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Det scenografiske landskab 
Bornholms Tidendes kultu1journalist ESTHER AHLSTRØM har skrevet om maleren Lars Serena 
og hans maleriske univers - der i de senere år har Vteret det samme som hans nærmeste 
omgivelser i Vtmg. 
Esther Ah/strøm har også stået for teksterne til illustrationerne på de følgende sider - og kom
mentaren herunder hører til maleriet, der er gengivet på forsiden: 

»Lars Serenas billede, der er benyttet som oms lagsillustration, er et af kunstnerens seneste vær
ker. det bærer titlen »Morgen« og er malet i foråret 2001. Motivet, den gamle smedje i Vtzng, 
er karakteristisk for Lars Serenas måde at male på. 
Der er ingen forstyrrende detaljer, og træer og buske fremtræder som hele former, der sammen 
med bygningen skaber ligevægt og helhed«. 

I Vang, mellem Hasle og H ammers
h us, går vejen stejlt ned mod hav
nen. 

Husene i det lille fiskerleje l<lamrer 
sig til de høje skråninger, men 
gevinsten for stort set alle beboere er 
en formidabel udsigt ud over him
mel og hav. 

I den nordlige fløj af den tidligere 
brugs, bag en lidt afvisende facade, 
bor billedkunstneren Lars Serena. 
D et er ikke noget, han skilter med, 
for han vil helst være i fred. 

Men Vang er han begejstret for. 
H er finder han de fleste af sine 
motiver - og her kan han male i 
fred. Det kan han, fordi han stort 

set altid maler sine billeder hjemme 
i sit arbejdsværelse - der i øvrigt be
står af et beskedent bord i hjørnet af 
stuen. 

Lars Serena har ikke brug for et 
kæmpe atelier, og han har slet ikke 
brug for, at lyset vælter ind, når han 
arbejder. Der er heller ingen, der vil 
opleve ham med staffeli og pensler 
ude i landskabet, selv om det især er 
landskabsbilleder, han maler. Ind
fanges han af et motiv, vælger han at 
fotografere det som et huskebillede, 
og så kravler han som en anden ere
mitkrebs tilbage til sit hus, hvor han 
omsætter sine indtryk til lærredet. 

- Jeg sidder aldrig ude i naturen og 

maler. D et er ingen naturalisme, jeg 
er ude efter, understreger Lars Sere
na. 

- H vis m an sidder ude og maler, 
bliver det desuden hurtigt rollen 
som kunstmaler, man kommer til at 
spille, og det har jeg ikke lyst til. 

- Det er oplevelsen af landskabet i 
et bestemt øjeblik, der interesserer 
mig. Jeg ved helt p ræcist, hvad jeg 
går efter, og når fotografiet er taget, 
bliver det til en erindring, hvor det 
hjælper mig med at huske oplevel
sen. 

Kan for megen indsigt dræbe den 
umiddelbare og spontane glæde ved 
et kunstværk, eller er viden om 

Bakket landskab. 2000. 19 x 35. Akryl på lærred. Den røde farve er en sjælden gæst i Lars Serenas landskabsbilleder. 
Her er den tæmmet af formernes stramhed og farvernes indbyrdes tyngdekraft. Kontrasten mellem det røde og den rosa
tonede himmel understreger den indestængte dynamik i billedet - de1· kan betragtes som et varsel om stilhed før stormen. 
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Stenbrud. 1999. 30 x 60. 
Akryl på Lærred. Lys og skygge, form 
og.flade holdes på plads i en indbyrdes 
afhængighed, der udtrykkes ved hjælp 
af lyset i de opståede kontrastvirk
mnger. 
Detaljerne er forsvundet - og det er på 
en måde med til at fremh,eve de 
enkelte store elementer. 

kunstner og værk tværrimod nøglen 
til en dybere oplevelse? Det spørgs
mål vil der sikkert være mange 
meninger om, og nogen enighed 
skal man nok ikke forvente. 

H vis man hører til de førstnævnte, 
der mener, at fo r megen snak og 
analysering ødelægger oplevelsen, 
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skal man lade være med at læse vide
re. 

T il gengæld kan de, der ikke kan 
ra nok at vide, roligt fortsætte -
resten af artiklen handler nemlig 
dels om Lars Serenas baggrund men 
også om, hvilke tanker og refleksio
ner en kunstner gør sig, før han sæt
ter penslen til sit lærred. 

Lars Serena er født i 1946 i 
København som søn af litograf 
Rudolf Serena og portrætfotograf 
Ingeborg Serena. I en alder af 17 år 
kom han ind på Kunstakademiets 
Billedhuggerskole under professor 
Gottfred Eickhoff, hvor han gik 
frem til 1968, herefter fo rtsatte han 
på Kunstakademiets skole for Mur
og Rumkunst indtil 1970 med pro
fessor Dan Sterup H ansen og kera
miker Richard Kjærgaard som de 

kyndige vejledere. I årene 1975-77 
fulgte Lars Serena Kunstakademiets 
skole for Kunstpædagogik, en 
uddannelse han senere fik glæde af, 
da han slog sig ned på Bornholm. 

Inden Lars Serena kom til Born
holm i 1980, foretog han flere rejser 
til udlandet - hvor han også opholdt 
sig i kortere og længere perioder. 
Især skal nævnes London og Italien, 
der blev besøgt i flere omgange -
men også Amsterdam, Athen og de 
græske øer, samt New York, Paris og 
Stockholm har været yndede rejse
mål. 

Lars Serena debuterede som skulp
tør på Kunstnernes Efterårsudstil
ling i 1966 og som maler, ligeledes 
på Kunstnernes Efterårsudstilling, i 
1971. 

Men hans egentlige debut fandt 

Vinterlandskab med mølle. 2000. 
25 x 40. Akryl på Lærred. Lars Serena 
har valgt Rutsker Mølle som motiv til 
dette billede. Møllen er mørk og 
dominerende, men også sårbar og 
hjælpeløs - som den står der uden 
vinger og kraft. Øjeblikket af stilhed 
runger igennem - bundet i den enkle, 
stramme form. 



Lars Serena er her indfan
get i en eftertænksom stund 
i udkanten af sin motivver
den, tæt på stenbruddet i 
V/mg, hvor en stor del af 
hans billeder stammer fra. 
j uni 200 I . Foto: js. 

allerede seed i 1965 på A-udscillin
gen (Århus/ Ålborg/ Abenrå), hvor 
han deltog med nogle tegninger. 

Udstillingsliseen er enorm, men 
som det meget ofte er tilfældet for 
lokale kunstnere, er det ikke blevet 
til så mange ferniseringer her på 
Bornholm. Af legater og udmærkel
ser kan Lars Serena glæde sig over at 
h ave modtaget Georg Jensens 
Sølvsmedjes Kunstpris i 1972, K.E.'s 
Jubilæumspris i 1995 samt Statens 
Kunstfonds arbejdslegat i 1977. 

Ikke så få rønneboer vil - måske 
uden egendig at være sig det bevidst 
- have stiftet bekendtskab med Lars 
Serenas kunst, idet han har et score 
billede hængende i byrådssalen i 
Rønne. D er vil sikkert også være en 
del, der har oplevet hans værker, de 
forholdsvis få gange han har været 

repræsenteret på udstillinger rundt 
om på Bornholm. Herudover vil der 
være mange, der har haft kontakt 
med ham igennem de år, hvor han 
har virket som underviser i billed
kunst og design henholdsvis på 
amtsgymnasiet og på VUC i Rønne. 

Privat har han i en lang årrække 
dannet par med keramikeren Ulla 
Hjorth, hvilket blande andet har førr 
til en fælles udstilling i 1998 på 
Bornholms Museum . I begyndelsen 
af deres forhold boede de sammen i 
Rønne, men til sidse måtte begge 
parter erkende, ar de var så score 
individualister, ar der bedste ville 
være, hvis de boede hver for sig. O g 
det er den model, deres samliv fun
gerer efter i dag - til foresat scor 
inspiration og glæde for dem begge. 

De seneste år har Lars Serena i 

kraft af sin tilknytning som udstil
lings-medarbejder ved Hjorths 
Fabrik i Rønne skabe en hele ny 
kontaktflade til de mange keramik
interesserede bornholmere, som på 
denne måde har kunnet drage nytte 
af hans score viden om bornholmsk 
keramik. 

Trods der, ae han startede som bil
ledhugger med en efterfølgende 
interesse fo r at arbejde med keramik 
og stentøj - og trods det, ae mange 
efterhånden oplever Lars Serena som 
formidler og keramik-ekspert, er og 
bliver han dog først og fremmest 
maler - også selv om man kunne 
fristes ti l at tro, at han i virkelighe
den skulle have været arkitekt. 

Og hvorfor nu denne påstand? Jo, 
hvis man kigger på den modne 
kunstners værker, afspejler der sig en 

Smedjen i vang, april 200 I . Foto. 
Benyttet som arbejdsnotat til billedet 
der er gengivet på omslagsforsiden. 
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dyb fascination af bygningen som 
motiv, hvor al unødvendig natur er 
barberet bort. 

Så hvis man kan tale om en arki
tektonisk stil , må det vel være her 
Lars Serena hører hjemme. H an 
bruger fladen og elementernes place
ring til at skabe en billedets arkitek
tur, hvor alt tegn på menneskeligt liv 

Træer i blæst. 2000. 
20 x30. 
Akryl på lærred. 
Atter et motiv uden 
menneskeskabte ele
menter. Den mørke 
grundtone underbyg
ger træernes nærvær. 
Samtidig forløser 
lysets tilstedeværelse 
den melankolske 
stemning og efterlader 
landskabet med et 
løfte om urørlig evig
hed. 
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er fjernet. Det er landskabsbilleder -
men ikke i den gængse forstand -
snarere er det landskaber med byg
ninger, der er blevet til former, kon
turer, og flader, hvor linjen bliver 
brugt som udtryksmiddel til at 
opretholde ligevægten og helheden i 
billedet. 

Lars Serena er på en gang purira-

Nat. 2000. 60 x 60. Akryl på lærred. 
Former og flader er spændt op i en 
skala af gråtoner. 
Motivet virker dystert, alligevel er lyset 
til stede i de stumme flader, der fast
holder øjeblikkets kølighed 

ner og en god og nøgtern håndvær
ker, der ikke overlæsser sine billeder 
med kulørte klatter. Selv mener Lars 
Serena, ae der ikke nødvendigvis skal 
være kulør på al ting: 

- Jeg oplever det bornholmske 
landskab som en dramatisk helhed. 
Hvis jeg går nede på stranden, ser 
jeg ikke citrongule og violet. For mig 



Stranden, vinterlys. 2000. 25 x 50. Akryl på lærred. 
Et motiv hvor kunstneren opererer med en arkitektonisk stramhed, der indfanger vinterens hsende forladthed. En enkelt 
gul farveklat understreger på en gangftaværet af menneskelig eksistens samtidig med, at der gives håb om et snarligt forår. 

er der tale om en absolut helhed. De 
malere, der hele tiden søger modsat
te kulører, har aldrig interesseret 
mig. 

- Som barn og ung var jeg utroligt 
sky. Jeg turde for eksempel ikke sæt
te en rød farve ved siden af en gul. I 
dag har jeg bevidst valgt de stærke 
farver fra. Alligevel synes jeg, at 
mine billeder indeholder masser af 
farver. 

Hvis man sammenholder Lars 
Serenas farveskala med for eksempel 
V ilhelm Hammershøis - som er en 
af hans store inspirationskilder - må 
man da også give ham ret, men 
nogen kolorist vil man næppe kalde 
ham. 

Da den nu 55-årige Lars Serena i 
1980 valgte at slå sig ned på Born
holm, var det da heller ikke, fordi 
han ville gå i de berømte bornhol
mermaleres skole. Deres impressio
nistiske stil , hvor den faste form 
mere eller mindre opløses, tiltalte 
ham ikke. Tværtimod havde han 
behov for at arbejde m ed et stadigt 
renere udtryk, hvor hver linje skulle 
være motiveret. Ikke noget med 
nogle svinker her. 

Måske ønskede han et eller andet 
sted at fastfryse sine motivers kontu
rer, så de fremstod med en næsten 
abstrakt enkelhed - eller måske har 

han blot været bange for at miste 
kontrollen over sit motiv. 

I dag skal der stadig være flade og 
enhed i billederne, men Lars Serena 
er også blevet mere afklaret, selv om 
der fortsat er en tone af ydmyghed 
overfor de færdige resultater. Han er 
nået dertil, hvor han egentlig er lige
glad med, om nogen føler noget for 
de billeder, han laver, fordi han, som 
han siger »maler for maleriets skyld«. 
Han føler sig også langt mere til
knyttet til det, han kalder for den 
europæiske tradition, hvor han 
betragter sit arbejde som værende i 
forlængelse af værker udført af male
re som John Constable (1776-
1873), Jean Baptiste Camille Coror 
(1796-1875), Carl Fredrik Hill 
(1849-1911), Vilhelm Hammershøi 
(1864-1916) og Ivan Agueli (1869-
1917) - hvor billedkunsten ikke er 
bundet subjektivt til en bestemt per
son men til en periode, og hvor tra
ditionen er vigtigere end det indivi
duelle. 

Ligesom Vilhelm Hammershøi, 
P.S. Krøyer, L.A. Ring og J .F. Wil
lurnsen arbejder Lars Serena som 
sagt med fotografiet som kunstne
risk forlæg. Og da han selv blev for
trolig med fotografiet allerede i en 
alder af fem-seks år, hvor hans far 
forærede ham et fotografiapparat, 

har han tidligt forstået at overføre 
der fotograferede m otivs beskærings
muligheder til der malede. Man kan 
faktisk beskrive hans billeder som en 
form for scenografiske udsnit af 
landskaber m ed bygninger. Motiver
ne ligger indenfor det oplevelsesom
råde, som Lars Serena i de senere år 
har valgt at koncentrere sig om -
nemlig Vang og nærmeste omegn. 

- Tidligere rejste jeg ud i verden 
for at finde mine m otiver, men efter
hånden er det blevet sådan, at moti
verne er fra mine nærmeste omgivel
ser, erkender Lars Serena: 

- Alle de klassiske motiver ligger jo 
lige for øjnene af en. Det eneste, 
man skal gøre, er at bruge sine øjne 
og erkende den virkelighed, man 
lever i. 

- Tag for eksempel den gamle 
sm edje her i Vang. Som billedmotiv 
er den lige så stor en oplevelse som 
for eksempel Akropolis. 

- Det er ikke udseendet af bygn in
gen, jeg søger, men bygningens 
struktur i forhold til naturen. 

Nu skulle man tro, at en maler, 
der nærmest har bopæl i en ørnerede 
måtte være vildt optaget af den skif
tende himmel - men også på dette 
punkt er Lars Serena anderledes end 
de fleste af sine kunstneriske kolle
ger: 
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Fårehuset. 1999. 
40 x 60. Akryl p å lærred. Billedet er 
nærmest geometrisk bygget op, med en 
konsistent udnyttelse af linjer og mttsse 
- en hårfin balancekunst, som afrøres 
af rummets arkitektur, hvor alt 
uvæsentligt er reduceret bort. 

- Himlen har aldrig interesseret 
mig rent malerisk. Det har havet 
derimod. Men det kan jeg ikke gen
give. T il gengæld bruger jeg h avet 
som mit fj ernsyn. Billedet er a ldrig 
ens, og så er der billigt i drift. 

- Jeg vi l alligevel ikke kunne rum
me der hele. Når man er 55, begyn
der man at sortere. Der er ikke den 
samme tid som tidligere. Man lever 
ikke evigt, og så er det vigtigt ae sor
tere. For mig er det desuden vigtigt 
at indskrænke mit oplevelsesområde, 
fordi jeg ved, hvad jeg søger. 

Det med naturen som fjernsyn 
skal rages bogstavelige. Lars Serena 
har hverken tv, radio, pladespiller, 
cd - eller com puter for den sags 
skyld. Han vil hellere sidde i timevis 
og se på et billede på en væg - eller i 
en bog: 

- Jeg kan alligevel ikke koncem rere 
m ig om at se fjernsyn mere. Lyden 

8 JUL PA BORNHOLM 

er alt for distraherende. Man har 
glemt, at billederne er noget for sig 
selv. 

- Hvad angår musikken, har jeg 
aldrig kunnet forbinde m usik med 
billeder - eller med skulpturer og 
keramik. 

- Det er ikke, fordi jeg er musik
hader, men jeg foretrækker at holde 
kunstarterne adskilt, og hvis jeg skal 
opleve musikken, skal jeg høre den i 
det øjeb lik, den bliver opført. 

Lars Serena fortæller overraskende, 
at han selv har spillet violin i mange 
år og gået til undervisning fra han 
var 11, cil han var ec par og tredive 
år gammel. 

Han stoppede, da han opdagede 
sine begrænsninger: 

- Da jeg fandt ud af, at jeg ikke 
kunne spille så godt, som jeg egent
lig ville, stoppede jeg fra den ene 
dag å l den anden og sk il re mig af 
med m ine tre violiner og min cello. 

- Fra det tidspunkt stod det hel t 
klart for mig, at jeg skulle lave 
billeder i stedet for. Desuden gik det 
også op for m ig, at jeg i virkelig
heden ikke bryder mig om at gengi
ve, hvad andre har laver. 

- Det betyder ikke det samme, 
som at jeg ikke kan lide musik. Jeg 

kan et par af Mozarts violinsonater 
uden ad, og jeg følger da også andres 
opførelser - som for eksempel Per 
Nørgaards. 

Ved ae vælge billedkunsten som sir 
udtryksmiddel kan man sige, at Lars 
Serena er sluppet for at fortolke 
andres kunst. Vil man være pole
misk, kan man oven i købet påstå, at 

· en billedkunstner ikke arbejder for 
andre - og kun søger at behage sig 
selv, men den køber Lars Serena 
ikke: 

- For mig er billedkunst objektiv. 
Man må undersøge ting uden for en 
selv, så man kan bygge sine billeder 
op. Værdierne er ikke bare af privat 
karakter. 

- Selv mener jeg, at jeg tilhører 
den klassiske, europæiske tradition. 
Det er en tanke, jeg godt kan lide. 

- Spurgte du mig for 20 år siden, 
ville jeg !10k ikke svare så en tydigt 
og reaktionære. 

- Men dybest ser er jeg egentlig 
ligeglad med, om nogen føler noget 
for de billeder, jeg laver, og om de 
kan lide mit farvevalg. Sjovt nok er 
der crods alt købere til billederne, 
selv om de måske ikke ser der, jeg 
har lagt i billederne - men noget 
andet. 



- Fakrisk er jeg ikke sikker på, at 
det er mit billede, de køber, men et 
billede af mig som en oplevelse af 
m ig som maler. 

De b illeder, som Lars Serena i dag 
m aler, er alle udført med ak.rylma
ling, hvor materialet er med til at 
skærpe linjerne og konturerne i hans 
billeder. D enne renselsesproces har 
også hægtet det fortællende og 
romantiske af, så billederne fremstår 
som ren form og flade, hvor stilhe
den er sat i højsædet, og hvor fra
været af menneskelig tilstedeværelse 
forstærker tavsheden. 

Lars Serena udnytter bevidst den 
spænding, som beskueren føler ved 
dette fravær - en teknik som både 
V ilhelm Hammershøi og Alfred 
Hicchcock benyttede sig af, hvaden
ten der var tale om maleri eller film. 
Og netop H icchcocks film med det 
stramme billedsprog var noget der 
optog den unge Lars Serena: 

- Jeg kan huske, ae jeg læste alt, 
hvad han sk.rev og så hans fi lm den 
ene gan g efter den anden. Også 
Bergmans fi lm har betydet meget for 
m ig. Der er for begge personers ved-

kommende tale om den samme 
beregnende stramhed, hvor intet er 
tilfældigt. 

- Jeg var også i en periode optaget 
af Johannes Jørgensen og af Frans af 
Assisi. Ikke fordi jeg nogensinde selv 
kunne tænke mig at være m unk, 
men jeg var optaget af franciskaner
ne og besøgte også på et tidspunkt 
deres center i Italien. 

- Selve religionen har ikke betydet 
noget for mig, men det har derimod 
den religiøse tilgang til, hvordan 
mennesker opfører sig overfor hin
anden og overfor naturen. 

- Den gamle mand med det hvide 
skæg tror jeg ikke på, ligesom jeg 
heller ikke tror på, ae en mand i Is
rael har sagt , at når vi dør, genopstår 
VI. 

- D ee kan jeg ikke forbinde med 
det religiøse, men jeg har da en reli
giøs dimension i mig og en ærbødig
hed overfo r naturen. 

Lars Serena har i de senere år 
været tilknyttet Bornholms Mu
seum, hvor hans primære opgave har 
været at tage sig af de særudstillin
ger, der er blevet vist på H jorths 

Fabrik i Rønne. Det er et job, der 
tager 18 timer om ugen og som med 
en vis rimelighed kan forenes med 
hans kunstneriske arbejde. 

Den helt store museale opgave, 
der ligger og venter forude, er udar
bejdelsen af en publikation om de 
mange små, keramiske værksteder, 
der har eksisteret på Bornholm. N år 
den en gang er færd ig, er det ikke 
utænkelige ae Lars Serena atter vil 
koncentrere al sin tid om maleriet -
men som den fatalist han også er, vil 
han lade skæbnen afgøre, hvordan 
fremtiden skal se ud. 

Store træer, Mølledalen. 2000. 
30 x 40. Akryl på lærred. 
Billedet af de store træformationer er 
usædvanligt for Lars Serenas motiv
ve1·den - alene af den grund, at der 
ikke er nogen bygninger med. 
Til gengæld fremtræder træerne som 
former og flader - halvt natur og halvt 
arkitektur - i balance med det tomme 
rum. 
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Arbejdsgården i Nexø 

»Kært barn har mange navne« siges det om den store gård på Nexo Torv, og den havde da også 
gennem sin brogede historie mange forskellige fimktioner. Det har tidl. ledende skoleinspektør 
i Nexø POUL HARiw skrevet om. js. 

Næsten ingen af de mange menne
sker, som færdes på Nexø Torv, har 
en anelse om, at pladsen for små 
hundrede år siden kun havde den 
halve størrelse. 

I den østlige del af det nuværende 
torv lå en stor gård og have med 
stengærde udenom. Den kaldtes 
Arbejdsgården eller Legatgården. 

D en blev revet ned i 1908, og for
tællingen om livet i bygningen giver 
et billede af den enorme forandring, 
det danske samfund har gennemgået 
i 1900-taller. 

Under pnmmve former fandtes 
her et tilholdssted for gamle menne
sker, et børneasyl og et sygehus. En 
sammenligning med de fo rhold man 
den gang kunne tilbyde børn, gamle 
og syge personer, viser, at vi i vore 
dage lever i et samfund, der råder 
over store midler og en avanceret 
udvikling af bygninger og hjælpe
midler. 

ETATSRÅD INDEN 

Arbejdsgårdens oprettelse skyldtes 
etatsrådinde Marie Kofoeds god-
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Kort over Nexø 
Kjøbstad 1858. 
På Torvet ligger 
Fattig- og Arbejds
huset (d). 

Etatsrådinde Marie Kofoed (1760-
1838). Stifter af Marie Kofoeds Legat. 
Foto: Bornholms Museum. 

gørenhed. Den yderst velhavende 
kvinde viste sin hjælpsomhed over 
for både mennesker og institutioner 
ved en storstilet uddeling af penge 
fra sin store formue. 

Etatsrådinden var datter af køb
mand Morten Bohn i Rønne og blev 
som 16-årig gift med købmand 
Jochum Herman Ancher i Nexø. 
Ægteparret boede i en stor gård, 
som lå på sydsiden af det nuværende 
torv. 

Hendes mand døde i 1786 efter 
10 års ægteskab, og samme år holdt 
hun bryllup med Hans Peter Ko
foed, der stammede fra Østermarie, 
men boede i København og havde 
samlet en betydelig formue i sin 
travle virksomhed som skibsfører, 
brygger, grosserer og godsejer. 

Bryllupsfesten holdtes i gården i 
Nexø med mange gæster og stor 
festivitas. 

Selv om ægteparret slog sig ned i 
den store og veludrustede køb-



m andsgård på Amager, glem te de 
ikke deres bornholmske baggrund. 

I 1807 skænkede Kofoed 500 rigs
d aler sølv t il Nexø Borgerskole, som 
h enlå i en yderst forsøm t tilstand. 

H ans Peter Kofoed døde i 1812, 
og hans enke rådede nu over kostba
re bygninger og sto re summer, 

Allerede samme år begyndte M arie 
Kofoed sin sto rslåede uddeling af 
p engemidler. Hun indstiftede et 
legat på 50.000 rigsdaler til skoler 
og arbejdshuse i Rønne, Nexø, Sva
neke og H asle. 

Til N exø var afsat 6.000 rigsdaler 
til skolen og 8 .500 rigsdaler til at 
stifte et arbejdshus - ganske usæd
vanlige store beløb. 

EN GÅRD MED HISTORIE 

Ombygningen af skolen i Købma
gergade var afsluttet i 18 15, men det 
tog længere tid med planen om et 
arbejdshus. 

Der var nedsat en legatkomite, og 
m edlemmerne undersøgte flere 

Arbejdsgården - mod øst. Før Nexø fik 
vandværk i 1910 hentede folk vand 
fra byens pumper. 
Foto: Nexø Museum. 

muligheder, men først i 1820 enedes 
man om at erhverve en trelænget 
gård, der kunne være egnet til fo r
målet. D en lå midt i byen. 

Ved brandcaksacionen i 1761 står 
købmand og farver N iels Bierrum 
som ejer. Ejendom men var i bin
d ingsværk med lervægge og st råtag, 
men i 1767 blev den fuldstændig 
ombygger. D er opførtes et nyt stue
h us, hvor man anvendte sandsten til 
murene. Stenene var h entet i det 
nyoprettede Frederiks Stenbrud. 

Bierrum havde som kirkeværge 
udvirket, at kongen skænkede sand
sten til opførelsen af nordfløjen på 
Nexø Ki rke i 1760, og det lykkedes 
ham nu at få sten til sit eget hus som 
en gave fra majestæten. 

Angiveligt skete det for at vise 
byens borgere et godt eksempel. D e 
lokale sandsten skulle præsenteres 
som et velegnet byggemateriale. 

I 1787 fik Bornholm en ny amt
mand, Christen Heiberg. Han slog 
sig ned i Nexø - vist nok for at lægge 

- .... 

afstand til den norskfødte komman
dant for Bornholm, som boede i 
Rønne. - Heiberg var selv nord
mand. 

Heiberg købte Bierrums gård og 
havde bolig og kontor her til sin død 
i 180 1. Enken Anna Margrethe H ei
berg efterlevede amtmanden i 16 år 
og blev boende i gården. 

Gården blev i 18 17 overtaget af 
toldbetjent Laurits Gram. Han solg
te den så til M arie Kofoeds Legat
stiftelse i 1820, men den blev fra 
1821 anvendt som bolig fo r Born
holms landfysikus, nemlig først 
D. F. Eschrichc og siden D . A. Grove. 

VARMESTUE 

Selv om der boede en lægefamilie i 
gården, havde man ikke glemt den 
grundlæggende ide med legatet, så i 
1822 blev der indrettet en varme
stue for »uformuende og fa ttige«. 
Tanken var fin, men der var næsten 
ingen, der benyttede lokalet. 

Den ringe interesse for det sm uk-

Arbejdsgården - mod vest ca. 1905. 
I venstre side bygmester 
M. P. Hammers bygning, der i 1909 
blev overtaget af manufakturhandler 
l S. Kjærgaard Derefter Brogade og 
den tidligere byfogedgård med 
butikker og telefontårn. 
- I baggrunden købmand 
E. Sonne-Hansens forretning 
(med tårnet), opført 1904. 
Foto: Nexø Museum. 
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ke tilbud må man have erfaret i de 
højere kredse i hovedstaden. I et 
brev fra 1824 omtaler prins Chri
stian - den senere kong Christian 
den Ottende - forholdet. 

Den tidligere ejer Laurits Gram 
flyttede ind i stuen og førte tilsyn 
med bygningerne. 

FATTIGHUS OG VÆVERI 

Kært barn har mange navne. I papi
rer fra 1830' erne kaldes gården 
arbejdshus eller fa ttighus. 

Der gamle tilbud om et tilholds
sted i den kolde tid toges op igen. 

I en opvarmet stue kunne fattige 
mennesker opholde sig om vinteren 
og beskæftige sig med et eller andet 
husflidsarbejde. Materialer blev gra
tis stillet til rådighed. 

I 1834 blev der indrettet et sejl
dugsvæveri med fire væve. Fiskere og 
søfolk kunne her lave deres egne sejl. 
I den første tid var der god gang i 
vævene, og i 18 5 7 benyttede 14 
arbejdere sig af muligheden for at få 
gratis sejldug, men senere dalede 
interessen, og i 1861 blev væveriet 
nedlagt. 

Der blev nu indrettet mindre lej-

ligheder, som udlejedes til ubemidle
de mod en ringe betaling. Lejerne 
var mest enlige kvinder. 

Den gode, sociale hensigt med 
oprettelse af stiftelsen fremgår af et 
regulativ fra 1837. 

Otte arbejdsføre fattiglemmer 
skulle bespises og beklædes på lega
tets bekostning, mod at de arbejdede 
»til stiftelsens tarv«. Andre 12 perso
ner kunne også beskæftiges, især om 
vinteren. De kunne navnlig spinde 
hampegarn til sejldugsvæveriet eller 
sørge for brændsel til stuerne. 

En detaljeret inventarliste fra 1851 
viser, at Arbejdsgården var ganske 
godt forsynet med møbler, køkken
sager og redskaber. D er nævnes 8 
kakkelovne og 23 senge, og man har 
åbenbart kunnet hjælpe lemmerne 
med påklædningen, for fortegnelsen 
omfatter bl. a. 22 skjorter og 22 sær
ke. Et lille bibliotek stod ril rådighed 
med en bibel, en postille og tre 
andagtsbøger. 

OPSYNSMANDEN 

Foruden Laurits Gram kender v1 
enkelte navne på personer, der skulle 
føre tilsyn med bygninger og lejere. 

Poli tibetjente fandtes egnede ti l 
opgaven. 

I 1850'erne hed opsynsmanden 
Carl Georg H ansen. Han var udlært 
sadelmager og flyttede til byen fra 
Svaneke. H an fik jobbet som byens 
politibetjent, så myndighederne må 
have haft tillid til ham . I 1880'erne 
boede politibetjent Fonceka på 
Arbejdsgården, og den sidste mand 
på posten var også betjent. Han h ed 
Magnus Jensen (»K.nappijn«) og for
lod gården og etaten i 1908. 

BØRNEASYL 

To værelser i gården brugtes som 
børneasyl. Det er vanskeligt at sige, 
hvornår det blev oprettet, men der 
fo religger en instruks fra 1861 for 
»asylmoder«, og det kan tyde på, at 
asylet åbnede det år. For sit arbejde 
havde hun fri t ophold med brændsel 
og en løn på 60 rigsdaler om året. 

Asylet var beregnet for børn fra 
ubemidlede familier, og navnlig i 
den kolde tid af året var tilslutnin
gen god. Et halvt hundrede drenge 
og piger blev om vinteren beværtet 
med en eller anden form fo r varm 
mad. 

Gårdspladsen var hyggelig, men med ujævn brolægning. Man ser tydeligt, at længerne trænger til en kærlig hånd. 
Foto: Nexø Museum. 
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Sygehusene ved Nexø. 

SYGEHUS 
Med de aktiviteter, der foregik i byg
ningerne på Torvet, kan man med et 
nutidigt udtryk tale om en integre
ret institution. - Her lå også et syge
hus. 

Beretningen om lægehjælp og 
sygehus i Nexø går langt tilbage i 
tiden. 

I 1788 oprettedes fysikatet for 
Bornholm i Nexø, året efter at amt
mand H eiberg havde slået sig ned i 
byen. Den sidste fysikus - embeds
læge - var nordmanden Ditlev 
Andreas Grove. Han til trådte i 
1824, men flyttede i 1838 til Røn
ne, hvor den nye amtmand fik sin 
bopæl. 

Grove sørgede for, at der i 
Arbejdsgården oprettedes et sygehus 

Det gamle sygehus. Dl'. Gerner 
opererer med hr: og.fru Henningsen 
som assistentel'. 
Foto: Nexø Sygehus. 

med otte senge, men det blev ned
lagt i 1838, da han rejste fra byen. 

Tidligere havde byen også haft et 
lille sygehus, en militær institution, 
som åbnede i 1814, men snart luk
kede. 

I godt en snes år måtte nexøboerne 
klare sig med hjælp fra private læger, 
men i 1862 har man igen et sygehus 
i Arbejdsgården. Det rådede over 
fem senge og havde årligt 4-10 pati
enter. D et var mest mennesker med 
fnat og tilskadekomne fra landsog
nene. 

Patienterne skulle selv betale for 
ophold og behandling. 

Reglementet fra 1862 angiver tak
sterne: 

Nexo Sygehus på Stenbrudsvej (1902) 
og Epidemisygehus (1906). 
Billedet er.fra o. 1922. 
Efter postkort. 

For patienter hjemmehørende i Nexo: 
For værelse og seng 4 sk. pr. dag 
For værelse, seng og varme 12 sk. pr. 
dag. 

For udenbys patienter: 
For værelse og seng 6 sk. pr. dag. 
For værelse, seng og varme 1 mk. 
pr. dag. 

Dertil skulle man betale for 
»Opvarcning og Kost« og »Eneværel
se<<. Til at tilse patienterne var ansat 
en sygeplejerske, der fik en beskeden 
løn og havde fribolig i gården. I 
1885 ansattes fru Madsine H en
ningsen, der havde god hjælp af sin 
mand. 

Forholdene var pnmmve. T il 
belysning brugte man petroleums-
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lamper, og vand måtte hentes fra en 
brønd i nærheden. 

Længe ønskede man bedre forhold 
- mere plads og anderledes hygiejne 
- men først den 1. juni 1902 kunne 
det nyopførte sygehus med 12 senge 
på Stenbrudsvej tages i brug. Lægen, 
justitsråd J. C. Gerner og ec par 
sygeplejersker kunne nu cilbyde de 
syge en helt anden pleje. 

Opgørelsen på det gamle sygehus 
for årer 1900 viser, ae man derre år 
havde behandler 19 patienter, som 
havde gode 400 sygedage. Man får et 
indcryk af ridens hygiejniske for
hold, når der oplyses, ae på hele året 
var der givet 1 - et - varmt bad. 

NYE TIDER 
I den sidste snes år af ] 800-callet 

Sparekassem bygning 
fra 1908. Fra venstre: 
Højskolehjemmet, 
Posthuset, Sparekassen 
og Pakhusforeningens 
pakhus. 
Efter postkort. 
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oplevede Nexø en god udvikling 
inden for håndværk, handel og 
industri. Fremgangen skyldtes for en 
stor del den nye, store havn, ruce
bådsforbindelsen cil København og 
jernbanen til Rønne. På 30 år vokse
de indbyggertallet med 56 pct. 

Legackomiceen var nacurligvis klar 
over, at de gammeldags og primitive 
forhold på Arbejdsgården ikke stod 
mål med tidens krav, samtidig med 
at de økonomiske forhold var an
strengte. Alle længer var mærket af 
tidens tand og trængte cil vedlige
holdelse. Den samlede årlige lejeind
tægt beløb sig til 68 kr. 

Komiteen henvendte sig i 1905 til 
Nexø Sparekasse med forespørgsel, 
om man var interesseret i at købe 
Arbejdsgården til nedrivning og på 

Operationsstuen på Nexo Sygehus. 
Sygeplejersker: Frk. Eriksen og 
frk. Søremen. 
Foto: Nexo Sygehus. 

grunden opføre en ny bygning. Den 
skulle placeres sådan, at størstedelen 
af arealet kunne lægges til torveplad
sen. 

H andelen blev indgået i 1907. 
Sparekassen betalte 14.000 kr., og 
pengene blev anvendt til ae opføre et 
børneasyl i Torvegade - i dag kendt 
som børnehaven »H avmågen« . 

Den gamle Arbejdsgård blev revet 
ned, og sparekassen kunne den 4. 
december 1908 åbne sin ekspedition 
i nye elegante lokaler i den monu
mentale bygning, som også rumme
de byens posthus. 

Nu havde torvet den størrelse, 
som vi kender i dag. Pladsen fik ny 
brolægning, og i løbet af nogle år 
gav nye fleretages bygninger torvet 
et moderne, købstadsagtigt præg. 



Ungarske soldater på Bornholm 
En øjenvidneberetning fra maj 1945 
Det er et historisk kildeskrift, der her ojfentliggores forførste gang. Sognepræst i Ny/ars (1936-
72) og provst for Vestre Provsti 1964-72 AXEL LØ VG REEN har omkring 1960 nedskrevet 
beretningen om begivenheder; der udspillede sig i maj 1945, og som han blev kraftigt invol
veret i. Et forløb der, på grund af forvirringen omkring sovjetisk bombardement og landgang, 
dengang ileke tiltrak sig særlig opmærksomhed. 
Skriftet, der bringes uden ændringer; har stiftskonsulent STEN ERIK LØVGREEN, Aalborg, 
indrammet med et forod, der 1·edegør for fundet af manuskriptet med tilhørende fo tos, og med 
et afrundende efterskrift. js. 

FORORD 

I sin rid hørte jeg ved enkelte lejlig
heder min far, Axel Løvgreen ( 1908-
1993), og min mor, Inger Løvgreen 
(1915-1984), berette om begivenhe
derne i maj 1945 på Bornholm, 
således som de oplevedes af dem i 
N ylars præsrebolig. Men da de døde, 
gik deres beretning i graven sammen 
m ed dem - måtte man tro. Men i 
en papkasse med nogle af min fars 
efterladte papirer fandt jeg, til min 
overraskelse, for et par år siden et 
m anuskript med hans beretning der
om. Der er håndskrevet, udateret og 
uden overskrift eller andet, der angi
ver formålet med nedskrivningen; 
det fremgår kun af teksten, at den er 
nedskrevet efter 1960. Jeg gætter på, 
at det kan være et manuskript til et 
fo redrag, som i giver fald muligvis er 
holdt »ovre<<, da det synes at henven
de sig til folk, som ikke er stedkend
te. 

D erefter fandt jeg, til min lige så 
store overraskelse, i en anden 
papkasse blandt en del filmruller 
med ferie- og familieliv: en lille 
filmæske med påskriften »Ungarske 
Soldater«. Æsken indeholdt en frem
kaldt, men ikke kopieret filmrul le 
med 22 negativer fra den bivuaklejr 
med ungarske soldater ved Amager, 
som jeg havde hørt mine forældre 
berette om. Disse billeder havde for
mentlig aldrig været set af nogen, før 
jeg fik filmen kopieret. - Når man 
har hørt om disse menneskers 
ophold i formentlig små to måneder 
på Bornholm i 1945 og har fået 
antydet deres videre skæbne, er det 
underligt efter så mange års forløb 
pludselig ar ra deres bornholmske 
ophold således visualiseret. 

Det er denne beretning, som her
med offentliggøres for første gang, 
sammen med nogle af disse fo tos. 
O verskrifter og noter er tilføjet af 

Sten Erik Løvgreen 
(f. 1946.Q, Aalborg 

FREDAG DEN 4. MAJ 1945 
Fredag d. 4. maj 1945 lyttede vi tid
ligt på aftenen i Nylars Præstebolig 
på Bornholm til radio-budskabet 
om den tyske værnemagts betingel
sesløse kapitulation ril de allierede 
på Li.ineburger Heide, hvormed den 
Anden Verdenskrig omsider efter 
næsten seks års forløb ville være 
bragt til afslutning - troede vi da. -
Vi fik imidlertid den fredag aften 
ikke megen tid til i ro at glæde os 
over krigens afslutning eller til at 
nyde den flaske vin, der var blevet 
gemt gennem de mange år til at fej re 
begivenheden med . - For noget 
senere samme aften ringede telefon
en i præsteboligen. D et var en gård
mandskone fra en af gårdene i sog
net, der ringede1, og hun fortalte 

med en noget oprevet stemme, at 
der sad ro fremmede soldater i deres 
fo lkestue. Hun anede ikke, hvem de 
var, eller hvor de kom fra, og hun 
kunne sier ikke fo rstå, hvad de sag
de, men forlangte, at jeg omgående 
kom op på gården og tog affære og 
hjalp dem . 

Gården lå ca. en km nord for 
præsteboligen. Så jeg cyklede straks 
derop og traf ganske rigtig i gårdens 
folkestue to soldater i nogle brune 
uniformer, som jeg aldrig tidligere 
havde set. Jeg anede derfor ikke, 
hvad de var for nogle, eller hvor de 
kom fra. Jeg prøvede at tiltale dem 
på tysk, men det sp rog syntes de 
ikke at forstå, og det, de talte, for
stod jeg ikke et ord af. Da jeg gerne 
ville vide, hvor de kom fra, fik jeg 
pludselig den ide at lade gårdens 
skolesøgende søn hente sir skoleat
las. Så gav jeg ved tegn de to solda
ter at forstå, at de i atlasset skulle 
finde og udpege det land, de kom 
fra. Til min store overraskelse fandt 
de frem til og udpegede Ungarn som 
deres hjemland. Det ville jeg først 
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ikke tro, var ngt1gt, fo r jeg anede 
ikke, at der var ungarske soldater på 
Bornholm. Men de fas tholdt 
stædigt, at de var fra Ungarn, og 
mere fik jeg ikke ud af dem denne 
aften. Da man ikke for alt i verden 
ville, at de to soldater skulle blive 
længere på gården, blev enden på 
det hele, ar jeg tog dem med mig 
ned ri! præsteboligen. 

H er gav vi dem så foreløbig husly 
fo r natten på et par feltsenge, der 
blev stillet op til dem i konfirmand
stuen. Min kone og jeg var nok lidt 
utrygge ved at have disse to liggende 
om narren i konfi rmandstuen, vi 
anede jo intet som helst om dem, og 
vidste ikke, om de havde fredelige 
hensigter eller måske det modsatte. 

LØ RDAG DEN 5. MAJ 1945 
Vi sov dog roligt natten igennem, og 
næste morgen (lørdag den 5. maj) 
lod jeg soldaterne forstå, at de fore
løbig skulle holde sig i ro her i 
præsteboligen. Jeg ville nemlig den
ne formiddag cykle en rur til Rønne, 
dels for ar opleve byens reaktion på 
den meddelte kapitulation og dels 
for muligvis at fi nde ud af, hvad jeg 
skulle stille op med vore to påtvung
ne gæster. Da jeg så nåede ind ål 
Rønne og cyklede i nærheden af 
Rønne ki rke, så jeg pludselig, at en 
mili tærperson i samme brune uni
form, som de to i præsteboligen hav
de på, kom cyklende imod mig. 
Ham fik jeg omgående prajet. H an 
viste sig ar være befalingsmand, og 
heldigvis kunne han så meget tysk, 
at jeg kunne forklare ham si tuatio
nen med de to soldater, jeg havde 
ude i præsteboligen. - Han foreslog 
så, at han cyklede med mig tilbage 
til Nylars og der tog sig af de to sol
dater, vi havde huser om natten . 

Undervejs fik jeg så rede på, hvor-

16 JUL PA BORNHOLM 

for der befandt sig ungarske soldater 
på Bornholm. - Under den tyske 
værnemagts sidste krampetræknin
ger i kampen mod russerne på Øst
fro nten havde man villet udbygge 
den lille flyveplads, som fand tes i 
mi t sogn nede mod syd i nærheden 
af fiskerlejet Arna.ger, så der fra den
ne flyveplads kunne starte tyske 
bombemaskiner2, og da man ikke 
her kort før det tyske sammen brud 
kunne ra bornholmske arbejdere til 
denne udbygning, havde tyskerne 
overflyttet to kompagnier ungarske 
tropper fra Fyen til Bornholm, for at 
de skulle udføre arbejdet. Disse 
ungarere var - efter hvad jeg fo rstod 
- blevet afVæbnet ude ved Østfron
ten, fordi de ikke længere ville kæm
pe og var så, degraderer til arbejds
rropper, først blevet transporteret til 
Fyen og brugt der, og nu senest 
overflyttet til Bornholm, hvor de i 
nåleskoven ved Am ager i nærheden 
af flyvepladsen måtte ligge i bivuak, 
idet soldaterne bare måtte grave 
nogle dybe huller i skovbunden, 
hvor de så prøvede at klare sig i de 
kolde fo rårsnætter, idet det eneste, 
tyskerne sørgede for var at levere 
dem noget proviant3. Men denne 
levering var imidlertid nu hørt op, 
hvorfor nogle af de sultne soldater 
var sværmer ud i sognet, og blandt 
dem de to, som jeg havde antruffet 
aftenen før i gården nord fo r præste
boligen. 

T il den ungarske underofficer, 
som nu fulgte med mig hjem, blev 
så de to soldater i præsteboligen 
overgivet mod løfte til mig om, ar 
der ikke ville blive foretager srraffe
fo ransralrninger imod dem. 

Ved sognerådets mellemkomst 
blev der derefter meget snart truffet 

den ordning, ar alle ungarere skulle 
holde sig indenfor bivuakområdet 
mod, at man til gengæld fra sognets 
gårde dagligt leverede dem det fo r
nødne til at de kunne forp lejes, og 
sognerådet bad i den fo rbindelse 
m ig om ar fo restå denne ordning, da 
jeg kunne tale tysk, hvilket sprog jeg 
kunne klare mig med overfor solda
ternes befali ngsmænd. - Jeg var så 
hver dag nede hos ungarerne og fik 
at vide, hvilke fødemidler, de 
behøvede, hvorefter jeg rekvirerede 
det fornødne på skift hos sognets 
gårdejere og tog vare på, at det blev 
leveret og rransporterer ned ri! disse 
ungarske soldater. O g denne o rd
n ing fungerede så tilfredsstillende i 
hele det tidsrum, hvor disse soldater 
lå i deres nødtørftige bivuak i skoven 
ved Amager. Om deres senere bort
transport skal jeg siden berette. 

SØNDAG DEN 6. MAJ 1945 
Søndag den 6 . maj holdt jeg sa 1 
Nylars kirke - i lighed med hvad der 
skete i øens øvrige k irker - en festlig 
ral<l<egudstjeneste i anledning af, at 
den frygtelige krig omsider var bragt 
til afslutning. Hjemkommet fra kir
ke stod jeg så i vores spisestue og 
ventede på, at middagsmaden skulle 
blive serverer. Ved at se ud af et af 
vinduerne blev min opmærksomhed 
fanger af en mærkelig son »slange« 
der bugtede sig frem nede på hoved
landevejen mod syd ca. I /2 km bor
te. Ved hjælp af min kikkert fik jeg 
set, ar det var en endeløs skare af 
tyske soldater og civile mellem hin
anden, der - som jeg senere erfarede 
- var flygter til Bornholm ovre øst 
fra, var ko mmet i land i Nexø og nu 
til fods var på vej mod Rønne. D en
ne vældige, uophørlige slange af 



flygtende mennesker var ligesom er 
varsel om de dramatiske begivenhe
der, som de næste dage skulle brin
ge. 

MANDAG DEN 7. MAJ 1945 
Allerede mandag den 7. maj fik jeg 
denne dramatik endnu nærmere ind 
på livet. Om eftermiddagen cyklede 
jeg nemlig de godt otte km ind til 
Rønne, og kort før jeg nåede byen, 
så jeg ude over vandet en flyvema
skine komme med kurs mod byen. 
Det må have været en russisk maski
ne, for næppe var jeg kommet ind i 
selve byen, før der blev blæst luft
alarm, og jeg måtte så i ca. en times 
tid sidde nede i et beskyttelsesrum. 

Det må have været denne efter
middag, at de første par russiske 
bomber - muligt fra den maskine jeg 
havde set - blev kastet ned i byen. 
Resultatet deraf var et par dræbte 
mennesker, bl. a. en ældre dame, der 
ejede en guldsmedeforretning i et 
hus ved Lille Torv. De kastede bom
ber anrettede også nogen materiel 
ødelæggelse, bl. a. så vidt jeg husker 
henne i nærheden af byens dommer
kontor. - Det blev så også oplyst, at 
dette første bombardement havde 
sammenhæng med, at øens ryske 
kommandant4 nægtede at kapi tulere 
til russerne og kun ville gøre dec til 
de engelske stridskræfter, som dog 
aldrig kom over til Bornholm. Rus
sernes reaktion var trusler om forny
et voldsomhed, hvis kommandanten 
ikke faldt til føje og overgav sig og 
s111e tropper. 

Efter luftalarmens afblæsning den
ne mandag eftermiddag kørre jeg så 
hjem igen til Nylars, og resten af 
dagen skete der for mit vedkom-

roende ikke noget særligt opsigts
vækkende. 

TIRSDAG DEN 8. MAJ 1945 
Forholdsvis tidligt gik min kone og 
jeg til ro om aftenen og havde sovet 
nogle timer, da vi pludselig ved ca 
1,30 tiden blev vækket af kraftig 
banken på yderdøren. Jeg stod op og 
gik til døren med noget af den skræk 
i livet, man havde fra krigsårene, når 
mennesker kunne risikere at blive 
banket op ved nattetide f. eks. af 
folk fra Gestapo. - For mig var der 
dog her ingen grund til sådan frygt, 
for da jeg åbnede døren, stod uden
for nogle mennesker, som jeg kendte 
godt fra Rønne. De bad om husly, 
idet de hurtigt fortalte, at indbyg
gerne i Rønne af folk fra modstands
bevægelsen var blevet opfordret til 
hurtigst muligt at forlade byen, da 
russerne meget snart ville bombar
dere den igen. - Vi gav så disse men
nesker det ønskede husly, og i nogle 
timer faldt der igen ro over præste
boligen. 

Men tidligt tirsdag morgen den 8. 
maj fik vi et større rykind af evakue
rede fra Rønne, bl. a. flere læger og 
sygeplejersker, som var fulgt med til 
det nødlazaret, som blev oprettet i 
sognets forsamlingshus for en del 
patienter, der var blevet evakueret 
fra Bornholms Amtssygehus i Røn
ne. - Der blev derved ca. en 40 
mennesker, som vi skulle sørge for 
middagsmad til i præsteboligen. -
For at skaffe noget mad hertil kørte 
min kone mellem kl. 8 og 9 på cykel 
hen til en slagterforretning i Lob
bæk, der lå ca. tre km øst for præste
boligen. Under denne cykletur på 
hovedlandevejen fra Rønne til 

Aakirkeby kom min kone ud for at 
en russisk flyvemaski ne, som nok 
var under anflyvning til Rønne, 
bestrøg landevejen med maskinge
vær, så hun måtte springe af cyklen 
og søge skjul nede i landevejsgrøf
ten. 

Og ved ca. 9,30 tiden begyndte så 
det egentlige russiske bombarde
ment af Rønne. Mange af sognets 
opskræmte befolkning havde da søgt 
ly bag Nylars Rundkirkes meterryk
ke solide stenvægge. Jeg mener da 
også, at kirkens konstruktion den 
gang gav fuld beskyttelse mod de 
relativt små bomber, som russerne 
strøede ned over Rønne denne for
middag. Det var et broget og noget 
forvirret interiør, jeg fik at se, da jeg 
begav mig over i kirken. D<m var nu 
så stopfuld af mennesker, som jeg 
ellers kun havde oplevet det juleaf
ten, men til forskel fra da, var der 
nu også barnevogne og hunde med i 
kirken, og en ganske anden stem
ning end når det var juleaften. 

Jeg blev dog ikl<e længe inde i kir
ken, men begav mig udenfor og stil
lede mig i nærheden af det fritståen
de klokketårn oppe på den vestlige 
side af det kirkegården omgivende 
kampestensdige. Fra mit stade her 
havde jeg mod vest udsigt ind mod 
Rønne og kunne se de russiske bom
bemaskiner, som svævede rundt over 
byen og iagttage, når de kastede 
deres bomber ud fra maskinerne. 
Disse bomber så da ud ligesom sto
re, sorte fugle, der kastede sig ned 
mod jorden. Jeg kunne et kortere 
srykke følge dem med øjnene på 
deres vej nedad. Så kunne jeg ikke 
længere se dem, med derimod efter 
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deres nedslag observere hele eksplo
sionen med alt, hvad den kastede op 
i luften af røgskyer, ild, jord og 
snavs. Efrer ca. 11 li rimes forløb var 
så dette bombardement ovre, men da 
var også - så vidt jeg ved - ca. 70 pct. 
af byen Rønne lagr mere eller min
dre i ruiner. Samtidig med bombar
dementet af denne by, havde russer
ne også med tilnærmelsesvis samme 
resultat bombarderer byen Nexø 
ovre på øens sydøstkyst, hvor de fra 
øst flygtende tyske soldater og civile 
gik i land på Bornholm. 

Efrer denne ødelæggelse af disse ro 
bornholmske byer var den tyske 
kommandant endelig blevet så mør, 
ar han sammen med de tropper, han 
havde under sin kommando, kapitu
lerede over for russerne. 

ONSDAG DEN 9. MAJ 1945 
De første bølger af russiske land
gangstropper kom derefter - så vidt 
jeg ved - til Rønne om onsdagen. 
Det var vist hovedsagelig kirgisere 
med skæve øjne og lange knive, som 
de havde stukket ned i deres solda
terstøvler. Således så i hvert fald min 
kone dem, da hun denne onsdag 
sammen med en til Nylars evakueret 
kvindelig tandlæges måtte tage ind 
til byen for på hendes klinik at ra 
behandler en rand, der pludseligt 
havde laver knuder. En af disse kirgi
sere, som de mødte på gaden i Røn
ne, trak nemlig pludselig sin kniv op 
af støvlen og gik truende efter dem, 
indtil der lykkedes for dem at bringe 
sig i sikkerhed bag klin ikkens låsede 
dør. 
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På dette tidspunkt stod de fleste af 
Rønnes huse tomme og ubeboede, 
da som sagt næsten hele byens 
befolkning natten til tirsd ag den 8. 
havde forladt byen. - Men siden 
hen, da husene atter kunne tages i 
øjesyn, hørte man mange historier 
om, hvorledes de første russiske sol
dater, der var gået i land, var trængt 
ind i mange af disse tomme huse og 
havde drukJ(et indholdet af de fla
sker, de fandt de r, hvad enten disse 
så indeholdt hårsprit, barbersprit 
eller andet flydende, når blot ind
holdet under en eller anden form 
havde berøring med spiritus. 

DE FØLGENDE DAGE 

Samtidig med ar jeg iagttagende 
oplevede disse for os på Bornholm 
så voldsomme, urovækkende og dra
matiske begivenheder, havde jeg des-

uden den særlige opgave ar varetage 
daglig at sørge for ar de ca. 400 
ungarere nede i skoven ved Amager 
fik der nødvendigste leverer til livets 
opretholdelse. D en opgave lagde så 
beslag på en del af min daglige 
arbejdsindsats i de følgende o. en 
halv snes dage - og imens var russer
ne i fuld gang med ar fjerne al le 
tyske soldater og civile fra øen. Det 
skete på en meget prompte måde. 
Alt hvad der kunne sejle af born
holmske både blev af russerne rekvi
rerer til havnen i Rønne. H er blev 
bådene så fyldt ri! randen med 
tyskere, som russerne fik indsamler 
fra hele øen. Så snart en båd var 
fuld, fik den sejlordre over ri! en 
eller anden tysk østersøhavn. 

Air imens dette foregik kom der 
samtidig flere russiske tropper til 
øen. Så det var er broget skue, når 
man stod i havneområder i Rønne 
og så på hele dette leben af tyskere, 
der blev sejler bort og russere, der 
kom. D isse russiske tropper havde 
nok i Tyskland ffier lov til at plyn
dre, og udbyttet deraf bragte de nu 
med sig, så på havnen i Rønne 
opstabledes alt mellem himmel og 
jord af bohave som senge, skrivebor
de o. m. m. samt tæpper og malerier 
og hvad ved jeg, af alt som således 
kunne »organiseres« og bringes med. 

Der var jo under ai r dette blevet 
mere forsommer og lunere i vejrer. 
Så mange af disse ankommende rus
siske soldater kørte med deres heste
forspændte pindevogne og deres 
"plyndringsgods" ud og slog sig ned 
i bivuak i flere af de born holmske 



skove. - Jeg havde således i mange 
dage, når jeg kørte gennem statssko
ven Almindingen, lejlighed til at se 
noget højst usædvanligt og sær
præget, som man må håbe, denne 
skov aldrig mere bliver vidne cil. For 
inde i skoven langs hovedvejen kun
ne man se en hel del russiske solda
ter, som kamperede her - det var 
måske i sig selv ikke så opsigtsvæk
kende, soldater er vel alle vegne sol
dater - men det, der fik en til at 
spærre øjnene op og næsten næppe 
tro på, hvad de så, var, at rundt om 
sig havde disse soldater det, de hav
de bjerget sig nede i Tyskland. Der
fo r kunne man forbavset konstatere, 
at oppe i grantræernes grene hang 
der indrammede større eller mindre 
malerier og over nogle grene var der 
h enslængt gulvtæpper, mens der på 
skovbunden var stillet spiralsenge, 
skriveborde og klaverer og hvad man 
ellers har af husgeråd. D et er et erin
dringsbillede fra ens øjnes nethinde, 
som man nok aldrig vil glemme. 

NOGET SENERE 
Allerede mens de tyske soldater og 
civile Aygminge blev transporteret 
bort fra øen, havde russiske militær
personer indfundet sig hos ungarer
ne og noteret sig deres cilscedeværel
se, hvilket fik disse ungarske soldater 
cil ae frygte det værste. Og deres 
frygt blev virkelighed, da russerne 
noget senere befalede dem at gøre 
sig klar til afmarch. Jeg glemmer 
ikke den formiddag, da disse unga
rere i en lang kolonne måtte mar
ch ere de ca. otte km ind til Rønne. 
Jeg stod inde ved siden af landevejen 
og tog nikkende afsked med dem, 
m ens de nedslåede marcherede forbi 

mig, for de havde ingen nøjagtig 
viden om, hvilken skæbne de gik 
imøde, men mange frygtede, at de 
ville blive føre i fangenskab cil Sibiri
en. - O g netop således gik det. Jeg 
havde fået ec særligt bekendtskabs
forhold til en af ungarerne. Ca. 15 
år senere fik jeg en skønne dag et 
brevkort fra ham, hvori han fortalte 
mig, ae han nu omsider efter så 
mange års ophold som fange i Sibi
rien var nået tilbage til sit hjemland 
og havde været blandt de få, der 
havde oplevet det, fordi så mange af 
hans kammerater var gået til grunde 
i det fremmede. 

SAMME DAGS AFTEN 

Hen under aften samme dag som jeg 
havde ser de mange ungarske solda
ter begive sig af sted til Rønne for ae 
blive sejlet bort fra øen, bankede det 
på præsceboligens dør. Da jeg lukke
de op, stod der udenfor to unge 

mænd i ret påfaldende civile antræk. 
Derfor genkendte jeg dem ikke lige 
straks. Men lidt efter opdagede jeg 
dog, at der var en ungarsk løjtnant 
og underofficer, som jeg havde haft 
en hel del at gøre med nede i deres 
lejr, da jeg forestod leveringen af lev
nedsmidler til dem . D e forklarede 
mig nu, ae den officer, som havde 
haft den øverste befaling over dem 
alle, havde giver dem ordre til at 
gemme sig og søge at få noget civilt 
tøj og derefter melde sig hos mig, 
for at de ved således at unddrage sig 
den russiske borttransport muligt 
kunne få lejlighed til at rapportere 
hjem ti l Ungarn, hvad der var blevet 
af alle deres kammerater. Jeg gemte 
så disse to i præsteboligen og aftalen 
blev, at jeg så snart det var muligt 
skulle forsøge ae få smuglet dem 
over til København. 

RET LANG TID DEREFTER 

Det viste sig imidlertid at være 
meget lettere at aftale end ae bringe 
til udførelse. Under den sidste del af 
krigen havde jeg haft en ganske lille 
smule at gøre med ae skaffe personer 
illegalt til Sverige. Det havde ikke 
været overvældende vanskeligt, 
tyskerne på Bornholm havde i den 
henseende været forholdsvis nemme 
ae rage ved næsen. Men i den situa
tion der var opstået efter kapiculacio
nen med der tyske sammenbrud var 
forholdene blevet hele anderledes. 
Man følte det nu som var der blevet 
lage en jernring runde om hele øen, 
og i den ring syntes der ikke ae være 
huller, man kunne smutte igennem. 
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Derfor gik der ret lang tid, før det 
endelig lykkedes ar ra de to ungarere 
sammen med forskellige andre skaf
fet hemmeligt bort fra øen. 

Hvordan det omsider lykkedes 
ønsker jeg ikke at gøre rede for, al t 
for megen åbenmunde thed om den 
slags er jeg ingen tilhænger af. Folk i 
dag vil sikkert ofte have meget van
skeligt ved at begribe, hvorledes de 
forskellige situationer oplevedes og 
vurderedes dengang, m an stod midt 
i det, og hvilke midler man tit var 
nødt til at gøre brug af i en an
spændt situation. 

Men denne forøgede vanskelighed 
ved at ra forbindelse over til det 
øvrige land var nok med til at 
understrege den fornemmelse, som 
nok i disse dage deltes af mange på 
Bornholm, nemlig at vi nu var helt 
isoleret, afskåret og afskrevet. Derfor 
havde man også følt en særlig bitter
hed og vrede, da man hørte, hvor
dan det øvrige land overstadigt jub
lede over krigens afslutning, mens 
russerne på Bornholm leverede fort
satte krigshandlinger og tog øen 1 

militær besiddelse. 

NOTER: 

(1): Fru tradsen Fejleregård. 

(2): I er meger forerolige brev af 31. marrs 
1945 fra arnemand P. Chr. v. Scemann 
(1891 -1966) ril provsr Matthiesen, Rønne, 

oplyses bl. a. følgende: • ... Ved Samtale med 
lnselkommandanren i Torsdags har jeg erfa
rer, ar d er fra rysk Side nu er visse Planer om 

ar forerage en Udvidelse af Flyvepladsen ved 
Rønne. Jeg har hens riller, at det skete i 

Overensstemmelse med de for en saadan 

Ud videlse allerede fore liggend e Planer, der er 
godkende af de danske Lu ftfa rtsmyndighe
der, og der har Inselkommandancen lovet ae 

gøre paagæld ende ryske Mynd igheder 
opmærksom paa«. 
(3): Som del af der Østrig-Ungarske Dob

beltmonarki led Ungarn nederlag i Førsre 
Verdenskrig og blev derefter en selvstændig 
star - og ved Trianon-freden i J 920 misrede 

landet meget store landområder, hvorefter 
1/3 af alle ungarsktalende kom under frem
med herredømme. D ette var baggrunden 

for, ar Ungarn i 194 1 gik ind i Anden Ver

denskrig på rysk side. Men ved fredsslutnin
gen efter Anden Verdenskrig op rerholdres 
Ungarns grænser fra I 920. 

(4): Kapitan zur See (kommandø r) Gerhard 
von Kampcz ( 1902-1998) var lnselkomman
dam (økommandanc) på Bornholm fra ulti

mo marrs 1945 ril krigens slucning d. 8. maj 

1945. 
(5): Tandlæge fru Holm med bolig & klinik 

i Krysralgade, Rønne. 
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De to ungarske soldatei; som unddrog sig den russiske deportation til Sibirien, 
har jeg i sin tid hørt omtale som »Søs og Soltan«. -Jeg har nu fondet frem til at 
deres identitet er: Efemer Sz0cs og Zoltdn Ratz (Ratsz). - Efter samtaler med 
Szocs'fomilie kan følgende oplyses: 
Efemer Sz0cs (1912-1984) blev født i det ungarske mindretal i Beth/en (Beclean 
på rumænsk) i Transsylvanien, som da lå i Ungarn, men kom til Rumænien efter 
Første Verdenskrig. Han blev i 1934 cand.polit fra universitetet i Cluj (Koloz
svdr på ungarsk) og blev derpå ansat i landbrugsministeriet i Budapest - og som 
akademiker var han automatisk soldat i hæren. 
Under Anden Verdenskrig blev Sz0cs fra ultimo 1942 til medio 1944 sendt til 
Østfronten som kaptajn for en kampvognsenhed. Under kampene ifaldt soldater
ne som tændstikker« omkring ham, og han overlevede som en af de fl fra sin 
enhed. Tilsvarende gik det de øvrige enheder. 
Resterne af de ungarske tropper blev nu afvæbnet af tyskerne, som ikke stolede på 
deres loyalitet - Ungarn gik ind i krigen, ikke fordi de var for tyskerne, men for
di de var imod russerne - og tyslærne deporterede så befalingsmændene langt væk. 
Således kom Szocs med de øvrige ungarske 11arbejdssoldater« til Nyborg i decem
ber 1944 og derfra til Bornholm primo april 194 5. 
Da russerne havde deporteret de ungarske soldater fra Bornholm, kom Szocs (og 
Zoltdn) hemmeligt til Sverige med hjælp fra amtmand von Stemann og ved brug 
af en bornholmers identitetspapirer og derfra videre til Nordsjælland, hvor han 
slog sig ned og arbejdede først som gartnermedhjælper, derpå som minkavler og 
siden 1950 som assurandør. Han blev dansk gift og.fik her fem børn. 
Allerede i Nyborg blev han involveret i den danske modstandsbevægelse, og efter 
krigen arbejdede han for vestlig efterretningstjeneste - og blev udsat for konstant 
psykisk terror fra østlig side: Han fik ofte tilsendt kommunistisk propaganda, 
blev åbenlyst skygget af østlig efterretningstjeneste og blev forsøgt udleveret til 
Ungarn, som jo nu var kommunistisk styret. Han genså aldrig Ungarn og sine to 
sønner der, og breve fra og til familien blev censureret 
i Ungarn. I hans sidste år svigtede helbredet - og han 
blev især om natten hjemsøgt af alle de rædslei; han 
havde gennemlevet under krigen. 
Soldaten stående ved træet på ovenstående foto er gen
kendt som Efemer Szocs. - Den civile m. alpehue på 
fotos s. 16 er Axel Løvgreen. - Men Zoftdn Ratz, som 
også blev i Danmark, har jeg (endnu) iklu fimdet 
frem til. 

S.E.L. oktober 2001. 



Silderøgerimuseet i Hasle 

Lokalhistorikeren, major H. V JØRGENSEN, der har været meget aktiv i adskilligt 
bevaringsarbejde på Bornholm, genkalder sig i det følgende silderøgerimuseets tilblivelses
historie. js. 

Ikke blot på eller i turistbrochurer 
om Hasle ser man nu om stunder 
billeder af der karakteristiske og ret 
farverige silderøgerimuseum med 
d ets fire hvide skorstene, men også 
på turistbrochurer, der reklamerer 
for Bornholm som helhed, ser man 
der dejlige motiv i farvefotos. Til
med en tysk bog om Bornholm har 
silderøgerimuseet i farver på forsi
den af bindet. 

FORENINGEN BORNHOLM 
HAR TAGET SIG AF VORT 
KULTURMILJØ 
Denne forening blev stiftet den 24. 
november 1906 og havde til formål 
at dæmme op for udenlandske 
opkøb af vore naturskønne områder 
og give offentligheden adgang til 
vore seværdigheder. 

Foreningens store og meget beko
stelige opgave blev at tilbagekøbe fra 

I det gamle røgeri 
fandtes ved købet en det 
redskaber og materiel, 
der i tidens Løb var 
blevet brugt imder 
silderogningen. 
Her ses »einj siijla
bærinj« med en række 
»spidd«, hv01· den 
»hånada« sild hænger 
på under vindtørring 
og røgning. 
Foto: Bornholms 
Museum. 

udenlandsk eje og serviturbelægge 
hele Hammershus' forrerræn samt at 
ra lagt servitut på den store gård 
H ammersholms jorder, så de ikke 
skulle blive opkøbt af udlændinge. 
Foreningen støttede også økonomisk 
statens tilbagekøb af selve Ham
merknuden, der også var kommet på 
udenlandske hænder! Området 
omkring Jons Kapel og store dele af 
Helligdomsklipperne samt et områ
de i Salene blev også sikrer på dan
ske hænder gennem store økonomi
ske investeringer. 

For at sikre offentlig adgang til 
Paradisbakkerne lykkedes det i 
1930' erne foreningen gennem stor 
økonomisk indsats at ra to tredjedele 
af Paradisbakkerne med udsigts
punktet Klint fredet. Det samme 
lykkedes med Ølene og Nørremark i 
Ibsker. 

Foreningen opkøbte også Bom-

holms sidste tre stubmøller og fik 
dem fredede. Senere er stubmøllen i 
Svaneke overdraget til »Svanekes 
Venner«, medens yderligere vand
møllen i Vang er blevet opkøbt, fre
der og restaureret. 

Også bevaring og restaurering af 
forskellige ruiner, skanser og min
desmærker rundt omkring på hele 
Bornholm har Foreningen Born
holm tager sig af og gør det fortsat. 

IDEEN OM ET 
SILDERØGERIMUSEUM 
OPSTOD 
I 1976 var Foreningen Bornholm 
kommet til penge ved salg af »Born
holmerpladsen« til Danmarks 
Naturfond, og foreningens kasserer, 
direktør i Bornholmerbanken, Kaj 
Nielsen, fremsatte den ide på årets 
generalforsamling, at Foreningen 
Bornholm skulle arbejde på at skaffe 
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Bornholm og bornholmerne et mu
seum for det hendøende, bornholm
ske bierhverv. Ideen blev vel modta
get. 

Som bestyrelsesmedlem begyndte 
jeg i den følgende tid at se efter et 
egnet røgeri. Der var ved at være for 
sent. Myndighedernes miljøkrav 
havde forlængst lukket et antal af 
dem, men forbuddet mod luft
rørring af silden var dog ikke opfun
det endnu. Mange røgerier lå nær
mest i ruiner, og i mange af dem var 
»indmaden« fj ernet eller ødelagt, og 
de tjente som redskabs- og cykelsku
re eller som lagerplads. Er par røge
rier så pæne og velholdte ud udefra, 
men de var i det indre lavet om til 
atelierer for kunsmere. 

Under min søgen efter et røgeri, 
der kunne egne sig som et røgeri
museum opdagede jeg, at der byg
ningsmæssigt er flere typer silderøge
rier på Bornholm. T ilsyneladende 
har fiskere og bygningshåndværkere 
rundt omkring ved fiskerihavnene 
og i fiskerlejerne opfundet deres 
egne måder at udfærdige visse detal
jer på. Det forekommer mig, at der 
er en vestlandstype, en nordlandsty
pe omkring Sandvig, Allinge og 
Tejn , en øsrlandstype og en lokal 
byggemåde omkring Gudhjem og 
Melsted. 
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BORNHOLMS AMTSKOM
MUNE GÅR IND I SAGEN 

Da en virkelig gedigen registrering 
af Bornholms tilbageværende sil
derøgerier - eller ruiner deraf -
langt ville overstige Foreningen 
Bornholms økonomiske kræfter, 
skrev jeg den 15. maj 1984 en 
indstilling til Bornholms Amts
kommune, hvori jeg foreslog, ar 
udfærdigelsen af registranten blev 
en amtskommunal opgave. Det 
viste sig, at den daværende for
mand for amtskommunens 
undervisnings- og kulturudvalg, 
manufakturhandler Arne Engell 
Kofoed , in teresserede sig for pro
jektet, og det vedtoges, at amts
kommun en ville hyre en arkitekt 
til at udarbejde en registrant over 

Museumsinspektør Henrik 
Vensild fra den ene side og 
major H. V Jørgensen fin 
den anden side giver 
»sijlarøjerskan« en støtten
de hånd, medens hun sid
der med »dostekåstinj« 
foran »ijlarinj«. 
Foto (gengivet efter avis
tryk): Henning Sigvard
sen, Bornholms Tidende. 

Sådan så silderøgeriet 
Søndre Bæk 18 ud, 
da Foreningen Born
holm købte det. 
Derefter restaurerede 
Bornholms Museum 
samtlige bygninger 
meget kyndigt under 
arleitekt Niels-Holger 
Larsens ledelse. 
Foto: Bornholms 
Museum. 

samtlige bornholmske silderøgerier 
eller rester af sådanne. Man fandt 
den helt rigtige arkitekt til opgaven, 
nemlig Flemming Beyer fra Aarsda
le, der selv er ud af silderøgerslægt. 
Registreringen blev gennemført i 
løbet af et par år og kom nok til at 
koste 80.000- 100.000 kr" hvilket 
langt oversteg Foreningen Born
holms økonomiske evner. 

Af denne registrant fremgår det 
ganske tydeligt, at langs kysten syd 
for Hasle H avn ligger røgerierne 
som perler på en snor og danner 
ligefrem et silderøgerimiljø. 

FORENINGEN BORNHOLM 
FIK BESLUTNINGSGRUNDLAG 

Efter fremkomsten af den af arkitekt 
Flemming Beyer udarbejdede og af 
Bornholms Amtskommune bekoste-



de registrant kunne Foreningen 
Bornholm koncentrere sig om er 
enkelt røgeri og tage beslutninger. 
Besryrelsen var enig om, at silde
røgeriet Søndre Bæk 18 i H asle var 
d et helt rigtige, og der bekræftedes 
af museumsleder H enrik Vensild, 
Bornholms Museum, der skrev, at 
d ette anlæg er hel t enestående i sin 
bevaring af såvel det ydre som det 
indre. I forståelse med Foreningen 
Bornholm udfærdigede arkitekt 
Flemming Beyer i efteråret 1985 en 
indstilling om fredning af omhand
lede røgeri, og i løbet af foråret 1986 
b lev det fredet. 

Bestyrelsen i Foreningen Born
h olm var meget interesseret i at 
opkøbe der gamle røgeri for at sikre 
dets bevaring for eftertiden, men 
man ønskede ikke ae stå som ejer og 
eventuel bruger i årevis. Man ville 
gerne for bloc et symbolsk beløb 
overdrage museumsrøgeriec til en 
eller anden institution, der ville pas
se på der og vise det frem. 

Formanden for Foreningen 
Bornholm, H V Jørgensen, 
modtog på overdragelsesdagen, 
den 23. juni 1990, en »Stor« 
check på hele tre kroner af 
borgmester Frede Engell-Han
sen, som så til gengæld modtog 
røgerimuseets nøgle, der sym
bolsk var bundet til et stykke 
11ælleklæw«. Som bekendt skal 
silden helst røges ved brug af 
elle brænde. 
Foto: Preben Pathuel, 
Bornholms Tidende. 

Formanden for Hasle H andels
standsforening, Arne Pihl, der gerne 
ville have trukket noget turisme cil 
H asle, inviterede den 11. august 
1986 til et møde i sit hjem. Blandt 
deltagerne var borgmester Knud 
Andersen, viceborgmester Klaus 
Erik Jacobsen, bankdirektør Ole 
Nielsen, sparekassedirektør Leif 
N ielsen, der også var kasserer i tu

ris tforeningen, en repræsentant fo r 
idrætsforeningen og yderligere nogle 
repræsentanter for handelsstanden. 
Jeg redegjorde for Foreningen Born
holms interesse i at købe silderøge
riec Søndre Bæk 18, få der indrettet 
til et museum for den bornholmske 
silderøgning og sluttelig overdrage 
der for et symbolsk beløb til en 
institution i Hasle, der ville drive 
det og vise det frem. 

Mødedeltagerne lyttede med inte
resse, men man kunne tydeligt mær
ke, at alle var bange for, at projektet 
skulle koste penge ud af hasleboer
nes lommer. Beslutningsevnen syn-

tes lammer. Så sagde jeg noget frækt. 
Jeg sagde, at man i H asle skulle se at 
finde noget seværdigt at vise frem, 
for ellers vi lle Hasle fo rblive en ind
snævring med 50 km hastighedsbe
grænsning på vej nettet mellem ter
minalerne for færger og fly i Rønne
områder og turistfaciliteterne på 
Nordlandet. Jeg havde fo rventet, ae 
man ville sparke mig ud, men nej! 
Borgmesteren, viceborgmesteren og 
isenkræmmer Arne Pihl havde alle 
forstået budskaber og ytrede positiv 
interesse samt udkastede den ide, at 
man i H asle skulle søge at danne en 
borger- eller byforening, der kunne 
overtage og drive røgerimuseet. 

FORENINGEN BORNHOLM 
BLEV RØGERIEJER 

Efter borgmester Knud Andersens 
positive interesse og tilsagn om for
søg på ae danne en borger- eller 
byforening følte bestyrelsen i For
eningen Bornholm, ae man nu kun
ne skride cil handling. Med faglig 

JUL PA BORNHOLM 23 



Fra indvielses- og overdragelseshøjtideligheden den 23. juni 1990 inde i det renoverede silderøgeri. Th. ses den daværende 
formand for Bornholms Museumsforening, pens. amtmand Niels Efkær-Hansen, og lidt bagved t.v. står amtmandinde 
Grethe Elkær-Hansen. I baggrunden t.v. museumsinspektør Lars l&rulf Møller og dernæst amtsborgmester Knud Andersen, 
der som tidligere borgmester i Hasle positivt havde støttet arbejdet med skabelsen af et silderøgerimuseum. Overdragelses
talen holdtes af Foreningen Bornholms formand, H V Jørgensen, der ses t.v. i billedet. 
Foto: Preben Pathuel, Bornholms Tidende. 

rådgivning fra kommuneingeniør 
Johannes Anker, der er født og 
opvokset i Hasle, købte Foreningen 
Bornholm silderøgeriec Søndre Bæk 
18 pr. l. april 1987 for 30.000 kr. 

Foreningen overlod tryge nøglerne 
til Bornholms Museum, der gik i 
gang med ae registrere hele inventa
ret, hvoraf noget senere kan indgå i 
Bornholms Museums fiskerisamlin
ger. Museumsarkitekt Niels-Holger 
Larsen ledede derefter en minutiøs 
renovering af røgeribygningen, hvor
ti l hører et tørreskur med tilbygget 
»kaffestue«. Ude ved havbrinken lig
ger yderligere et træskur, der tjente 
som »gjæleri«. D ee skal her tilføjes, 
ae selve røgerilængen indeholder co 
epoker inden for bornholmsk silde
røgning. Den ældste del af bygnin
gen er opført i 1898 og viser, hvor
dan man indrettede et silderøgeri 
dengang, og efter 25 års forløb 
tilføjede man endnu er røgeri , der 
fik indbygget de erfaringer, man 
havde gjort i det kvarte århundrede, 
hvor teknikken havde gjort store 
fremskridt. 

Bornholms Museum hentede 
statspenge hjem ti l Bornholm for at 
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klare renoveringen, m edens Hasle 
Kommune stillede 30 .000 kr. til 
rådighed for indkøb af materialer. 

DEN SIDSTE TID 
BLEV H EKTISK 

I løber af efteråre t 198 9 gennemfør
te Bornholms Museum under arki
tekt Niels-H olger Larsens ledelse de 
sidste renoveringsarbejder på silde
røgeriec, og borgm ester Knud 
Andersen meddelte skrifdigc, ae 
H asle Kommune stod ved sit tilsagn 
om ae overtage museumsrøgeriec. I 
januar 1990 meddelte den nye borg
mester, Frede Engell-Hansen, ae han 
var indforstået med den trufne af
tale. I februar 1990 meddelte Frede 
Engell-Hansen overraskende, ae nu 
ønskede kommunen ikke ae overtage 
røgerimuseet og indkaldte til er 
møde sagen vedrørende. På dette 
møde foreslog han, at Bornholms 
Museum skulle overtage røgerimuse
et, hvortil Henrik Vensild svarede 
klart nej! Jeg bad om ordet og med
delte, at jeg havde min bestyrelses 
godkendelse t il ae overdrage røgeriet 
til Hasle Kommune og til ingen 
andre. Hvis dette ikke kunne lade 

sig gøre, v ille min videre deltagelse 
være uden mening, og jeg ville forla
de mødet. 

Alt trak sig i lave, og i de følgende 
måneder indrettede Bornholms 
Museum silderøgerimuseer over
skuelige og pædagogisk kloge med 
informative fotostater og plancher. 

SILDERØGERIMUSEET STOD 
FÆRDIGT OG BLEV INDVIET 

Den 23. juni 1990, Set. Hans 
Aftens dag, en skøn solskinsdag, del
tog det meste af Foreningen Born
holms bestyrelse med ægtefæller 
sammen med repræsentanter fra 
Hasle Kommune og Bornholms 
Museumsforening, der havde for
manden, pens. amtmand N. Elkær
Hansen i sin midte, i en lille højti
delighed, hvor nøglen til museums
røgeriec skiftede ejer. Nøglen var 
symbolsk bundet fas t til et stykke 
ellebrænde. Jeg aAeverede nøglen 
med "brænjeklæwed" til borgmester 
Frede Engell-Hansen, der i stedet 
for aAeverede en kæmpecheck med 
et pålydende på 3 kr. {!) ti l mig. 



»En farglyftning till gladje« 
M OGENS LAU har gennem en årrække, ved siden af sit daglige arbejde som viceregionschef i 
Told og Skat, påtaget sig væsentlige opgaver omkring kunstformidling på Bornholm. Især og 
mest synligt har han stået bag nogle af udstillingerne på Bornholms Kunstmuseum i Ro. 
I oletoberlnovember 2000 viste museet således TRE TEMPERAMENTER, der effektivt gjoi·de 
opmærksom på den bornholmske kunstnertrio Paul Høm, Poul Stoltze og Niels Østergaards 
monumentale udsmykning af den store landsbykirke i Briikne-Hoby i Blekinge. Det er arbej
det med denne udstilling, der er en del af baggrunden for, at Mogens Lau, der i 1994 blev 
exam. an. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet, har kunne skrive om et betydeligt stykke 
bornholmsk kunsthistorie, der befinder sig oppe i den tidligere danske landsdel Blekinge. 
Men se selv! Brakne-Hoby ligger indenfoi· en endagsturs muligheder. js. 

»En farglyfcning til! gladje skapad av 
konstnartrio i Brakne-Hoby kyrka«. 
O verskriften er hentet fra Blekinge 
Lans Tidning, lørdag den 4. juli 
1959, dagen inden kirken i Brakne
H oby blev genindviet efter en gen
nemgribende restaurering, der var 
startet med en ny varmeinstallation i 
1948. 

Der hedder blandt andet i artik
len: "Som medhjalpare i arbetet i 
Brakne-H oby kyrka har H am haft 
de rvå unga konsm arerna Niels 
Østergaard och Poul Stoltze med vil
ka han kanner starkc konsmarlig 
samhorighec. Det var 1956 Hom for 
forsca gången kom til! Brakne-H oby 
och darefter borjade han ucarbera 
sina skisser. 

Vad som mest påtagligt kommer 
att minna om Horn och hans med
arberare i Brakne-Hoby kyrka ar dels 
korets utsmykning, dar absiden fan 
en målning återgivande den maje
statiske Kristus sittande på sin tron 
och kring vars for finns 11 duvor, 
vilket ar en uråldrig symbolik for 
aposrlarna, dels de 12 apostlafigu
rerna på pelarna och dels tre fresco
målningar på norra sidoskeppets 
vagg, vilka återger lntåget i Jerusa
lem (av H om), Judasscenen (Øster
gaard) och Jesus infor Pontius Pila
tus (Sroltze). 

Var och en av apostlagestalterna 
vore vard siet eget kapitel, men i det
ta sammanhang far vi inskranka oss 
cill att lovorda den stora formåga 
konscnaren haft art i såvel figurens 
resning som ansikcsuctryck ge 
uttryck for vad som var karakreri
sciskt for var och en av de tolv apost
larna«. 

Men hvordan gik d et cil, at cre 

Kirken i Brakne-HobJ' i Blekinge 
hører under stiftet i Lund. Arkitekten 
er Helgo Zettervall og kirken er opført 
i perioden 1868-1872 på det sted, 
hvor der siden 1100-tallet har ligget 
en kirkebygning. Efter en strid i mid
ten af 1800-tallet mellem de lokale og 
de centrale kirkemyndigheder blev den 
gamle stenkirke, der var bygget over 
det græske kors af en Jydsk stenmester, 
brudt ned og erstattet af Zettervalls 
tre-skibede basilika med plads til over 
1200 menneskei: Foto: Mogens Lau. 

kunstnere fra Bornholm kom til ae 
udføre udsmykningen af denne kir
ke i Blekinge? En udsmykningsop
gave der af en samtidig kilde blev 
betegnet som den betydeligste i 
Norden efrer Viborg og Lund. 

Kirkemyndighederne i Brakne
Hoby havde også haft deres proble
mer i den anledning. Først havde 
man kontaktet Per Sigaard, der hav
de afslået, fordi han var for afkræf
tet. Dernæst havde William Scharff 
rakker nej med den begrundelse, at 

hans malestil ikke passede cil kirken. 
D a man henvendte sig til Paul Høm 
var hans første reaktion også at afslå 
tilbudet på grund af opgavens kom
pleksitet og omfang. Som det frem
går af indledningen omfattede 
udsmykningen al fresco dekoration 
af hele kuplen samt 12 fresker af 
apostlene i overstørrelse (230 x 100 
cm.) Alt skulle ålpasses den beståen
de udsmykning, og man havde tilli
ge tænkt sig glasmosaikker i de fem 
høje vinduer bag altret. 

Paul Høm, Niels 
Østergaard og Poul 
Stoltze i Brakne-Hoby 
kirke i 1958. Når 
malerne slappede af 
var deres yndlingsbe
skæftigelse at spille 
»piratbridge«. Vinde
ren var forpligtet til at 
bære den kasket, der 
pryder Østergaards 
hoved på fotografiet. 
Foto: Jesper Høm. 
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DE TRE TEMPERAMENTER 

At man henvend te sig til Paul Høm 
har nok haft flere årsager. D els var 
han en maler, hvis hele motivkreds 
var menneskefiguren og hans lyse, 
kristne livssyn og milde alvor lyser 
ud af billederne. Dels var han i færd 
med en gennemgribende restaure
ring af udsmykningen i Frillestad 
kirke ved Helsingborg som blev 
afsluttet i 1956. De svenske ki rke
myndigheder havde således et førs te
håndskendskab til hans formåen i 
forbindelse med monumentalud
smykninger. 

Når Høm alligevel accepterede 
udsmykningsopgaven i Brakne
Hoby skyldtes det først og frem
mest, at han havde sikret sig tilsagn 
om hjælp fra sine to yngre malerkol
leger på Bornholm, Poul Stoltze og 
N iels Østergaard. At der var disse to 

han henvendte sig til var ikke tilfæl
digt. 

I midten af 1950'erne havde Paul 
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Høm, hans hustru Lisbeth M unch
Petersen, Poul Sroltze og Niels 
Østergaard deltaget i en indbudt 
konkurrence om udsmykningen af 
en facade på BF-magasiners bygning 
ved Store Torv i Rønne. Lisbeth 
Munch-Petersen vandt konkurren
cen med et forslag baseret på blador
namenter, der till ige kunne konno
tere en byplan. Scoltze vandt anden 
præmien med et forslag ti l en frise 
med mennesker på indkøb. Høms 
forslag var et motiv med en bro 
(broen over Holkadalen i Gudhjem 
var ved at være en realitet efter en 
meget lang og følelsesladet debat) og 
Øsrergaards forslag var baseret på 
kornaks. Ingen af forslagene blev 
dog realiseret af økonomiske årsager. 

Kunstnerne havde oplevet samar
bejdet i forbindelse med konkurren
cen som meget positivt og givende, 
og tilsagnet fra de to unge kolleger 
om at hjælpe med udsmykningen i 
Brakne-Hoby var afgørende for, at 

Paul Høm stod for 
udsmykningen med 
Kristusfiguren i 
apsiskuplen. Stoltze 
malede de 11 duer 
ved Kristi fod og 
glorien, mens alle 
tre malere deltog i 
malingen af bag
grundens bladorna
mentering. Paul 
Høm fik en »næse«, 
fordi han ikke lod 
kuplens udsmyk
ning slutte ved 
overkanten af de 
fem høje vinduer i 
apsis, men lod den 
fortsætte ned til 
underkanten af 
vinduerne. Mellem 
vinduerne malede 
man de fire evange
listsymboler. 
Foto: Jesper Høm. 

Paul Høm turde binde an med den 
store opgave. 

KIRKEN I BRAKNE-HOBY 

Kirken i Brakne-Hoby er opført i 
perioden 1868-1872 af den svenske 
arkitekt Helgo Zettervall , der også 
bærer ansvaret for en ret hårdhændet 
restaurering af flere svenske kirker, 
blandt andet dele af Domkirken i 
Lund. Brakne-Hoby kirke er Sveri
ges største landsbykirke, og Zetter
valls kirke erstattede en stenkirke fra 
slutningen af 1100-raller med plads 
til op mod 1.000 mennesker. Allige
vel fandt de lokale kirkemyndighe
der, at den var for lille til er sogn 
med godt 5.000 sjæle, og også i Sve
rige havde den franske arkitekt Viol
let-le-Ducs tanker om at genskabe 
eller fuldføre bygninger i deres 
oprindeligt riltænkte form vundet 
gehør. 

Helgo Zettervall befordrede ridens 
historicistiske tanker og skabte en 



tre-skibet basilika med et midterskib 
og co sideskibe på det sted, hvor den 
oprindelige kirke havde ligget. Mid
terskibet bæres af 12 søjler der af
grænser sideskibene og som opad 
forenes af buer. Den har ingen 
egentlig altertavle og tre sektioner 
med åbne alterbuer skiller koret fra 
midterskibet. Der er fem høje, smal
le vinduer i apsis og et kleristorium 
bestående af 2 x 21 vinduer. 

Den oprindelige ki rkeudsmykning 
havde dekorationsmaler Svante Thu
lin været mester for. Der var oprin
delig anvendt limfarver og vindues
nicher, korbue og orgelpulpitur var 
rigt ornamenteret. Forlægget til 
ornamenterne stammede fra cyske 
mønsterbøger fra 1500-tallet (Høm 
kaldte dem symaskinerenæssance) og 
de 12 apostle - en på hver søjle - var 
middelmådige kopier af Thorvald
sens skulpturer. I apsiskuplen trone
de Kristus Pantokrater på en regn
bue. 

Det var ikke muligt at restaurere 
de oprindelige limfarver, der simpelt 
hen forsvandt i forsøget på at afrense 
udsmykningen. Hele kirkens indre 
var tilsmudset med røg fra levende 
lys og fra to store brændeovne, der 
indtil 1948 havde opvarmet kirken. 

UDSMYKNINGEN AF 
BRAKNE-HOBY KIRKE 

Udsmykningen af kirken i Brakne
Hoby blev udført i somrene 1958 og 
1959. De første forslag havde Høm 
sendt allerede i 1956 og de omfatte
de - efter den indgåede aftale -
udsmykningen af apsiskuplen ned til 
den bestående dekoration over vin
duerne og 12 apostelgestalter på 
hver sin søjle. Af egen drift sendte 
Høm endvidere et forslag til en 
altertavle og til en madonnafresko 
under orgelpulpituret, ligesom han 
havde han taget initiativ til at lade 
fremstille to glasmalerier til opsæt
ning i kirkens vinduer til bedøm
melse. 

Sidst på året 1957 havde Riksan
tikvariatamberet beset skitserne på 
stedet og givet tilladelse til, at de 
bestående figurer i kirkens udsmyk
ning kunne erstattes af nye, da de 
ikke »kunne anses aga nogon mere 
framtradande konsmarlig kvalitet«. 
Derimod skulle de bestående orna
menter bevares stort set uændret. 

H elt sådan kom det dog ikke til at 

gå. På trods af opdraget lod Høm 
sin udsmykning af apsiskuplen 
fortsætte ned mellem vinduerne og 
anbragte her de fire evangelistsym
boler. En del af ornamenteringen 
harmonerede ikke med den nye 

udsmykning og blev derfor overma
let og kun bevaret under buen ved 
orglet, i loftet og i kleriscoriets vin
duesbuer. Det fik Høm en »næse« 
for. 

Høm havde en intension om at 

Paul Høms fresko, der skildrer »Indtoget i Jerusalem«, er det første billede man 
møder på langskibets nordvæg. 

Bevæger man sig længere mod øst - ind i kirken - konfronteres man med Niels 
Østergaards fortolkning af»Judaskysset«. 

Nærmest koret afslutter Poul Stoltze billedfrisen med en fresko hvor motivet er 
»Jesus foran Pontius Pilatus«. Fotos: Mogens Lau. 
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skabe størst mulig vananon i 
udsmykningen, og han overlod der
fo r opgaven med at male halvdelen 
af apostlene til Stoltze og Østergaard 
- tre til hver - mens han selv tog sig 
af de sidste seks. Den eneste binding 
han pålagde sine hjælpere var fælles 
proportioner. Poul Stoltzes store 
viden om og interesse for skriftsnit 
medførte naturligt, at det var ham, 
der udarbejdede navneangivelserne 
på de 12 apostle på søj lekapitælerne. 

Alle tre deltog i udsmykningen af 
apsiskuplen. Som nævnt har kirken 
ingen altertavle, men to forgyldte 
fyldninger i træværket over altret 
bærer tegninger af henholdsvis et 
kornneg og en drueranke (brød og 
vin). D er er nogen usikkerhed om, 
hvem der har udfø rt disse tegninger, 
men der er stor sandsynlighed for, at 
det er Lisbeth Munch-Petersen. Den 
manglende altertavle kompenseres af 
kuplens udsmykning, der domineres 
af en gylden Krisrusfigur siddende 
på sin trone med skriften i venstre 
hånd og høj re hånd løftet til hilsen. 
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Apostlen 
Thndætts malet 
af Niels Øster
gaard. For at 
skabe den størst 
mulige variati
on besluttede 
Paul Høm, at 
Stoltze og Øster
gaard hver skul
le male tre 
apostle mens 
han selv stod for 
de seks sidste. 
Foto: Mogens 
Lau. 

Et lysere parti omslutter Kristusfigu
ren og giver mindelser om en man
dorla. H ele baggrunden har karakter 
af en mosaik, der kan tolkes som 
bladstrukturen på livets træ, og hvis 
umiddelbare inspiration er Lisbeth 
M unch-Petersens vinderprojekt til 
gavludsmykningen i R ønne. På beg
ge sider af tronens fod er der place
ret fem, respektive seks duer. Uba
lancen i antallet er kompenseret ved 
en balance i kroppenes vridning. 

Paul H øm stod alene fo r selve Kri
stusfigurens udformning. Stoltze 
malede duerne og den forgyldte glo
rie, der omgiver Kristusfigurens 
hoved , mens alle tre deltog i malin
gen af kuplens baggrundsornament. 

Det enkle, stiliserede formsprog 
uden brug af perspektivisk dybde og 
med figurerne svævende i det ikke 
definerede rum, leder, sammen med 
mosaikvirkningen, tanken hen på et 
byzantinsk kirkerum. 

Hele udsmykningen er udført i 
den krævende freskoteknik, hvor 
værket udføres stykke fo r stykke og 

rettelser ikke er mulige. Der kan 
kun arbejdes, så længe pudslaget 
ikke er tørt, da farverne indgår i en 
kemisk fo rbindelse med den våde 
kalk og opnår en ekstrem god hold
barhed . Så selv om det færdige værk 
opfattes som værende uden for 
tiden, så er tidsfaktoren en skæbne
svanger realitet under værkets tilbli
velse. 

H enrik Jørgensen konkluderer i 
sin »uppsats i konstvetenskap« fra 
1991 om udsmykningen af kirken i 
Brakne-Hoby, at »Totalintrycket blir 
en konst med ryngd. De gråvita 
vaggarna ger en kal inramning och 
bidrar til! en miljo dar sjalen kan få 
kanna sig i pakt med evigheten. H ar 
råder en hogtidlig stamning, som 
inbjuder t il! meditation. I dag ar det 
framst den magnifika utsmycknin
gen av absiden som dominerar. Men 
aven de 12 aposdafigurerna upplevs 
som individuelle konstverk, som var 
och ett bringar oss siet speciella bud
skap«. 

D EN ØVRIGE 
KIRKE UDSMYKNING 

Som en påskønnelse af det gode 
samarbejde med kirkens repræsen
tan ter donerede de tre kunstnere ved 
afslutningen af kirkeudsmykningen 
hver sin fresko til kirken. D isse fre
sker hænger nu i det nordre sideskib, 
mens det søndre sideskib rummer 
fragmenter fra den gam le ki rke. Fre
skerne er ikke udført på stedet men 
på Bornholm, og fragtet til Brakne
Hoby på taget af en Lloyd varevogn. 

Medens det kan være vanskeligt at 
udpege hvilken kunstner, der er 
mester for de 12 apostle, så kommer 
deres forskellige temperamenter 
tydeligere til udtryk i freskerne i 
sideskibet. Høms fresko hænger 
længst mod vest og er den første, 
m an støder på, når man fra indgan
gen bevæger sig op m od alrret. 
Motivet er Indtoget i Jerusalem og 
kompositionen understreger den 
logiske placering som den førs te fre
sko i et forløb, hvor Jesus rider fra 
venstre mod højre - ind i kirken. 
Den næste fresko er N iels Øster
gaards judaskysset, og den sidste Poul 
Stoltzes med motivet Jesus foran 
Pontius Pilatus. 

D er er en klar overensstemmelse 
mellem Høms og Stoltzes komposi
tioner og deres gestaltning af de age-



rende. Der er luft mellem beskueren 
og de agerende, mens man som 
beskuer ri! Østergaards fresko nær
mest bliver inddrager i handlingen, 
idet de agerende befinder sig helt 
fremme i billedplanet. Også i farve
h oldning og gestaltning adski ller 
h an sig fra de to andre. Farven er 
mørkere og figurerne mere volumi
nøse, ligesom hele scenen er meget 
mere dynamisk. 

G lasmosaikruderne blev opgivet. 
D e ville have grebet forstyrrende ind 
på lysbalancen og på selve farvehold
ningen i kirkerum met. Heller ikke 
en egentl ig altertavle var det muligt 
at passe ind i h elheden , men ved 
indvielsen skænkede Paul H øm kir
ken et maleri af Sankt Anna af G ud
hjem, som nu hænger i præstens 
arbejdsværelse bag altret. Paul H øm 
havde i 1954 fået overladt den 
bemærkelsesværdige, gotiske alter
tavle fra det i 1895 nedrevne Sankt 
Anna Kapel i G udhjem til restaure
ring, og en af de 12 udskårne figu
rer, der smykker denne altertavle, er 
jomfru M arias mor, Sankt Anna, 
som kapellet var navngivet efter. 

D er er ikke bevaret ret meget af 
det materiale, der har været 
udgangspunktet for kunstnernes 
udsmykning af kirken . Bornholms 
Kunstmuseum ejer den første skitse 
som Høm udførte i fuld størrelse 
( 100 x 230 cm) af Sankt Peter med 
nøglen. D er findes i privateje i Sveri
ge endnu en apostelskitse af Philip
pus, men det er tvivlsomt, om der er 
bevaret flere større skitser. 

Høm havde hjemme i Gudhjem 
ud arbejdet nogle små akvareller af 
ap ostlene, som han ville sætte op i 
fuld størrelse i kirken. Ifølge Stolrze 
blev langt de fleste skitser dog til på 
stedet. Kunstnerne lod skægget stå 

Kirken i Briikne-Hoby 
har ingen egentlig alter
tavk. I væggen, der bag 
altret skiller koret fra 
apsis, er der to forgyldte 
jjldninge1; der er dekore
ret med henholdsvis et 
kornneg og en vinranke 
(brod og vin). Det er 
sandsynligt, at det er Lis
beth Munch-Petersen, 
der er mester for denne 
del af udsmykningen. 
Foto: Mogens Lau. 

og draperede sig med hvide lagner 
for at komme tættest muligt på 
deres fores tilling om, hvordan en 
apostel så ud, og stod model for hin
anden. 

Når en skitse var færdig, blev den 
overført til pergament. Konturerne 
blev prikket ud, og når pergamentet 
var anbragt på sin rette plads på 
væggen, blev kon turen overført til 
den våde puds via perforeringen. 
H eller ikke pergamenterne er beva
ret. Stoltzes blev opbevaret i et par 
år, men gik til ved en brand i hans 
atelier, og H øms blev kasseret, fordi 
de med tiden var blevet så skrøbeli
ge, at det ikke var muligt at redde 
dem. 

I forsamlingshuset i Brakne-H oby 
h æn ger et oliemalet udkast til Kri
stusfiguren i apsis. En anden skitse 
til apsisudsmykningen hænger på 
byens kirkekontor. 

AND RE SAMARBEJDS
RELATIONER 

Også Paul Høms hustru, Lisbeth 
M unch-Petersen ydede en betragte
lig indsats i forbindelse med kirke
udsmykningen . Hun har utvivlsomt 
været indd raget i d iskussionerne om 
selve udsmykningen, og h un deltog 
alnivt i malerarbejdet af nye orna
menter i kor- og vinduesbuer, lige
som hun - som tidligere omtalt -
menes at have stået for de to for
gyldte felter med kornneg og drue
ranke over altret. Endvidere er hele 
den bladornamentik, der danner 
kuplens baggrund og symboliserer 
mønstret i et vinblad, inspireret af 
hendes vinderprojekt i Rønne. 

Gennem årene havde Paul Høm, 
Lisbeth M unch-Petersen, Poul Stolt
ze og Niels Østergaard adskillige 
andre sam arbejdsprojekter. Fra 1957 
til 1959 arbejdede Østergaard sam
men med Høm om udsmykningen 
af Brøndum kirke i nærheden 
af Esbjerg og i begyndelsen af 
1960' erne assisterede han H øm med 
udsmykningen af Tarm Gymnasi
um. Senere arbejdede H øm, Lisbeth 
Mun ch-Petersen og Stoltze sammen 
om at restaurere fortæppet til scenen 
i landets ældste teatersal i Rønne, og 
op gennem 1950'erne havde Poul 
Stoltze og Niels Østergaard et frugt
bart samarbejde, der primært kom 
til udtryk gennem udviklingen af 
deres grafiske arbejder. 

»Den holder« sagde Poul Stoltze i et tv-interview i efteråret 2000, hvor han for 
forste gang genså udsmykningen i Briikne-Hoby kirke. I forhold til den oprinde
lige udsmykning står fladerne nu mere frit og arkitekturen træder tydeligere frem. 
Det var Stoltzes opfattelse, at arkitekt Zettervall ville have foretrukket den 
nuværende udsmykning, såfremt han havde haft mulighed for at ytre sig. 
Foto: Jesper Høm. 
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Kongen af Christiansø 

Skibsfører POUL M SONNE har skrevet om JYrmester og forvalter JP Jakobsen, der døde i 
slutningen afjanuar 2001 . Det er blevet en indfølt og nøgtem skildring af en 
personlighed, der i Christiansøs historie er tæt på at være en legendarisk skikkelse. 
Poul M. Sonne havde, gennem ungdomsvenskab med Jakobsens søn Bo, et nært forhold til 
familien i forvalterboligen. js. 

D en 30. januar 2001 gik flagene på 
halv srang på Chrisriansø. Kongen 
var død. lugen var i tvivl om, hvem 
kongen var. 

Jens Perer Jakobsen, fyrmesrer, for
valrer, polirichef, brandchef, tolder, 
gifrefoged m.m. gennem 34 år 
(1 939-73) var død om morgenen på 
sit sidsre opholdssted, Store Tuborg 
Plejehjem i København efrer at have 
levet et helt århundrede på tre år 
nær. 

Jens Peter Jakobsen blev født i Vej
le den 17. december 1903 som søn 
af skibsfører Karl Jakobsen, ejer af 
skonnerten »Urda« af Vejle. Faderen 
lærre selv sin søn op ombord i 
»Urda«, en skole der prægede ham 
resten af livet og lærre ham kunsten 
at indordne sig i det isolerede sam
fund, en skibsbesætning er. 

H ans medfødte evner som leder 
udvikledes med hans ansættelse i 

Modstandsbevægelsen i Svaneke 
afholder parade ved Svaneke Rådhus 
til ære for de sovjetiske befrielses
tropper den 11. maj 194 5. 
Personerne er fi·a venstre: 
Forvalter på Christiansø 
JP. Jakobsen, 
sovjetisk oberst Pjotr D. Strebkov, 
skomager Leo Bahn, 
toldassistent Svend Marchman Jensen, 
læge Marcus Marcussen, 
postbud Ludvig Bahn, 
postmester H C. Heiboll, 
postbud Karl E. Nielsen, 
somand Thorvald Hamme1; 
fisker Andreas Mogensen og 
fiskeskipper Ole Basse Mortensen. 
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Fyr- og Vagervæsener i 1928. Ved 
sin udnævnelse til fyrmester på 
Christiansø i september måned 1939 
var han fyrmester på øen Hjelm i 
Kattegat. 

Nu fik Christiansøboerne, der 
dengang mest bestod af fiskerfami
lier, en af deres egne som fyrmester. 
En sømand som de straks fik respekt 
fo r, da han gik forrest både på land 
og til søs. 

H an havde ikke været længe på 
Chrisriansø, før Anden Verdenskrig 
brød ud. N u fik C hristiansø store 
fordele af at have den rigtige mand i 
chefs tolen. Ved sin store personlig
hed, sin karisma og evne ril ar skabe 
venskaber fra høj til lav, sørgede han 
for, at Chrisriansø kom let gennem 
krigen. Han sørgede for forsyninger 
af mad og brændsel, som i resren af 
landet var mangelvarer. 

Da hans medmennesker kom i 

nød og måtte flygte ud af lander, var 
han klar ri! uden røven at hjælpe de 
forfulgre. Han oprettede en flugtru
te, som fik navnet »Laksene«. 

Da jeg senere spurgte ham, om 
han som embedsmand måtte det, 
sv<uede han: »Som embedsmand, 
nej! Du måtte ikke deltage i ander 
end der, regeringen gav ordre ri!; 
men siruationen gjorde også, at du 
mårre læse mellem linierne. D et var 
der nogle, der gjorde og andre ikke« . 

Med risiko for eger liv hjalp han 
sammen med sine kammerarer -
postbådfører Perer Sonne, fiskeskip
per Axel Hansen, fisker Hilmar Fri
tjof, vognmand Ole Holm, løj tnant 
Tønnes W ichmann m.fl. - danske 
jøder, sabotører og andre af tyskerne 
forfulgte til Sverige og hjemførre 
våben til modstandsfolkene derfra. 

En af de tyske havnevagter, der en 
dag sej lede med postbåden »Peter« 



J P. Jakobsen, der her ses på broen midt i sit »kongerige« med residensen i baggrunden, tituleredes 11Jrmester og forvalter«, 
og det samme gjaldt for hans efterfølger Erik Priis Rasmussen. Sti/Lingsbetegnelsen er siden ændret til »administrator«. 

til Christiansø, sagde til skipperen 
Peter Sonne: »Der Verwalter, der ist 
aber nicht gut, der ist Jude«. Peter 
Sonne svarede; »Jeg ved ikke, om 
han er jøde, men jeg ved, han er fra 
Jylland, altså jyde«. 

Fyrmester Jakobsen var i Svaneke 
7 .-9. maj 1945 og overtog komman
doen, da han kunne tale tysk og for
handle med tyskerne. Han iværksat
te evakuering af Svaneke og løste 
opgaven med at indkvartere og 
bespise 2000 tyske soldater. 

Om formiddagen fredag den 11. 
maj 1945 modtog modstandsfolke
ne i Svaneke en delegation bestående 
af amtmanden, den sovjetiske næst
kommanderende samt følge, i alt 
omkring 35 personer. Den russiske 
kaptajn skridtede »fronten af« og 
holdt en tale, hvori han takkede fri
hedskæmperne for deres indsats. 
Forvalter J.P. Jakobsen takkede kap
tajnen, fordi de sovjetiske tropper 
havde befriet Bornholm, og udbrag-

te et leve for de allierede med adresse 
ti l den røde arme. 

Om eftermiddagen gentoges møn
stringen, denne gang med den sov
jetiske øverstkommanderende, en 
oberst. Forvalter J. P. Jakobsen tak
kede også denne gang. Efterfølgende 
samledes frihedskæmperne i Rådhu
sets retssal, hvor borgmester Rømer 
udtalte byens tak. Forvalter J. P. 
Jakobsen takkede og nævnte det 
arbejde, der var gået forud. 

Efter krigen prægede han det lille 
samfund på C hristiansø så meget, at 
her fandtes et harmonisk og fred
fyldt lille paradis. H an skabte den 
helt specielle østemning, atmosfære 
af fordragelighed, der gav plads såvel 
for de mange stovte personligheder 
som for fællesskabet. 

Et fortræffeligt forhold til si ne 
overordnede i København gjorde, at 
de stort set lod ham »regere« C hri
stiansø efter eget skøn - et forhold 
der med en forkert mand kunne 

have faet katastrofale følger. Denne 
stovte, reelle mand regerede efter en 
slags »oplyst enevælde«, men altid 
med øboernes velfærd for øje. 

I de perioder, hvor øen var uden 
læge, knyttedes forbindelse til læge
huset i Svaneke. Ved hjælp af tele
fonen fungerede fyrmester Jakobsen 
som lægens øjne. Når lægebesøg 
skønnedes nødvendigt, hentede og 
bragte fyrmester Jakobsen selv lægen 
til og fra øen på alle tidspunkter af 
døgnet og uanset vejret. Lægen kun
ne være tryg, når »Mester« stod ved 
roret. Som gammel sømand var han 
kompetent med respekt for havet. 
Og øboerne fik endnu et bevis på 
den omsorg, fyrmester Jakobsen 
altid udviste fo r dem. 

I forvalterboligen - »Det H vide 
Hus« - regerede hans hustru med 
lige så stor autoritet, men også med 
megen gæstfrihed. Da en af søvær
nets skibschefer engang ringede og 
ville tale med kommandanten, sva-
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rede hushjælpen, at han ikke var til 
stede, men fruen var. »Det er også 
hende, jeg mener«, svarede han. 

Men udenfor hjemmet var det fyr
mester J.P. Jakobsen, i daglig tale 
kaldet »Mester«, der havde kom
mandoen og værnede om sine 
»undersåtter« som en løvinde om 
sme unger. 

I 1964 havde to polske sildetraw
lere den frækhed at trawle ind under 
kanonerne på »Kongens Bastion«. 
»Mester« sejlede ud og arresterede 
den ene. Den anden stak af Retten i 
Nexø idømte den polske skipper en 
bøde og erstatningspligt for ødelagte 
faststående redskaber. 

Historien gentog sig i 1968. Den
ne gang var det vore egne fiskere, 
der overtrådte lovens forbud mod at 
trawle efter mørkets frembrud. En 
begrænsning der var indført for at 
beskytte de lokale fiskeres fast
stående redskaber. 

Den 26. juli 1968 trawlede to sto
re stålkuttere fra Skagen indtil 1000 
meter fra skæret Tat og kl. 21 .22 
arresterede Jakobsen dem og bragte 

»Elephanten« 
kom til Chris
tiansø i 1963 
som tjenestekutter, 
og den bruges 
stadig bl.a. til 
sygetransporter. 

dem ind i havnen på Christiansø. 
De måtte ligesom polakkerne erstat
te ødelagte redskaber. 

Skagenfiskerne vendte senere til
bage og fyrmester Jakobsen hørte på 
skibsradioen den ene fiskeskipper 
sige: »Med vores nye farve på skibs
skroget kan fyrmesteren ikke gen
kende os«. Jakobsen brød ind og 
sagde: »Jeg kan ikke genkende Jer, 
men jeg kan høre Jer«. De holdt sig 
væk. 

Forvalterboligen - i daglig tale »Det Hvide Hus«. 
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Først i 1979 vedtoges en lov om 
en tre sømil trawl fri zone, som J .P. 
Jakobsen havde kæmpet for i mange 
år. 

En stor sorg ramte familien, da 
deres eneste søn Bo omkom ved 
»Ternen«s forlis i 1957. H an var 
fulgt i sin fars fodspor og havde 
taget styrmands- og skibsfører
eksamen i Svendborg. Som løjtnant 
aftjente han sin værnepligt om bord 
i »Ternen« som næstkommanderen
de. Under en sejlads i storm med 
overisning til følge kæntrede kutte
ren ved Ravns Storø, Grønland, 
hvorved alle omkom. 

Jeg voksede op sammen med Bo. 
Vi var sammen på »Georg Stage« og 
læste sammen på Svendborg Naviga
tionsskole. Ved forliset mistede jeg 
min bedste ven. 

Tabet af sønnen knyttede vore 
familier endnu tættere sammen, og 
»Mester« hjalp os med at få bygget 
vore skibe i årene 1959-67. Jeg 
håber og tror, at det hjalp på hans 
traume at deltage heri. 

I forbindelse med 50-året for 
Danmarks befrielse i 1995 tog 
»Byforeningen Svanekes Venner« 
ved foreningens daværende for
mand, Flemming Larsen, initiativ ri! 
at hædre og mindes mændene bag 
»Laksene«. Er stykke af Havnebryg
gen i Svaneke blev omdøbt til »Lak
seruten« ved en højtidelighed den 
10. maj 1995. I sin tale ved afslørin
gen af en mindetavle gjorde Flem
ming Larsen opmærksom på det 
symbolske i, at gaden fra havnen 
peger mod Christiansø og Sverige. 

Vi - hans gamle venner - tænker 
på ham og hans kampfæller hver 
gang, vi går gennem »Lakseruten«. 



»Trip pen og trasken i nyfalden sne« 
Om bornholmske julekort 
i Bornholms Museums samling 
Museumspædagog ved Bornholms Museum SANNE STEENBERG HANSEN har af museets store 
samling udvalgt en række eksempler på lokale julekort, som på de folgende sider er brugt til at 
illustrere historien om, hv01dan den gode skik - at sende »glædelig jul« med posten - udvikle
de sig gennem 1900-tallet. Det er blevet til en artikel, der også kommer ind på de tegnere, 
producenter og lokale udgivere, der af let forståelige grunde bidrog til, at de festlige og efter
hånden farverige postkort blev en fast juletradition. js. 

Vi kender det alle! Julen nærmer sig 
med raske skridt. D agene er fulde af 
alle mulige gøremål og i en stak på 
bordet eller i skuffen ligger julekor
tene og venter på at blive skrevet og 
sendt. Sådan har det været tradition 
i over 100 år, og i museets samling 
findes fine eksempler fra den lange 
periode. 

DE FØRSTE JULEKORT 

Mange af vores kæreste juleskikke -
juletræet, julegaver, julenisser, jule
kort osv. - er blot små 150 år gamle 
eller endnu yngre. Fra midten af 
1800-tallet begyndte julen at kom
me på mode hos borgerskabet i 
byerne, herfra bredte de nye tradi
tioner sig langsomt ud til resten af 
befolkningen. Borgerskabets kerne
familie var tidens ideal. D e nye jule
traditioner havde derfor familien i 
centrum - man samledes, dansede 
om juletræet, gav hinanden pakker 
osv. At skrive julekort til sine slægt
ninge blev hurtigt en tradition. De 
tidligste julekort havde da også 
familien som motiv. Det være sig 
ved juletræet, ved julebordet, ude i 
sneen eller lykkelig poserende for 
fotografen. 

D et første julekort, man kender, 
er engelsk og dateres til 1843. Kor
tet er trykt i sort/hvidt og derefter 
koloreret. Kortet viser en hyggelig 
stund omkring julebordet og i sider
ne symboler for velgørenhed - mad 
og tøj til de fatt ige. »A merry C hrist
mas and a happy New Year to you« 
er påtrykt. Startskuddet til de første 
julekort var kommet tre år før - fri
mærket! Med frimærket blev por
toen bil ligere og nu betalte afsende
ren portoen og ikke som før modta-

geren. Men før frimærket kom, hav
de industrialiseringen allerede æn
dret samfundet. Jernbanen transpor
terede varer, mennesker og post 
meget hurtigere. Man kunne sim
pelthen lettere kommunikere over 
større afstande end hidtil. Julekortet 
blev en del af den øgede kommuni
kation mellem folk. Fra England 
bredte julekortet sig til det euro
pæiske kontinent. I første omgang 
til Tyskland. 

At skrive kort til hinanden var dog 
ikke noget helt nyt. Hidtil havde 
adel og borgerskab sendt kort til 
fødselsdage, konfirmationer, barne
dåb og bryllupper. Desuden var 
visitkort almindeligt brugt i de bed
re kredse. F.eks. på Melstedgård står 
en lille visitkortskål på bordet i 
havestuen. 

JULEKORT I DANMARK 
D e første kort med julemotiv kan i 
Danmark spores tilbage til 
1870'erne. Kortene er af tysk oprin
delse. I 1880' erne kunne man købe 
de første danske kort, dvs. udgivet af 
danske forlæggere og tegnet af dan
ske kunstnere. Dog kom der først 
fra 1890'erne for alvor omsætning i 
julekort. H elt nøjagtigt kan man 
ikke datere det tidligste danske jule
kort, men man mener, at det første 
blev udgivet i 1882 af Levisons For
lag i København. Motivet er en flok 
nisser, der danser rundt om et jule
træ i en nissehøj! Nisserne vender vi 
tilbage til senere - for hvad er en jul 
uden nisser? Dette første danske 
julekort blev tegnet af en af Dan
marks største nisseillustratorer 
Carsten Ravn . 

Et andet forlag der tidligt reklame-

rede med julekort af danske kunst
nere, var C. Stenders Forlag, der i 
mange år var storleverandør af post
kort til hele landet. De første jule
kort var af høj kvalitet, ofte med 
fløje der kunne åbnes. Efterhånden 
som folk sendte flere og flere jule
kort begyndte billige masseproduce
rede kort - af svingende kvalitet - at 
bemægtige sig markedet. Krige og 
kriser satte også præg på kortenes 
kvalitet. 

D e første julekort var beregnet til 
at sendes i konvolut og ofte med 
fortrykt jule- og nytårshilsen. Først 
fra 1871 blev det tilladt at sende 
åbne postkort. Fra 1871-1904 var 
forsiden på julekortene beregnet til 
adresse og frimærke. På bagsiden 
fandtes julemotivet med kun ringe 
plads til en personlig jule- og nytårs
hilsen. Derfor var en hilsen allerede 
trykt på kortet! En praksis vi stadig 
kan opleve i dag. Traditionen med 
korte og formelle hilsener fra gratu
lations- og visitkort fortsatte dermed 
på julekortene. Længere beretninger 
om familiens ve og vel måtte skrives 
i breve til en højere porto. Måske 
også på tidspunkter hvor der var 
bedre tid? 

Samlingen af julekort som befin
der sig på Bornholms Museum inde
holder en stor mængde af de mest 
populære kort fra københavnske for
lag f.eks. L. Levison Junr" C. Sten
der, Rudolf Olsens Kunstforlag og 
Peter Alstrups Kunstforlag. 

NISSER O G ANDRE MOTIVER 

Allerede fra de danske julekorts fød
sel var nisser et yndet motiv. I Born
holms Museums samling finder man 
kendte nisseillustratorer som f. eks. 
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Carl Røgind og Alfred Schmidt. I 
skabelsen af en dansk identitet efter 
nederlaget i 1864 blev nissen er 
ynder julemotiv. Nissen blev lance
ret som særlig dansk (læs: ikke rysk) 
og hyggelig, selv om nissens historie 
går tilbage til romeråden og genfin
des i bl.a. rysk tradition. I gamle for
tællinger, der går tilbage til før 1864, 
er nissen - eller her på Bornholm de 
underjordiske - heller ikke særlig 
hyggelig! 

Generelt var hygge temaet for de 
danske julekort. Yndede motiver var 
jul på lander, snelandskaber og mas
ser af familie- og børnebilleder. 
Humoren indgår ofre - ikke mindst i 
de yndede julekort med travle post
bude på vej ud med juleposten! I 
modsætning ri! udenlandske julekort 
er danske med kristne motiver 
Jesu fødsel, de tre vise mænd, engle 
o.lign. - yderst sjældne. Der mest 
kristne indslag synes ar være de 
mange kort med kirker eller med 
kranse af kristtorn evt. med klokker. 
I den katolske verden er julebudska
bet i centrum på julekortene - og i 
fejr ingen af julen. I vores borgerlige 
julerradirion er der familien, og der
for er julekortene ikke religiøse i 
samme omfang. 

BORNHOLMSKE JULEKORT 
Bornholms Museums samling af 
bornholmske julekort, dvs. kort 
med lokalt motiv, udgiver og evt. 
også lokal kunstner, er ikke komplet. 
Museet vil derfor meget gerne mod
tage bornholmske julekort, som 
endnu ikke er repræsenteret i sam
lingen. 

Samlingen giver dog et godt ind
blik i de forskellige udformninger og 
motiver, som de bornholmske jule
kort har haft gennem tiderne. Man 
finder såvel rakkede kanter som 
præger papir m.m. Fotografier evt. 
efterfølgende håndkolorerede, li to
grafier, akvareller eller tegninger, og 
motiverne viser et rigt udvalg af for
skellige lokali teter. Desværre lader 
ikke alle kunstnere/fotografer sig 
identificere, det gør derimod et 
bredt udvalg af lokale udgivere. 
Følgende er repræsenterer: 
Colbergs Boghandel, St. Torv, 
Rønne. 
Aksel Gornirzka, Allinge. 
Slengerik Hansens Boghandel, 
Svaneke. 
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Vilh. E. Jensens Boghandel, Nexø. 
Emil Jeppesen, Rønne. 
Svend Kollings Boghandel, Rønne. 
Ad. Møller, Nexø. 
Karl H. Olsen, Rønne. 
Rønne Boghandel, Janus Ipsen, 
Rønne. 
Frits Sørensens Boghandel, Se.Torv, 
Rønne, (i dag William Dams Bog
handel). 

DE ÆLDSTE KORT 

Samlingens ældste julekort er et foto 
fra 1903 af Østergade 127 i Rønne. 
I dag Akirkebyvej 158. Husets ejer 
Peter Holm ønsker professor Ma
thias Bidstrup: »En velsignet Jul og 
Nytaar«. Hilsnen er skrevet under 
fotografiet på bagsiden. Et kort fra 
1905 med fotografi af Rønne Lerva
refabrik M. Møller & Søn. (Rolig
hedsgade, Rønne). Hr. Møller og 
kone ønsker samme Mathias Bid
strup og familien en glædelig jul -
firmajulekort er ingen ny opfindelse! 
Kortet er er fremkaldt ved sollys og 
gulnet som vist herunder. D et var 
ganske almindeligt at sætte en glas
plade eller fladfilm samt lysfølsomt 
papir mellem to srykker glas monte
ret i en ramme. Rammen blev 
anbragt i solen og motivet således 
kopieret over på papirer. En simpel 

og billig metode, der dog beryder, ar 
billederne falmer hurtigt. 

De just nævnte boghandlere stod 
for udgivelsen og salget af julekorte
ne, men ikke for selve trykningen. 
Lokale trykkerier var ikke specialise
rede nok. De bornholmske julekort 
blev fremstiller hos de store forlag i 
København. Kortene kom oftest i 
serier af ti, da trykkerimaskinerne 
var indrettet til papir, der passede til 
dette antal. 

De københavnske forlag sendte 
også fotografer rundt i lander. Moti
verne blev derfor de kendte turist
attraktioner - fotografier der i høj 
grad tiltalte både lokale folk og turi
ster. På Bornholm typisk Hammers
hus, Løvehovederne, H elligdoms
klipperne og kirkerne. Eventuelt 
manglende sne kunne senere tilføjes! 
Nisser kunne også males på med 
akvarelfarve! Lokale motiver, f eks. 
fotos af villal<Varterer, gadescener og 
partier fra skovene, skyldes i reglen 
stedlige fotografer. Julekort blev også 
fremstillet af lokale fotografer som 
supplement til er ikke altid lige ind
tægtsgivende erhverv. Disse kort er 
let genkendelige, da de er fremkaldt 
som originale fotos, hertil hører også 
portrætter anvendt som julekort. 

Selv efter at de fleste havde fået 



telefon, fortsat te man med at sende 
postkort i store mængder. Tele
fonsamtaler var dyre, så det var billi
gere at sende en besked om et besøg 
- førstkommende søndag hos tante 
Inger - pr. postkort. Postkort blev 
derfor trykt i forholdsvis store oplag 
og evt. ved juletid påt1ykt »glædelig 
jul« og »godt nytår« og solgt som 
julekort. Især dårlige »sællerter« -
med mindre spektakulære motiver -
blev til julepostkort. 

KIRKERNE 
Et særdeles yndet motiv - både i 
dansk og international sammen
hæng - er kirkerne. Bornholms Mu
seums samling har mange kort af 
Set. Nicolai kirke helt tilbage fra 
1915. Øens andre kirker har også 
optrådt hyppigt - rundkirkerne selv
følgelig især. Kortene med kirker er 
både fotos, malede eller tegnede. 
Illustratorerne har ofte udført kortet 
efter fotos og har ikke nødvendigvis 
set motivet i virkeligheden! 

I dag udgiver William Dams Bog
handel dobbelte julekort med farve
fotos, og Bornholms Museum sælger 
genoptryk af gamle julekort. I de fle
ste tilfælde sender vi bornholmere 
dog i dag den samme slags kort som 
dem vi modtager. Billige massepro
ducerede kort ofte købt i de store 
kædeforretninger. Det lokale islæt er 
gledet ud. 

JULESTEMNING I NEXØ 

DU SKØNNE BORNHOLM 
Eksempler på nogle af de mest almin
delige julepostkort. Trykt over en lang 
årrække med forskellige motiver sat 
ind i en fortrykt ramme med eller 
uden gran, kristtorn, eller kunstig sne 
og klokker. Disse julekort forekom over 
hele landet blot med forskellige lokale 
motiver. Trykt på københavnske forlag 
og udgivet af lokale boghandlere. 

Fra en serie meget stemningsfulde billeder fra Nexø. 
Fotograferet afVilhelm E. Jensen engang efter Anden 
Verdenskrig under en hård vinter. Højst sandsynligt 
1946 eller 1947. Vilhelm E. Jensen Boghandel, 
Nexø!Stenders Forlag. 

!JJornholm 
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GLIMT FRA BORNHOLM 
Standardiseret julepostkort .fra køben
havnske forlag solgt i hele landet men 
med lokale motiver indsat. julemanden -
ikke at forveksle med julenissen! 
- skyldes den kendte nisseillustrator Carl 
Røgind. I sækken ses et indsat foto af 
St. Torv i Rønne. Bemærk at Sillehoveds 
bygning for enden af torvet endnu ikke 
har flet en ekstra etage, den kom til i 
1926, og Handelsbankens bygning er 
endnu ikke opfert på hjørnet af St. Torv 
og Krystalgade. Colbergs Boghandel, 
Rønne/Stenders Forlag. 

36 JUL PÅ BORNHOLM 

Kunstneren Frits Kraul 
er endnu en kendt 
illustrator. Det yndige 
billede af pigen med 
snebolden - og et andet 
yndet motiv, Lyseklip
perne ved Rø - er skabt 
på samme måde. 
Her er kunstneren og 
forlaget ikke anført. 

Kortet med nisserne i 
klokketårnet er også en 
skabelon, hvor et foto af 
Hammershus er indfejet. 

Begge udgivet af 
Frits Sørensens 
Boghandel, Rønne 
ca.1910. 

REKYLERNE KOMMER 
Det absolut mest særprægede julepostkort i Born
holms Museums samling. julekortet er højst sand
synligt .fra 1912 eller snarest derefter. I det år 
husede Bornholm en stor dansk militærøvelse, »en 
kongerevy«, med soldater .fra hele landet. Her blev 
de nye rekylgeværer - maskingeværer af dansk 
fabrikat - præsenteret. Geværerne har højst sand
synligt afitedkommet skrækscenarier, ligesom da 
den første bil kom til landet! julepostkortet gengi
ver en sådan scene. Bemærk damen på vognen og 
cyklisten til højre! Et noget bizart julemotiv skabt 
af en lokal tegner. Kortet er et ud af en serie. Kon
gerevyen afitedkom nemlig.flere postkortserier. Det 
er muligt at motivet er noget yngre, da Bornholms 
Værn ferst noget senere fik rekylgeværerne. 
julehilsnen kan være påtrykt senere, måske fordi 
kortet solgte dårligt? Svend Kollings Boghandel, 
Rønne. 



NISSER, NISSER, NISSER 
Hvad er en jul uden nisser? Selvfølge
lig er de også at finde på de bornholm
ske julekort. Her er to af mine ynd
lingskort i samlingen. Tegningerne 
emmer afstemning. Ikke mindst nis
serne ved Hanunershus, der er blevet 
narret af Mikkel Ræv og familie. 
Bemærk nissefars sygekassebriLler - jeg 
synes nu, de har noget motorbrille 
over sig! De to små søde nisser på isen 
i havnen i Rønne går også lige til 
hjertet. De her gengivne kort er fra en 
serie, og kortene er sendt i 1944 og 
1946. Tegneren er Keld Nielsen, søn 
af tidligere borgmester i Rønne N C. 
Nielsen, som illustrerede mange Lokale 
tryksager samt tegnede til Bornholms 
Social-Demokrat, forløberen for Born
holmeren. Kortene er udkommet hos 
Karl H Olsens Boghandel der havde 
Jernbanekiosken lige overfor Rønne H. 

lehiisen Ju fra Rønne. 

Nisser ved springvandet på St. Torv og på Set. 
Nicolai kirke i Rønne. Motiverne er højst 
sandsynligt udført af en lokal kunstner. Nis
serne er tegnet og farvelagt oven på motivet. 
Lokale damer påmalede nisserne, eLler de far
velagde kortene og tjente herved lidt ekstra. 
De to kort er henholdsvis udkommet hos Frits 
Sørensens Boghandel, Rønne og Colbergs Bog
handel, Rønne i tiden omkring 1909. 
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HAMMERSHUS 
Fra Ernst Køies hånd findes i Bornholms 
Museums julekortsamling nogle ganske 
enkle kort med Hammershus i øverste 
venstre hjørne. Kortene er fta omkring 
Anden Verdenskrig. Nogle er fremstillet 
med Dannebrogsvimpel - mon de er kom
met på under krigen? Disse kort er ikke 
egentlige julekort, men har været solgt som 
postkort. Den påtrykte julehilsen er kom
met på senere for at udvide salgsmulighe
derne. Hammerhus var for øvrigt et yndet 
motiv for Ernst Køie. 
Udgiver: Karl H. Olsen, Ronne. 
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»SIKKEN VOLDSOM 
TRÆNGSEL OG ALARM« 
Eller er det »Peters j ul« dette juleprospekt fra 
St. Torv i Rønne minder om? Der er trængsel 
på torvet og butikkernes vinduer stråler flot 
ud i den mørke aften. Damens cykellygte skin
ner også lystigt! Folk bærer på pakker, der vid
ner om »varer i tusindvis«, og manden, der 
går rask over torvet, er måske Peters far med 
jjldte lommer. Scenen i nederste højre hjørne 
minder om den lille fattige Rasmus. Måske er 
den »rige« pige, han ser på, Peters søster Han
ne, der har købt garn og perler til sine julega
ver? juletræerne er også ved at blive båret 
hjem. Læg mærke til det røde postbud foran 
Frits Sørensens Boghandel, han er som trådt 
ud af et af de mange juleleort med travle post
bude. Farvelagt tegning af lokal illustrator. 
Selvfølgelig Frits Sørensens Boghandel, Rønne, 
omkring 1909. 

TRIP PEN OG TRASJæN 
I NYFALDEN SNE 
Henning Køie er også repræsenteret i 
Bornholms Museums samling - dog med 
kunstnerkort og ikke egentlige julekort. 
Her er et af hans fl julekort - med nisser 
ved Hammershus - gengivet. Kortet leder 
tankerne hen på Henning Køies »Nisse
polka« fta 1951, hvor det »tripper og tra
sker af små pusselanker i nyfalden sne«. 
Linoleumstryk. Trykt hos Gornitzka, 
Allinge. Udgivelsesår ukendt. 
Kortet er venligst udlånt afGrete Kusk. 



Bornholm i vore hjerter 
ERINDRINGER 

Civilingeniør lvAR G. ]ONSSON har i et smukt og poetisk sprogfortalt om sit liv, der blandt 
andet førte til en videnskabelig karriere som forsker og underviser - men tyngdepunktet i skil
dringen e1· barndom, tidlig ungdom og skolegang i Rønne. Man flr indtJykket af en 
lykkelig tilværelse med familieliv og kammerater, selvom baggrunden var krig og besættelse. 
Ivar G. jonsson nyder i dag, som pensionist siden 1999, et meget kreativt otium som 
udøvende musiker, komponist og foifattei: js. 

PROLOG 

D et er lidt koldt den efterårsmorgen 
i Rønne. D et er halvskyet, og fra 
nordøst blæser en kølig vind; over 
land har den mistet lidt af sin øster
sølige varme. Den lille københavner
dreng ænser først kulden, da han 
passerer det store torv. Det er tirsdag 
den 3. oktober 1939, Anden Ver
denskrig er præcis en måned gam
mel, og det er den dag, jeg bliver 
indskrevet i l .E på Vestre Skole i 
Ellekongstræde. 

Og nej, det er ikke Elverkongen, 
der har fortryllet mit sind med den
ne koncise erindring og muliggjort 
dramatiseringen af min entre i det 
bornholmske skolesystem. Men i 
vort velorganiserede land kan den 
slags jo efterspores, her med god 
hjælp af Danmarks Meteorologiske 
Institut og Bornholms Lokalhistori
ske Arkiv. 1 skoleprotokollen - med 
blækklatter og det hele - står vi skre
vet op, 15 drenge og 12 piger, dren
gene først. Jeg står sidst på drengeli
sten, da vi (min mor, tandlæge Ellen 
Benediktsson, og min lidt ældre 
bror, Gunnar) først kom til øen i 
efteråret 1939. Vi havde bevæget os 
en del rundt forinden; efter min 
islandske far, J6n Benediktssons, 
død i 1936 og fraflytningen fra 
Island i 1937, havde jeg boet i Røn
ne (hos min mormor i H afniahus), i 
Ordrup og på Frederiksberg. 

Rønne blev min base i de efterføl
gende 11 år; først en kort tid i Kry
stalgade, derefter Storegade 41, lige 
over for Kommandantgården; om 
sommeren i Stampen, 5 km sydøst 
for byen. H er levede jeg i de forma
tive år, og her fik jeg min ballast for 

mit senere liv. - 60 år senere, efter 
skole, studier og 44 travle år på 
arbejdsmarkedet, gik jeg primo 
1999 på pension fra en stilling som 
docent ved D anmarks Tekniske Uni
versitet; her virkede jeg i 40 år - og 
en måned! 

Jeg vil fortælle lidt om, hvordan 
livet var for mig i disse 60 år. Men 
mest om de 11 første år, de længste, 
de bornholmske. De længste, fordi 
oplevelsesintensiteten er så stor i 
barndom og tidlig ungdom. 

SKOLEN 

Det må have været en augustdag i 
1942. Det er meget varmt og stille, 
der er et mylder af børn på stranden, 
der råbes og skriges ikke så meget 
som i vore dage, men alle er glade, 
dog nogle står lidt forskræmte, dem 
der aldrig har overvundet vandfor
skrækkelsen ; lærere bevæger sig 
rundt mellem børnene, hjælper en 
med et korkbælte, giver en anden en 
lussing for disciplinens skyld. Der er 
ikke en bølge på havet, den svage 
vind er i øst, jeg svømmer ud og 
dykker ned, ser rillerne på havbun
den; en ganske lille fladfisk - en 
rødspætte in spe? - smutter væk. -
Det er Store Badedag på Østre Sko
le! Der var så varmt og dejligt den 
dag i den bornholmske sensommer, 
at vi straks efter morgenmønstringen 
bliver sendt hjem efter badetøj -
undervisningen suspenderes. Samlet 
vandrer vi sydpå, til stranden. Var 
det hel t til Fredensborg, eller var der 
sand nærmere Rønne den gang? En 
lyksalighedens dag, den ligger stadig 
i erindringens skatkiste. 

Jeg var begyndt på Østre Skole, på 
hjørnet af Pingels Alle og Svaneke-

vej, da jeg kom op i 4. klasse, det var 
i 1942. Den tredje isvinter var over
stået, men jeg kan ikke mindes, at vi 
frøs. På den ny skole fik vi skoleha
ver, en lille lod til hver, op langs 
Svanekevej. Her dyrkede vi med 
vekslende held radiser, gulerødder 
og salathoveder; et par morgenfruer 
blev det vel også til. Ellers husker jeg 
ikke så meget fra min tid i folkesko
len - men jeg må have lært at læse 
og skrive og regne, for det blev jeg 
god til. Og vi sloges ikke så meget 
som på Vestre; her blev jeg en dag 
slået næsten bevidstløs i skolegården. 
Jeg var ikke stor af min alder den 
gang, og blev derfor også undertiden 
mobbet i Krystalgade, på vej hjem 
fra skole. Det satte min bror Gunnar 
en endegyldig stopper for; en dag 
efter skoletid passede han mine 
plageånder op og gav dem en gang 
tæsk. Ude af trit med al moderne 
pædagogik, javist - men det virkede. 

Jeg har min mor mistænkt for at 
have næret en vis mistillid til lær
domsniveauet på den tids Østre 
Skole - i hvert fald blev jeg allerede i 
1943, efter 4. klasse og efter en 
prøve, sendt i mellemskolen; det var 
på Rønne Statsskole, nu Bornholms 
Amtsgymnasium. Lige over for 
Peters Bageri - altså, disse romkager 
- for mange nok en eftersidning 
værd! 

Nu hvor jeg var avanceret fra 
»kommuneloppe« til »Statsgris«, be
gyndte jeg at kunne lide at gå i sko
le, sådan rigtigt for alvor. I bak
spejlet - da jeg var Rytter til Køben
havn - kunne jeg godt se, at det vel 
ikke altid var landets bedste lærere, 
der underviste mig. Den gang var 
det for de fleste cand.mag.'er nok 
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ikke højdepunkter i en karriere ar 
blive ansat på Bornholm. Men jeg 
fik er intellektuel t løft, ingen tvivl 
om der. Jeg har altid været glad for 
at blive klogere; en dag, hvor jeg 
lærer noget nyt, er en god dag; 
sprog, matematik, fysik, der var lige 
meget. 

En gang i gymnasiet syntes vores 
matematiklærer, Mørup Jørgensen, 
at jeg skulle prøves, h ave en udfor
dring med en moderne kliche - om 
jeg ville læse og fortælle om, hvor
dan man finder analytiske løsninger 
til tredjegradsl igningen. Undslog 
mig først, havde vist ikke rigtig lyst 
ril at skille mig ud, det var langt 
uden for pensum. Men jeg fort rød 
ikke, da jeg først havde sagt ja. D et 
var vist første gang, jeg lærte at se en 
praktisk anvendelse af komplekse 
tal; man begynder med en substi tu
t ion, så andengradsleddet elimine
res, så ... I mit senere videnskabelige 
virke blev komplekse tal et helt 
uundværligt værktøj; ofte har jeg 
tænkt tilbage på tredjegradslignin
gen. - H vordan det efterfølgende 
foredrag faldt ud, det har jeg ingen 
erindring om; kun at det var sjovt at 
prøve. 

I m it personlige skoleunivers var 
der en lærer, der ragede op over dem 
alle; det var adjunkt, senere lektor, 
Poul H olst-Jensen. En lidt streng og 
laævende herre - men hang man på, 
blev man tifold belønnet. Og han 
var ikke uden humor. I mit vidnes
byrd fra oktober 1949 slaiver han 
således om det franske: »Særdeles 
Aink; det ville blot pynte, hvis udta
len fj ernede sig lidt mere fra hjem
stavnens«! Det forhindrede ham dog 
ikke i at indstille mig til en pris fra 
All iance Franc;:aise, med dertil 
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Jvlin mormm; 
Petra M arie 
J ensen (enke 
efter amtsvej
inspektør Gregers 
Michael Jensen), 
med 11 af 
hendes 12 
bornebørn. 
Den yngste er 
f01fatteren. 
1933. 

hørende rejse til København, bog
præmie og festmiddag! Som et 
ku riosum husker jeg endnu, at han 
lærte os, at der kun var to euro
pæiske landenavne, der var hankøn 
på fransk: »Le Portugal et le D ane
mark«. Og »poisson sans boisson, 
c'est poison«! - Jeg havde H olsr
Jensen i engelsk i fire år, latin i er, 
fransk i tre, sugede lærdom af dem 
alle. Som videnskabsmand blev jeg 
senere forfatter eller medforfatter ri! 
mere end 100 videnskab elige publi
kationer på engelsk, herunder et par 
lærebøger. Holst-Jensen var med til 
at lægge bunden for disse - kan man 
takke nok? 

Jeg holdt meget af sport - og vi 
havde masser af det i skolen; fod
bold, badminton, idrætsøvelser, 
svømning. H oldt mest a f det første, 
var bedst til det sidste; blev et år 
skolemester i 50 meter rygsvømning 
(og så fo rbigår vi det år, hvor jeg lå 
så langt fo ran, at jeg k om ind på 
nabobanen og således blev diskvalifi
ceret!). Men fodboldtimerne på RB's 
baner syd fo r byen havde en særlig 
magi, også fordi jeg h avde en (i 
øvrige ikke særlig glorværdig) karrie
re i denne klub. Der var tre fodbo ld
klubber i Rønne den gang, RB, 
Viking, B 10, ganske m eget for en 
by med 10.000 indbyggere. - Men 
bedst af air var det a t lege »Sørøver« i 
skolens gymnastiksal , hvor det gjald t 
om at være adræt og tæn ke hurtigt. 

Jeg kom i gymnasiet i 1947, og 
blev matematisk-naturvidenskabelig 
student i 1950. Vi var kun 14 stu
denter det år; 10 m a tematikere og 4 
sproglige. 50 år sene re overværede 7 
af os translokationen på gymnasiet; 
da dimitteredes ca. 200 studenter -
en 14-dobling! 

LIVET 
Man k unne altid se, når der var fød
selsdag »hos landinspektørens«. Som 
det første ritual gik min onkel (Hjal
mar Kofoed) ned til garagen ved 
Kajstræd e og hejste flaget. O g det 
var sommer, og solen skinnede altid. 
(Af hensyn til historieskrivningen , 
næsten altid!) Var det »rundt«, kom 
der mange gæster. Jeg blev aldrig 
helt klar over, hvem alle disse tanter 
og onkler og kusiner og fæ rre og 
gamle venner var; de kom bare. D er 
blev dækket op ved lange borde på 
græsplænen (husk, solen skinnede 
altid). Menuen var aldrig eksotisk -
var der nogen, der sagde pasta og 
salat med vindruekerneolie? - vist 
nok altid flæskesteg med kartofler, 
rødkål og brun sovs - masser af 
b run sovs. H vordan min moster 
Mary kunne lave mad til så mange 
mennesker på samme tid i et ikke 
særligt funktionelt køkken, og uden 
at virke fortravlet, det fo rbliver en 
gåd e. Og til stegen fik vi så - oh 
fryd for vor barndoms intakte 
smagsløg - æblegele, lavet af vilde 
æbler fra Stampen, fra træerne ved 
Stampeåen, næsten nede ved vandet; 
der hvor vi og Blem Bidstrup'erne 
byggede store dæmninger over åen , 
fo r senere at fremkalde en veltilrette
lagt »katastrofe«, når dæmningen 
brød, og store vandmasser førte san
det ud i havet. 

Til dessert var der hjemmelavet 
(jamen det var alt jo) rødgrød, hvor 
solbærrene smagte så tydeligt igen
nem, og med masser af mandler i, i 
hvert fald efter befrielsen. - Ved en 
såd an m iddag havde en ret omfangs
rig gårdmandskone placerer sig på 
den yderste, udragende del af en af 
træbænkene. Da var der for fristende 
for os d renge - min bror, fætter Poul 
Henrik og jeg, der okkuperede den 
øvrige del af bænken - ikke at rejse 
os samtidigt, så den gode kone fik 
en pludselig og uventet nærkontakt 
med græsplænen. Vi blev helt ufor
tjent ikke vist bort fra bordet; man 
troede vist, det var er uheld - uvi
dende o m vi børns fysiske viden om 
legemers ligevægt. 

I den anden ende af årer var der 
julekomsammen hos min onkels 
gamle mor i Søndergade nr. 27a; 
som jeg h usker det, et larmende, 
vidunderligt kaos, som kulminerede 
i en lang kæde af gæster, der hånd i 



hånd og vildt syngende »Nu er det 
jul igen« hastede gennem huset, 
hvor alle døre var åbnede. Og så var 
der chokolade og boller, og min fæt
ter havde kommet flødeskum i sin 
farmors bolle, og det var der ikke 
noget galt i, havde det ikke været for 
den gamle dames forkærlighed for at 
give bollen et ordentlig dask med 
hånden for nemmere at kunne bide 
over den. Det sprøjtede ret meget til 
alle sider - men det var jo jul! 

På Bornholm kunne man den 
gang ra en oplevelsesbarndom, som 
måske ikke mange andre steder i 
Danmark. Vi havde de store fami
lier; og vi havde skoven, stranden, 
klipperne, havet, havnen, de store 
grusgrave - air inden for en kort cyk
leafstand. Og det var før, fortravlede 
forældre og velmenende pædagoger 
havde besluttet sig for at suspendere 
barndommen. Vi aktiverede os selv 
(kendte man i det hele taget begre
bet?), og vi kedede os aldrig. - Men 
jeg må samtidig bekende, at jeg i en 
periode, vist nok fra 1940 ri! 1946, 
var medlem af en drengebande, Kaj
strædebanden. Og når vi ikke havde 
andet at lave, så kunne vi altid slås 
m ed den såkaldte Kineserbande ude 
nordfra. Men der skulle gå ordent
ligt til, vi havde en vis æreskodeks. 
Når et medlem af en af banderne 
blev konfirmeret, så var det ud. Der 
gik grænsen, fair skulle det være! 
Hvad vi egentlig sloges om, der erin
drer jeg ikke; men det var rigtig 
sjovt, og ingen kom alvorligt til ska
de. Og vi var vist ikke kriminelle. 

Vi legede også meget i vores have i 
Storegade. Den var bred, og den var 
dyb (der var også en udgang til Lille
gade), og den var eksotisk; der var 
både et stort valnøddetræ og et stort 
morbærtræ. Der sidste lidt af en 
sjældenhed på vore breddegrader; de 
noget vammelsøde frugter, som der 
var mange af, faldt dog ikke rigtigt i 
vores smag. Men begge træer var 
gode klatretræer. Og fra tager af et 
gammelt brændeskur i haven kunne 
vi springe ud i en trapez, der var 
ophængt i morbærtræet - det gav et 
dejligt gys i maven, mens man hang 
i luften. Mon morbærtræet eksisterer 
endnu? 

D en sociale opdeling, som da 
fandtes i Danmark, gik vist først rig
tigt op for mig, da jeg kom til 
København for at studere; hvor jeg 

fandt ud af, ar der var »finere« at 
holde med fodboldklubben B 1903 
(Gentofte) end med Frem (Valby). 
Selv om der vitterlig var sociale skel 
på Bornholm, så afspejlede de sig 
ikke så meget blandt børn og deres 
legekammerater. Dem jeg legede 
mest med, de var sønner af en direk
tør (Michael - »Mick« - og Svend), 
en indremissionær (Poul), en skole
betjent (Benny) - og så var der 
naturligvis min fætter Poul Henrik, 
hvis far jo var landinspektør. - N u 
var Bennys far ikke en helt alminde
lig pedel; han blev socialdemokratisk 
folketingsmand ved valget i oktober 
1945. Jeg husker ham som en lidt 
karismatisk skikkelse (ville man vel 
sige i dag), som jeg undertiden mød
te i hjemmet på Fru Srenbergs Vej . 
Men generelt var fædrene lidt »fjer
ne« den gang. - De hjem, jeg skulle 
komme mest i, var dog Lille Torv 
16, Mick og Svend Andersens hjem, 
og så Storegade 53, hos min fætter. 
Jeg var så ualmindelig heldig at have 
hele tre barndomshjem. 

Der var et mærkeligt »fravær af 
travlhed« i samfundet - og jeg havde 
kun ra pligter (det eneste skolearbej
de, jeg betragtede som en pligt, var 
dansk stil - det har ændret sig); men 
et utal af forunderligheder. Det 
værste var at feje gade om lørdagen 
- resterne af hestepærer mellem bro
stenene (jo, der var også forurening 
den gang, og det i den grad!) lod sig 
ikke sådan umiddelbart fjerne med 
en kost; der skulle undertiden skra
bes - og et femfags hus med ind
gang til have, det giver masser af 
gade. 

Men af erindringens blågrå råge 
dukker så »Atlantis« op og tager 
form. Her byggede vi broer og tun
neler, her udkæmpedes store slag 
mellem små soldater, her kørte vi 
med vore få legetøjsbiler ad smalle 
veje langs dybe afgrunde; underti
den skred jorden ud, og bilerne for
svandt ned i dybet. H er var vi man
ge timer, mange dage, totalt opslug
te, ingen vidste, hvor vi var; her 
udlevedes barndommens innocente 
drømme. Alle børn fortjener et 
Atlantis. - I dag har naturen taget 
sin ret, og stedet er ikke til at kende 
igen. Og hvor lå det så, dette Atlan
tis? Ja, det ved kun Mick, Svend, 
Gunnar og jeg. 

Efter krigens afslutning åbnede 

den større verden sig for mig og min 
lille familie. Allerede i august 1945 
lykkedes det os at komme med det 
første passagerfly (en Catalina, et 
langsomt flyvende amfibiefly) til mit 
fødeland, Island. Og hvilken kon
trast. Grundet den amerikanske ti l
stedeværelse kørte der store »dollar
grin« i gaderne (lugten af benzin fik 
mig i mange år til at tænke tilbage 
på Island lige efter krigen), der var 
køleskabe, elkomfurer, bananer, cho
kolade, Coca Cola, the, rosiner -
you name it. Vi børn, der hjemme 
havde eksperimenteret med at ryge 
tyndt hampereb(!) omviklet med 
toiletpapir 00(!) , vi kunne nu ra 
Lucky Strike, Camel ... I Husavik på 
nordlandet havde en fætter en bio
graf - himmelske aftener på de hår
de bænke! - Og der var grammofon
plader; under et senere besøg, i 
1948, faldt jeg over en jazzplade, og 
det blev indledningen til en livslang 
besættelse af denne musik - i dag, 53 
år senere, spiller jeg på 11 . år trom
bone i »Provstens JazzKapek Et otte 
mand stort band; hvor min bror i 
øvrigt spiller trompet. 

Var Bornholm i 1940'erne et kul
turelt smørhul? N æh ". Et intellek
tuelt? Næh". Var det åbent over for 
verden udenfor? Næh , det kan man 
vist ikke sige. Men uden at overro
mantisere tiden eller miljøet, så gav 
lukketheden en tryghed og en for
nemmelse af fælles ansvar; det gav 
mig en form for ballast, der kunne 

Forfatteren ser beundrende Gunnar og 
Poul Henrik stå på hovedet. Onkel 
Hjalmar med den karakteristiske 
stråhat. Ca. I 94 I. 
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Forfatteren ved skrivebordet. 1942. 

bære gennem årene. Dette - og så 
oplevelsesbarndommen; her fik min 
fantasi næring. - Der var meget, jeg 
savnede, javist; men det fandt jeg 
lykkeligvis først u d af senere. Det er 
som bekendt aldrig for sent at ra en 
ulykkelig barndom. Og det forsøm
te, det indhentede jeg i store træk 
senere. 

Min mor havde selv mødt denne 
insulære tryghed under sin opvækst i 
Rønne i begyndelsen af det 20. år
hundrede. Selv om hun siden havde 
smage verden, så vendte hun allige
vel tilbage til Bornholm i 1939; 
måske fordi hun følte, at hendes to 
sønner havde beh ov for tryghed i en 
turbulent verden. 

BESÆTTELSE, BEFRIELSE, 
BOMBARDEMENT 

Lige som alle over 50 år kan huske, 
hvor de var, da John F. Kennedy 
blev skude, så husker alle ældre røn
neboere, hvor de var mandag den 7. 
maj 1945 kl. 12.45. På dette tids
punkt strøg 23 russiske jagerbombe
re ind over byen. Jeg var da på vej 
op ad havegangen i min onkels have 
mellem Kajstræde og Score Torvega
de. Da jeg havde hørt den første 
bombe eksplodere, så gjorde jeg, 
hvad jeg havde lære, man skulle gøre 
i en sådan situation, nemlig at skyn
de sig ned i kælderen og sætte sig op 
ad skorstensfundamencet. Og der 
sad vi så, min o nkel Hjalmar, min 
moster Mary og min fætter Poul 
Henrik, deres en este hjemmeboende 
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barn. Det varede en evighed - og 
kun et kvarrer. Det var undertiden 
ret voldsomt. - Næste morgen ved 
sekstiden, efter endnu et bombarde
ment, var vi - min onkel, moster, 
fætter og jeg - på vej nordpå, hver 
med en cykel og en dyne, og så ikke 
megec m ere. Vi stoppede op i Kle
mensker, hvor vi blev indkvarteret 
hos fru Rømer på Møllegård. - Fra 
en høstak kunne min fætter og jeg så 
lidt i kl. IO gennem en søkikkert se 
vores by blive bombet. I tilbageblik 
kan jeg undre mig over, at jeg på 
intet tidspunkt frygtede, at der skul
le ske mig noget. Drenge tror, de er 
udødelige! 

Det hele tog sin begyndelse den 
10. april 1940. Bornholm blev jo 
besat en dag senere end det øvrige 
land. - Men mange af læserne har 
utvivlsomt oplevet besættelsen på 
øen, så lad dec blive ved enkelte per
sonlige e rindringer. 

På overfladen skete der ikl<e så 
meget på Bornholm under besættel
sen . For at markere vore sympatier 
gik min bror og jeg med de popu
lære, strikkede Royal Air Force ka
lotter. Englænderne - især dem i 
Spitfires - de var heltene! Den store 
verden mærkede jeg for alvor en 
efterårsdag i 1943, det må have 
været lørdag den 9. oktober. D er var 
luftalarm på min nye skole. Efter 
afblæsning blev vi sendt hjem, og en 
times tid derefter var der atter alarm. 
Nu måtte jeg ud ae se, og synet var 
ganske overvældende. D en sm ukke 
blå efterårshimmel (som den kun 
fi ndes på Bornholm) var fuld af 
sølvskinnende fugle - over 500 ame
rikanske »flyvende fæstninger« Aøj 
efter endt bombetogt i en vældig 
formation mod vest. Oh, kunne 
man følge med! - 32 år efter denne 
begivenhed skulle jeg møde en af de 
amerikanske piloter fra den gang; 
det var i en limousine på vej ud cil 
lufthavnen i New Orleans i USA. 
Han var nu en midaldrende, nåle
stribet advokat fra Louisiana, og vi 
falde i snak. Han huskede tydeligt et 
bombetoge hen over Bornholm i 
efteråret 1943 - og dec var sandsyn
ligvis netop dec toge, der havde gjort 
så stort et indtryk på en (næsten) 
11-årig dreng, der stod øverst på 
trappen til Storegade 41 i Rønne og 
stirrede op mod himlen. 

Fredag den 4. maj 1945 hørte vi 

frihedsbudskabet fra BBC i mm 
onkel og mosters dagligstue i Store 
Torvegade 53. Radioen stod ved 
væggen ud til haven; vi sad i m ørk
ningen, og sagde førs t ikke så meget. 
Så gik jeg ud og affyrede en lille blå 
raket, som jeg havde gemt under 
hele besættelsen. Og i Rønne Bio 
afbrød man forevisningen af den 
svenske film »Et Spil om en Vej«. 

Lørdag den 5. maj gik jeg ud for 
ae rage billeder med min mors gamle 
Agfa 6x9 fotografiapparat. - Og den
ne dag udkom Bornholms Avis med 
ec dannebrog i farver øverst til ven
stre på forsiden; dec var crykc i forve
jen, har jeg senere fliet at vide. VAJ 
STOLT, VAJ FRIT - stod der ved 
siden af Men den lille tilværelse 
havde også sin ret. Nu mange år 
senere læser jeg på bagsiden af sam
me avis, under rubrikken »Kvinder 
søges og søger«, en annonce om 
»Disk.ret Ophold« ... 

O g så to dage efcer, dagen før den 
endelige fred i Europa, da mødtes de 
to virkeligheder på Bornholm, den 
stille eksistens og krigens verden. 

BORNHOLMSK VEJR 
Årstiderne på Bornholm! Foråret, 
der kommer så sent, så sent. Solen 
magter ikke ae varme alc det vand 
op, der favner øen. Selv maj kan 
være sprød og skarp; en morgen tur i 
Døndalen, har det mon været natte
frost, sådan føles det. Juni kommer -
skoleafslutning, karakterbøger, eksa
mensbeviser t il nogle; sommerferie 
til alle. Men stadig er lyset foran var
men, der er en sær ubalance i natu
ren. En forkølelse kan være prisen 
for en forkert rydning af vejret. Og 
så sommerferien, julidage på stran
den, turen i vandet er ikke mere et 
kuldechok. »Hvor mange gange har 
du været i vandet?« - »1 5!« - »Det er 
lyv!« OK, jeg talte ikke efter, men 
det kunne have været sandt. 

August, vemodets måned, stadig 
denne manglende balance, varmen 
svarer slet ikke til solhøjden; varmen 
er i ro, solen varsler allerede natu
rens begyndende forfald. Hvem skal 
man tro? Men disse augustaftener, 
hvor man kan være ude i mørket 
uden at fryse. Man belønnes af en 
dybsort himmel med stjerneskud ad 
libitum. D en bornholmske sensom
mer, er der mon en komponist, der 
kan tal<l<e den for dens generøsitet? 



September - endnu varmt nok til 
cykelture ud til onkel Hjalmar og 
moster Marys grund ved Fredens
borg. »Grunden«, hvor der måske en 
gang skulle opføres et sommerhus; 
de t kom aldrig. Men stemningen og 
havet og de dovne bølger ved sol
nedgang - tobisfiskernes små både, 
eller var det for sene på året til der? -
Alt dette anskuer oppe fra Grunden: 
Sædvanlighed, tryghed. På vejen 
hjem i fuld fart på cykel ad »Djævle
stien«, på grænsen mellem Galløk
ken og havet, på grænsen mellem 
dristighed og dårskab. - Jeg mærker 
fornemmelsen af en længst svunden 
eufori - molto vivace. 

Oktober har som formildende 
omstændighed min fødselsdag, altid 
i efterårsferien. Det er sommetider 
varm t nok til at være i haven, men vi 
nærmer os tiden, hvor vinden prøver 
at overtale havet: »Nu har du holdt 
dig i ro så længe, lad nu mig komme 
til, så vi kan ra nogle bølger ind på 
kysten, før bornholmerne helt glem
mer, i hvis vold de er. « Så kommer 
bølgerne, store og korte, voldsomt 
bankende mod klipperne - en svim
lende oplevelse ved Jons Kapel. 

Et hav der blunder 
Bølgen Ligger og venter 
Vinden er på vej. 

I november giver øen op, kan ikke 
mere gemme sig under havets var
mekappe; i slutningen undertiden et 
voldsomt snevejr, blokerede veje. 
Måske et sidste minde om Øster
søens varme, der forærer vinden en 
fugtighed, som den nu afkølede ø 
ikke kan bære. 

Slud og regn i december, tempera
turen op og ned; våde sokker, snue, 
halvårseksamen på statsskolen, jule
travlhed. Men bedre end 100 gaver 

er at vågne op 1. juledag og se sneen 
træde med bløde kattepoter på 
ruden .. . I januar hidser vinden sig 
rigtige op, i den kolde, nådesløse 
vind bliver bølgerne store; vi sidder 
om aftenen bag duggede ruder ved 
kakkelovnen. Da kunne min elskede 
mormor fi nde på ae trække sjalet 
sammen om skuldrene og med en 
salig gysen sige: »Godt man ikke er 
på havet i nat!« Ikke at hun havde 
nogen særlig tilknytning til søen, 
men vi fornemmede magien, og der 
blev en kort tid stille i stuen. 

Der er stadig sne i februar; vi bin
der vore kælker fase til bøndernes 
kaner, og med dødsforagt rrækkes vi 
med stor fart gennem Rønnes gader; 
i »et sanseløst sekund« glemmer vi 
os selv, er kun fryd og selvforglem
melse. O g jo, der var sne og is og 
lave temperaturer disse vintre; af 
mine 11 bornholmske vintre var de 
fi re isvintre - 1940, 1941, 1942, 
1947 - hvilken plage for de voksne, 
hvilken gave for et barn. Endnu i 
marts kunne vi gå ud på isen i hav
nen og næsten røre ved rutebådene 
fra »66«; stå på skøjter i havnen, 
som vi kun tre måneder senere skul
le svømme i, på den røde eller den 
gule badeanstalt. 

Kan der siges noget (godt) om 
april? Igen sjask, våde sokker og 
røde næser - måske en snestorm til 
påske. Men forventningen - jo, der 
er nok det bedste ved april. D en 
barnlige forventnings glæde, der 
»sidder som en sødme dybt nede i 
erindringens blå slugter og varer sag
tens livet ud« - sådan! (William H ei
nesen, Laterna Magica). April er 
budbringeren. »Jeg vælger mig april! 
. .. i den bli'r sommeren til!« 

Og så maj, på Bornholm ikke den 
søde milde, men den sprøde og skar
pe - en morgentur i Døn dalen .. . 

De fire piger i min 
gymnasieklasse. 
Kirsten Kjeldsen, 
Elise Bojesen Koe
foed, Else KjøLLe1; 
Inger Østergaard 
Nielsen. I haven 
på Statsskolen. 
Ca. 1950. 

Er der nogen sinde skrevet en 
antologi om Havet Runde Born
holm? Litterært/musikalsk/ malerisk 
I filosofisk/ naturvidenskabe! igt/ er
hvervsmæssi gc. Havet; »tevarmeren«, 
»fryseposen«, bølgebringeren, stem
ningsskaberen, fjenden, spisekam
meret, motivet, vejen ad hvilken. 

- OG H VAD DER 
VIDERE SKETE 
Som dreng ville jeg være enten poli
timand i London eller brandmand i 
Chicago. Men som for de fleste 
andre ender der helt anderledes. I 
1955 dimitterede jeg som civilin
geniør (bygnings-) . I tilbageblik er 
det sjovt at rænke på, at en væsentlig 
årsag til studievalget var den høje 
adgangskvotient til den polytekniske 
læreanstalt - i dag var jeg måske ble
vet læge - eller jordemor! Ikke fo rdi 
jeg senere fortrød m it studievalg; det 
var sjove og krævende, og det bragte 
mig senere ud i den vide verden, gav 
mig gode venner og kolleger i man
ge lande. - Vi kandidater var unge 
den gang, jeg var 22 år, min bror 
kun 21 . Vi satte vist en ære i at 
afslutte studierne hurtige. Siden er 
kandidatalderen gået en del i vejret -
til gengæld vil folk i dag så gå på 
pension tidl igere, for »lissom« at 
bevare symmetrien! 

De første fire år efter kandidat
eksamen beskæftigede jeg mig med 
praktiske ingeniørarbejder inden for 
fundering og jernbeton, var involve
ret i flere store byggeprojekter i ind
og udland. Men universicetsmiljøet 
fristede, og i 1959 blev jeg ansat ved 
Laboratoriet fo r Havnebygning på 
D anmarks Tekniske H øjskole (nu: 
Universitet); laboratoriet indgik 
senere i Insti tuttet for Scrømnings
mekanik og Vandbygning (ISVA) . 
H er blev jeg hurtigt inddrager i nog
le spændende specialopgaver, bl.a. i 
forbindelse med den da planlagte 
havn i Hanstholm. 

Efter nogle år på DTH begyndte 
forsknings- og undervisningsopga
verne at tage mere og mere af min 
tid - og en dag opdagede jeg så, at 
jeg var blevet videnskabsmand. Et 
studieophold ved University of 
Cambridge i 1962 gav mig et bety
deligt »kick« i den retning. - N u 
fulgte et liv med megen undervis
ning og forskning, med skrivning af 
videnskabelige artikler, kongresrejser 
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og besøg i udlandet, uddannelse af 
speciale- og PhD-studerende, mod
tagelse af udenlandske besøgende, 
medlem af faglige råd og udvalg, 
redaktørjob, censorjob, medlemskab 
af videnskabelige foreninger - og 
med en stadigt stigende administra
tion; travlt var det. - Min første 
videnskabelige artikel blev forelagt 
på en kongres i London i 1963; den 
sidste blev publicerer i tidsskrifter 
Ocean Engineering for år 2000; og 
den bedste kom i »Aagskibet« Jour
nal of Fluid Mechanics i 1998. 

Især det internationale aspekt ved 
videnskaben tiltalte mig. Åbenheden 
over for andre lande havde jeg nok 
delvist med hjemmefra; min mor 
havde arbejdet i både Schweiz og 
Island og studeret i Tyskland, og 
mestrede en fire-fem fremmedsprog. 
Det blev til rejser over hele verden, 
og jeg holdt foredrag og forelæsnin
ger i Sverige, Norge, England, Tysk
land, Frankrig, USA (mange steder), 
Mexico, Japan, Australien - så har 
jeg vist filer det hele med. Jeg havde 
længere ophold som gæsteforsker 
ved det prestigefyldte California 
lnstirute of Technology i Pasadena 
(1975) og ved University of Hawaii, 
Honolulu (1980), begge meget beri
gende. 

Og hvad var det så, jeg arbejdede 
med? Jo, i de sidste mange år var 
hovedemnet bølgerne i havet; bøl
gerne, der også har inspireret så 
mange malere, komponister, forfat
tere: »Se hvor de brede bølger kom
mer, brydes, kommer igen og bri
ster, den ene efter den anden, hen
synsløst, øde og forvirret. Og dog 
virker det beroligende og trøstende, 
som det simple og nødvendige« 
(Thomas Mann, Huser Budden
brook). Jeg studerede og skrev og 
forelæste om disse bølger, der jo er 
af så stor betydning for anlæg og 
udformning af havne, kræfter på off
shore konstruktioner, sand transport 
på kyster m.m. 

I dag, efter min selvvalgte pensio
nering, arbejder jeg Aitrigr med 
mine musiske interesser, som der 
ikke blev rid nok til før; med at skri
ve, og spille og komponere musik. I 
firserne fik jeg udgivet en roman (»I 
Adams øje«) og er par noveller; den 
ene (»In rhe Morning«) blev læst af 
Frits Helmuth i DR P 1 (genudsendt 
september 2000). Er par radiofore-
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drag (om musik) blev det også til. 
»Den Store Roman« kommer nok 
ikke af beddingen; men essays, kro
nikker, noveller, digte - og erindrin
ger! - de er gode at skrive for en 
ældre mand; her kan man ra tingene 
på plads. Jeg har haft den glæde, at 
nogle af mine melodier i de seneste 
år er blevet spillet eller sunget 
offentligt, bl.a. i tv og radio; enkelte 
kan ras i handelen. Jeg har stadig 
megen fornøj else af at spille jazzmu
sik (trombone) med »mit« orkester. 
Og jeg glæder mig over mine børne
børn, Casper og Cecilie - som synes, 
det er sjovt at se farfar »spille trom
pet«! Det hænder også, at jeg holder 
foredrag om besættelsen på Born
holm, set med er barns øjne; og hver 
gang forbløffes tilhørerne over at se, 
hvor omfattende ødelæggelserne var 
i Rønne og Nexø efter bombarde
menterne. 

EPILOG 

Efter 1950 boede jeg mange steder i 
københavnsområdet; Frederiksberg, 
Vanløse, Gentofte, Virum, Holte, 
Ballerup. Efter mit ægteskabs 
opløsning er jeg vendt tilbage til 
Frederiksberg; her er et godt miljø 

Foifatteren spiller 
trombone til bror 
Gunnars 70-års 
fødselsdagsfest. 
Fodselaren på trom
pet i baggrunden. 
Febmar 2001. 

for en skribent. - Men jeg glemte 
aldrig Bornholm. Talrige ferier holdt 
jeg med min hustru Elin 
(Wichmann O lsen) og vore børn, 
Michael og Jakob, hos min svigerfar, 
Karl H . Olsen, på Snellemark 19. 
Besøgene på øen er blevet færre i de 
senere år, men den er stadig i mit 
hjerte. Jeg forblev nok en »førder«; 
men her havde jeg min oplevelses
barndom, her gik jeg i skole, her fi k 
jeg nogle af mine bedste venner, her 
blev jeg forelsker førs te gang, her 
boede min mormor, moster Mary og 
onkel Hjalmar, her oplevede jeg 
befrielsesaftenen , her blev jeg konfir
meret, her blev jeg gift, her mødte 
jeg naturen i de modtagelige år. -
Dog til sidst en lille indrømmelse; 
den bornholmske sprogtone, den 
blev i mine ører aldrig rigtigt en 
himmelsk lyd! 

Man siger, at hver gang et menne
ske dør, så forsvinder en flig af histo
rien. Jeg er glad for at være blevet 
bedt om at skrive dette. Og tak fordi 
I havde tålmodighed til at følge mig 
på rejsen. 

Frederiksberg 
efteråret 2001 

Ivar G. jonsson 



»De besværligste veje 
er ofte de smukkeste« 

journalisten og forfatteren PETER TiEMROTH har skrevet om billedhuggeren Ole Christensen, 
der døde i efteråret 2000. En kunstner der rakte langt ud over det bornholmske univers, og 
som tillige gennem et uselvisk arbejde, især for Gudhjem Museum, fik stor betydningfor 
kunstformidlingen her på Bornholm. js. 

I 195 1 undrede maleren Oluf Høst 
sig i en radio-udsendelse over, ae 
Bornholm, der er så fuld af dejlig 
granit og fli ttige og dygtige stenhug
gere, ikke var blevet hjemsted for en 
eneste billedhugger. Men det var 
unægtelig også før den unge nygifte 
Ole Christensen i 1956 slog sig ned 
på øen. 

Sammen med akademikammera
cen - keramikeren Karin H øj Chris
tensen - erhvervede han dengang et 
husmandssted i Olsker, hvor Ole 
Christensen de kommende 44 år 
udnyttede de gode udfoldelsesmu
ligheder ril en lang række monu
mentale og krævende udsmykninger 
af torve og pladser rundt omkring i 
hele lander. I oktober 2000 døde 
han mide i arbejdet - 68 år. 

Som regel har hans arbejder 
udgangspunkt i feminine og masku
line grundformer i en rige nuanceret 

Næsten alle Ole Christen
sens rigtigt store skulp
turer pryder torve og 
pladser andre steder i 
landet. På hjemøen er det 
fortrinsvis mindre arbej
de1; der er i offentligt eje. 
Men ved boligen og værk
stedet i Olsker - hvor 
dette biffede er taget -
opbyggede han gennem 
årene sin egen skulptur
park med større og min
dre værker. F. eks. granit
skulpturen »Trio« fra 
1988, der i oktober 2001 
blev flyttet til Gudhjem 
Museum som testamen
tarisk gave. 
Foto: Preben Pathuef. 

behugning, som fremhæver stenar
ternes forskellige farvespil og stoflig
hed og giver beskueren en uimod
ståelig lyst til at røre ved skulpturer
ne. 

Men udover de karakteristiske 
rundede og organiske fo rmer, arbej
dede han også med oprejste, stærke 
og enkle, næsten rituelle ting, der 
f eks. kunne være inspireret af 
totem-figurerne i træ hos de primi ti
ve på Ny Guinea. Men som regel 
har skulpturerne snarere underspille
de referencer til motiver som frø, 
kim, spire eller stilk. 

I kraft af sin håndværksmæssige 
kunnen og sit kunstneriske talent 
stod O le C hristensen ved sin død 
som en af de mest markante person
ligheder i dansk billedhuggerkunst, 
og han var originale nyskabende 
trods en tydelig og solid forankring i 
en nordisk tradition. 

RØDDER PÅ ØEN 
Ole Christensen var født og opvok
set på Nørrebro i København. I 
drengeårene blev flere af ferierne til
bragt hos bedsteforældrene, hvor 
bedstefaderen var brosrenshugger i 
Vang og vakte den københavnske 
bagersøns lidenskab for stenhuggeri. 
Efter skolegangen var det derfor 
naturligt, at Ole C hristensen kom i 
lære som stenhugger. 

Det førte til en periode med hårdt 
manuelc arbejde med bygningssten 
og teoretisk undervisning på teknisk 
skole, mens han i den sparsomme 
fritid tegnede og modellerede og 
sugede ri[ sig på de københavnske 
museer. Navnlig de etnografiske 
samlinger samt kunstmuseerne. Og 
som 19-årig udlært stenhuggersvend 
blev han optaget på Kunstakademi
ets Billedhuggerskole, hvor han fik 
Einar Uczon-Frank som professor. 
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De første år i højlyngen på Sten
løsevej, hvor ægteparret stiftede 
familie og samtidig renoverede den 
gamle ejendom og indrettede værk
sted , var økonomisk mere end smal
le. Og Ole Christensen finansierede 
bl. a. livsførelsen med restaurerings
arbejder på Amalienborg, ligesom 
han stillede sin manuelle uddannelse 
til rådighed ved at hugge for andre 
billedhuggere. Bl. a. Søren Georg
Jensen. 

PÅ EGNE BEN 

Men efter at han i 1962 havde solgt 
på KE og ffie t en opgave for Statens 
Kunstfond, kunne han stort set tilla
de sig at koncentrere sig om sine 
egne ting. I 1968 blev h an m edlem 
af Koloristerne og siden 1970 præ
senterede han årligt sine store arbej
der på Grønningen. 

I en årrække var opgaverne for 
Statens Kunstfond og det treårige 
arbejdslegat det økonomiske funda
ment. Men siden han i 1984 kom 
med på skulpturcentret Veksølund 
ved København, var han næsten 
konstant beskæftiget med de mange 
udsmykningsopgaver rundt i landet. 

Da Ole Christensen var i besiddel
se af en formidabel arbejdsdisciplin -
»det er i værkstedet, det foregår«, var 
en ofte sagt replik - satte d en store 
efterspørgsel ham efterhånden i 
stand til at opbygge sin egen even
ryrlige »skulpturpark« p å Stenløse-
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vej, hvor han kunne tillade sig at 
beholde selv store arbejder, som han 
ikke mere behøvede at sælge af 
pekuniære hensyn. 

Og karakteristisk for Christensens 
sociale og kollegiale livsindstilling 
var det, at han for egen regning i de 
senere år ligefrem stillede en gæste
og arbejdsbolig frit til rådighed for 
unge billedhuggere og andre billed
kunstnere, da han havde ffiet øko
nomisk mulighed for at opkøbe og 
ombygge en mindre naboejendom. 

ILDSJÆLEN 
I det hele taget var Ole Christensen 
en ildsjæl, der ikke alene brændte for 
sin egen kunst, men i høj grad også 
for andres og alt, hvad der havde 
med kunstlivet at gøre. Et udtryk for 
dette var hans tidlige store engage
ment i udflytningen af Bornholms 
Kunstmuseum, og hans argumenter 
og brede anseelse var utvivlsomt 
medvirkende til, at det endte med 
den heldige beliggenhed på Hellig
dommen. 

»Det er ingen hemmelighed, at vi 
igennem årene har haft flere kontro
verser og diskussioner i forbindelse 
med kunstmuseet, hvor Ole sad i 
arbejdsudvalget. Men hans person
lighed og en tusiasme var med til at 
binde øens kunstliv sammen. Og 
han var ikke mindst en uvurderlig 
spore og hjælper for de unge kunst
nere. Den plads kan ikke umiddel-

bart udfyldes«, udtalte Helligdom
mens leder Lars Kærulf Møller ved 
Ole C hristensens død. 

På det organisatoriske plan var 
den myreflittige mand fra 1985 til 
1992 desuden medlem af Akademi
rådet. Og samtidig overkom han at 
være en drivende kraft i opbygnin
gen af Gudl1jem Museums store 
udstillingssal, ligesom han i en halv 
snes år aldeles uegennyttigt påtog sig 
det store arbejde med at være 
ansvarlig for og at ophænge kunst
udstillingerne i samarbejde med kol
legaen Inge Lise Westman. 

D a Ole Christensen for en del år 
siden modtog LO's kulturpris - net
op en pris, der glædede ham specielt 
meget - blev han og hans kunst 
karakteriseret som »frodig og livsbe
kræftende«. Og det var han da også 
om nogen, selv om man af og til i 
andre sammenhænge kunne støde 
sig på hans kantethed, der bundede i 
høje krav til sig selv og omgivelserne 
- og i den momentane enøjethed, 
der nok er nødvendig for at skabe 
stor kunst. 

KÆRLIGHEDEN 

Selv gav han i forbindelse med sin 
60-årsdag udtryk for, at det var 
kærligheden og naturen, der havde 
været hans livslange inspirationskil
der. »Kærligheden har været det cen
trale i hele min ti lværelse. I mine 
arbejder har jeg stræbt efter at skabe 

Td atriumgården ved 
vrmdreha!!en på Born
holms Centralsygehus 
skænkede håndvær
kerne ved byggeriets 
afslutning denne !i!!e 
marmor-skulptur fta 
sidst i l 970'erne. 
Blokkens slange-motiv 
er inspireret af mexi
cansk fa!keku!tw; som 
Ole Christensen 
interesserede sig for 
fin sine tidligste 
ungdomså1: 
Foto: Preben Pathue!. 



Foran indgangen til Amtsgården på 
Ullasvej i Rønne har siden 1994 stået 
granit-skulpturen »Samarbejde11, der 
er lavet i begyndelsen af 1990 'erne. 
Ole Christensen brugte som regel 
ganske enkle titler som f eks. »Frugt11, 
» Vækst11, »Tegn// eller »Spire11 til sine 
skulpturer. Denne hed - som andre af 
hans skulpturer - oprindeligt »Sam
men11. Men han fornojede sig lunt og 
godkendte omgående, at medarbejder
ne på Amtsgården omdøbte den til 
»Samarbejde11. 
Foto: Preben Pathuel. 

noget livsbekræftende. Og at de 
m eget ofte er blevet til kærligheds
symboler - det vil jeg aldrig benæg
te«. 

»Naturen har været den anden sto
re inspirationskilde. F. eks. at gå en 
tur langs stranden og se på vind
slebne sten og betragte alle slags 
klippeformationer. Og planter og 
vækster, frugter og spirer. Store og 
små. Det er fantastisk at se på f.eks. 
mos og lav eller de mindste blomster 
gennem en almindelig frimærkelup. 
Rige selvstændige verdener - alt er 
fuldkomment«. 

Endelig betød musik også meget i 
O le Christensens hverdag. Det er 
næppe tilfældigt, at hans søn Per er 
blevet musiker, og selv var han gav
mild og habil på harmonikaen. »fol
kemusik fra alle egne af verden sæt
ter billeder i gang. Jeg fascineres af 

de forskellige måder, folk har at 
udtrykke sig på«. 

»D et er tit svært at afgøre, om det 
er mig, der bestemmer over stenene, 
eller om de bestemmer over mig. 
Men jeg vil gerne lave ting, alle 
umiddelbart forstår, noget folk ube
vidst tvinges ti l at berøre med deres 
hænder: føle det glatte, ru og kølige. 
D et er det frodige og livsbekræften
de, den erotiske glæde, kærligheden, 
livets gave, jeg gerne vil skildre - det 
er for mig det hele«. 

HVERDAGEN 

»Man vil jo gerne hele tiden være 
med til at formidle en formoplevelse 
til de mennesker, der lever i et forja
get og på mange måder stresset sam
fund - det er både rigt og fattigt på 
samme tid - og det samfund vil man 
gerne gøre lidt rarere og sjovere at 

leve i. Men det er måske en illusion, 
at man er i stand til at gøre noget i 
den retning«. 

»Men jeg er jo nok en så uforbe
derlig optimist, så jeg tror, at hvis 
folk er på vej hjem fra arbejde - hvis 
der er et eller andet, der siger noget 
til dem - så bli'r dagen måske lidt 
lettere og lide rarere at komme igen
nem. H vis der ikke var noget til at 
give tingene værdi, så ville det være 
et uhyre fattigt samfund vi levede i«. 

Ydmyge betragtninger fra en 
kunstner, hvis værker i høj grad har 
gjort hverdagen lidt lettere og lidt 
rarere for os alle takket være hans 
evne til at forbinde en uspoleret 
iagttagelses- og oplevelsesglæde med 
scor håndværksmæssig kunnen og en 
gammeldags arbejdsglæde. Dee han 
selv beskrev således, når han kunne 
virke uforstyrret igennem længere tid: 

JUL PA BORNHOLM 4 7 



»Jeg står op om morgenen og går 
glad ud og hugger og banker, og der 
er altså ingen, der tvinger og pisk er 
mig til det på nogen måde. En god 
arbejdsdag, hvor man f°ar laver en 
masse og er smaddertræt om afte
nen, der har været en god dag - og 
de besværligste veje er jo oftest de 
smukkeste«! 

SKITSERNE 

Når talen er om Ole Christensens 
livsværk, bør man ikke udelukkende 
fokusere på de mange store granit
skulpturer, som han gennem årene 
nåede at udføre. Gennem mange år 
skabte han sideløbende er impone
rende og uvist antal mindre skulp tu
rer i ler, bronce - hvoraf de lidt 
større kunne være på granitsokler -
og støbejern, som han først i de 
senere år begyndte at udstille. 

Selv kaldte han dem for »skitser«. 
Og vel er der ofte tale om notater til 
senere store arbejder. Men i al deres 
myldrende rigdom af former og 
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udtryk kunne de på udstillinger 
udgøre et fantastisk miniunivers, en 
art kultiske landskaber, hvis atmos
fære bragte mindelser om f.eks. der 
oldengelske Stonehenge eller øens 
egen Louisenlund. 

Og når man er vant til at se billed
huggerens mægtige arbejder i sten, 
hvor man ofte kan fristes til at tro, 
at det er naturen selv, der h ar bear
bejdet stenen til formsikre og 
spændstige skulptu rer, så virker det 
slående at se de samme former og 
bevægelser gå igen i de sm å tegn. Og 
man opdager, hvilken trænet 
formsans og blik for stram komposi
tion, der er nødvendig for at kunne 
gå op i de vældige stenformater. 

Og enhver, der f.eks. jævnligt 
omslutter nogle af de helt små 
skulptu rer med sin hånd, mærker, at 
de hver især er er unikt og helstøbt 
kunstværk med en tøjlet og selvføl
gelig styrke. Også i de små formater 
fastholder Christensen den store 
spændvidde - og bruger yderst sjæl-

Gennem årene deponerede Ole 
Christensen en hel del skulpturer på 
Gudhjem Museum. Denne »padde
hat« i granit fra sidst i 1980 'erne blev 
i efteråret 2001 i forbindelse med en 
udvidelse af museet afløst af fire væ/?st
tegn af billedhuggeren, som skænkedes 
museet af Ny Carlsberg Fondet. 
Foto: Preben Pathuel. 

dem anekdotiske eller afkortende 
henvisninger, som låser tolkningen 
fast på et enkelt plan. 

DET SIDSTE ARBEJDE 

På Grønningens udstilling i marts 
mindedes O le Christensen med den 
sidste store skulptur, han nåede at 
gennemføre - men aldrig ar se fær
dig. Nemlig en stor bronce-skulprur 
- 1,60 gange 1,30 gange 1,60 m. -
på granitsokkel, som først blev leve
ret fra bronce-støberen efter hans 
død. Er smukt arbejde, der både er 
organisk, dynamisk og i sig selv hvi
lende. 

Skulpturen, der er uden titel -
men hvor kunstneren vistnok havde 
»krone« i tankerne - er på en gang 
både kraftfuld og venlig og kom til 
ar stå som en værdig slutsten på O le 
C hristensens tilværelse i Grønnin
gen, som han i mere end 30 år nåe
de at berige med så mange redelige 
og markante værker, der ofte var vel
gørende solide holdepunkter i sam-



menslumingens mere tidsbestemte 
fyrværkerier. 

Og i kataloget blev det da også til 
nogle smukke mindeord af den 
mangeårige formand - billedkunst
neren Henning Damgaard-Sørensen 
- d er mindedes, ar Ole Christensen -
i 1970 - blev medlem af Grønnin
gen i en periode, hvor udstillingen 
var underkaster iskolde og benhårde 
krav om fornyelse. 

EN KAMMERAT 

»I det spil blev Ole Christensen med 
sit altfavnende, aldrig fordømmende 
og troskyldige sind betydningsfuld. 
Mens vi andre under ophængninger-

ne rømte ølflasker, røg cigaretter og 
store cigarer, ikke kun for indirekte 
at større kulturen, stod Ole som 
selvvalgt purist med er polisk smil 
bag fuldskægget, med sine løftered
skaber klar til at løfte enhver tu ngere 
skulptur på plads. 

H an var en praktisk håndværker, 
der altid stillede op både på Grøn
ningen og på Veksølund med mar
kante skulpturer, resultater af der 
daglige arbejde med den tunge gra
nit derovre på klippeøen. H ans 
engagerede og sociale livsgrundlag 
var enestående. 

I kunstliver har jeg ikke kendt er 
mere uegennyttigt menneske. For 
mig regner han der urørlige, nedslid
te, men uundværlige begreb kamme
rat, som bliver mere sjældent i en 
stadig mere egocentreret verden. 
Men som ikl<e desto mindre er civi
lisationens forudsætning«, slutter 
Damgaard-Sørensen. 

Øverst til venstre skulpturen 
»Ringridder« fra 1995 ved kunstne
rens bolig. 

Nederst til venstre »Møde« fra 1986, 
som Ole Christensen selv skænkede 
Gudhjem Museum. 

I midten drikkebrønden fra midt i 
1960'erne, der i mange år har stået 
på Nexø Torv. 

Øverst til højere »Sammen« fra 1989, 
der står ved kunstnerens bolig. Alle 
arbejderne er i granit. 

Fotos: Preben Pathuel. 

HELLIGDOMMEN 

Den sidste skulptur prydede natur
ligt også forsiden af Veksølund
udsrillingens smukke katalog i som
mer, hvori forfatteren Vagn Steen 
havde foretager er fint sammendrag 
af de radioudsendelser, han fra 1978 
til 1990 har haft med den born
holmske »granitkonge«, som også 
mundtligt havde væsendige ring på 
hjerte. 

Opstillingerne af omkring 75 af 
Ole Christensens arbejder fra 
1950'erne til hans død, lovede i 
øvrigt særdeles godt for den store 
udstilling med billedhuggerens 
arbejder, som Bornholms Kunstmu
seum på Helligdommen planlægger 
sommeren 2002 og nåede at aftale 
med kunstneren selv. 

Ole C hristensen udstillede natur
ligvis i både ind- og udland og hav
de gennem årene adskillige store 
separat-udstillinger. Bl.a. på Trap
holt-museer 1990 og Gudhjem 
Museum 1992, ligesom han er 
repræsenteret på Statens Museum 
for Kunst og adskillige af landets 
kunstmuseer. H er på øen på Born
holms Kunstmuseum og på Gud
hjem Museum. 

Siden 1995 var Ole Christensen 
på finansloven med en livsvarig 
hædersydelse, og han nåede at ra ti l
delt såvel akademi ets guldmedalje 
som den fornemme Eckersbergme
dalje. Endelig har han også mod ta
get Carl N ielsen og Anne Marie 
Carl Nielsens store pris. 
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Udsigt til Store Torv 
ERINDRINGER -4. DEL 

'll,4cN CHRISTOFFERSEN kom til at opleve forretningslivet ved Store Torv i Rønne gennem en 
meget lang årrække, og det fortæller han om i dette afsluttende kapitel af sine erindringe1~ der 
aftundes af hans efterladte ægtefælle Edle Christoffersen, der også har medvirket ved at stille 
det anvendte billedmateriale til rådighed. 
De foregående afsnit blev bragt i J Ul PÅ BORNHOLM årgangene 1998 - 2000. js. 

Efter ae have haft et job som mæl
kedreng, der startede før mit 7. år og 
en budplads hos en grønthandlerske, 
hvis arbejdsgrådighed var næsten 
legendarisk, var det med en vis 
spænding ae jeg begyndte som bud i 
en stor forretning som Colbergs 
Boghandel. Oven i købet heldags. 

Min mor havde gerne set, ae jeg 
fik en læreplads, men da jeg ikke 
havde vise nogle særlige evner i tek
nisk retning og ikke havde nogen 
mellem- eller realeksamen, som den
gang ikke var så udbrede på min 
skole, Østre, og det på det tids
punkt, i 1930, også var svært at fin
de et passende lærested , ja, så var der 
faktisk kun budpladser at ra og end
da ret så mange. Det var forresten 
min klasselærer N .M. Petersen, den 
senere handelsskoleforstander, der 
formidlede engagementet. Forinden 
havde jeg dog fa.et halvvejs tilsagn 
om en læreplads hos en handelsgart
ner. Selv havde jeg nok ingen fore
stilling om, hvad en fremtid som 
gartner gemte i sig, men da to af 
mine fætre og en klassekammerat 
»rodede« med jorden, så måtte det 
vel også være noget for mig. I al fald 
bedre end intet. For sådan var vil
kårene dengang. D et gjaldt om ae 
komme ud og tjene noget til livets 
opretholdelse. For det var barske 
cider for småkårsfolk. Og selv om 
man ikke ligefrem blev tvunget 
afsted, så lå det i lufren, at man alle
rede i en tidlig alder hjalp til der
hjemme. D ee var ganske alminde
lige. O g jeg kan nu heller ikke min
des, ae jeg nogensinde har været ked 
af ae skulle bestille noget. 

Dee kunne såmænd ellers gode 
være su re sommetider, men parolen 
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hjemmefra lød på, ae det bare var at 
gøre, som der blev sagt. Sammenlig
net med vore dages normer blev 
man groft udnyttet, rent arbejds
mæssige. M en det blev da til 21 år i 
den gamle boglades tjeneste. 

Og jeg mindes dem gerne med 
glæde, fordi der, trods alt, var så 
mange positive sider jeg senere hen, 
som selvstændig, har kunnet drage 
nytte af D ee gamle arbejdssted og 
nuværende »nabo« betragtes derfor 
som en kollega og forretningsforbin
delse. 

Når jeg tænker tilbage, kan jeg 
godt huske min entre i firmaet. Det 
var den 1. april 193 1. Samme år 
som Edmund Andersen den 1. ja
nuar havd e overtaget forretningen 
efter Knud Jørgensen, der stadig 
boede i privatlej ligheden oven over 
forretningen, indtil hans villa »Stella 
Maris« på Søndre Alle blev færdig
bygget. 

Det bud jeg skulle afløse hed 
Hans Pete r N ielsen og blev senere 
fotograf og indehaver af Polyfoco. 
H an var der stadig og skulle bl.a. 
vise mig til rette med bladruterne. 
Det var jo, før kioskerne var kom
met igang, så der var en del abon
nenter der skulle betjenes med 
H jemmet og Ill. Familie Journal om 
tirsdagen, sammen med Tidens 
Kvinder. Sidstnævnte samt Vore 
Damer gik til læger, tandlæger og 
frisører, hvor de selvfølgelig først 
blev læst inde privat, for derefter at 
ende under bordet i venterummet. 

Af andre »folkelige« blade var 
Ugens Nyheder, som navnlig blev 
læst af ældre mennesker, plus nogle 
enkelte abonnenter af Hus og Hjem. 
De kom ud om torsdagen. 

O g alt dette foregik jo året rundt 
uanset vej ret, og der var mange 
d røje ture imellem. 

Yderpunkterne for udbringning i 
øvrigt var dengang sanatoriet i nord, 
sygehuset i syd og ingeniør Kielberg 
mod øst. Selv om jeg gik til præst, så 
skal det da ingen hemmelighed 
være, at da jeg de første gange, i vin
termørke, blev sendt afsced, ofte 
m ed et eller andet ligegyldigt som 
udmærket godt kunne have ventet 
til næste dag, så var det med en vis 
bæven jeg ad dårlige og ligeså dårligt 
oplyste veje nærmede mig sygehuset 
eller sanatoriet. Snak om cuberkel
død, smitsomme sygdomme og om 
sindssyge, der skreg i deres celler, var 
vel ikke ligefrem med til ae fremme 
modet. O g så denne dødsstilhed 
udenfor og navnlig inden for på 
sygehusene. Karbol og medicinlug
ten og ofte ikke en sjæl ae se, som 
kunne modtage det, man kom med, 
virkede meget uhyggeligt. Og ikke 
mindre dramatisk kunne en tur op 
til ingeniør Kielberg være. 

Jeg er født og opvokset i nærheden 
af det daværende teglværk og kendte 
kun alt fo r godt familien og navnlig 
deres store og også glubske Sankt 
Bernhards hunde, som altid hed 
Scott. Når kontoret lukkede klok
ken 17, blev hunden sluppet løs i 
haven, der var skilt fra vejen med en 
h øj, meget bred tjørnehæk. Det 
gj aldt derfor om, enten at komme i 
kontortiden, hvor hunden var læn
ket, eller i hvert fald i dagslys, så 
man kunne redde sig ud igen uden 
at blive angrebet. Bydrenge stod vist 
ikke i ret meget dengang. 

Og hvad var det så, man ellers 
kunne bruge sådan en knægt til? Ja, 



der var ikke smarmg. Foruden 
udbringning af førnævnte blade var 
der også mange subskriptioner, f.eks. 
musikalier. På den rid havde Born
holm nogle populære, velspillende 
orkestre, der selvfølgelig abonnerede 
på det, der i dag er blevet til ever
greens. Men kun mod kontant beta
ling. Selvfølgelig var der en del uso
lide kunder, og der medførte er evin
delige renderi med regninger. 

Selv om der var kommet ny chef i 
firmaet, skete der vise nok ikke de 
store ændringer i det daglige arbej
de. AJie brevkonvolutter blev lage i 
en bestemt hylde, og når riden var 
inde, blev de sprættet op til et hele 
stykke og derefter lagt ud på de to 
lokummer i gården. De gule fra 
Postgirokoneoret var de »blødeste« 
og mest eftertragtede. 

Til lulming af korsbånd (tryksa
ger) og anden emballage brugtes 
Dexcrin, limpulver udrørt i vand. 
Dee var gode og billigt i brug. Men 
den elskelige bogholderske Magda 
Andersen var ikke så begejstret for 
varen, da jeg en dag, efter ae have 
udrørt en ny krukke fuld, kom til at 
vælte indholdet ned i skødet på hen
des sone lascingskictel. 

Sorte kitler var kvindelig arbejds
dragt. Mændenes jakkesæt og slips. 

Dee var som regel »pænere« folks 
børn, der kom i boghandlerlære. 
Ikke så underligt, for lønnen var så 
ringe, at det var nødvendige at have 
støtte hjemmefra. 

Da jeg blev »heldags«, opdagede 
disse »flipproletarer« hurtige, ae de 
kunne ra mig til at rense ud, samt 

fyre op i forretningskakkelovnen. Er 
stort, sort bæst, der stod i en krog 
ved en såkaldt indpalmingsdisk og 
de gammeldags skrivepulte med til
hørende høje taburetter. 

Her sad bogholdersken. Så kunne 
hun »lige se« til kakkelovnen, alt 
imens hun førte fra følgesedler til 
kladde og videre til journalen, en 
scor uhåndterlig protokol, som vel 
nu hører fortiden til. 

Forretningen åbnede et kvarter i 
otte af hensyn cil Statsskolens elever, 
som lige kunne smurte ind og ffi for
nødne materialer, som altid skulle 
skrives på konto. 

Dengang var der tale om et virke
lige salg af skolebøger og skolemate
riel. Også af brugte bøger, som blev 
indleveret til salg ved endt skole
gang. Mange af eleverne kom ude 
fra øen, oftest på cykel. 

Forretningens lærlinge og yngre 
medhjælpere havde hver deres områ
de, der skulle høres over med støve
klud, som det første om morgenen. 

Da jeg havde vænnet mig til ar 
møde halv otte om vinteren, for at 
ra fred til at fyre op, var der som 
regel ordentlig blus i kakkelovnen, 
når personalet ankom. Og derfor var 
der meget rarere omkring den sorte 
end ude i det store, kolde forret
ningslokale. Og »den gamle« kom jo 
alligevel ikke ned før ved nitiden. 
Halvni var der spisepause for dem, 
der spiste »hjemme«. Og når de kom 
tilbage også for dem, der fik kosten 
hos boghandlerens. Det var meget 
almindelige dengang. Tidligere hav
de man også boet der. 

Den nygifte boghandler og fru 
Edle boede ved min ansættelse i St. 
Torvegade 101. Derfor kom jeg i 
høj grad i forbindelse med den gam
le boghandler Knud Jørgensen og 
hans kone Nicoline, som jo stadig 
boede ovenpå. 

Mange byboere havde dengang 
høns. Også boghandleren på St. 
Torv. I en trekant ind mod apoteket 
var der hønsegård, der bestod af et 
ca. halv meter tykt lag aske fra 
husets kakkelovne. Heri kunne 
hønsene »bale« sig, og det holde dem 
fri for utøj. En dag skulle jeg hjælpe 
»Nico« med ae slagte nogle høns. 
Det havde jeg aldrig prøver før. 

En stor rræhuggeblok blev stiller 
op, og jeg fik instruktion om endelig 
ae holde godt fast om hønens vinger 
og navnlig om benene, mens »Nico« 
lod øksen falde. 

Da hønens hoved trillede mod jor
den, mente jeg, i min uvidenhed, ae 
jeg godt kunne slippe. Til min store 
forundring flaksede hønen hovedløs 
rundt nogle gange over de toppede 
brosten, inden dens liv var udslukt. 
Dee var første og eneste gang, jeg 
medvirkede som fjerkræslagrer. 

Der blev ofte udsende reklamema
teriale, separat, eller sammen med 
kvartalsregningerne. Heller ikke 
adresseløst, men med skattebogen 
som grundlag. Og i byen pr. bud. 

Forretningens gratis kalender til 
kunderne var et kapitel for sig. Der 
blev føre en særlig kalenderbog, 
hvori var noteret gamle, samt til
komne nye kunder, der havde gjort 
sig fortjent til denne gave. Dee var 

På vej over det r·et 
folketomme 
Store Torv i Rønne. 
Jeg begyndte 
som bud i Colbergs 
Boghandel 
1. april 1931 - 14 år 
gammel. 
Privatfoto. 
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en af boghandlerens kæpheste at 
holde kalenderbogen ajour, og her 
fik man et indblik i, hvad det vil sige 
at have et kundekartotek i orden . 
For det første kostede kalenderen jo 
penge at trykke, porto at sende og 
endelig arbejdet med adressering 
osv. 

Når den rigtige karton var i hus, i 
oktober måned, gik kalenderen i 
trykken hos Chr. Rasmussen i Nyga
de (Snellemark). Derefter blev d e 
sendt ri! Universitetskvæsturen i 
København for at blive stemplede. 
Selve udsendelsen foregik mellem jul 
og nytår, og jeg mener, der drejede 
sig om 1200 eksemplarer. I byen 
selvfølgelig pr. bud og de udenbys 
pr. post for 8 øre i tryksagsporto. 

Noget af det første, efter de fo r
skellige morgengøremål, var af
hentningen af bogpakkerne fra 
DBK. 

Pakkerne kom med den ordinære 
»66« rutebåd, som altid ankom kl. 7 
morgen. Pakkerne havde påklistret 
en blå seddel med »Bedes anbragt 
øverst i lasten«, og det var næsten 
altid på skibets mellemdæk forude, 
hvor vi selv godt måtte gå ind og 
hale pakl{erne frem. De lå nemlig 
ofte i bunden af alverdens forskellige 
ting. D a det samme skib på rejsen 
før, fra Rønne til København, som 
regel havde medbragt levende krea
turer her på fordækket, ja, så dufte
de disse og pakker af kopis, heste
pærer og kaffebønner. 

Transporten hjem ti l torvet foregik 
på egen cykel, eller på trækvogn, 
som var ganske almindeligt trans
portmiddel i alle virksomheder. M en 
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skrapt kunne det være, når f. eks. 
Snellemark-billen var isbelagt, Så 
var det om ar siksille sig op. D er 
hj alp ingen kære mor. Meget ofre 
skete det, at man blev sendt af sted 
med overlæs på trækvognen. F.eks. 
til trykkerierne. Chr. Rasmussen 
kunne blive helt hysterisk, hvis man 
bar en pille med papir eller karton 
på en sådan måde, at det blev krøllet 
eller fik æselører, for så kunne han jo 
heller ikke levere en ordentlig tryk
sag. Da pillerne ofre var revnet 
under forsendelsen fra fab rikken, var 
det sør'me svært at bære feks. 12 kg 
foliopost i str~te arme ind i et tryk
keri. Der var ingen, der lukkede 
døren op for en. 

D er kom en dag, hvor jeg måtte 
tage stilling til min fremtid. G artne
ren tilbød mig læreplads, men Edm. 
Andersen fristede med en stilling 
som lagerekspedient (og hvad der
med følger). 

Forretningen havde nok haft en 
en gros-afdeling, men denne skulle 
udbygges, så derfor denne nye post. 

Boghandleren kørte selv ud ti l 
kunderne i sin Ford J 1630. Hjem
me var det den unge medhjælper 
Knud Sjøberg, der tog sig af afdelin
gens styring. 

Jeg havde det grove arbejde med 
ud- og indpalming og holden orden 
på lagrene. 

Turismen var, h er i 30 'erne, på vej 
op igen efter Første Verdenskrigs 
stop. O g der var nu også ansat en 
førstemand, som samtidig var repræ
sen tant. Vi havde en gros-forhand
ling af Michael Andersens keramik. 
D et var souvenirprægede små nng 

som vaser til 1,85 i udsalg og med 
påmalet »Gudhjem« eller »H am
mershus«. Der var naturligvis også 
silderøgerier, og rundkirker med løs 
top. I en kort periode havde vi »eks
port« af keramik til sjællandske 
isenkræmmere. 

I stort tal solgtes hver sommer et 
par små træsko, fremstillet i Tysk
land af GaJalit. En vare der mindede 
meget om vore dages hårde plastic. 
D e var forsynet med nål og påmaler 
»Bornholm«. D et var en forløber for 
det senere så populære vedhæng. 
Der gav mig anledning til ar frem
komm e med ideen om at lave en 
røget sild som vedhæng. Førsteman
den tog ganske vist æren af dette, 
men Michael Andersen lavede den i 
keramik. To små sammen i en snor 
til at hænge om halsen tillige m ed 
en større model, enkeltvis. Senere 
blev disse sild også lavet i det før
nævnte Galalir-materiale. 

Røgelsestoppe til silderøgerierne 
kom fra medicinalfirmaet Alfred 
Benzon og blev lage i pose med 5 stk. 

D e i dag kendte almueplatter fra 
Johgus blev lavet hos Søholm. Det 
var kun den store størrelse, men 
med de samme motiver som i dag. 
Der var ikke tale om noget s tort 
salg. Vi fik dem in naturel, og så 
blev de hånddekorerede med sprit 
lakfarver af en veninde til fru Edle 
Andersen. Udsalgsprisen var 4,50 
kr" og så var der tilmed + 33 113 pct. 
Modellerne til d isse platter var 
udført af dekorationsmaler Wolffsen 
på Søholm omkring 191 2. 

Under Anden Verdenskrig, hvor 
keramikbranchen havde gode kår, 

I min tid var det fast tradition i 
Colbe1-gs Boghandel, at det samlede 
personale store bededag gjorde hoved
rent i forretningen fin kl. 6 morgen til 
kl. 3 eftermiddag. På fotografiet ses 
forrest førstemanden Ernst G. Olsen 
og Knud Sjøberg (med hunden Pola). 
På taburetten Mogens Andersen. 
Bagved fra venstre boghandler Edm. 
Andersen, Vagn Ch1-istojfersen, 
Arne Hansen, Erik Brandt (med 
hunden Tonny), Hother Stejfensen, 
Arbtek Olsen, Ella Lau, Johs. Larsen, 
Ethel Rønne, rengøringshjælpen 
fru Vallin, stuepigen Jroken Thorsen 
og.fru Edle Andersen. 
1934. Privatfoto. 



Der graves ud til Colbergs Boghandels 
nye bygning, der stod færdig i 1952. 
Privatfoto. 

ryddede man op i Søholms lager af 
forme og kørte der hele på losseplad
sen. Også dem med almuemotiver
n e. For som formanden på virksom
heden sagde: »Hvad skal vi dog med 
det gamle lort?« 

Foruden bøger, papir og som nu 
Neyes lædervarer solgtes der gavear
tikler i form af keramik, malm, glas, 
smedejern, osv. Der var importvarer 
og mindede en del om ting, man i 
dag fører i de lidt avancerede gave
forretninger. D et kom fra et firma 
ved navn Moritz R. Henriques. 

Skete det, ar en fummelfingret 
pige hos doktorens tabte en vase 
eller skål, så den gik itu, så var vi til 
tjeneste med at sende den til »Klinke 
Peter« i København og få den sat 
sammen igen. D er var vel service på 
drengen! 

Det nyeste dengang var de sorte 
smedejerns standerlæselamper med 
pergamentskærm. De gik som varmt 
brød. 

H er skal lige nævnes endnu en af 
Edm. Andersens kæpheste: Demon
stration af pianoer. Under Anden 
Verdenskrig havde landmanden pen
ge. Også den bornholmske. Og hvad 
var så mere passende end er piano i 
konfirmationsgave til datteren på 
gården. En opkøber i København 
fandt dem på auktioner, o.l., og 
send te dem med »66« til Rønne, 
hvor de blev afhentet og enten op
magasineret hjemme, eller kørt ud 
til pianostemmer Markus Hansen i 
Søndergade for at få en make up. 

Transporten foregik på Matthias 
Madsens hestetrukne fladvogn med 

plads til to klaverer af gangen. Flyt
temænd var Knud Sjøberg og mig. 
Vi havde efterhånden fået et særligt 
tag på at bære klaverer uden bærese
ler, som rigtige flyttemænd havde. 
Men en dag da den gamle kulfyrede 
»66«-båd »Ø stersøen« lagde til kaj 
med 20 gamle klaverer på fordæk
ket, var det lige før, at Sjøberg og jeg 
var gået i strejke. 

Det var, som Sjøberg udtrykte det, 
»fanerne for meget«. 

Dengang kørte der jo tog på 
Bornholm. Jeg har pakket adskillige 
klaverer ind i bølgepap og brunt 
papir til forsendelse fra Rønne H 
station til et eller andet trinbræt ude 
på øen. Da Sjøberg blev selvstændig, 
og jeg steg i graderne inden for fir
maet, så overgik klavertransporten 
til en flytteforretning. 

Varer sendtes som banepakke med 
DB] for 20 øre indtil 1 kg, 30 øre 
for 5 kg, osv. Oversteg vægten en vis 
grænse skulle det gå som fragtgods, 
afleveret i pakhuset, som lukkede kl. 
17.30. Banemærkepakkerne kunne 
indleveres så længe, der var persona
le på stationskontoret. 

Jeg ved ikke, hvorfor det var nød
vendigt, men mange gange har jeg 
sat rekord i cykelløb ved ar måtte 
køre, enten til Rønne N, eller Røn
ne Ø for at fange et tog, som absolut 
skulle have en pakke med. Det kun
ne virkelig lade sig gøre. 

Fragtmanden til Hasle, Janus 
Nielsen, kørte fra Fremtidens gård 
(Rådhuskroen) kl. halvfem. Senere 
blev afgangen rykket frem. Kunder
ne klagede over fo r sen modtagelse. 

Martin H ansen, der kørte Rønne
Østermarie-Svaneke-ruten udgik og
så fra Fremtiden kl. halvere og kun 
tirsdage og fredage. 

Og ve den, der kom bare fem 
minutter over tiden. 

Christian Hjorth , senere restaura
tør i Rådhuskroen, kørte Rønne
Aakirkeby med afgang fra Smallega
de kl. halver. 

I tiden op under jul blev der pyn
tet forretning og vinduer om lørda
gen efter lukketid, og klokken kun
ne nemt blive både 3 og 4 om nat
ten, inden vi fik lov at gå. 

Gennem hovedindgangens glasdør 
og det ene vindue kunne man se 
gulvene dækket med varer, og den
gang gik folk virkelig tur om sønda
gen og så på forretningsvinduer. 

Mandag morgen skulle det hele så 
ryddes igen. D et var næsten en 
skam, fo r det var virkelig flotte 
udstillinger. 

Der var ikke noget, der hed beta
ling for overarbejde. D et var først 
senere, i begyndelsen af 40' erne, at 
personaler blev organiserer. 

Store bededag var helliget hoved
rengøringen. Man mødte om mor
genen kl. 6. Den, der kom for sent, 
skulle give flødeboller næste dag. Alt 
blev ryddet ud fra bagbutikken ud i 
gården, hvor det blev banket og 
støvet af. Kakkelovnen blev børstet, 
og hylderne skulle vaskes. D er var 
sommetider et værre vandpjaskeri. 
Skægt var der, hvis ham oppe på sti
gen kunne »komme til« at væl te lidt 
vand ned i hovedet på den, der stod 
nedenfor. Alt det vand der blev 
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brugt, blev koge i den store murgry
de i vaskehuset i gården. Det var 
også mit job. Sagerne blev derefter 
båret ind igen, så meget der kunne 
nås inden vi ved 15-16-tiden gik 
hjem. Så blev gulvene ferniserede, 
og de var ikke altid tørre næste mor
gen. 

At slås med lokumspapirruller 00 
var en ynder sport hos nogle af de 
unge medhjælpere. Det foregik i 
poselagerec, og det gik sandelig 
hårdt til. At blive ramt i hovedet af 
sådan en rulle gjorde knag'me av. Og 
sikke der så ud! 

Den gamle ejendom med uden
omsbygninger optog et areal, der 
svarer nogenlunde til det nuværen
de. Men mellem bogladen og det 
gamle bibliotek var en indkørsel, 
som vi kaldte smøgen. Den var i 
almindelig gadebredde og med top
pede brosten. I højre side lå også de 
offentlige toiletter. For enden af 
smøgen lå Vestre Skoles gymnastik
sal, og der var indgang til skolen. Til 
venstre, i forbindelse med den store 
gavlfacade, lå et lavt cræskur med 
paptag og som afslutning en stor 
port ind til gården med de toppede 
sten, som senere blev asfalteret. 

I skuret, poselagerec kaldet, var 
der indlevering af gods og igen udle
vering til viderebefordring. 

Poselageret var med stengulv og 
uden varme et helt umenneskelige 
sted at opholde sig i isvintrene 
under krigen. Måske havde jeg det 
lige så godt i mine skistøvler og lan
ge underbukser med lodden vrang, 
som dem der gik og halvfrøs inde i 
de kolde forretningslokaler. 

Nævnte skistøvler var i øvrigt 
årsag til, at jeg fik en såkaldt 
»røvtur« ned ad køkkentrappen. 
Trappen som også førte op til lagre
ne var meget slide, og en dag jeg var 
på vej ned med 3 x 12 kg foliopost i 
favnen, gled jeg i en bitte isklump 
og endte nede i bunden af trappen. 

Absolut ikke morsomt hverken for 
mig eller papiret. 

Da bogbranchen var en af de 
bedst sti llede under krigen, var der 
nok at lave. I julemåneden var der 
meget overarbejde. Klokken kunne 
blive både 10 og 11 inden det var 
fyraften. 

Nedrivningen og genopbygningen 
af Store Torv 9 medførte en midler
tidig udflytning til Tornegade, med 
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forretning i det, der nu er Kvickly. 
Kontorer og lager i en beboelsesejen
dom modsat i gaden og i en træba
rak lige over for William Dams Bog
handel, samt i et gammelt hudsalteri 
i Pistolstræde. Området lå der, hvor 
Pistolstræde er skåret igennem til 
Tornegade og h avde tilhørt bog
handlerens far, læderhandler N .P. 
Andersen. 

Tilbageflytningen og indretningen 
af den nye, moderne boghandel fik 
jeg ingen andel i, da jeg i mellemti
den blev selvstændig. 

Nok klarede bog- og papirbran
chen sig hæderl igt under krigen, 
men der var da knaphed på mange 
ting, og forbandet var det, når den 
ryske værnemagt rekvirerede ting, 
som vi udmærket god t kunne have 
solgt til vore »egne« kunder. Men 
det var bare om at bevare gode 
miner (til slet spil!) For det viste sig 
ved kapitulationen, at firmaet havde 
huset nogle modstandsfolk blande 
personalet. 

Som nygift i 1942 ønskede jeg 
ikke at engagere mig i den såkald te 
modstandskamp. Men jeg var viden
de om adskillige alvorlige ting, der 
blev planlagt og udfø re, og som givet 
havde koster ens frihed og måske liv, 
hvis det var blevet opdager af »rette 
vedkommende«. 

Som nabo mod øst lå Vestre Skole, 
hvor nu Bornholmercentrets parke
ringsplads er. D en blev straks efter 
krigsafslutningen brugt til interne
ring af værnemagere, stikkere og 
»feltmadrasser«. Fra andensalen kun
ne vi se dem på gårdtur. Og selv om 
vi foragtede dem, så var det egentlig 
bedrøveligt at se dem traske om
kring. Under krigen havde ryskerne 
brugt skolen. 

Russerne, som »smed« ryskerne 
ud, blev på Bornholm et år. Bl.a. af 
hensyn til leverancer cil dem fik vi 

25 års j ubilæum i 
Vtign Christoffersens 
Papirhandel 
1. september 1977. 
Bag disken fra 
venstre: 
Edle Christoffersen, 
Vtign Christoffersen 
og Mie Blom. 
Foto (gengivet efter 
avistryk): Bornholms 
Tidende. 

ekstra tildelinger af skriveblokke - og 
kopiblyanter. - D et var da helt utro
lige så mange, de fik. Ganske vist var 
det før kuglepennen, men alligevel. 

»O ra et labora« stod der under fir
manavnet på en oblat, der blev kli
stret i protokoller o.lign. Oversat til 
dansk hedder det »bed og arbejd«. I 
hvert fald det sidste kom til at passe, 
og der skete noget i de 21 år, vær 
sikker på det. 

I skrivende stund er der blevet til 
48 år med udsigt til torvet, som byg
ningsmæssigt har ændret sig ret så 
meget. Tænk bloc på: Det nye Born
holmercenter i steder fo r det gamle 
bibliotek. Ny Colbergs Boghandel. 
Ny Andelsbank. Thues. Rønne Bio. 
Sparekassebygningen . Kvickly. Born
holmerbanken. I rma. 

Et led i en udvikling, hvad enten 
man ka' li' det eller ej. 

Rønne i februar 1979 
Vtign Christoffersen 

EFTERSKRIFT 

»I skrivende stund blev det til 48 år 
med udsige til torvet«, skrev min 
mand i 1979, men det blev i alt cil 
52 år, idet vi selv drev papirforret
ningen, Store Torv 5, fra vi 1. sep
tember 1952 overtog den efter bog
bindermester Emil Jeppesen - til vi 
p r. l. september 1983 lukl<ede. 

For mit vedkommende blev det til 
31 år med udsige til torvet, som jeg 
synes var meget pænere end det Sco
re Torv, man ser i dag. 

D e mange års indsats på - og bag 
scenen i Rønne Theater omtaler Vagn 
ikke i de her offentliggjorte erin
dringer. Derom har han skrevet i 
bogen Teaterminder fra 198 5. 

Vagn afgik ved døden den 12. juni 
1987. 

November 2001 
Edle Christoffersen 



Civilingeniør Christopher Milner 
Tidl. vejdirektør civilingeniør PER MILNER, født i Rønne 1926, har skrevet om sin far, 
civilingeniør Christopher Milner, hvis navn hos ældre bornholmere forbindes med afgørende 
og.fremsynede beslutninger for det bornholmske samfimds udvikling gennem perioden 
ca. 1920-1960. 
Christopher Milners indsats gjaldt især øens trafikforhold i videste forstand - herunder havne 
og ve;e. 
Som ingeniør har Per Milner gennem en Lang karriere på en måde gået i sin fors fodspor 
og løst store opgaver indenfor samme felt, såvel her i landet som i det store udland - USA 
og Iran. 
Artiklen, der oprindelig er udarbejdet til bogen »Brobyggere meffem Land og folk« - udgivet af 
Det norske Vejmuseum, er gennemgået og tilrettelagt med henblik på bornholmske Læsere. js. 

Min far, Christopher Milner, blev 
født i 1895, og hele hans livshold
ning og værdigrund.lag var præget af 
tiderne før den Første Verdenskrig. 
Fremtidsoptimismen og troen på 
teknikkens muligheder prægede 
ham. Teknikken kunne løse proble
merne, bringe udviklingen videre, 
men flittig skulle man være og 
ordentlig, så man kunne klare sig 
selv. Moralsk og etisk var det det 19. 
århundredes værdigrundlag, der sat
te rammen, dronning Victoria leve
de endnu. 

Som kandidat fra D en Polytekni
ske Læreanstalt fra 1919 tilhørte han 
den gruppe af initiativrige danske 
ingeniører, der skulle komme til at 
præge dansk erhvervsliv og udviklin
gen i Danmark i første del af det 20. 
århundrede. Og historien om Chri
stopher Milner kan på mange måder 
da også ses som historien om den 
tids fremgangsrige ingeniører. D et 
var andre tider, de havde på mange 
måder andre normer end vi, men 
deres indsats har været det funda
ment, vi senere byggede videre på, 
da det danske velfærdssamfund efter 
den Anden Verdenskrig blev skabt. 

Bornholm begrænsede vel hans 
udfoldelsesmuligheder, men han 
blev på øen, der både arbejdsmæs
sigt og familiemæssigt holdt ham 
fase. Da jeg i 1955 overvejede ae 
emigrere til USA, spurgte jeg min 
far til råds. Jeg husker, at vi spadse
rede en tur, hvor jeg bad om hans 
råd, han pirkede lidt med stokken i 
vejen og sagde så : »Jeg startede i 
1922 en busrute fra Allinge til Røn
ne. Samme år startede en Mr. Grey
hound en rutebilforretning i nærhe
den af Chicago. Per, du skal tage til 

Amerika.« Og det gjorde jeg så og 
kom hermed i gang med det 
arbejds- og familieliv, der har gjort 
mig til den, jeg er. 

BAGGRUNDEN 
Familien Milner indvandrede til 
Danmark fra Mecklenburg i midten 
af 1700-tallet. Andreas Milner, som 
den første hed, var forpagter på nog
le store gårde på Sydsjælland, men 
hans efterkommere blev håndværke
re. Min oldefar David Milner var 
skræddermester i Hillerød nord for 
København og blev en af byens 
fremmeste mænd. Han var - til min 
fars store ærgrelse - et »uægte« barn, 
som man sagde i de tider, af en for
bindelse mellem frøken Ane Milner 
og lærer og kirkesanger Jacob Ditlev 
Christian Fich. 

Min farfar Fritz Milner blev tøm
rer og startede en tømmerforretning 
i Hillerød. Han var en aktiv mand 

Christopher Milner 1895 - 1983. 

og udviklede sig til at blive en af 
århundredeskiftets store provinsma
tadorer. Han var bygmester og byg
gede ejendomme i Sverige, i Hel
singborg og Gøteborg. H an arbejde
de i København med hotel d 'Angle
terre og »Det ny Teater« og var 
entreprenør på jordarbejder ved 
anlæg af jernbanen fra Hillerød over 
Græsted til Gilleleje. 

I Hillerød købte han grunde og 
opførte store udlejningsejendomme 
og opførte på torvet i byen en af lan
dets første biografer, til scor glæde 
for de mange børnebørn, ligesom 
han på en grund lige uden for byen 
anlagde en af landets første benzin
stationer. Han startede også en rute
bilforretning, med ruter over hele 
Sjælland, og denne aktivitet skulle 
blive en endog meget god forret
mng. 

H an var en initiativrig mand, tjen
te mange penge, men tabte også 
mange. I 1908 tabte han store vær
dier, da Bondestandens Sparekasse 
gik ned efter justitsminister Albertis 
svindel med kassens midler. Men 
han kom op igen, valgte en mere 
sikker bank, Landmandsbanken, 
men måtte igen afskrive betydelige 
værdier, da banken i begyndelsen af 
1920'erne brød sammen. 

Han døde som en holden mand i 
1936. De tiders matadorer var ikke 
sådan at slå ud. Men hans erfaring i 
forretningslivet havde betydet, at 
han foreslog min far, da han var fær
dig med sin skolegang, at begynde 
på den Den Polytekniske Lærean
stalt, idet han sagde til den begavede 
søn: »Du skal være embedsmand«. 
Det var for usikker en levevej ae dri
ve forretning. 
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Efter realeksamen og er ar 1 røm
rerlære begyndre m in far så på 
adgangskurser ri! D en Polytekniske 
Læreansral r i 19 13. H ans far synres 
dog, det var lidr af en luksus ar bru
ge hele dagen på studierne, så far 
måtte starte på tømmerpladsen kl. 6 
om morgenen, inden han kl. 9 kun
ne tage roger ril København. Og når 
han vendre tilbage o m afrenen, mår
re han gå ned i biografen og spille 
klaver til datidens stumfilm. Der var 
for stor en mundfuld, og han fik så 
lov til at vælge er af jobbene fra og 
valgte ar spille i biografen. 

Det var er velliavende borgerhjem, 
min far havde sin opvækst i med 
ferieophold i Sverige og sommerhus 
ved Nordkysten. Og en barndom i 
begyndelsen af det 20. århundrede i 
Hillerød medførte mange indtryk, 
når Europas kejser- og kongefamilier 
kom på besøg h os Europas svigerfar, 
kong Christian den 9. på Fredens
borg Slot. Her sås kejserinde Dag
mar med sin russiske Zar Alexander 
og prinsesse Alexandra med sin 
mand, den engelske kronprins, sene
re konge Edward den 7. Også Theo
dore Roosevelt kom på besøg efter 
en jagcudflugr ri! Afrika. Jo, det er 
længe siden. 

I 19 19 blev han så kandidat med 
eksamensprojekt i vandbygning hos 
professor Jon Munch-Petersen, der 
allerede før eksamen var afsluttet, 
ansatte ham som assistent ved hav
nearbejderne i Rønne på Bornholm, 
hvor Munch-Petersen var byens 
konsulenr ved havneudvideisen. Og 
sådan begyndte 45 års professionelt 
virke på øen. 

HAVNEN E 

Bornholm er og har altid værer 
afhængig af havet. Forbindelserne til 
der øvrige land blev i de tider opret
holdt ved ro rederier, dels D amp
skibsselskabet af 1866, der sejlede 
fra Rønne og dels d et Østbornholm
ske Dampskibsselskab, der havde sit 
udgangspunkt i Nexø. Rønne og 
Nexø havne var derfor de betydelig
ste havne på øen. 

Men ud over d isse ro havne var 
der en lang række and re dels små 
trafikhavne, dels egen dige fiskeri
havne. I alt 20 havne var blevet 
udbygget i 1800-tallet, men til en 
standard, der ikke mere var tidssva
rende. 
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Havnearbejde 
i Nexø i slut
ningen af 
1930'erne. 

". 

Fiskeriet var et betydeligt erhverv 
på øen hvis ikke det betydeligste. 
Sildefiskeriet havde siden middelal
deren været afgørende for befolknin
gen , men også !aksefiskeriet i Ø ster
søen var af betydeligt omfang. 

I 191 7 bad Rønne Kommune pro
fessor Munch-Petersen om at udar
bejde en plan for udvidelsen af Røn
ne Havn, og i 1920 gik man i gang 
med arbejdet, og her var så m in far 
ass isterende ingeniør for Munch
Petersen. 

Det var en helt ny havn, man byg
gede syd for den nuværende og med 
forbin delse til denne. Der var tale 
om store opfyldningsarbejder, kaj
og molekonstruktioner, uddybnings
arbejder, bølgebrydere og installa
rion af nyr signaludstyr. 

1 1927 var dette arbejde færdigt, 
og man kunne konstatere, ar det 
havde kostet 3,5 mio kr" en ganske 
betydelig invesrering. Der foregik i 
årene herefter dog sradig arbejder 
med havnen, og efter M unch-Perer
sens død i 1939 overtog min far 
planlægningen, projekteringen og 
rilsynet med arbejderne, indtil der i 
1946 blev ansat en egentlig srads- og 
havneingeniør. 

Kys ten og jordbunden om kring 
Rønne består, som i der øvrige land, 
af ler og sandmaterialer, medens 
undergrunden ved de øvrige 
omhing 20 trafik- eller fiskerihavne 
på øen består af klippe, ved Nexø er 
det sandsten, ved de øvrige havne 
granit. Bornholm er i geologisk hen
seende en horsr skudt op i Øster
søen og er i reali reren en forlængelse 
af H allandsåsen, der strækker sig 
rværs over Sydsverige. 

Diskussionen om havnene på 
Bornholm gik på, hvorvidt man 
skulle rilsrræbe en cenrralisering af 
havnefacilirererne eller udbygge de 

mange bestående havne. Man valgre 
den sidste løsning under hensyn ri! 
den betydning, fiskeriet havde for de 
mange husstande på øen, og i løber 
af de næsre decennier blev en lang 
række havne udvider fo r dels ar kun
ne rage de sradig større rurebåde, 
dels de srørre fiskerbåde. 

Fra midten af 30' erne ydede amts
råder gratis teknisk bistand til de 
forskellige fiskerihavnes udbygning 
via amtsvejvæsenet, men herudover 
arbejdede ing. M ilner, som han blev 
kaldr i hele sin tid på øen, som kon
sulent ved udvidelsen af de større 
trafikhavne, ikke mindst Nexø 
Havn, der efterhånden også blev 
udbygger til den srørsre fiskerihavn. 

Der var et ganske srorr havnebyg
ningsprogram, der blev gennemfø rt 
på Bornholm og under helr andre 
tekniske betingelser end i det øvrige 
land, da de ny havnebassiner, når ses 
bort fra Rønne, mårre sprænges ud i 
klippen. Det var kendre danske 
entreprenørfirmaer, som firmaerne 
Saabye og Lerche og Hoffman og 
Sønner, der udførte arbejderne. 

På grund af sin betydelige erfaring 
med vandbygningsarbejder blev min 
far censor i hydraulik på læreanstal
ten hos professor Brerting, M w1Ch
Petersens afløser, en virksomhed han 
bedrev til efter sin pensionering i 
1965 . 

Men arven fra den ini tiativrige far, 
rømrermesteren og entreprenøren 1 

H illerød, kan hurtigt genkendes, for 
samtidig med at han var assistent 
ved havnebyggeriet i Rønne, be
gyndte den unge kandidat fra Poly
teknisk Læreanstalt at etablere egen 
forretningsmæssig virksomhed. Han 
opkøbte skærver og chaussesten og 
solgte dem i skibslad ninger til der 
øvrige land, til Sjælland og Lolland
Falster. 



For de penge han herved tjente, 
startede han en rutebilvirksomhed 
på øen, på samme måde som hans 
far med held havde gjort det på 
Sjælland. Og allerede som 27-årig i 
1922 havde han etableret rurebil
linier mellem Rønne og Nexø, Sva
neke og All inge. 

JERNBANERNE 
De bornholmske jernbaner bestod af 
tre banestrækninger på i alt 75 km 
længde. Strækningen mellem Rønne 
og Nexø blev åbnet i 1900, de næste 
strækninger, Rønne-Sandvig banen 
og Aakirkeby-Gudhjem banen, blev 
åbner i 191 3 hhv. 1916. Detvar pri
vatbaner, der var startet på lokalt 
initiativ efter mange års heftig debat, 
hvor bølgerne gik højt i lokalsam
fundet. En fremstående proprietær 
fra Østlandet ville således påtage sig 
at komme ligeså hurtigt frem med 
sit hestekøretøj som med toget, og 
en anden anset person mente ikke, 
at banen ville kunne indtjene det 
beløb, der alene ville medgå ti l 
vognsmørelse. Men de fik uret. 

Privatbanerne skulle have en kon
cession fra staten, og deres anlæg 
blev vedtaget ved lov. Finansieringen 
blev fordelt mellem staten, der gav 
50 pct" resten af anlægsfinansierin
gen blev delt mellem de implicerede 
kommuner og amtsrådet. 

Anlæg af banerne betød naturlig
vis et vældigt fremskridt for trafik
ken på øen. Når turen med dagvogn 
mellem Rønne og Hammershus i 
1890'erne tog fem timer, betød 
anlægget af banen, at turen nu kun
ne gøres på en time. Den moderne 
teknologi havde holdt sit indtog på 
øen. 

I spidsen for jernbaneselsk.abet 
stod en besryrelse, medens den dag
lige drift var overladt til en driftsbe
styrer - senere direktør. I 1929 fra
trådte den første drifcsbesryrer, ing. 
Fagerlund på grund af alder, og som 
hans efterfølger blev valgt den 
daværende havneingeniør civilinge
niør C. Milner, »på hvis skuldre an
svaret for den fremtidige udvikling 
blev lagt«, som det blev noteret. 

Det blev min fars opgave hurtigt 
at få fornyet såvel sporlegemet som 
materiellet. I løbet af 30' erne ople
vede man en stigende konkurrence 
fra bilerne, og besryrelsen besluttede 
da at overtage samtlige de busruter, 

der havde været drevet af privatper
soner. Man havde allerede ved min 
fars ansættelse overtaget hans ruter, 
så det var dette net, der nu blev 
udvidet til gavn for banernes økono
mi, men vel nok til harme for en 
række vognmænd der måtte se deres 
forretninger afhændet. 

Men kommunerne og amtet var 
helt kolde, og i løbet af 30'erne 
udviklede det sig således, at samtlige 
koncessionerede person- og fragtbil
ruter blev drevet enten direkte af 
banen eller i samarbejde med den. 
Man satsede i 30' erne berydelige 
beløb på at modernisere såvel baner
ne som materiellet, ud fra et syns
punkt som min far i et festskrift fra 
1943 gør rede for. De bornholmske 
landeveje var nemlig på dette tids
punkt i en meget ringe stand, bl.a. 
fordi man ikke på øen fik de nød
vendige andele af den motorafgift, 
der skulle finansiere vejudbygnin
gen. Vejene kunne derfor ikke tage 
den stigende trafik, før en udbyg
ning havde fundet sted, og selv om 
amtsrådet havde vedtaget en udbyg
ningsplan for de vigtigste 100 km 
veje på øen, ville det tage 15 år, før 
disse veje var i en stand, der var til
strækkelig til at bære den nødvendi
ge trafik. Der måtte derfor satses på 
banerne som det bærende trafik.ele
ment i disse år. 

D et skulle vise sig at være en god 
filosofi, for under besættelsestiden 
blev benzintilførslerne stort ser 
standset, med der resultat at de 
bornholmske jernbaner i disse år, 
med sit moderne materiel, fik sin 
storhedstid. I årene 42-43 transpor
terede banerne således 72.000 tons 
gods og 3-4 mio passagerer. 

Økonomien for de bornholmske 
jernbaner i 30' erne og 40' erne var 
rimelig, og det lykkedes så vidt der 
kan ses at holde indtægter og udgif
ter nogenlunde i balance. Banerne 
var for det bornholmske samfund en 
ganske berydelig arbejdsplads med 
sine omkring 130 ansatte. 

Men da krigen var afslmret, og 
bilerne igen kunne køre på vejene, 
blev konkurrencen snart så hård, at 
banerne en efter en måtte ned
lægges, og rutebiltrafikken blev over
draget til DSB. Gudhjembanen blev 
nedlagt i 1952, Sandvigbanen i 
1953 og Nexøbanen i 1968 efter 
min fars afgang. 

Min fars - ing. Milners - indflydel
se på trafikforholdene på øen, fra 
han startede sin egen rutebilvirk
somhed i 1922 og i hele hans pro
fessionelle arbejdsliv, til han som 70-
årig gik på pension, var betydelig. 
Om hans egen rutebilvirksomhed 
var en succes, vides der ikke meget 
om, men helt galt har det næppe 
været. Men da mulighederne for en 
mere central placering i det trafikale 
miljø viste sig med den ledige drifcs
besryrerstill ing, sprang han straks til, 
og med sikker sans for mulighederne 
i det lille samfund sikrede han, sam
men med besryrelsen, jernbanen 
som den helt dominerende trans
portbærer på øen. 

Den hurtige modernisering af 
bane og materiel viser en effektiv 
administrator, og inddragelsen af 
andre bilruter under jernbanen, for
mentlig ved brug af koncessionsmu
lighederne, viser en særdeles kontant 
leder. Under krigen fik øsamfundet 
en umiddelbar fordel af denne førte 
politik, men da krigen var slut, hav-

Havneudvalget ved udvidelsen af Sydhavnen i Rønne. 
Som nr. 3 fra højre ses ingeniør C. Milner, som nr. 4 borgmester Niels Nielsen 
og som ni: 5 professor jon Julius Munch-Petersen. 

}UL PA BORNHOLM 5 7 



de banedirektøren ingen romantiske 
fornemmelser over for banerne, men 
så klart hvad fremtiden indebar for 
transporten. Det var vejen, der ville 
vinde slaget, og de to mindst rentab
le baner blev hurtigt nedlagt. 

Her var tale om en ledelse med 
god fornemmelse for udviklingen på 
transportsiden, af bestyrelsen med 
amtmand von Stemann i spidsen og 
af den daglige ledelse, der formentlig 
her som andre steder lagde planerne 
op til bestyrelsens afgørelse. 

Der var i årene efter århundrede
skiftet oprettet mange privatbaner 
overalt i det danske land. De born
holmske jernbaner var kendte som 
veldrevne, og dets direktør sad på 
betydelige poster inden for samar
bejdsorganisationer for privatbaner i 
Danmark. 

Min far viste som leder af de 
bornholmske jernbaner en god tek
nisk dømmekraft sammen med en 
perspektivrig ledelse. En videreud
vikling af det hans far havde vist. 

LIVET PA BORNHOLM 
Min far blev gift i 1923 med Eli 
Margrethe H enriksen, datter af dyr
lægen i Rønne. I 1928 byggede han 
en stor villa på en 10.000 kvm. 
grund to km nord for Rønne, en vil
la bygget efter min farfars »Standard
tegninger« for store borgerhjem. Og 
det var også et anseligt hus på 420 
kvm. fordelt på kælder og to etager. 

Hermed var familien blevet en del 
af Rønnes bedre borgerskab, og det 
var et relativt velhavende hjem, jeg 
voksede op i sammen med mine to 
søstre. Livet i et stort borgerhjem i 
provinsen i 30' erne adskilte sig næp
pe meget fra den måde, det blev 

Damptog på vej 
ad Allingebanen 
gennem Kleven. 
Foto fra 1930'erne. 

levet på ved århundredeskiftet, det 
var først med velfærdsudviklingen i 
50' erne, at skiftet skete. 30' ernes 
økonomiske og sociale krise mindes 
jeg ikke påvirkede vort liv. Sommer
ferierne blev holdt i sommerhuse 
ved en af de bornholmske kyster og 
ofte kombineret med en ferierejse til 
Tyskland, hvortil der om sommeren 
var rutebådsforbindelse. 

Den daglige forbindelse fra 
København til Rønne skete via nat
båden, så folk der kom på besøg på 
øen til møder o.l., havde en hel dag 
herovre. Det betød, at vi meget ofte 
havde gæster til middag, og utallige 
er de ministre, departementschefer 
og direktører, jeg har mødt i vort 
hjem i min barndom og ungdom. 
For det var et gæstfrit hjem, og min 
far og h ans chef og gode ven, amt
mand P. Chr. von Stemann, var dyg
tige til at benytte og udnytte mulig
hederne for denne sociale kontaln til 
Bornholms fordel. 

Amtmand von Stemann var en 
farverig person, der i sin embedspe
riode, ikke mindst under krigen og 
under den russiske besættelse 1945-

I 
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46, gjorde en uvurderlig indsats for 
det bornholmske samfund. Han 
stammede fra en holstensk adels
slægt, var et livligt, karismatisk og 
selskabeligt menneske med stor 
historisk og kulturel indsigt. 

Krigsårene var relativt fredelige på 
øen. Vi var underlagt marinekom
mandoen i Kiel, da farvandet 
omkring Bornholm blev benyttet 
som træningsområde for den tyske 
marine. Så det var altid en marineof
ficer, der var chef for de tyske trop
per på øen. 

Men i foråret 1945 kom krigen så 
til Bornholm, først som tyngde
punkt ved tilbageførslen af tyske 
tropper og flygtninge fra Baltikum 
og Østprøjsen, og i krigens sidste 
dage hvor russiske fly angreb Rønne 
og Nexø og ødelagde store dele af de 
to byer. Øen blev besat af russiske 
kamptropper i nogle begivenhedsri
ge dage, men tingene faldt til ro, så 
russerne i april 1946 forlod øen 
igen. 

Vores hjem blev dog skånet for 
ødelæggelser, så livet fortsatte sin 
vante gang efter en dramatisk perio
de. 

LUFTHAVNEN 
I 1940 blev der åbnet en flyveplads 
lige syd for Rønne, og regelmæssig 
passagertransport til København 
kunne påbegyndes. Min far havde -
naturligvis må man nok sige - været 
stærkt involveret også i dette pro
jekt. 

Allerede i begyndelsen af 30' erne 
startede overvejelserne, og i 1935 
indleverede min far forslag til et pro
jekt til det udvalg, med amtmand 
von Stemann i spidsen, der tog sig af 
sagen. Forslaget blev vedtaget og et 
aktieselskab dannet til at forestå 



bygningen af flyvepladsen. H er blev 
ing. Milner indvalgt i bestyrelsen 
repræsenterende de private interes
ser. 

Pladsen blev, så vidt jeg husker, 
projekteret på amtsvejvæsenets kon
tor, hvor min far i mellemtiden var 
blevet chef, og den 1. juli 1940 blev 
den ny lufthavn åbnet af den senere 
så forkætrede trafikminister, Gunnar 
Larsen, der kom i privatfly sammen 
med prins Axel . 

Hermed var et nyt element i tra
fik-infrastrukturen på og omkring 
Bornholm blevet tilføjet. Og initia
tiv og held følges ofte ad, og her blev 
det et stort held for bornholmerne, 
at det netop var i begyndelsen af kri
gen, at denne ekstra forbindelse til 
og fra øen blev tilføjet. Sejlruten ti l 
København kunne ofte være farefuld 
på grund af mineudlægning, og her 
var Byer et godt alternativ, så man 
allerede i 1941 kunne transportere 
mere end 13.000 passagerer. 

VEJENE 
I 1939 blev civilingeniør C. Milner 
udnævnt til amtsvejinspektør for 
Bornholms Amt, en stilling han 
varetog samtidig med sine øvrige 
engagementer indtil sin pensione
ring i 1965. 

Man kan spørge, hvorledes en per
son har overskud til at bestride så 
mange stillinger på samme tid, og 
det blev da også diskuteret heftigt på 
Bornholm. Ja, bølgerne gik så højt, 
at visse kredse, vistnok anført af util
fredse vognmænd og personer med 
tilknytning til landbrugssammen
slutningen (LS), arrangerede et pro
resttog i Rønne. 

Men det ændrede intet, og når 
amtmand Sremann og amtsrådet 
gjorde, som de gjorde, må årsagen 
nok, foruden den respekt der stod 
om ing. Milner, ses i ønsket om at 
skabe en sammenhængende ledelse 
af planerne for Bornholms interne 
trafikbetjening. 

Forholdet var jo der, at nok kørte 
De Bornholmske Jernbaner med en 
rimelig økonomi, men amtsrådet 
tvivlede ikke på, at den stigende bil
trafik hurtigt ville kunne overtage 
person- og godstransporten på øen, i 
hvert fald så snart planerne for 
udbygningen af de mest betydende 
veje var blevet gennemført. 

D er var derfor god raison i at sam-

le ledelsen af vejvæsen og jernbane
driften under en hat, så transforme
ring af trafikudbudder kunne gen
nemføres så effektivt som muligt. I 
praksis betød det, at driftsbestyre
rens og amtsvej inspektørens kontor 
blev slået sammen. At der blev spa
ret administrative omkostninger 
samtidig, har sikkert været en side
gevinst, man glædede sig over. 

Dansk vejvæsen fungerede i de år 
efter vej loven af 1867, der blev ved
taget efter at staten havde færdig
gjort et større hovedlandevejsner. 
Ifølge denne lov var ansvaret for 
vejene overladt til amtsrådene, der 
dog til finansiering af nye veje kun
ne få andel i statslige vejfondsmidler. 
Denne ordning varede til 1972. 

Vejvæsenets organisation på Born
holm var beskeden. Ved amtsvejin
spektørernes årsmøde i 1963, der 
blev holdt på Bornholm, nævner 
amtsvejinspektøren således, at der på 
kontoret foruden ham selv var ansat 
en civilingeniør og fire teknikumin
geniører, hvortil kom et par kontor
damer. H erudover var 22 vejmænd 
beskæftiget på amtets 275 km veje, 
men der var ikke som i det øvrige 
land ansat distriktsvejmænd, da al 
planlægning og administration fore
gik direkte fra hovedkontoret. 

Man havde dog en efter forholde
ne ganske betydelig maskinpark med 
tromler, gradere og bulldozere. H er
udover havde man grusspredere, 
sneplove og sneslynger og hvad der i 
øvrigt var nødvendigt for at holde 
vejene farbare ikke mindst i de ofte 
barske vintermåneder, man oplevede 
på øen. 

Nyanlæg, hvortil der var ydet vej
fondst ilskud, blev udbudt i licita
tion, men mindre vejarbejder og den 

Rutebiler ved 
DBJ's hoved
konto1~ hvis 
bygning også 
rummede Amts
vejvtesenet. I 
biLLedets højre 
side ses hjørnet 
afRønneH. 

daglige vedligeholdelse blev udført 
af amtets egne folk. Asfaltarbejder 
blev udført af D ansk Damman 
Asfalt, der havde etableret sig på øen 
med et større stenbrud. 

D er var i forhold til størrelsen af 
øen relativt mange veje, foruden de 
275 km landevej var der ca. 630 km 
biveje under kommunernes admini
stration. 

Ved den vejplan, der var blevet 
vedtaget om udbygning af de 100 
km mest betydende veje, var det 
også blevet vedtaget, at vejene skulle 
belægges med chaussebrolægning for 
herved at tilgodese den bornholm
ske stenindustri . Og dette fortsatte 
man med til langt op i 50' erne, hvor 
man måtte erkende, at riderne var 
løbet fra disse belægningstyper. Her
efter gik man over til at benytte 
asfal rbelægninger. 

Men snart viste det sig, at chaus
sestenene blev en mangelvare rundt 
om i landet ved anlæg af parkerings
pladser o.l. , så man gjorde en god 
forretning ved at tage stenene op, 
sælge dem og lægge asfalt på i stedet. 

Bornholm, med sin placering 
midt i Østersøen og med mange 
hundrede km åbent vand mod øst, 
kan opleve meget kraftigt vintervejr. 
I årene 1939-43 var øen således hver 
vinter dækket af store snernasser i op 
til tre måneder. Der findes en beret
ning fra vinteren 1939-40, hvor øen 
var dækket af sne fra nytår til påske. 

Man søgte den vinter at holde 
vejene åbne for biltransport, men 
det skulle vise sig, at de sneplove 
man havde på ingen måde kunne 
klare jobbet, så vejene blev ryddet 
ved håndkraft. På de værste dage var 
op til 1.300 arbejdsmænd beskæfti
get med at skovle sne væk fra vejene, 
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og efterhånden som vinteren gik 
med snediger op til otte m erers høj
de langs vejene. 

Sneslynger havde man endnu ikke 
fået anskaffet, så det blev en dyr vin
ter for de kommunale kasser. Den 
næste vinter, den førs te besættelses
vinter 1940-41, var snem ængderne 
ligeså voldsomme. Men nu var bil
trafikken næsten standset på grund 
af benzinmangel, så man valgte at 
lade vejene sne til og i stedet sætte 
afmærkning op, så kanerne kunne 
finde frem. Dette til befolkningens 
store tilfredshed. Kun adgangene til 
de tyske befæstningsanlæg, der var 
under opførelse, måtte man til stor 
ærgrelse holde åbne. 

Efter besættelsen kom der igen 
gang i vejudbygningen, og her var 
det arbejde, der trængte sig på, gen
nemførelsen af den sidste del af kyst
vejen mellem Nexø og Allinge, fra 
Gudhjem til Helligdommen over 
det meget følsomme terræn ved 
Bokul. Der var stærke kræfter, der 
ville forhindre anlægget, men amts
rådet og kommunerne var enige i, at 
vejanlægget burde gen nemføres. 
Naturfredningsnævnet satte sig ikke 
imod, så arbejdet gik i gang trods 
lokale pro tester. 

Amtmanden og amtsvejinspek
tøren viste her sror beslutsomhed, og 
vejen blev åbnet i maj 1957, og det 
var et af den tidlige efterkrigstids 
mere markante arbejder i landet, der 
her var færdiggjort. 

Vejstrækningen er ca. seks km lang 
og passerer tre meget markan te dal
slugter, hvor det var n ødvendigt 
med broanlæg, en 100 m bjælkebro 
over den kendte Holkadal ved Gud
hjem by og to buebroer over de to 
andre dale. Da der var tale om ene
stående naturværdier, tog amtsvejin
spektøren den meget fremsynede 
beslutning at lade en arkitekt bistå 
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Broen over 
Holkadalen 
ved Gudhjem. 
Abnet i 1957 

ved udformning af broerne. Det 
blev den arkitekt, der havde fore
stået genopbygningen af Rønne og 
Nexø efter russernes angreb, arkitekt 
Willy H ansen. 

Det var amtsvejvæsenet, der pro
jekterede vejen, medens en konsu
lent projekterede brokonstruktioner
ne. Vejen kom til at koste 4,5 mio. 
kr, og der var under arbejdets gang 
bortsprængt 15. 000 kubikmeter 
klippe og flyttet 75.000 kubikmeter 
jord. Det var et meget omtalt stykke 
vejarbejde i de tider, og et utal af 
delegationer og ledende folk i landet 
valfartede til a rbejdspladsen. 

D a vejen stod færdig, forstumme
de kritikken, som det så ofre sker 
ved den slags anlæg, og i festskrifte t 
fra indvielsen i 1957 skriver man 
også med en vis stolthed, at »nu er 
den smukke, hidtil dels upåagtede 
natur mellem Gudhjem og Rø til
gængelig for alle«. Et synspunkt so m 
under det senere store vejbyggeri her 
i landet skulle komme til at blive sat 
på betydelig prøve. 

AFSLUTNING 

Amtsvejinspektør Milner deltog 
aktivt i amtsvejinspektørforeningens 
arbejde, for man må jo huske, at i 
disse år var det amtsvejinspektører
ne, der tegnede dansk vejvæsen. 
Først i løbet af 60'erne blev der sta
ren, der i højere og højere grad over
tog initiativet i konsekvens af desto
re investeringskrav til vejudbygnin
gen. Og da jeg i 1962 vendte tilbage 
fra udlandet, var d et da også min far, 
der rådede mig til at søge ansættelse 
i Vejdi rektoratet, fo r som han sagde, 
»der er her, tingene vil ske i fremti
den«. Og heri fik han jo ret. 

Han deltog ikke i det nordiske 
vejsamarbejde, m en meget aktivt i 
det nordiske samarbejde på privat
banesiden og fik mange gode venner 

i de øvrige nordiske lande. Som 
bestyrelsesmedlem Bornholms 
Turistforening og i Dampskibssel
skabet af 1866 var han meget aktiv 
for er nærmere turistmæssigt samar
bejde mellem Bornholm og de nære 
skandinaviske områder, Skåne, 
Øland og Gotland. For dette arbejde 
blev han, der i forvejen var Ridder af 
Dannebrog hædret med den svenske 
Vasaorden. 

Overskriften til denne artikel kun
ne jeg have kaldt »Civilingeniør 
Christopher M ilner - en polytekni
ker på Bornholm«, og jeg har i det 
foregående søgt ar påvise dette syns
punkts holdbarhed. H an var en tid
stypisk ingeniør, nok som fagmand 
vandbygger, men i hele sit virke 
optaget af at bruge polyteknikken 
bredt til gavn for det bornholmske 
samfund. 

Al udvikling kræver beslutsomhed, 
og det bornholmske samfund havde 
i perioden fra 1920' erne til 
1960'erne to personer i centrale 
positioner, amtmand P. C hr. von 
Stemann og civilingeniør C. M ilner, 
der havde visioner og mod til at sæt
te en udvikling i gang og gennem
føre den på en måde, der ændrede 
det bornholmske samfund og førte 
det ind i moderne tider. 

For at øen skulle kunne blomstre 
og erhvervslivet få rimelige vilkår 
måtte infrastrukturen i alle dens 
facetter moderniseres. Og det lykke
des, så det lille samfund var klar til 
at tage imod nye tider. 

Christopher M ilner døde i 1983, 
88 år gammel. 

Kong Frederik IX amtmand P Chr. 
von Stemrtnn og ingeniør C. Milner 
ved indvielsen af Bokulvejen 1959. 



Sogne- og kirkenavne på Bornholm 

Man oplever for ofte, at de bornholmske kirker benævnes med sognenavnene, f eks. Olske1~ 
Nyker i stedet for den korrekte betegnelse Olskirke, Nykirke. Selv bornholmere kan brnge de 
forkerte betegnelsa Et lille foredrag holdt ca. 1954 af mag.art. AAGE ROHMANN Ji'a Povlsker 
sogn er således stadig aktuelt. 
Aage Rohmann (1895-1982) fik Bornholmerprisen 1967 bl.a. for sit dybtgående kendskab 
til bornholmsk dialekt og Bornholms stednavne. Han var medarbejder ved »Bornholms Sted
navne«, udgivet af Stednavneudvalget (nu: Institut for Navneforskning) 1950-51. 

Mens det i det øvrige rige er det 
normale, ae landsognene og kirkerne 
har navn efter den landsby, hvori 
ki rken ligger, så er det på Bornholm 
lige omvendt. Sognene har navn 
efter kirkerne, og de fleste af disse 
igen efter den helgen, hvortil de har 
været viet i den katolske tid. Af øens 
15 gamle landsogne har de 11 navn 
efter kirker, nævnt efter kirkens hel
gen; 3 - Aal<er, Nyker, Rursker - vel 
efter kirken, men denne ikke efter 
helgen, og 1 - Rø - har i hvert fald 
et navn, hvori ordet kirke ikke ind
går. 

D ee er imidlertid ikke således, ae 
kirkens navn og sognets navn har 
samme form - et fo rhold, der synes 
ufacceligc for de mange ikke-born
holmere, der har skrevet om Born
holm - skønt det står meget klart og 
tydelige i det lille hefte med de af 
Scacsministeriec autoriserede stave
måder, som er udgivet af Stednavne
udvalget i 1938. Et sogn hedder 
f.eks. Nyker, men sognets kirke hed
der Nykirke. 

Som eksempel på forvirringen kan 
anføres: »Nyere undersøgelse af 
Øscerlarsker« (men det er ikke en 
sogneundersøgelse, men en af Øster
larskirke). I avisartikler o.lign. finder 
man former som Nyker kirke, 
Ø scerlarsker kirke. Og kendt er jo: 
døbefonten i Aaki rkeby kirke - hvil
ket er den kirke, som hedder Aalcir
ke. 

Nykirke. Foto efter O.j. Rawerts 
alwarel 1821: Bornholms Museum. 

Og forvirringen er ikke bleven 
mindre ved, ae der på Bornholm er 
opsat vejviserskilte, der f.eks. fortæl
ler en , at der er 1 km til Ibsker, 
Povlsker osv., når man befinder sig 
omtrent midt i pågældende sogn. 
Der menes natu rligvis Ibskirke, 
Povlskirke. Ved dette skabes der jo 
omtrent lige så stor forvirring hos de 
stakkels turister, som der må have 
hersker i hjernen hos den, der har 
ansvaret for skiltene. 

Men hvordan er da den mærkelige 
sognenavneform opstået? Hvordan 
er dec gåec til, at vi i sognenavnet 
har en så stærke reduceret form af 
ordec kirke som -ker? Bornholmsk 
plejer jo ikke at reducere slutnings
leddec i almindelighed. Forklaringen 
er, ae reduktionen er heller ikke fore
gået i slutstilling, men i mellemstil
ling. Lad os som eksempel tage 
Knudsker og Knudskirke. Kirken er 
nævne efter kong Knud den Hellige, 
og den forudsætter en tidlig middel
alderlig navneform Knuts kirkia, og 
i oblik form Knuts kirkiu (i forbin-

- i 'y• /.."/., " " , ,.1~:. "") 
.J,.. ~'J-:. -:./; ~,u 
/I",\' 

Jonna Rohmann 

delser som: ae eller ti l Knuts kirkiu), 
og det er fra denne oblikform, det 
nuværende navn udgår; den hedder 
nemlig på bornholmsk Knu(d)skjær
~ eller -kjærke, skønt ordet kirke 
hedder kiærk(i)a, idet bornholmsk 

;I , 

bevarer der udlydende -a, mens de 
lukkede udlydende vokaler (i og u) 
ligesom i rigsmålet bliver t il en e
agcig lyd. 

Sognenavnet udgår fra forbindel
sen Knuts kirkiu sok(e)n, hvor det 
midterste led bliver trykløst og der
for reduceres stærkt, så det i nucids
bornholmsk bliver til Knu(d)skersen 
eller med fuld form af sidste ord 
Knu(d)sker soggen. Ved så ae udela
de ordet sogn som selvfølgelige rar vi 
den nugældende form af sognenav
net. 

Reduktionen må være sket i mid
delalderen, inden palatal iseringen af 
k foran fortu ngevokaler var gennem
ført, da vi her har almindelig k-lyd, 
ikke palataliseret k (ltj) i -ker i sog-
nenavnene. 

Aage Rohmann 
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Risengrød - eller? 

Vices/eoleinspektør ved Himmelev Skole nær Roskilde CARL 0. P ETERSEN, der er født i Rønne, 
har nedskrevet en munter historie, han engangfortalte sine elever i sidste time før juleferien. 
Den er ikke på nogen måde opdigtet. Nej - den er oplevet, da han for mange år siden var 
cykelbud i en af sin barndoms bys store købmandsgårde. js. 

Sidder I godt? For nu skal I høre en 
historie. 

Eleverne på Himmelev Skole e-e
elsker risengrød. Det ku' man se ved 
kantinen i onsdags. - Godt at glas
gangen er så lang, at hele kantine
køen kan være der. - Patienterne på 
sygehuset glædede sig også til risen
grød. Risengrød - juleaften. 

I alt fald de patienter, der var på 
den lille bys sygehus dengang for 
mange, mange år siden. Lige efter 
Anden Verdenskrig var det. 

Efter krig er der ofte mangel på 
madvarer. Risengryn var slet ikke til 
at købe i Danmark på den tid. Men 
så en dag bestemte regeringen, at -
til jul! 

T il jul skulle der importeres ris til 
hele det danske folk. Ganske vist var 
risene rationeret. Kun 500 g gryn til 
hver dansker. Men det ville være 
ægre risengryn. Så alle var glade. 
O gså patienterne. 

Klokken i gården der spiller en vis 
rolle i historien. 
Foto: Bornholms Museum. 
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I byen var der også en fornem 
gammel købmandsgård. Det var en 
stor firlænget købmandsgård. 
Disken i butikken var meget lang; 
men der var også mange ekspedien
ter. 

Og ude bag ved var der mange 
rum: Vinkælder, ølkælder, sækkelof
rer og flere andre lagerrum. 

Der var også en bagbutik. I den 
stod store vægte og små vægte. Der 
blev varerne purrer i poser og vejer i 
en uendelighed. Æg, sukker, mel og 
fuglefrø, peber, kanel og kardemom
m e. 

Der var også en snor i bagbutik
ken. Den snor gik gennem et hul i 
muren og sad fast i en stor klokke 
ude i gården. 

Når købmanden selv eller h ans 
førstemand stod i bagbutikken og 
trak i snoren, så ringede klokken 
meget højt: Dinger, linger, Jing! - Så 
højt, at det kunne høres helt ud på 
gaden, der hed Lille Torv. 

Ringeriet betød, at byd rengen 
straks skulle komme ind. 

Bydrengen var en lang fyr på 15-
16 år. Peter hed han. Og han havde 
et køretøj. D et var en flot, sort bud
cykel. Den var lang. D erfor hed den 
Long John. Den kunne rumme 
meget på sit lave firkantede lad. 

Den kørte bedst, når gaderne var 
tørre. 

I snevej r var den ikke særlig god. 
O g det værste, den vidste, var tøsne. 

Og nu var der næsten jul. Det var 
den 23. december. 

Der var så travlt i købmandsgård
en, at det ikke kan beskrives. 

Peter for i byen med varer. Long 
John stod næsten ikke stille. Af sted 
gik det. Så ad Østergade, så ad 

Nørregade og så helt ned til havnen. 
Fart var der på. 

Kursen var lagt. Pedalarmene 
strakt. 

Alle folk skulle have varer ud 
inden jul. 

Og så! - T idligt om eftermiddagen 
mørknede det helt. 

Der begyndte at sne! 
Store, våde snefnug væltede ned. 

Klamme og store som karklude var 
de. Hue og trøje blev gennemblødt. 
Gaderne lå hen i søle og ælte. Laget 
af tøsne blev tykkere og tykkere. 
Long John nægtede at køre selv. 

Dens dynamolygte strejkede. 
Sneen lagde sig - som grød, som grå 
og klistret bygvandgrød - mellem 
dæk og skærm. 

Nu måtte Peter skubbe og slæbe 
sin budcykel. 

Skubbe forbi en flok fra Frelsens 
Hær. De stod ved springvandet og 
lignede våde snemænd. De spillede 
på guitar. Og så sang de: Glade jul, 
dejlige jul. 

Men svajeren Peter var ikke glad. I 
detre vejr fandt han ikke julen dej
lig. - Han asede sig fo rbi guitarda
merne. 

Netop so m han fik slæbt John 
gennem porten ril købmandsgården, 
lød den store klokke: Dinger-linger
ling! 

Det var fø rstemanden. 
Ham den vigtige, som altid var i 

kridlwid kittel. Ham var det. Og nu 
råbte han ud i snevejret: - Peter! 
Husk sygehuset. Sygehuset skal også 
ha' varer i dag! Og økonomaen har 
ringer! Hun venter! 

Bydrengen skævede ind på det lille 
sækkeloft. Der stod stablet fuldt op 
med varer ri! sygehuset: Kurve, kas-



ser, sække, poser, flasker. Varer nok 
til seks-syv rure på Long John! Og 
snart var det sen aften - lillejuleaf
ten med sjap og tøsne. 

Her stod en bydreng, som var ved 
at tabe modet. Og han havde aldrig 
hørt om stjernesten. M en! 

Han fik en ide. 
Ind på købmandens eget kontor 

strøg han. Med drivvåd hue i hån
den bukkede han for købmanden og 
bad om at få sendt bud efter hr. 
Dam, lastbilvognmanden. 

Købmanden lyttede lidt - så op i 
loftet, drejede cigaren et par gange -
prøvede at se ud på vejret; men vin
duerne var ikke til at se igennem på 
grund af sne og væde. 

Han brummede sagte: - »Vogn
manden er jo så dyn<! 

Men - endelig nikkede han ja. 
Lastbilvognmanden måtte hentes, så 
varerne kunne komme ud til syge
huset inden midnat. - En time sene
re var lastbilen i gården. 

Alle varer blev læsset: Gær, sukker, 
mel, salt - air. 

Også nogle meget store sække 
kom op på ladet. Presenning over -
og så tøf! tøf! tøf! ud ad Søndergade, 
ud til sygehusets storkøkken. Ikke 
på Lang John. Men i lastbil. 
Citroen. Lasteevne: 2,5 tons. 

Bydreng og vognmand hjalp hin
anden med ae få varerne ind og på 
plads i køkkenet. Noget sattes på 
borde, andet på hylder. Men de sto
re sække, som ingen køkkenpige 
kunne løfte, skulle tømmes ud i 
nogle meget score kasseskuffer. Mel 
for sig, sukker for sig osv. 

Der var en meget stor skuffe til ris. 
Den var gabende rom. - Men rege
ringen havde været flink. Og nu var 
det næsten jul. I morgen aften skulle 

alle patienter have ægte risengrød. 
Sygehuset havde indleveret mærker 
på for i alt 130 kg risengryn. 

Arbejdet skred frem. Snart ville 
lastbilen være tømt for varer. 

Med et råbte vognmanden af fuld 
hals: »Knægt! Knægt! Kom her! Se, 
risengryn er da ikke sorte«! 

Bydrengen skyndte sig ind i køk
kenet. Han følte på kornene i den 
sæk, der lige skulle tømmes i risskuf
fen - og stivnede så helt. - Det var 
ikke risengryn. H avde aldrig været 
risengryn. - Hvad nu? 

Begge stod tavse. Kiggede ned i 
sækken. Følte på indholdet. Og så! 
Med et - måtte de le: 

»Det er jo til fugle. Fuglefrø! Fug
lefrø, det er lige, hvad det er.« 

Og på en ussel lille mærkeseddel, 
der var bundet fast i en af sækkene, 
læste de sammen: 

Un-du-lat-blan-ding. 
Det var altså helt forkerte sække, 

de havde læsset på lastbilen. 
Men han var nu så flink den vogn

mand. Han tog situationen i stiv 

Kobmand Jacob A. 
Lund bag disken 
- lige for den store 
kolonialforretning 
Andi: Madvigs Eftf 
på lille Torv i Ronne 
lukkede i januar 1974. 
Foto: Bornholms 
Museum. 

arm. Og han var ikke bleg for at 
hjælpe en klodset bydreng i nød. D e 
tre forkerte sække kom igen ud på 
ladet. Hjem til købmandsgården gik 
det i hast med snesøle sprøjtende fra 
bildækkene. I tavshed blev sækkene 
byttet. O g så atter af sted. Ud til 
sygehuset. Ud og fylde den store 
skuffe, hvorpå der var malet RIS. 

Alle patienternes juleaftens-risen
grød var reddet. Og ingen på det 
sygehus har nogensinde fået pip. 

Det har købmanden heller ikke. 
- H an har nemlig aldrig hørt den

ne historie. 

Købmanden hed Jacob A. Lund. Fømeman
dens navn var Ernst Egholm Nielsen og 
vognmanden, der boede i Rosengade 4, hed 
Karl Oluf Dam. 

Bydrengen var bagersøn og boede Magsrræ
de 1 i Rønne. Han blev senere lærer og 
underviste på H immelev skole i årene 1960-
1997. Hans fulde navn var Carl O luf Peter
sen. Men elever, forældre og kolleger kendte 
ham bedst som: C.0.P. 

Efter snefald ved Hovedvagten 
1955. Foto: Bornholms Museum. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2000 - 2001 
Ved Jens Sørensen 

Andreeva, Ekatarina: Russisk Neoakademisme. 
Udscillingskacalog. Dec. 2000. 48 s. 
Bornholms Kunsrmuseum. . .................. . 

Baltic Sea Glnss (Maibritt ]Onsson/Pete H111111e1). 
Udscill ingskaralog 29.april - 16.juni 
2001 . Ill. rvr. 32 s. 
Bornholms Kunstmuseum. 

Benzon, Gorm: Spage/ser og Sagn fin Dansk Nnt111: 
Bind 2 . SJ1d- og S1111de1jyllnnd samt Øerne. 
(Bornholm s. 203-238). Ill. A5-cvr. 
(m.regn) af Ludmilla Balfour. Askholms Forlag. 

Billedhuggeren Erik Thommesen. (The mtlpto1). 
Ill. delvis i farver. Score format. 150 s. 
Holstebro Kunstmuseum, Kunschallen Brandes 
Klædefabrik, Bornholms Kunstmuseum . . ...... . . . 

Bisgaard. Lars: De glemte altre. 
Gildernes rel igiosc rolle i scnmidddaldcrens Danmark. 

Ill. farvefocos 374 s. Odense Un iversirers Forlag .. . . . . 

Blomst, Camille: Hurm, hurm, hurm og sti det lange. 

98,-. 

78,-. 

248,-. 

225,-. 

350,-. 

Roman. 187 s. Gyldendal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,-. 

Borg, Svend· Hvem torpederede Hilma Lau. 
Hjemmesejlere 1940-45 . Ill. 74 s. 
Eksp.: Svend Borg, Ryparken 16, 
2100 Kbh . Ø. Tlf. 39180029 ... .. .. . .. . . .. .. . . . 50,- + porco. 

Bornholm 2001 i billede1: 
Red.: Dan Qviczau. Ill. med pressefocos. 
64 s. Bornholms Tidendes Forlag. . . . . . . . . . . . . . . . 92,-. 

Bornholms Amtsgy11111nsium. Arsskrift 2001. 
Red.: Kirsten Mortensen og Erik Klinge. 
96 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh. 

Bornholms Forsk11i11gsce11te1: 
Årsberetning 2000. 17 bl. 
Bornholms Forskningscemer. 

Bornholmske Snm/inger Ill. rk. 14. bd. 
Red.: Henning Søby Andersen. Ill. s/h. 
og fa rver. 174 s. Bornholms Hismriske 
Samfund . Gratis for med lemmer. . . .... ...... . . . 

Bugge, Lars: Kort og godt om Danske Fyrtårne. 
(Bornholm s. 32, 34 og 43). 
Ill. I 06 s. Aschehoug. Karc. ... ... .............. . 

Boggild, Hansnage: Host. 
Maleren og mennesker Oluf H øsc. 
Forord af Jens Erik Sørensen. 
Ill. med focos (porer.) , reproduktioner 
gengivet i farvetryk. 
Score formar. 208 s. Gyldendal. 
Helbind. Blå/grøn kanvas. . .. . . . ... .... .. ..... . 

Deh11-Nielsen, Henning: Byernes Huse -
deres historie og arkirekt111: 
(Bornholms. 150-159). Ill. farver. 284 s. 
Sesam. Indb. . .. . .. . .. . .. . . . .. ... . ..... 299,- . 

Gracis. 

250,-. 

169,-. 

299,-. 

D)l/'eborg, Erik: Flugten fi'n Bom holm 1944. 
(Om nødlandet amerikansk bombeflys 
besæcnings Ruge cil Sverige). I ll. J 33 s. 
Bornholms T idendes Forlag ... .. . ..... .. . .. . ... . 

Exnmen 2001. 
Ill. delvis/farver. 84 s. 
Glas og Keramikskolen på Bornholm. 

Cembol, Benny: Bornholm. 
Gads Namrguide. Ill. 238 s. 
G.E.C. Gad. . .... . ... ..... .. . .. ... . . .. ... . . 

Gitz-johansen 
(cegnec og forcalr af): Gaba Kaloaliaraq I 
Den lille grønlænder. 
(Billedbog fo r børn). Ill. farvetryk. Kore. 
2.udg. ( 1947). 28 upagn.s. Forlaget Acuagkar. 

Hnflgensen, Erling: Tempelherremes Skat. 
Ill. s/h . og farver. 2 16 s. Bogan. . .. ...... ....... . 

Hnusen, Finn: NaturBornholm. 
Guide (i( NarurBornholm og nærliggende 

lokalicecer Kli111ebakken, Læs11en og Risebækken. 

Il l. 64 s. NamrBornholm .... . ...... . . .. . ...... . 

Harris, Preben: Tteppet op. 
Eri ndringer. Ill. : Focos (porer.). 223 s. C.A. Reiczel. 

Hennnnsen, Ove: Danmarks Fyrtårne ogjjrskibe. 
(Bornholm og Chrisriansø s. 160- 171) . 
Ill. 208 s. Billesø & Baltzer. . ..... . . .... _ .... ... . 

Hijlnnrd. Nita: Nini 's Kryds og Hnlloj. 
(Tema: Hammersh us). 34 s. 
Gullanders Bogtrykkeri, Skjern. . . .. . . . . . . .. . . .. . 

lpsen, Arne: B!tgamhorrinjs Årin. 
(Bagerdrengens evenryr). 
(Børnebog på bornholmsk om kgl. kammersanger 
Vilhelm H erold). Ill.: Tegninger af Benr Kaueff. 
Omslag: Mimi Harceg. 
32 s. Bornholms Tidendes Forlag ... . Ind. indlagt CD 

j emen, Ham jorgen: Regio11nl Mndk11/t111: 
Bomholm, sydostre Skrlne. 
12-s. folder. Landbrugets Udviklings-
og Innovacions-Cenrer (LUIC) . .. . .. . ...... . ... . 

Jensen, Niels: Kort og godt om Dnnske Færge1: 
(Bornholms. 126 og 128). 
Il l. 156 s. Aschehoug. Kart ..... ......... ...... . . 

johflnnesen, Erik: Danmark 1111. 

Bd. 3 . (Bornholms Amr s. 9-45). 
Ill. 480 s. Høsr & Søn ..... . . ..... . . ..... . . . .. . 

Juni, Djom: Bag min hjertedo1: 
Teksc- og nodehæfte. 24 s. Benr Broksø, Lindescien 23, 
2605 Brøndby. Tlf. 36484430 .... .. . ......... .. . 
Tilhørende CD med 23 sange. . ....... . ........ . 

J1111i, Djorn: Poeterne i Postgade. 

168,-. 

90,-. 

199,-. 

185,-. 

275,-. 

30,-. 

245,-. 

268,-. 

35.-. 

98.- . 

Gracis. 

169,-. 

165,-

60,-. 
120,-. 

Forfatterens .Forlag. . . . .. .... ... . . (Omfang og pris ikke fascsar) . 
Dehn-Nielse11, Henning: 
Kort og godt om Dnnske Borge. 
(Bornholm s. 16, 18 og 36). 
Ill. 92 s. Aschehoug. Karc. . ...... ... . . .... 169,-. 
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Jorgeuse11, Kathrine og Bente Holst: Et kemmisk Evemyr 
- P. lpsem Enke - Kgl. Hof Termcotrnfabrik 1843 - 1955. 
Ill. 380 s. Poul Kristensens Forlag. Indb. . ........ . 460,-. 



Kaal1111ds kirke1: Red. ajjan Cmjf 
(Nexø Kirke s. 97). Ill. s/h. og farver. 112 s. 
Borgen. Helpap . .. ... ..... .. ...... . .. . . .. . . . 

Kortbog Bomholm. 
Gader. Veje. Cykelveje på Bornholm. 

Farvetryk. Stort format. 72 s. 
Tidendes Tryk. . .. . . . . . .... . ... . . . . . . . . . .. . . . 

Landbmgsmuseet Melstedg!ircl. 
Malebog. Teksr og ide: Sanne Steenberg Hansen 
og Ann Vibeke Knudsen. 
Ill. med tegn . af Bent Kaas. 48 upagn.s. 
Bornholms Museum. . ... ... . .. .. . .... . ...... . 
T ilhørende Billedlorreri med 48 brikker 
og 6 plancher. 
Ved samler køb 

Larsen, Niels-Holger: Naturstensbygninger. 
Historie og vedligeholdelse. By og land. 
111. 76 s. Landsforen ingen for bygnings- og 
landskabskultur i samarbejde med 
Raadvad, Nordisk Cenrer til Bevarelse af Håndværk. 

Lidegaard, Mads: Danske follmagn. 
Ill. med tegn. af Jette Jørgensen. A4. 206 s. 
Nyr Nordisk Forlag Arnold Busck. Indb. . ... .... . . 

Lokalrapporten: Bornholm: September 2000. 
120 s. JP Business Information A/S. 
Gl. Mønr 4, 1117 Kbh. K. Tlf. 33911555 . ........ . 

Madsen, Preben Juul: Kunst under hammeren 2001. 
(Auktions-sæsonen I. juli 2000 til 30. juni 2001 ). 
Ill. i farver. 152 s. 
Fo.rlaget Søren Fogtdal ......... . . . . . .. . ... ... . . 

Man niche, Jesper og Lars Nyberg: Bornholm 
ji-a industri- til informationssamfimd. 
Regionale perspektiver af trrmsportændringerne 
og den informationsteknologiske udvikling. 
5 1 s. Bornholms Forskningscenrer . . . .. .......... . 

Manniche, Jesper: Fomds1etninger og muligheder 
for den frem tidige I KT-udvikling på Bornholm. 
En regional !KT-analyse. 
73 s. Bornholms Forslmingscenter. . .. . . .. . . . ... . 

Michelsen, Ham: Register til jul paa Bornholm 1933-1999. 
160 s. Bornholms Tidendes Forlag . . ...... . .. . . . . 

Munk, Povl Erik: 
Pedersker Brugsforening gennem 100 å1: 
Ill. 3 1 s . . ... . ........... ... . . . . ........ . . . . 

Nielsen, Morten: Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt. 
Ill. 52 s. Dansk Ornitologisk Forening og 
Skov- og Natursryrelsen. (1997). . ..... . . .. . . . . . . 

Nye sejl sættes. Børn og voksne fra 
Kvindekrisecenter Bornholm. 

220,-. 

68,-. 

35,-. 

65,-. 
85,-. 

60,-. 

279,-. 

1500,-. 

348,-. 

80,-. 

90,-. 

98,-. 

50,-. 

100,-. 

Il l. 40 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh. 

Pensiomkassen forfimktionærer i 
Bornholms Trafikken 100-Ars jubilæum 1901-2001. 
Red.: Svend Torben Jensen. Ill. 32 s. . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh. 

Petersen, Tage: Rammer for en bornholmsk 
videregående 11dda11nelsesstmtegi. 
38 s. Bornholms Forskningscenter . . .. . . ... . . ... . 80,-. 

Peterse11, Tt1ge: Stmtegierfor kompete11ce11doikli11g 
i det bornholmske turisterhverv. 
46 s. Bornholms Forskningscen ter. ..... . . ...... . . 

Poulsen, Ole Ttwdnl: Lolln11d-Falsters og 
Bornholms Biografo1: 
(Bornholms biografers. 101-188). 
Ill. 416 s. Forlaget Niels Juel, Krogensvej 9, 
Vester Hassing, 93 10 Vodskov. Tlf. 98257488. 

Rassing, Charlotte R. : Survey of Visitors to Bomhoim. 
j anumy 2000 - December 2000. 
47 s. Bornholms Forskningscenrer. .. . . . . . . . . ... . 

Schmt, Jem Michael: Katarsis 
Roman. 185 s. Cicero/Ch r. Erichsen. 

Se jour Artistique lz Bornholm. 
Fransk udgave af Kunstrejse på Bornholm. 
Red. : Lars Kærul[Moller og Preben Harris. 
111. farver. A4. 10 upagn.s. 
Destination Bornholm, Nordre Kystvej 3, 
DK 3700 Rønne. Tlf. 4556959500 ....... . .... . . . 

Serena, Lars: Guide til kunst i bornholmske nmsee1: 
Ill. A4. 60 s. Bornholms Kunstmuseum . . . . ....... . 

Sanne, Poul M.: Svaneke. Handel, 
Sofort & Skibsbygning. 
Red,: Robert Egevang. Ill. s/h. og farver. 
155 s. Byforeningen Svanekes Venner. H elpap 

Tomehave, Bodil: Gammelt bornholmsk lertøj. 
Red.: Ann Vibeke Knudsen. 
Fotos og billedtekster: Lars Serena" Ill. 2.udg. 
(Tidl. trykt i Bornh. Saml. l i. rk. 12 bd.). 
128 s. Bornholms Museum. . . .. . ... .. . . . . ... .. . 

Veksolund 9. juni - 16 september 2001. 
Karalog. (Ole Christensen - mindeartikel 
s. 4 - 25) og Jun-Ichi Inoue s. 60-63). 
Ill. A4. 120 s. 
Veksølund, Kirkestræde 6, 3670 Veksølund. 
T lf. 47 10 7472. .. . . .. . .... ... . .. . .. . .. . . . .. . 

Voss, Tage: Fislmnal? fra S!?teret. 
Fiskeopskrifrer fra C hristiansø. Gode r;id og hyggelige bcrcrninger. 

2. udg. 86 s. Forlager Cervus. . ..... . . .. . .. . .... . 

Vårstormm: 1944 - krigsslutet skiinjes. 
Red.: Bo Huldr och Klaus-Rickhard Bohme. 
(S. 192 - 223: Stellan Bojerud: 
Hur skal] vi komma i land? De svenska 
planerna an i krigers slurskede invadera Bornholm. 
Milirarhogskolans militarhistoriska avdel ning. 
ISBN 91-87184-37-0 . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . . . 

Wamsle1; Jesper: Stativ stakit kasket. 
(Bornholms. 118-11 9: 
Forskyd ning af magtbalancen) . 
Essays. 127 s. Rosinante . ....... .. . . . .... . .. .. . . 

Zeuthen, Jacob H. : Bogen om danske 
kom1mmevåbenei: l ogoer og bom,erker 
Gronland og F1erøerne. 
(Bornholms. 161-164). 
Ill. Farvetryk. Aschehoug. Indb. . . . . ... .. .. . . .. . . 

80,- . 

325,-. 

200,-. 

179,-. 

25,-. 

135,-. 

160,-. 

145,-. 

80,-. 

149,-. 

290,-. 

199,-. 

229,-. 

Listen omfatter kun boge1; der slwnnes af almen interesse, og der tages 
forbehold forfejl og pris1endringe1: 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte og forde bornholmere 

afgået ved døden 

i perioden 1. september 2000 til 31. august 2001 

Henvendelser om denne rubrik rerres ril: 
Jens Sørensen, H aslevej 16, 3700 Rønne, tlf. 56 95 30 72 

Birgit A11derse11, Hybenvej 3, Tejn. 
Stadeholder på Svaneke Torv 
gennen1 1 5 år. 
15.juni 1954 - 30.juli 200 I. 

Vitn Ankei; Vestermarie Præstebo
lig. Aporeksass. Medl. af Danske 
Apoteksass. Fore. Hovedbesr. 1971 -
80, form. f. Pensionskassen 1974-
78. Vikar ved Vesrermarie Skole. 
6.aug. 1944 - 20.aug. 200 I. 

Kttj Boss, Pederskervejen 32, 
Pederker. Srnedemesrer. I besr. for 
Pedersker Vandværk 1948-200 I. 
Tidligere medlem af Pedersker Sog
neråd og Aakirkeby Byråd. 
19.scpt. 1922 - 30.juni 200 I. 
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HolgerAndenen, Smallesund 104, 
Rønne. Handelsskolelærer. 
Gen nem en lang årrække form. fo r 
Lud1ersk Missionsforen ing, Rønne. 
2.okr. 1917 - 19.sept. 2000. 

Niels Bnge1; Gothersgade 15 I, Kbh. 
Overlærer. 1971 -89 ved Klemensker 
Skole, 1989-91 N yker Skole. 
Tidli~ere formand for Klemensker 
Lokalforening. 
18.april 194 5 - 3.okt. 2000. 

Herlov Wibroe Byfeldt, Stampen Vej 
6 nr. 21, Rønne. Tandlæge med 
klinik, St. Torv 7 (1943-87). 
5.aug. 1913 - l I.april 200 I. 

K1111d}ohn11 A11denen, Boderne 8, 
Aakirkeby. Mekaniker og strand
foged. Tidl. chauffør hos enrrepre
nø r Edgar Nielsen. Brandmand i 
Bornholms Lufthavn 1974-200 I. 
14.okr. 1946 - 26.febr. 200 I. 

Steen Bnstholm, Rosenvej 24, Rønne. 
Tid l. forsikringsinsp . og faglærer ved 
AOF og Søndermarksskolen. Ind
sats for bornholmsk amatørteater 
som sceneinstruktør og skuespiller. 
11.aug. 1931 - 12.nov. 2000. 

Ole Christeuseu, Stenløsevej 7, O lsker. 
Billedhugger. Medl. af Akademirådet 
1985-92 og i besr. for Gudhjem 
Museum. Repræsemeret på Statens 
Museum for Kunst 111.A. museer. 
8.jan. 1932 - 2.okt. 2000. 

Aniold A11denw, Ll . Madsesgade 
I 05, Rønne. Baptistpræst på Born
holm 1958-68 og i samme periode 
redaktør af baptisternes ugeblad. 
Arr. af pensionistrejser. 
15.nov. 1923 - 22.maj 2001. 

Stiig Bo A11dene11, Skørrebrovej 1, 
Aakirkeby. Stenhuggermester. 
Tidl. lejrchef ved Hullehavn 
Camping i Svaneke. 
27.okr. 1956 - 28.febr. 2001. 

Axel Bech, Søndergade 22, 
Svaneke. Købmand og forpagre r af 
gæsrgiveri og kro på Christiansø 
1983-88. T idligere rejseleder i 
Tjæreborg Rejser 1968-75. 
5.febr. 1938 - 7.juni 200 I. 

"' 

}ohn11 Friedrich Erichseu, København. 
Starsamtmand på Bornholm 1985-
97. Cand.jur. 1954 . Tidl. kontorchef 
i Indenr,i~sn1in. og konst. srifrsamc
rnand i Nordjyllands Statsamt. 
13.okt. 1927 - 13.jan. 200 I. 



}01ge11 Frt/k, Svanekevej 66, Rønne. 
Direkrnr. Grundlægger af JF Konror 
& Data Service, indehaver 1981, 
2001. 
Kendt som fodboldspiller i RJK. 
25.nov. 194 I - 21.marts 200 I . 

Lilly Rigmor Hn111111e1; Klippevænger 
I, Gudhjem. Gift med købmand 
J.R. Hammer og, som medhjælpen
de hustru, meget aktiv i forretnin
gen i Løkkegade, Gudhjem. 
20.febr. 1912 - 7.okr. 2000. 

Haus Peter Hnmeu, Melsredvej 4, 
Gudhjem. Smedemester i Gudhjem. 
Gennem 30 år tilknyrrer All.-Gud
hjem Redningsberedskab som brand
mand senere som beredskabsmester. 
26.aug. 1941 - 22.april 200 I. 

Georg Sren Jensen, Søndergade 9, 
Svaneke. Ancikvirershandlcr. 
I O.sepr. 1943 - I.april 200 I. 

}ohflll Fediotu, Åkirkebyvcj 159, 
Rønne. Sryrmand. Efter skibsførcr
eks. 1958 på langfare med ØK-ski
be. Fra 1963 sryrmand ved Born
holms Trafikken. 
12.jan. 1929 - 29.dec. 2000. 

Bo1ge Skovgaard Hn11se11, Holkavej 
15, Gudhjem. Fisker. Tidl. i besry
rdsen for Gudhjem Havn og man
geårigt besryrdsesmedl. i Gudhjem 
ldrærsforening. 
30.sepr. 1941 - 27.dec. 2000. 

Erik Holgersen, Tempelvej 14, Svane
ke. Læge. Praksis i Nexø 1964-93. 
T id.I. reservelæge på Bornholms 
Centralsygehus 1961-64 og Alme
g~rds Kaserne 196 1-62. 
24 .april 193 1 - 2.okr. 2000. 

Gurli Halkj1er}ense11, Holger Lund
lirens Vej 3, Rønne. Sygehjælper. 
lid!. ans. pa Diakonissesrifrelsen. 
Medl. af Afdelingsbesr. i Højvangs
parken, Rønne. Akriv som besøgsven. 
28.april 193 1 - 29. april 2001. 

Ame Green, Malmøvej 13, Rønne. 
Specialarbejder. Hovedbesryrelses
mdl.og amtsform. i ASE Mdl. af 
Ældreråder i Rønne. Tillidsposrer 
indenfor humanitære organisationer. 
15.juni 1923 -1 6.okr. 2000. 

Ethel Hausen, Bæverparken 31, 
Aakirkeby. Tidligere indehaver af 
Midtvejskiosken mellem Aakirkcby 
og Almindingen. 
4.juli 1912 - 7.okr. 2000. 

Jesper Ho111, Skr. Hans Gade 2, Kbh. 
1 ncerna rionalt anerkendt fotograf. 
Akriv indenf. alle fotografiets genrer. 
Srar-]Jhorographer of rhe Year 1967. 
Cheffotograf på Aere biograffilm. 
5.okr. 193 1 - I .marts 2000. 

Hm'tlld }euseu, Rømersgade 24, Røn
ne. Maskinchef- maskinmestereksa
men 1946. Ansat i 1866/Bornholms
Trafikken 1951 -86. Tidl. maskinas
bejder ved Ndr. Jernstøberi 1946-48. 
18.dec. 1921 - 3 1.mans 2001. 

Stig Hnllbe1g, Nørrekåsgade 5, 
Rønne. Skibsfører. Tidl. ansat i AIS 
A. Espersen og en rid fører af sel
skabers M/S 1erne. Besryrdsesmdl. 
og kasserer i Skipperforeningen. 
22.okr. 1938 - 15.aug. 200 I. 

H((ns A11dreas Httnsen, Nylars Pleje
hjem. Gårdejer. Tidl. Vestre Bede
gadegåsd, Kl. Æresmedl. i Born
holms Køresdskab. Aktiv indenfor 
hesteopdræt og - sport. 
26.febr. 1910-23.nov. 2000. 

jens Peter}nkobsen, København. 
Fyrmester og forvalter på Christi
ansø 1939-73. Efrer sryrmandseksa
mcn ans. i Fyr- og Vagervæsener fra 
1928. Tidl. fyrmester på Hjelm. 
17 .dec. 1903 - 30.jan. 2001. 

Johs. Kirkegaard, Tjørnebakken 12, 
Ruds Vedby. Sognepræst i All-Sand
vig 197 1-79. Skrev og udgav samlin
ger af digre og salmer. I Amtspro
gramråder for Bornh. og Vestsjæl. 
2.jan. 1920 - 21.dec. 2000. 

JUL PÅ BORNHOLM 67 



1'011l Kjolle1; Sandvig Plejehjem. 
lndeh. af snedker- og gulvlæggerfir
ma. Tidl. Assurandor for Tryg og 
Mejeriernes og Landbrugers Ulykkes
fors. og repr. f. køkkenfirmaer HTH. 
15.jan. 1918-2.aug. 2001. 

Ge1d" M"dsen, Se{·ersvej 11 , Rønne. 
Sygeplejerske. Til idsrepræsenmnr 
for personaler p:i. Psykiauisk Afd. 
Bornholms Cemralsygehus. 
Revisor i Dansk Sygeplejeråd. 
11 .maj 1954 - 2.okr. 2000. 

H((llS}. Mogensen, Kirkepladsen 1 I 
B, Rønne. Skibsfører. Delrog som 
skipper på MIS Bendy af Rønne i 
småskibsforren gennem ryve år. ril 
1980. 
13.jan. 1920 - 28.maj 200 I. 

l'eier G(//nborg Nielsen, Ørbæk. 
Pastor emeritus Forsr. f. Bornholms 
Højskole i 1940-eme. Tidl. forsr. på 
Fiskerihøjskolen, Esbjerg og valg
menighedspræst i Jylland og på Fyn . 
24 .febr. 1908 - 12.okr. 2000. 

68 }UL PA BORNHOLM 

C111111((r 0"111 Kofoed, N rd. Srrandvej 
73, Tejn. Tidl. Lillegård, Nyker. 
Gårdejer Medsr. og fm. f. BAF 1965-
79. Formand f. Bornh. Brandforskr. 
1978-85. Sandemand 1957-9 1. 
29.nov. 1914 - 14.okr. 2000. 

Grethe /Vf((ldm; Kystparken 25 st. 
Ronne. Revisorassisrenr hos revisor 
N.K. Jensen og Rønne Revisions
konror 1963-86. 
31.okr. 1916 - 27.ju li 200 1. 

})olie B"rsl1111d Jvlollei; Postgade 19, 
Svaneke. lndeh. af grillbaren Svin
get, fra 199 1 og Havnekiosken fra 
1995. T idl. ans. i Piblahlized, Nexø, 
form. i S IG I og mdl. af Nexø Byråd. 
9.okr. 1948 - 9.april 2001. 

• r" 

So11)11 Nielse11, Øsrerled 17, Røn ne. 
Pædagogassistenr og dagplejemor. 
Form. for DGis Svommeudvalg p:i. 
Bornholm og medlem af Rønne 
Svømmeklubs bestyrelse. 
I !.aug. 1933 - 17.maj 200 I. 

Arne Villy Lund, Tornegade I 0, 
Rø nne. Fiskefarsfabrikant og viktua
liehandler med burik i Tornegade. 
4.febr. 19 17 - 4.juni 200 I. 

Rigmor Borgeu M"rdm; Norrebak
ke, Årsdale. Tidl. sammen med sin 
afdode mand Jens Andreas Marcher 
ejerafVasagaard, lbsker 1936-
1970. 
16.jan. 1914 - 27. juli 2001. 

Jytte Nielsen, Spellingevej I, Rø. 
Resraurarør. I 11 :ir sammen med 
sin mand, lods Ove Nielsen, ejer af 
Taverna Zorba. ·ndl. srewardcsse i 
Mærsk Line. 
20.jan . 1938 - 29.nov. 2000. 

Bemt Olse11, Kofoedsminde, Nyker. 
Landmand. Akriv indenfor trav
sporren med mere end I 00 sej re i 
Hareløkkerne. Tidl. form. for Kle
mensker Køre- og Rideforening. 
26.dec. 1935 - 27.sepr. 2000. 

Ame Losholt, Bjælkevej 5, Nylars. 
Pens. krim inalkommissær. Leder af 
kriminalpolirier på Bornholm 
l 972-90. Akriv i håndboldafdelin
gen i Nyvesr. 
18.febr. 1927 - 24.dec. 2000. 

Hother Jvfnttebjerg, Indenmarken 24, 
Svaneke. Bygmesrer. Branddirekcør 
Øsrifc. 196 l-82. Vurderingsmand 
for Kredirf. Danmark fra 1989. 
Medlem af Nexø Byråd 1982-86. 
23 .dec. 1923 - 8.aug. 200 I. 

Or/11 V. Nielsm, Frederiksberg. 
Vinhandler. lndeh. af Frederiksberg 
Vinimporr fra 1952. Medsr. afQua
liry Wine Imp. Mange A. rillidspo
stcr. Udg. førsce danske vi nordbog. 
24.marrs 1913 - 5.okr. 2000 . 

Hen11i11g Hjort Olsen, Kirkebyvej 19, 
Øsrermarie. Mekan iker. lndeh. 
af Karossiværksreder, Øsrermarie. 
Forældrcrepræsenranr i Familieplejen 
og besryrclsesmecl. i Nexø Sejlklub. 
26.febr. 1952 - 9.maj 200 I. 



li mold Pedasen, Lindevcj 5A, Svane
ke. Specialarbejder. I Den Danske 
Brigade i Sverige. Ansat ved 
m almværk i Sverige og senest hos 
enrreprenør Jens Møller, Gudhjem. 
16.dcc. 1923 - 17.dec. 2000. 

Knnre H. Poulsen, Bjælkevej 3, 
Nylars.Frisørmesccr i Øsrerlars 1955-
75 og senere bese. i Nylars Forsam
lingshus og Øsrermariehallen. Fod
boldleder i ØB, NyVesr og ØIF. 
14.marcs 1934 - 22.okc. 2000. 

Ejner Sonne, Risenvang, Åløsevej 13, 
Øsrerlars. Avlsbruger. I ro perioder 
kasserer i Bornholms Husmandsfor
ening. Tidl. pedel ved Øsrerlars Fri
skole. 
22. april 1928 - 26.jan. 200 I. 

Svend Thinggnmd, Kom mandant· 
hø jen 9. Rønne. 
Købmand. Tidl. med forretning i 
Lillegade, Rønne og Hafniahus, 
Rønne. 
20.juni 1916 - 27.marrs 200 I. 

Kurt He1111i11'5 Pedn-seu. Bjælkesrens
vejen 11 , Aaki rkeby. Lærer ved Aakir
keby Skolevæsen 1950-94. O rganist, 
dirigent og korleder. Musikanmelder 
ved Bornholms Tidende fra 1988. 
I I.jan. 1927 - 24.april 200 I. 

Erling Kiel Rnsmwseu, Buen I , Lob
bæk. Kaptajn med tjeneste ved 
Bornholms Værn gennem 30 år. 
FN-tjeneste i Gaza 1960. Leder af 
aftenkurser ved Bornholms Værn. 
22.okt. 1925 - 3.aug. 200 I. 

Pnlle Pngh Sperling, Strandvejen 
140, Rønne. Di rektør for BF Maga
siner, Rønne 1964-66 og fo r 
Kvickly, Rønne 1966-85. Pensione
ret efter 50 år i FDB. 
15.dec. 1919- 19.nov. 2000. 

Helgn Thomsen, Bechs Have 7, 
Snogebæk. Sygeplejerske og syge· 
plejelærer ved Bornholms Central
sygehus og Hvidovre Hospital. Be
styrelsesmed!. i Dansk Sygeplejeråd. 
20.febr. 1941 - 7.maj 200 1. 

RE. Pepke, Søndergade I 0, Rønne. 
Obersrløjmanc, civiling. Gennem 
hele karrieren tilknyttet Bornholms 
Værn. Afbrudt af perioder som ud
stationeret (Kronborg og Cypern). 
8.fcbr. 1927 - I 2.juli 200 I. 

C1111 11er Rnsmwsen, Smuccen 3, Nexø. 
Fiskeskir.per. Bl. m. fagl. poster 
bese. md . i Dansk Fiskerifo re. I 967, 
næstfmd. I 970-9 1. Amcsrådmdl. 
I 974-86. Nexø byråd I 978-82. 
23.aug. 1931 - 30. marts 200 I. 

jncob Stoltze, København. 
Direktør. Kemiingeniør. 
Srudenrercksamen 1975 fra Rønne 
Sratsskole, cand. mag. i dansk. 
16.nov. 1955 - !.aug. 200 I. 

Torben Wolden-R,ethinge, København. 
1967-87 direktør for A/S Damp
skibsselskabet af 1866/Bornholms
Trafikken. Tidl. svensk konsul og 
medl. af Handelsbankens Tilsynsråd. 
3.april 1925 - 28.dec. 2000. 

Ejvind Petenen, Storegade 65, Hasle. 
Købmand. lndeh .. af Favør, Sc. Torv, 
Røn ne fra I 983 og af Favør, Gartner
vangen, Røn ne fra 1987. Landsform. 
for Favørkæden. 
26.maj 1951 - 26.april 200 I. 

Hnmld Riis, Lærkevej 14, Østerma
rie. Gårdejer. Tidl. Bakkegård, Øster
marie. I bese. for Øsrcrmarie Køre
og Rideforening og form. f. koncrol
foreningen. Fhv. brandfoged. 
JO.aug.1916 - 25.nov.2000. 

johnn Svendsen, Smallesund 83A, 
Rønne. Registreret revisor. Tidl. 
medindehaver af Rønne Revisions
konror. Medl. af Lions C lub og Fri
murerlogen Egin (OM fra 1998). 
21.jan. 1930 - 15.okt. 2000. 

Michnel \"(/ojdemnnn, Søndergade 36, 
Svaneke. Bureauleder og lærer. T idl. 
dri fts leder i Bornholms Travselskab. 
Referent til Bornholms Tidende -
specielt om travsport. 
20.sepc. 1957 - 23.april 200 1. 
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Netop 
udkommet 

Kan kobes i boglader og kiosker 
over hele øen eller direkte 

i Bornholms Tidendes 

" • • "•" • " 4 ekspedition 
" .. 

... fra • " 
Bornholms " "• 
lidendes • • " • • • 
Forlag 

NYHED! 
Hans Michelsen 

Register til 

• 
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" """ 

Jul paa Bornholm 
1933-1999 

Indho ldsfortegnelse 
Personregister 
Systematisk register 
til 67 årgange. 

En længe savnet nøgle til et om
fattende lokal- og personalhistorisk 
materiale. 

Kr.98°0 

Gamle årgange af Jul paa Bornholm 
VI har overtaget restoplaget af 
årga ngene: 33 • 34 • 47 • 51 • 52 • 53 · 61 · 62 · 64 • 65 • 66 • 67 

70 • 71 • 72 • 73 • 78 • 79 • 80 . 81 . 82 • 83 • 84 • 85 
86 • 87 • 88 . 89 • 90 . 91 • 96 

Meget begrænset antal af hver årgang. OO 
Kr. 49 pr. hæfte 

Kan kun købes i Bornholms Tidende s ekspedition 

Ro ' " ~~ Forlag og Bogtrykkeri 
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El-installationer 
Processtyringer 
Antenne-anlæg 

• to ~ 
1ns121ra,.nd~q! 
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lille Torv 1 . 3700 Rønne · Tlf. 56 95 01 11 

GRAND 
CRU 

® 

Champagne åbner 
Champagne køler 
Champagne prop stål 
Champagne prop forgyldt 
Vin køler 
Is spand 



falbe 
~ BELII~ 

Wrangler 
4YOU 
UlbSI 

® 

GARANT 

CLIFF® 

J UL PA BORNHOLM 71 



•••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Her er sund mad billig... : 
• .~u~kår~ • • , @& 

0 
Kom og smag ,~ '1111' t" • 

• 0 .9't~o!!e.<lJolle Q VERDENSMESTER-OSTEN! T • 
• ~0 ~~,~~~n~0~~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 . Tit. 56 95 05 99 e 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 

World Class Quali l) 

BORNHOLMS ANDELSMEJERI 
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Årets nye Bøger 

Ruth Gunnarsen 

Emma Gad 
Man skal aldrig 
Emma Gads allerførste bog 
om en god tone fra 1886. 
Indeholder over 600 korte 
og præcise råd. 
Hvis man ikke vil støde an. 
Bogen har uddybendende forord 
og efterskrift af Inge Correll. 
68 s. illustreret. Indb. 98,-

Vore gamle kalenderdage 
Vore bondeforfædres tro, 
overtro, fes t og arbejdsliv 
før de trykte kalenderes tid. 
Helgendagene er ordnet 
efter måneder, så vi kan følge 
dem i dag. 176 s. 
illustreret. Indb. 188,-

Lædervar~r 
Stort udvalg i J 
• TASKER • PUNGE 
• SKOLETASKER 
• TROLLY'S RYGSÆKKE 

A. Vanderbilt og L. Baldrige 
Nutidens takt og tone 

Biermmin & Oderfeldt 
Den gamle Jagtbog 
Alt om jægere og jagt 
dengang alt var mere frit. 
En nostalgisk gave til 

Flere hundrede spørgsmål og 
svar omkring praktiske hver
dags- og festsi tuationer. 
200 s. Indb. 239,-

enhver med inceresse for natur, 
vildt og jagt. 
200 s. illustreret med 
samtidige stik. Indb. 229,- ._~l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!! ' 

æææææææææææænABAm1ææææææææææææ 

Kontorstole 
Den gode siddekomfort 
Mange modeller I farver 

KONTOR 
FOTO 

BØGER 

LÆDER 

~---irkeby soghandel 
ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKI RKEBY . TLF. 56 97 40 05 · FAX 56 97 40 76 
E-mail : Aakirkeby-Boghandel @bornnet.dk www. bom net. d k/aaki rkeby-bog handel 
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God jul og 
godt nytår 

ønsker 

* Dagblade * Ugeblade * Månedsblade 

* Air i udenlandske aviser og tidsskrifter 

* Stort udvalg i modejournaler 

* Øens største udvalg i cigarer, cerutcer, tobak, 
vin og spirituosa. Air i piber og rygeartikler 

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL 

RADHUS·I KIOSKEN __ ....,. 

I ]an]ensen 
Jt()lfl Ved Lunden IO 

BIND 3700 Rønne 

MARYANNE OG JOHNNY CORLIN MORTENSEN 

SNELLEMARK 34 · Telefon 56 95 07 66 
Aut. tips- og Lottoforhandler 

T lf. 56 95 24 84 
- står altid cil D eres tjeneste! 

Husk vor vinegram-ordning · Dækker hele Danmark 

• Fax 56 95 41 35 

• Mobil 20 21 22 66 W SKJOIDBU•E 

Valg af revisor er en tillidssag 
Vi kan tilbyde assistance til 

Budget · Regnskab/bogføring· Rådgivning 

Revision af ApS, AIS og offentlige virksomheder 

Vi vil gerne som sparringspartnere være behjælpelige med at skaffe resultater 

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

Tornegade 42 
• 3700 Rønne· T lf. 56 95 61 11 

Fax 56 95 56 20 · E-mail: rjf@rjf.dk 

Registrerede 
Revisorer 

FRR 

Revisionsfirmaer Jens Finne beskæftiger p.r. 9 medarbejdere, heraf 5 registrerede revisorer, og vor klienrkreds er brede sammensat 
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www. hotelteam-bo rn holm. d I< 
Rønne Nord 
Ny reception, restaurant og selskabslokaler med havudsigt. 

ote r1rren 
**** 

I Rønnes centrum 

Hotel *** 
Hoffmann 

Wellness Club 
Åbent hele året 

Ved skov og strand - Høj gastronomisk standard 

24.12 Juleaftensarrangement 

25.+26.12. Julefrokostbuffet kl . 12 - 15 

27.12 Den store Fiskebuffet kl . 18 - 20.30 

3 I . 12 Nytårsarrangeme nt 
Nytårsmenu, dans, fyrværkeri, natmad 

Alle dage med undtagelse af jule- og nytårso~en serveres ogsd o Jo carte. 

I alt 300 værelser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser, lejligheder og suiter - alle med bad, to ilet, telefon, 
TV med satellitkanaler. Mange af værelserne har desuden balkon og havudsigt. Alle hoteller har moderne 
konferencefaciliteter. Hotellernes faciliteter - bl.a. Fredensborgs tennisbane, Griffens 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 25 15 

~· ~ 

Hotel ~• 
Hoffmann '\_ 

**** 
Nordre Kystvej 34 · 3700 Rønne 

Tlf. 5695 511 1 · Telefax 5695 5297 
info@hotelgriffen.dk 

~~1r ~Hotel 
~Grirren 

**** 
Radisson SAS Fredensborg Hotel 

Strandveje n I 16 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 4444 · Telefax 5695 031 4 

info@hotelfredensborg.dk 

~~.! 
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~PhotoCare 
:fordi livet ikke ka11 tcrges 0 111/ 

Store Torv 4 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 54 54 

ØENS SPECIALFORRETNING 

Modetøj i gode J 
kvaliteter og 

kendte mærker ( 

kan man få 

hos 

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

SØREN WOLFF KOMMUNIKATION • BODERNEVEJ 13 • 3720 AAKlRKEBY 

TLF. 5694 0060 • FAX 5694 0315 • E-POST: wolff@wolff.nu 
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'J'texø ~ . t;edd & t)~ 
Købmagergade 5 . 3730 Nexø. Telefon 56 49 21 00 




