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Panasonic introducerer endnu et nyt High End 32" Ta u TV. TX-32PH40 sikrer at din drøm går i op
fyldelse med det nye un ikke Life Style design med b la. half mirror og en fantastisk billedkvalitet. 
Det nye design passer til ethvert hjem og leverer et billede optimeret til perfektion. Desuden præ
senterer TX-32PH40 en lyd som matcher det perfekte billede. 
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Superflot slimline receiver/DVD sæt 
• »The Perfect Match« 

• Digital Receiver i Super Slim Halt Mirror design 

• 100% digitalt kredsløb der yder 5 x 100 W 

• DVD-afspiller i Super Slim og Halt Mirror design 

• DVD-video, DVD-R, CD-R/RW, MP3 afspilning 

• Samlet højde kun 10,4 cm 

TX-32PH40 TV I T(tau) Flat Color TV 

Flat Color TV 

• Unikt integreret design 

• Halt Mirror der matcher Home Cinema Produkter 

• Progressive Sean og Video Component input 

• Dynamic Digital Motion (DDM) 

• 100 Hz - Super Digital Sean 

• 1.500 siders Text 

• Fås i Si Iver og Soft Green design 
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PRIS KR. 19.999; 

SA-XR10 Home Treater Receiver 

PRIS KR. 7.999; 
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Drømmenes landingsplads 

Maleren Tonning Rasmussen, der har stået for årgangens omslagsforside, er fta Sorthat med sit 
særprægede, stærkt personlige og farvemættede maleri nået vidt ud i det øvrige land, hvor man
ge mennesker møder hans monumentale udsmykninger i det offentlige rum - ikke mindst når 
man fi·a gader og veje- eller som S-togpassagerflr øje på de mægtige gav/malerier i Brøndby
øster. 
Forfatteren PETER T!EMROTH har udvalgt illustrationerne og giver i det folgende en kvalifi
ceret indforing i den spændende lcunstners univers. js. 

Der var en smuk og egentlig selvføl
gelig symbolik i, at komponisten Sv. 
E. Tanggaard for nogle år siden til 
en fernisering på en stor separatud
stilling på Gudhjem Museum med 
værker af Tonning Rasmussen lyk
ønskede maleren ved pr. telegram at 
sende ham noderne til en ny kom
position. 

For skal man forklare den nu 66-
årige Tonning Rasmussens stringen
te og farve-dirrende - tilsyneladende 
nonfigurative - konkrete billeder, så 
tvinges man umiddelbart ind i mu
sikkens verden. 

Selv om arbejderne forekommer 
beskueren så selvfølgelige, enkle og 
helstøbte, så lader det sig vanskeligt 
sætte på ord, hvad kunstneren vil 

med sine udfoldelser. Udrryksfor
men ligger langt fra det litterære el
ler anmassende fi losofisk postuleren
de. 

I første omgang hæfter man sig 
ved de smittende, muntre farver og 
det fornøjelige billedsprog, hvor 
man f. eks. ofte kan finde fugle- eller 
fiskelignende objekter i den bland
verden af bløde organiske figurer og 
konkrete geometriske former, der 
udgør hans billedunivers. 

Men bliver man ved med at se på 
billederne, opdager man, at billed
fladerne hele tiden er i forandring. 
Figur-strukturerne er minutiøst 
komponerede, og farvefladerne gen
nemarbejdede lag på lag, til de klin
ger og sitrer, så man vedblivende op
lever, at tyngdepunkterne flytter sig. 

INGEN GENVEJE 
Resultater som under den tilsynela
dende legende overflade kun kan 
opnås af en kunstner med omfatten
de viden om farvernes fysiske og 
psykologiske egenskaber, et impone
rende håndelag og en næsten manisk 
perfektionisme, som intet overlader 
til tilfældighederne. 

Tonning Rasmussen vedkender sig 
gerne, at hans arbejdsform er om
stændelig. Der er ingen genveje. 
Man må hele processen igennem i 
hvert enkelt billedes særlige form
problemer. Og de ofte let genkende
lige fantasi-figurer er blot et påskud 
til at søge stadigt dybere ind mod 
farvernes inderste hemmeligheder, 
der hver gang åbenbarer sig som nye 
og særlige. 

Københavns Universitet Panum Instituttet. Ejnar Lundsgaard Auditoriet 1976 (3x 15 m.) Skænket af Statens Kunstfond. 
Foto: Hans Petersen. 
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Og han har da også været lang vej 
omkring, inden han midt i 
1960'erne fik slidt sig frem ti l den 
originale og fabulerende udtryks
form, hvormed han i dag er repræ
senteret på kunstmuseer i Danmark 
og udlandet, og som han hvert år 
præsenterer på den traditionsrige 
og prestigefyldte Grønningen-ud
stilling. 

Men ikke mindst er hans billed
sprog til glæde for utallige menne
sker i hverdagen gennem de mange 
og store offentlige udsmykningsop
gaver, han har udført gennem årene, 
hvor han i monumentale formater 
har faet mulighed for at lade sine 
farve-musikalske visioner spille i rige 
og præcJSt afbalancerede rytmiske 
symfonier. 

»Figurer i blåt landskab VIII« 
1988. Svanekebillede. 
(73x92 cm.) 
Tempera og olie på Lærred. 
Privateje. 
Foto: Mads Kristojfersen. 
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SELVlÆRT KUNSTNER 

Tonning Rasmussen stammer fra 
Horsens. Fra han var stor dreng teg
nede og malede han . Skønt han tid
ligt var klar over, at han ville være 
kunstmaler, blev han udlært maler
svend, inden han i 1956 søgte ind 

»Atfantisbillede Il«. 1986 
(130xl 16 cm). 
Tempera og olie på Lærred. 
Kunstmuseet Trapholt, Kolding. 
Foto: Gregers Nielsen. 

på Kunsthåndværkerskolen i Køben
havn, hvor han dog kun gik til 
1957. 

I stedet tog han et par år på valsen 
i Tyskland, Østrig og Italien som 
malersvend. Og siden klarede han 
de daglige økonomiske udfordringer 
gennem håndværket, indtil han for 
alvor slog igennem som kunstner, 
hvor han debuterede på Kunstnernes 
Påskeudstilling og Kunstnernes Ef
terårsudstilling i 1960. Sjovt nok 
med billeder fra Bornholm, hvorfra 
hans kone - keramikeren og digteren 
Grethe Solhverv Rasmussen - stam
mer. Og parret blev i øvrigt gift i 
Rønne. 

- I de første år troede jeg rigtigt, 
at jeg kunne fa inspiration på Born
holm ligesom de unikke Bornhol
mermalere i 1930'erne og 40'erne. 
Umiddelbart er jeg et let påvirkeligt 
gemyt. Og mine første billeder var 
naturalistiske og stærkt påvirket af 
den solide jyske landskabs-tradition. 

- Men ligegyldigt hvilket igang
sættende motiv, jeg fandt på Born
holm, så opdagede jeg, at nogen 
anden havde sublimeret det før mig. 
Naturopfatteisen var H østs, Gud-



hjems kirketårn og udsigten over 
havet var Lergaards, figurerne var 
Høms .. her var ærlig talt ikke meget 
mere tilbage for mig at lave, smiler 
Tonning Rasmussen. 

- Senere fulgte påvirkninger fra 
Cobra-bevægelsens spontane abstrak
te ekspressionisme - og endnu senere 
det konkrete maleri . Livet igennem 
har jeg været stærkt optaget af al god 
kunst - også selv om den ligger ~ernt 
fra min egen udtryksform. Men at 
male i dag som feks. de gode, gamle 
bornholmermalere ville være et 
postulat. 

NATUR OG INTELLEKT 

Sit egenartede »rensede« billedsprog 
med ligeværdige elementer af natur 
og intellekt nåede Tonning Rasmus
sen frem til omkring 1965. Man kan . 
sige, at der fritvoksende organisk
o rienterede blev systematiseret og 
holdt i ave. Ikke mindst via koncist 
placerede farveAader og farvede geo
metriske småfigurer. 

Og selv om f eks. Mondrians og 
van Doesburgs konkrete billedsprog 
fra 1920' erne muligvis også har haft 

»Atlantisbillede VII« 1988. 
Svanekebillede. (I 00x81 cm.) 
Tempera og olie på lærred. 
Bornholms Kunstmuseum. 
Gave fra Ny Carlsbergfondet. 
Foto: Bornholms Kunstmuesum. 

betydning, så er Tonning Rasmus
sens billedverden i dag vel mest i 
slægt med f eks. Kandinsky, Calder 

»Figurer i sort Landskab IX« 
1988. Svanekebillede. (73x92 cm.) 
Tempera og olie på lærred. 
Privateje. 
Foto: Mads Kristoffersen. 

og Arp - og den danske forgrening 
med Rich. Mortensen og Ejler Bille, 
so m i 1930'erne indførte det ab
strakte maleri i Danmark med bil
ledtegn og farveAadernes forskyd
n111g. 

Sjove nok foregik disse eksperi
menter netop på Bornholm - i Gud
hjem - for snare 70 år siden, hvor 
f eks. Mortensen søgte at få hold på 
en sammensmeltning af organiske 
og geometriske former. Og denne 
bestræbelse er nok den enkleste for
melle karakteristik, man kan give af 
Tonning Rasmussens arbejder -
uden at de af den grund ligner Mor
tensens eller nogen som helst andres. 

Før Tonning Rasmussen Aytcede 
til Bornholm i 1986, rejste han hyp-
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pigr ud i verden - f eks. ri! Vened ig, 
Amsrerdam , Krera og Portugal. Lo
kalirerer med vand, lys og farver, 
som han genfandc på Bornholm , da 
der accelererende hovedstadsliv, som 
han ellers havde sar sror pris på, 
begyndre ar forekomme for klausrro
fobisk. 

Og efrer mange år som ærke
københavner med adresse i den 
indre by har Tonning Rasmussen vel 
efrerhånden raer sar sig så bofast til
rerre på den bornh olmske klippe
grund, som hans lerre og adrærte 
fysiognomi nu engang rillader der. 

SORTHATS LYKSALIGHEDER 

Først boede kunscnerparrer i Svane
ke. I de senere år har de boet i 
narurskønne omgivelser på den 
anden side af øen - i Sorthat - i er 
»turisr- og anrik-frir område midt i 
skoven med de store lergrave og 
rådyr og fugle lige uden for vinduer
ne - og ikke mindst optimal arbejds
ro«, som han udrrykker der. 

O g selv om Tonning Rasmussen 
ikke motivmæssigt er afhængig af 

»Hilsen til Vanløse« 1996. 
Jydeholmen Vanløse. 
Gav/maleri (16x12 m.} 
Københavns kommune. 
Foto: Gregers Nielsen. 
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omgivelserne, når han maler, så er 
Bornholm al ligevel kommet til at 
spille en væsentlig rolle. Ikke m indst 
for lys-inrensiteren i værkerne, som 
han på Grønn ingen ofre har kaldt 
feks. »Svaneke-billeder« eller »Sort
har-billeder«. 

»Sorchar-suiren«, som han udstille
de i fjor, var fabuleringer omkring 
fisk, dyr, fugle, planrer, lyser og års
tiderne. la.le 16 oliekridtregninger -
26 gange 22 cm. - oph ængr i ram
mer med fire billeder i hver, så op-

»Figurer i gult landskab« 1994. 
SorthatbiJlede. 
(130xl95 cm.} 
Tempera og olie på lærred. 

»Figurer i rodt landskab« 1994. 
Sorthatbillede. 
(130xl95 cm.) 
Tempera og olie på lærred. 

Bornholms Amtsgymnasium. 
Skænket af Ny Carlsbergfondet. 
Foto: Henning Sigvardsen. 

hængningen udgjorde en helhed i 
fi re dele - som en musikalsk suite, 
der beregner en ensarrec tonali rer i 
forskellige rempi. 

- I tegningerne har jeg forfulgt en 
udvikling af er bestemr tema eller 
ornamentik, forklarer Ton ning Ras
mussen om værkerne, der nok er 
mere ornamental r fabulerende end 
de strammere og knivskarpe oliema
lerier som han er mesr kende for - og 
rilføjer, ar billederne er inspireret af, 
at han omkring sin bolig i Sorchat 



har fornemmelsen af ae befinde sig i 
naturen hele riden. 

- I malerier filtrerer jeg min gang i 
naturen. Men den aflæses ikke kon
k.ret i værkerne. Jeg går ud og ople
ver naturen. Og noget lagrer sig så -
uden ae fremkalde bestemte motiver 
- til senere bearbejdning. D ee sam
me sker fo r mig ved oplevelsen af 
musik og litteratur. 

»EN ÅNDELIG URO« 

- I mine billeder er jeg fabulerende. 
Men der skal være en positiv historie 
ae berecce. Verdens-elendigheden 
bedres ikke ved ae blive gentager i 
oliefarve, fastslår Tonning Rasmus
sen, der heller ikke ynder det ind
faldsberonede konceptuelle navlepil
leri, der kendetegner så mange af 
d agens kunst-frembringelser. 

I en del år har Tonning Rasmussen 
været meget optager af den franske 
forfatter og pilot Antoine de Sainc-

Exuperys forfaccerskab. Bl.a. hans 
essay »Brev til en general« fra 1943, 
der er stiler til en fiktiv general, og 
som så vidt vides aldrig blev afsendt. 

Teksten kan opfattes som en reak
tion mod tidens tiltagende fanatis
me, ideologiseren og materialisme. 
De bånd, som mennesker har knyt
tet ål hinanden, er blevet svækkede. 
Og derfor maner forfatteren til, »på 
ny at give menneskene et åndelige 
liv, en åndelig uro«. 

Og nogle af Tonning Rasmussens 
oliebilleder fra de senere år, der 
bærer ciderne »Drømmenes Lan
dingsplads«, videregiver netop ud
tryk for den »åndelige uro«, der kan 
give associationer til, hvor vigtige det 
er at give plads til drømmene som 
forudsætning for medmenneskelige 
livsytringer. 

GIVER IKKE KØB 

At Tonning Rasmussens formsprog 

»Brondby Suiten« 1994. 
Nygårdsparken Brondby. 
4 GavLbilfeder d 50x7 111. - 1400 m2. 
Foto: Brøndby Kommune. 

er velegnet til score udsmykninger er 
blevet fastslået gennem adskillige 
monumentale offenclige opgaver. 
Nævnes i flæng kan således en mo
saikudsmykning på Oehlenschla
gersgade Skole i København, og 
rumudsmykninger på Carlsberg
bryggeriet, Nørreport Station, 
Panum lnscicutcec, Zoologisk Muse
um og D anmarks tekniske Universi
tet. 

Engang i slutningen af 1960'erne 
tog en københavnsk kunstkritiker 
sig den dristighed ae forudskikke, 
hvem af datidens talløse »unge 
lovende«, der ville overleve kunstne
risk i de kommende årtier. De få 
udvalgte navne var Poul Agger, 
Vibeke AJfeldc, Ole Finding, Egon 
Fischer, Poul Janus Ipsen, Leif Mad
sen, Peter Nyborg, Jens-Flemming 
Sørensen, Lars Aakirke og - Tonning 
Rasmussen. 

Forudsigelsen var ikke så skeløjet. 
Men hvor forskellige, man kan for
valte medgangen, er navnene også 
eksempler på. Nogle glæder sig over 
succesen og presses i glæde over 
opmærksomheden cil ae efterstræbe 
endnu mere succes. 

M ens andre kan føle opmærksom
heden som en belastning, fordi de 
ikke vil gå så meget som en tøddel 
på kompromis med deres oprindeli
ge idealer om, at kunst ikke er 
noget, man bliver købe til. Men no
get der kræver ens yderste an
spændelse. 

For Tonning Rasmussen har sidsc
nævnce indstilling næppe føre cil en 
særl ig økonomisk begunstiget til
værelse. Men til gengæld ti l at han 
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gennem årene har sat sig varige 
kunstneriske mindesmærker. Ikke 
mindst i form af offendige udsmyk
ninger i helt usædvanlige formater. 

»BRØNDBY SUITEN« 

Senest i 1996 et 16 gange 12 meter 
stort gavlmaleri for Københavns 
Kommune over fire etager på en 
boligejendom i Jydeholmen i Van
løse bestående af figurative elemen
ter på en lys, blå bund, hvor de 
musiske farvefigurer for alvor f°ar det 
fysiske og psykiske rum som hans 
kunst ofte kræver omkring sig for at 
virke optimalt. 

Tonning Rasmussen løste opgaven 
ud fra samme grundprincipper som 
han anvendte et par år før til sit 
største arbejde nogensinde - hvilket 
ikke siger så lidt - mega-udsmyk
ningen af fire gavle på de 15-etagers 
bolighøjhuse i Nygårdsparken i 
Brøndby. En samlet indsats over 
hele 1.400 kvadratmeter. 

Under et kaldes arbejderne for 
»Brøndby Suiten«. Og også her er 
motiverne Tonning Rasmussens ka
rakteristiske Aerfarvede drømmefi
gurer, der form- og farvemæssigc 
spændes op mod baggrunden og 
hinanden. Hver gavl består af fem 
hovedfigurer, kombineret med min
dre geometriske figurer såsom cirkel, 
halvcirkel, trekant og rektangel eller 
kvadrat. 

Hovedfigurerne har en organisk 
karakter og kan give associationer til 
fantasifisk, fantasifugle eller slet og 
ret drømmevæsner. I Aere af figurer-

Oliekridttegning 
.fa »Sorthat Suiten« 2001. 
(26x22 cm.} Privateje. 
Foto: Henning Sigvardsen. 

ne er der antydet et øje eller en 
mund - f eks. i form af en cirkel 
eller en halvcirkel. 

FULD KONTROL 

Til den pågældende opgave blev de 
klart afgrænsede geometriske figurer 
udført i et selvklæbende foliemate
riale med sikker vedhæftning på. 
underlagets hvide glasfiberbeton
plader. En teknisk udfordring som 
givet har pirret den stærkt hånd
værks-orienterede kunsm er. 

Eksperimenter af forskellig art, 
hvor særlige forhold har krævet det, 
har altid udfordret hans rastløse og 
perfektible natur og arbejdsform. 
Og for fuldstændighedens skyld skal 
det også nævnes, at han i perioder 

Trmning Rasmussen i sit atelie1: Foto: Henning Sigvardsen. 
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f.eks. h ar lavet større farvecollager i 
en gammel teknik ved at udskære 
figurer af indfarvet kobbertrykspa
pir, som er lagt på en farvestrøgen 
bund. Arbejder af et meget rent og 
summarisk udtryk. 

- Det er jo en teknik, som indby
der til en forholdsvis sponran 
arbejdsform. Men på et eller andet 
tidspunkt fanger bordet nu alligevel, 
og fra et bestemt øjeblik så bliver 
processen endog særdeles velover
vejet, bemærker Tonning Rasmussen 
med ikke ukarakteristisk tilfredshed 
ved arbejds-metodens krav om kon
trol over virkemidlerne. 

MEGEN HÆDER 

Tonning Rasmussen er bl. a. hædret 
med Statens Kunstfonds livsvarige 
hædersydelse. Han har modtaget 
Eckersberg-medaljen og har værker 
hængende på de største danske 
kunstmuseer, som feks. Sracens 
Museum for Kunst, Kobberstiksam
lingen, Kasrrupgaard, Fyns Kunst
museum, Esbjerg Kunstmuseum, 
Sønderjyllands Kunstmuseum og 
Kunstmuseet Trapholt. 

I udlandet er Tonning Rasmussen 
repræsenterer på bl. a. Victoria & 
Albert Museum i London og Co
burger Kupfersrich Kabinen i Co
burg. Heraf følger, ar han også er en 
fornem grafiker, hvad der bl.a. har 
givet sig udslag i adskillige plakater, 
bogværker og serigrafiske mapper 
med tekst af Grethe Solhverv Ras
mussen. Og fra 1985 ril 87 var han 
formand for Danske Grafikere. 

Her på øen kan man se udsmyk
ninger af ham på Bornholms Cen
tralsygehus i Rønne, hvor amtet og 
Statens Kunstfond i 1989 bekostede 
er 25 meter langt polykromt rrære
lief. Til amtsgymnasiets festsal og 
musikafdeling har Ny Carlsbergfon
det skænket to store oliemalerier. Og 
endelig har han udført et stort poly
kromt rrærelief ved hovedindgangen 
hos firmaet »Jensen Danmark« i 
Rønne. 

Desuden er han naturligvis repræ
senteret på Bornholms Kunstmuse
um på H elligdommen. I 1992 illu
strerede han der meget fine bogværk 
»Digte fra min Ø « med tekster af 
Grethe Solhverv Rasmussen. Og i 
1996 havde han en stor, smuk og 
spillevende separat-udstilling på 
Gudhjem Museum. 



Bornholm og 
kommunalreformen 1970 
Bornholms kommunestruktur står igen overfor store forandringer. En god gammel ide om 
»en ø - en kommune« bliver virkelighed fra 1. januar 2003. 
Omkring den store påtvungne kommunalreform af 1970 stod øen også overfor store admini
strative ændringe1: Det har - med en lille smule overtalelse - fii,et tidl. amtsborgmester 
]ENS K BRANDT til at skrive en historisk kommentar, hvor han - med sit velkendte glimt i 
øjet - beretter noget om, hvad der 1·ørte sig af visioner, motiver og bevæggrunde hos datidens 
aktører på den lokale politiske scene. js. 

Den 1. januar bliver Bornholm til 
en kommune. Det bliver forhåbent
lig til gavn og glæde for os alle sam
m en her på øen. Vi har faktisk haft 
muligheden en gang før - nemlig 
ved kommunalreformen i 1970. 
H vordan kan det være, at vi ikke 
dengang valgte at slå det hele sam
m en til en kommune? Og hvorfor 
skulle der i det hele taget være en 
kommunalreform? 

En revision af den kommunale 
struktur for hele landet havde på det 
tidspunkt rumlet længe på Christi
an sborg. Lovgivningen stillede efter
hånden større og større krav om en 
lokal ekspertise bl.a. som følge af 
socialreformen og de planlove som 
Folketinget allerede var besluttet på. 
D ee må nok indrømmes, ae d isse 
krav var de fleste af de daværende 
landkommuner for svage bemandet 
til ae efterkomme. 

Dee praktiske arbejde med ae få 
landkommunen til ae fungere blev 
de fleste seeder varetaget af en sogne
rådsformand og en folkevalgt kasse
rer, som nærmest svarer til vore 
dages økonomichef. Han indkræve
de skatter, betalte sociale ydelser og 
aflagde regnskab. Dee var folk, der 
fik et beskedent honorar for indsat
sen, men ellers havde deres levebrød 
i andre erhverv, f. eks. landbruget. 
D erudover fik man i de lidt større 
landkommuner efterhånden ansat 
en eller to kommunalt uddannede 
medarbejdere. 

Samtidig følte mange af købstæ
derne, ae de var lide omklamret af 
forstadskommunerne. Man mente 
nok, at disse lukrerede på de facilite
ter, som købstaden stillede til rådig
hed og betalte for, f. eks. på biblio-

reksområdec. Folk bosatte sig i sti
gende grad uden for købstads
grænsen og betalte deres skat der. 

De små landkommuners admini
strative svagheder og købstædernes 
omegnsproblemer var efter Folketin
gets mening så score, at der måtte 
gøres noget. Dertil kom , at Folke
tinget fandt det mest hensigtsmæs
sigt, at der blev oprettet amtskom
muner, som omfattede både land og 
by med henblik på ae varetage større 
fællesopgaver som sygehusvæsen, 
regionsplanlægning, vejvæsen eec. 
De daværende amtsråd var jo ude
lukkende valgt blande befolkningen 
på landet. 

Der første reformarbejde blev sat i 
gang 1958 med nedsættelsen af Fol
ketingets Kommunallovskommissi
on. Kommissoriet var hele enkelt: 
Større og dermed færre kommuner 
og amtskommuner. 

EKSEMPLER 
FRA DET VIRKELIGE LIV 

De mindre kommuners problemer 
havde jeg selv tæt inde på livet som 
sognerådsformand i den daværende 
Nylars Kommune, der havde knapt 
1100 indbyggere. Sognerådet admi
nistrerede de forskell ige kommunale 
opgaver, som vi mente, det burde 
gøres, men set i nutidens lys var det 
vel somme rider lidt for primitivt. 

F. eks. husker jeg, ae nogle af Røn
ne Kommunes vandboringer ved 
vandværket i Scampen måtte lukkes 
i en periode. Vandet var forurenet 
med colibakterier. Der viste sig, at 
boringerne var placeret i bunden af 
det åløb, hvor de fleste af kloakkerne 
fra Nylars og Lobbæk havde deres 
udløb. Så borgmester Andresen i 

Rønne fralagde sig ethvert ansvar, 
mens vi i Nylars naturligvis påpege
de, at vi kun gjorde som vi altid hav
de gjort. 

Jeg ved ikke, hvad der er blevet af 
de omtalte boringer. Men spildevan
det fra Nylars og Lobbæk blev efter 
kommunesammenlægningen føre til 
rensningsanlægget i Arnager, så den 
konflikt opstår ikl<e igen. Der må 
have været praktisk med vandborin
ger i å-bunden. De bliver jo i hvert 
fald ikke tomme, så længe der er 
vand i åen. 

Dee var heller ikke for godt med 
den interne planlægning i Nylars. 
Da vi omsider efter mange år uden 
et eneste nyt boligbyggeri erhverve
de jord til byggemodning, fik vi en 
privat entreprenør til at etablere 
vand- og kloakledninger til de nye 
byggegrunde. Men noget kort over 
ledningernes beliggenhed blev der 
vise aldrig lavet, så når vi senere solg
te byggegrundene, måtte vi løbe 
rundt og sige, at det var vist her et 
seed, bygherren skulle rilslucce sine 
installationer. 

Vi var nok også lidt for »prakti
ske«, når det gjalde efterlevelsen af 
de sociale bestemmelser som vi skul
le administrere. F.eks. var kommu
nekasserer Carl Andersen, Uglegaard 
og jeg enige om, ae vi ville investere i 
skovl og spade med den skumle hen
sigt at få nogle af de yngre mænd, 
som prøvede ae skaffe sig penge via 
sociallovgivningen i arbejde i stedet 
for. 

Man må her huske på, ae i en 
kommune med små 1100 indbygge
re kendte vi jo næsten alle ret gode. 
Så når enkelte af de yngre beboere 
henvendte sig for at få det, der sva-
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rer til nutidens kontanthjælp, og vi 
mente, at de godt kunne arbejde lidt 
for pengene - så hentede vi skovl og 
spade frem og sagde, ar vores kom
munale plantage oppe på Blemme
lyng trængte til dræning og vandaf
ledning. Så sparede vi som regel 
kontanthjælpen. 

Måske var vi bare foran vores rid. I 
vore dage ville det vel have heddet 
aktivering. 

Eksemplerne er alle taget fra Ny
lars, som jeg selvfølgelig kender 
bedst, men der har formentlig ikke 
været så stor forskel på den måde, vi 
styrede Nylars, og den måde andre 
landkommuner på Bornholm greb 
opgaverne an. Landkommunerne 
blev ofre drevet som var der en lille 
virksomhed, hvor det meste basere
de sig på mundtlige aftaler. Selv syn
tes vi, ar denne administrationsform 
fungerede meget godt . 
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BEHERSKET BEGEJSTRING 

Derfor var der så som så med 
begejstringen, da Folketinget og 
centraladministrationen foreslog 
ændringer i det kommunale system. 
På Bornholm var der mange 
begrundelser fo r at trække sagen lid t 
i langdrag. 

D e fleste af købstadskommunerne 
var nok interesseret i at ra et større 
opland inden for kommunegrænsen, 
men der skulle på d en anden side 
helst heller ikke bringe der eksiste
rende - som regel - socialdemokra
tiske flertal i fare. Landkommunerne 
var bekymret for, at en san1menlæg
ning kunne betyde, at alt blev 
bestemt i de store byer. Og de kon
servative på Bornhofm ville hellere 
beholde den kongel igt udnævnte 
amtmand end ar få en folkevalgt 
amtsborgmester. 

Brøndums skitse med 
ni lwmmuner fra for
siden af Bornholms 
Tidende 26 oktober 
1962. 
Forslaget kom til ver
den hjemme på vores 
spisestuegulv på Bakke
gård, hvor vi halvvejs 
for sjov havde tegnet 
nye kommunegrænser 
ind på et stort Born
holmskort. Ud over 
Erling Brøndum ogjeg, 
var der bl.a. Erik Tra
num Laursen, socialde
mokratisk byrådsmed
lem i Rønne og borg
mester-kandidat, tror 
jeg, og - lidt morsomt 
amtsrådssekretær Jørn 
Thors, far til 
Bornholms første 
regionsborgmester 
Thomas Thors. 

Jeg havde naturligvis mest kend
skab til landdistrikterne. Og her var 
siruationen efter valget i 1966 den, 
at Venstre havde 11 sognerådsfo r
mænd, mens de konservative og 
Socialdemokratiet havde hver to. 
Det var derfor helt klart for mig, at 
en kommunesammenlægning - om 
det så var til en, fem eller seks kom
muner - uvægerligt ville medføre 
tab af indflydelse for os i Venstre. 
Det var jeg ikke begejstret for. 

D ertil kom, at det i 1966 var 
svært at forudse, at den tekniske 
udvikling så hurtigt ville forandre 
vores samfund med hensyn til mobi
li tet og kommunikationsmuligheder. 
Udviklingen i f.eks. erhvervsstruktu
ren , som senere har raget kolossal 
fart, var kun lige begyndt. Og det 
gælder vel i særlig grad for land
brugserhvervet, som her i vor rid har 
undergået store forandringer i form 



af samdrift og sammenlægninger. 
D et kan således nævnes, at der i 
l 960'erne var over 1000 mælkepro
ducenter på Bornholm. I dag er der 
75. Samtidig har vores andelsforeta
gender udviklet sig til internationale 
virksomheder. 

Så selv om vi altså ikke i tilstræk
kelig grad så behovet for at tilpasse 
den kommunale verden, blev det 
klart for os, at den daværende kom
munestruktur levede på lånt tid. 
Kommunallovskom missionen havde 
gjort sit udredningsarbejde færdigt, 
og hos den efterfølgende Kommu
nalreformkommission var der ingen 
kære mor. Fandt kommunerne ikke 
selv ud af en model for sammenslut
ningen, skulle kommissionen gerne 
hjælpe. 

Da erkendelsens vinde således 
begyndte at blæse hen over Born
holm, kom der efter en træg start 
gang i debatten. 

DEN SORTE BOG 

D et allerførste, og uformelle, forslag 
til de nye storkommuner blev præ
senteret allerede i oktober 1962 i 
Bornholms T idende af redaktør 
Erl ing Brøndum. Han var stærkt 
politisk interesseret og ville gerne 
provokere bornholmerne til selv at 
tage stilling. I forslaget var de seks 
købstadskommuner og 15 sogne
kommuner blevet til ni storkommu
ner. 

Mere officielt var nedsættelsen i 
1963 af et fællesudvalg mellem land
kommuner og købstæder med amt
mand Elkær-Hansen som formand. 
Fællesudvalget skulle i samarbejde 
m ed Kommunallovskomm issionens 
sekretariat udarbejde en skitse til en 

ny kommuneinddeling. Kommunal
poli tikerne må ikke have været 
særl ig utålmodige, for Bornholms
undersøgelsen - i fo lkemunde døbt 
»den sorte bog« - udkom først i maj 
1965. 

I rapporten fastslås det, ar »såvel 
økonomiske, egnsudviklingsmæssige 
som kommunale synspunkter taler 
for oprettelse af en fælles amts- eller 
regionskommune omfattende hele 
øen«. Og rapporten fortsætter: »Det 
er givet, at der vi lle kunne opnås 
fordele ved kun at have en kommu
ne på øen, og at en række kommu
nale opgaver - også inden fo r skole
væsen og den sociale forsorg - vil 
kunne tilrettelægges og administre
res bedre, når kun en myndighed for 
øen som helhed står med ansvaret«. 

Fællesudvalget bag rapporten afvi
ser dog selv forslaget, fordi en ø
dækkende kommune »vil afvige fra 
kommuneinddelingen i det øvrige 
land«, og at der i øvrigt inden for 
mindre enheder på øen både eksiste
rer og er behov for lokale initiativer, 
»som ikke vil kunne udfolde sig, 
hvis hele øen blev en enhed«. Her
efter foreslår fællesudvalget noget i 
splid m ed sig selv oprettelse af seks 
kommuner og en amtskommune. 

ØNSKE OM ET 
STÆRKT AMTSRÅD 

I begyndelsen var der imidlertid ikke 
stemning for nogen af disse forslag. 

Diskussionen gik nemlig på, om 
det bedste ikke ville været et stærkt 
amtsråd, som kunne løse de store 
fælles opgaver for hele øen , og så 
beholde de mindre kommuner til de 
opgaver, der ville blive ti lbage. På 
det tidsp unkt var der mange, der var 

»Bornholms Landsting«. Eftersom det var 
amtsrådet, der stod for mødet, sad vi amtsråds
medlemmer til »hojbords« med front mod den -
efter bornholmske forhold - meget store forsam
ling af kommunalpolitikere. Jeg oplevede Lidt af 
historiens vingesus ved tanken om, at det nu var 
ved at være alvor med afviklingen af de århun
dredgamle bornholmske kommuner. 
Fra venstre er det amtsrådssekretær Jørn Thors, 
og amtsrådsmedlemmerne Jens Eriksen (S), 
Aksel Jensen (v,), jens K Brandt (V) og den 
navnkundige Ny/ur-sognerådsformand 
Hans Svendsen (SJ. 
Foto, nov. 1967: Algot Lindau, Bornholms 
Tidende 

interesseret i at beholde så mange 
kommuner som muligt. 

Men Folketingets lovgivning gav 
ikke basis for en særstilling for et 
bornholmsk amtsråd med ekstra 
mange opgaver, fik vi at vide. Dette 
ville nemlig også beryde, at amtsrå
det skulle have lov til at opkræve 
ekstra skat. Den bornholmske 
løsning skulle være som i det øvrige 
Danmark. 

Vi måtte altså droppe tanken om 
et stærkt amtsråd. Den var ellers 
udsprunget af den tingenes tilstand, 
som herskede på Bornholm. Den
gang som nu havde vi to folketings
medlemmer valgt på Bornholm. De 
sled trapper i København for alle 
dem, der bad om det, og de var i høj 
grad Bornholms talerør på den 
anden side af vandet. 

Det var meget naturligt, for amts
rådet omfattede ikke købstæderne 
og kunne selvsagt ikl{e tegne hele 
Bornholm. I landdistrikterne havde 
vi god t nok en fælles Sognerådsfor
ening, men der var ingen Købstads
forening. Så ville man vide, hvad de 
bornholmske købstæder mente, 
måtte man spørge hver enkelt borg
mester. 

Vi manglede altså helt rydeligr et 
stærkt råd, der kunne fremføre de 
bornholmske ønsker og krav over 
for regering, Folketing og centralad
m1111strat1on. 

DET BORNHOLMSKE 
LANDSTING 

I de fem-seks år debatten fandt sted, 
nåede mange forslag at se dagens lys. 
Der var forslag om 1-2-3-4-5 og 
som nævnt Fællesudvalgets seks og 
Brøndwns ni kommuner. 
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havde bedt amtsrådet om at medvir
ke til en afklaring. Dette prøvede 
amtsrådet at leve op til ved at invite
re samtlige bornholmske byråds-, 
sogneråds- og amtsrådsmedlemmer 
til et fællesmøde på Klemens Kro 
sidst i november 1967. Alle kom
muner var repræsenteret, og man 
redegjorde for de enkelte råds ønsker 
og beslutninger. Mødet, der havde 
200 deltagere, og som i aviserne blev 
kaldt for Bornholms Landsting, 
bragte langt fra den ønskede afl<la
ring. Hovedtrækket var, at landkom
munerne gik ind for en kommune, 
mens købstæderne var imod. Vi var 
lige vidt. 

En kommune-forslaget var for 
alvor kommet i spil kort før mødet 
på Klemens Kro, da N iels Anker 
Kofoed, som dengang var sogneråds
formand i Ibsker, genoplivede »den 
sorte bogs« tanker om en kommune 
for hele øen, omfattende såvel 
byråds- som amtsrådsopgaver. Han 
udbyggede dog tankerne med forsla
get om en magistratsordning i lighed 
med bl.a. Århus kommunes. Dette 
ville indebære, at alle geografiske 
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områder på øen plus så godt som 
alle politiske partier ville kunne bli
ve repræsenterer i kommunens ledel
se. Det ville således efter N iels 
Anker Kofoeds opfattelse kunne ska
be grundlag for et samlet Bornholm, 
der ti lgodeså alles interesser. 

KOMMISSIONEN 
HJÆLPER OS PÅ GLED 
Men tiden begyndte at blive knap, 
eftersom Folketinget havde forudsat, 
at kommunalreformen skulle træde i 
kraft 1. april 1970. Fra Kommun al
reformkommissionen fik vi derfor 
en tidsfrist, der hed l. marts 1968. 

Det kunne vi nu ikke holde. Så 
fo r at hjælpe bornholmerne på gled 
foreslog Kommunalreformkommis
sionen i maj 1968 en model, som 
omfattede fire kommuner. Den 
største kommune bestod af Rønne
Knudsker. H erefter var forslaget, at 
Aakirkeby, Aaker, Nylars, Vesterma
rie, Pedersker, Østermarie og Øster
lars-Gudhj em dannede storkommu
ne II. 

På Nexø-kanten var forslaget en 
ny kommune bestående af Nexø, 
Ibsker, Svaneke, Poulsker og Bodil-

Når Kommunalreformkommissionens 
forslag om fire kommuner blev til fem, 
tror jeg, det skyldtes, at den stærke 
socialdemokratiske borgmester Hans 
Pih!, Nexø, der også senere blev den 
første amtsborgmester, på et tidligt 
tidspunkt gav sig til at styre slagets 
gang. 
Han ville gerne have en Østlands
kommune gående fra Svaneke i nord 
til Poulsker i syd. Da han var blevet 
enig med de øvrige implicerede lwm
muner om det, kan man vist godt sige, 
at de lukkede grænsen mod vest. 
Ja, så var fem kommuner nærmest 
en realitet. 

sker H ermed mente kommissionen 
at have løst købstædernes problemer, 
hvi lket også var dens egentlige opga
ve. 

Hvad angår Nordlandet havde 
kommissionen derfor ikke stillet 
noget forslag, men ville gerne frem
hæve, at en sammenlægning af 
Allinge-Sandvig, Olsker, Rursker, 
Rø, Hasle, Klemensker og Nyker var 
ønskelig. 

Disse fo rslag var der absolut ikke 
enighed om blandt de bornholmske 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
Rønne-Knudsker kommunen var 
acceptabel, men en storkommune 
II, der strakte sig fra Randkløve ti l 
Boderne, betragtede de fleste som et 
misfoster. I Nexø var man ligesom i 
Rønne stort set tilfreds, mens de fle
ste af de involverede Nordlandskom
muner absolut ikke kunne tiltræde 
kommissionens ønske. 

Når kommissionens forslag kun 
delvist kunne accepteres hang det i 
høj grad sammen med, at mange, 
som det bornholmske landsting også 
havde vist, var indstillet på, at »en ø 
- en kommune«-tanken burde nyde 
fremme. 

59 PCT. FOR EN KOMMUNE 

Eftersom bornholmerne således hav
de forkastet, hvad man måtte 
betragte som kommissionens endeli
ge udspil, henstillede denne til 
Amtsrådet om at afklare, hvad vi så 
ville. 



Det afgørende amtsrådsmøde her
om blev holdt i august 1968. Det 
var et ekstraordinært møde, hvor 
vores indstilling til en kom mende 
kommunestruktur skulle vedtages. 

Jens Holm, Nylars, var ordfører 
for både venstrefolk og konservative. 
Hans Svendsen, der var sogneråds
formand i Nyker, var ordfører for 
socialdemokraterne. De gik begge 
ind for en kommune. Op til det 
ekstraordinære amtsrådsmøde havde 
alle bornholmske kommunalbesty
relsesmedlemmer gjort deres stilling 
klar. På mødet blev det oplyst, at 74 
pct. af kommunalbestyrelsesmed
lemmerne i sognekommunerne var 
for en kommune, mens 26 pct. gik 
ind for fem kommuner og et amts
råd. I købstæderne gik 72 pct. af 
byrådsmedlemmerne ind for fem 
kommune-modellen, mens 28 pct. 
gik ind for en kommune. Et samlet 
regnestykke viste, at 59 pct. af samt
lige bornholmske lokalpoli tikere gik 
ind for en kommune. 41 pct. stemte 
for fem kommuner. 

Under drøftelserne blev det klart, 
at Amtsrådet var delt midt over. Selv 
gik jeg ind for fem kommuner. Et af 
mine argumenter var, husker jeg, at 
hvis vi fik en kommune, kunne vi 
umuligt gå tilbage til flere kommu
ner, hvis vi fortrød. Derimod kunne 
vi forholdsvis ler gå fra fem kommu
ner til en, hvis tiden viste, at fem 
kommune-modellen ikke var hold
bar. 

Den konservative sognerådsfor
mand i Vestermarie, Paul Jørgensen, 

Her ses den færdige hal i 
Nylars, som vi vedtog at 
bygge umiddelbart før 
kommunesammenlæg
ningen. Vi havde den 
opfattelse i sognerådet, 
at fik vi fa rst lavet en 
halv hal, ville den 
kommende kommunal
bestyrelse far eller siden 
bygge den anden halvdel. 
Og det kom fuldstændigt 
til at slå til. På den 
måde fik vi lagt grunden 
til det idrætscenter i 
NJ1lars, vi har i dag. 
Foto: Henning 
Sigvards en. 

var derimod stærk tilhænger af en 
kommune, og han var nok den, der 
ramte mest i plet med sine forudsi
gelser. Vi er alligevel nødt til at lave 
en kommune om 10-15 år, sagde 
han. Men de fem kommuner bliver 
for store til at indrømme, at de er 
for små. 

Amtsrådsmødets konklusion blev 
altså: Fem stemmer for en kommu
ne og fem stemmer for forslaget om 
fem kommuner og et amt. Hvis 
kommissionen mente ikke at kunne 
efterkomme et af disse to forslag, var 
hele an1Csrådet enige om at foreslå 
en folkeafstemning for ar lodde 
bornholmernes ønsker. 

Når valget kom til at stå mellem 
en og fem kommuner skyldtes det, 
at da vi kom frem til 1968, lå de 
bornholmske kommunalpolitikere 
ikke på den lade side. De var i fuld 
gang med at bestemme, hvem de 
gerne ville danne nye storkommuner 
sammen med. Som før nævnt var 
sammenslutningen af Rønne og 
Knudsker en naturlig løsning. Østpå 
havde Nexø og naboerne fundet 
sammen. Da det også forekom 
naturligt med en stor kommune 
rundt om Aakirkeby og en anden 
kommune på Hasle-kanten - ja, så 
var fem-kommune modellen mere 
eller mindre en realitet. 

Kommunalreformkommissionen 
gjorde derefter kort proces og 
besluttede, at Bornholm fremover 
skulle bestå af fem storkommuner. 
Ganske vist havde kommissionen 
forlods stiller sig velvilligt over for 

tanken om en magistratstyret kom
mune på Bornholm - det h avde 
Sognerådsforeningen fået afklaret -
men betingelsen fra kommissionens 
side var, at »der ved de førte for
handlinger er tilvejebragt en bred 
tilslutning til forslaget«. Og det, kan 
man ikke netop sige, var tilfældet. 
Samtidig svarede fem kommune
modellen også mere til, hvad man 
gjorde i resten af landet. Altså 
præcist det samme argument, som 
den sorte bog havde fremført allere
de i 1965. 

HVER TAGER VARE PÅ SINE 

Da først Kommunalreformkommis
sionen havde meldt klart ud med 
fem komm uner og et amt, gik det 
forholdsvis smertefrit at få fas tlagt 
de endelige storkommune-grænser. 
Dog var måske Østerlars og Øster
marie Sogneråd for loyale mod deres 
egen beslutning om kun at gå ind 
for en kommune. Toget var i mel
lemtiden kørt, og de kom til at høre 
til Nordlandskommunen, hvad en
ten de kunne lide det eller ej. 

Da den nye kommunestruktur var 
på plads, begyndte de gamle kom
muner at tage vare på sig og sin e. 

F.eks. vedtog Vestermarie Sogne
råd at forbedre kommunevejenes 
standard ved at gøre dem en meter 
bredere. Det kan ses den dag i dag, 
hvis man kører fra Nylars Kirke op 
mod Vestermarie Kirke. Midtvejs 
kommer man til sognegrænsen - og 
vupti så er Kirkevej en meter brede
re. 
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Måske kom de i Vestermarie til at 
bruge for mange penge på vejprojek
tet. For ved statusopgørelsen, som 
skulle medbringes i den nye kom
mune, viste det sig, at man havde 
måttet tælle alle planterne i den 
kommunale planteskole og sætte 
dem til et forholdsvis stort beløb pr. 
styk for at undgå røde tal på bund
linjen. 

Men heller ikke i Nylars holdt vi 
os tilbage. I sognerådet fik vi klager 
over, at salen i forsamlingshuset hele 
tiden var optaget. D erfor blev vi eni
ge om at bygge en ny gymnastiksal, 
så den gamle i højere grad kunne 
bruges til møder, selskabelige formål 
og lignende. 

Vi fik lavet tegninger, men pludse
lig gik det op for os, at vi skulle tæn
ke mere langsigtet. Vi var sidst i 
1960'erne midt i kommunesam
menlægningens periode, og hvad vil
le der så blive lavet for Nylars-ung
dommen i en ny storkommune, 
hvor Nylars lå i udkanten? Vi måtte 
hellere bygge en idrætshal. Men selv 
om vi brugte alle pengene, kunne vi 
kun finansiere en halv idrætshal - og 
det besluttede vi os så for at bygge. 

Vi syntes trods alt ikke, vi kunne 
tillade os at rømme kommunekassen 
uden videre og forelagde derfor 
ideen for det fællesudvalg, som 
arbejdede med en san1menslutning 
af Aakirkeby, Aal<er, Pedersker, 
Vestermarie og Nylars til Aalci rkeby 
Storkommune. D er var vist lidt 
modstræbende, at de øvrige sogne-
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I efteråret 1969 indledtes drøftelser mellem 
Københavm og Bornholms Amtsråd om et 
samarbejde, særligtpå sygehusområdet. Dette 
samarbejde kunne være blevet til stor økono
misk fordel for Bornholm. ja, vi troede nær
mest, at vi var stødt på en guldmine. Des
værre viste det sig, at det nyvalgte Københavns 
Amtsråd var af en anden mening end det 
gamle. Herom har amtmand Niels Elkær
H ansen berettet i »Bornholmske Samlinger« 
fra 1990. Billedet viser amtmand Elkær
Hansen, der tager imod den københavnske 
delegation i Rønne Lufthavn. Delegationens 
medlemmer bestod af amtsrådspolitikere og 
embedsmænd fi·a Københavns A1'nt. Til ven
stre ses amtmandem bror, der var amtsråds
medlem og borgmester i en af kommunerne 
på Amager. 
Foto: Algot Lindau, Bornholms Tidende. 

rådsformænd sagde ja til byggeriet, 
fø r vi gik i gang. 

Man kan måske nok sige, at det 
var forargeligt sådan at tære på det 
kommende fællesskabs økonomi. 
Men menneskers børn er vist ikke 
blevet meget bedre i de forløbne 32-
33 år. For jeg mener at have set i avi
sen, at f.eks. Nexø Kommune, i god 
rid, har bestemt ar bruge temmelig 
mange millioner på det, man kalder 
bygningsvedligehold, inden den 
næste san1ffienlægning bliver en rea
litet. 

Man kan også nemt fa det ind
tryk, at Aalcirkeby har brugt rigeligt 
af ressourcerne og måske er nødt til 
at møde frem til januar med negativ 
kassebeholdning. 

UDEN LOV VAR INTET 
SKET PÅ BORNHOLM 
For mig har det været interessant at 
gennemgå hele forløbet om kommu
nalreformen set i bakspejlet. Jeg ved 
ikke, om vi på Bornholm var mere 
træge at danse med end andre steder 
i landet, men i dag står det mig helt 
klart, at uden lovgivningen sidst i 
1960'erne om en ny kommunal ind
deling var der næppe sket en eneste 
sammenlægning på Bornholm. Bag
grunden herfor er meget godt 
beskrevet af redaktør Brøndum, da 
han i 1965 i en sammenhæng, jeg 
ikke husker nu, sagde om Nylars: 
Lille kommune - stor indflydelse. 

Vi var ikke meget for at give slip 
på denne indflydelse. 

D en lille kommunes store indfly
delse gjaldt både i sogneråd og amts
råd . D engang var Nylarsvælgerne 
repræsenteret på betydende poster i 
sognerådsforeningen og i amtsrådet. 
I det nye regionsråd er der ingen 
Nylars-polirikere, og dermed har der 
lok alområde, jeg naturlig nok er 
interesseret i, intet talerør i regions
rådet. Ny stor kommune - ingen 
indflydelse! 

På sin vis kan jeg godt beklage 
denne udvikling, fordi fordelen ved 
de små kommuner var, at mange var 
involveret i beslutningsprocesserne 
og kendte dem, der traf beslutnin
gerne. Ulemperne var, som jeg har 
beskrevet, at løsningerne ikl<e altid 
kørte efter de rette linjer. Men tabet 
af nærheden gælder ikl<e kun det 
kommunale område. Det er en pro
ces, der præger hele samfundet i rakt 
med, at vi - heldigvis - kikker m ere 
over landegrænserne og tager verden 
til os. 

Derfor til lykke til det nye regi
onsråd. Og må jeg gratulere det og 
bornholmerne med, at vi denne 
gan g indså, at samarbej de og enhed 
er nødvendig, hvis Bornholm skal 
klare sig under fremtidens forhold. 

Om 30-40 år sidder regionsrådets 
nye førstemand måske og beskriver, 
hvordan det gik for sig i hans rid. 
Jeg håber, at han så kan konstatere, 
at regionsrådet levede op til sin 
intention om at virke for alle områ
der af øen - herunder Nylars. 



En Rønne-knægt ser tilbage 

]ØRGEN FRJGAARD (f. 1930) nyder, efter et lwart århund1·ede som praktiserende Læge i Arhus, 
et meget aktivt otium i Højbjerg. Han er glad for at skrive - og gør det så godt at meget er 
blevet offentliggjort. Her er motivet en barndom og ungdom i Rønne, der er husket med man
ge sigende detaije1: Manuskriptet er dateret maj 1998. js. 

Egentlig er det Birte Nørregaard 
Petersen, der ved sine artikler i Jul 
på Bornholm giver inspiration til 
denne. D er blev rodet op i de gamle 
minder. Hun hed engang Birte Did
riksen, og hun sad dengang i mel
lemskolen næsten helt fo rrest på 
rækken ved vinduet. Hendes mor 
hed fru Peter, og hun solgte bager
brød i Peters Bageri lige over for 
skolen, Statsskolen på Storegade i 
Rønne. Og Peter lavede hind
bærsnitter til 6 øre, hindbærsnitter, 
som i de næste 50 år ikke har kun
net genfindes hverken i Danmark 
eller i udlandet. Og så lavede han 
kager med romfromage, der i mel
lemskolealderen var det bedste, man 
kunne få. Jeg lovede mig selv at spise 
mig helt mæt i disse, når jeg blev 
»stor«. 

Men helt uanset snitter og kager 
står i dag de syv år på Statsskolen 
som en meget god og meget givende 
rid. Vi blev kaldt »s tasgrisa« af dem 
fra den anden skole, og vi svarede 
med »kommunelapper«. D et var en 
tid, hvor vi blev formet af lærere, der 
var positive over for os. At der var et 
stort privilegium, fattede vi næppe 
dengang. Aage I. Davidsens historie
form idling bygger jeg stadig på. 
Knud Møller lærte os matematik på 
en god og inspirerende måde, men 
han gav os også mange almenmen
neskelige perspektiver. Lars G listrup 
og Poul Holst-Jensen står stadig 
lyslevende for en. For noget godt. 
Poul Nørgaard og Arne Larsen var 
med til at åbne vore øjne for øens 
natur-ejendommeligheder. 

Men specielt Ellen Noack gav os 
gode arbejdsvaner. Ved sine strenge 
krav, i sine lange, ofte brune kjoler, i 

hæklet vest, med knold i nakken og 
med sine lange skridt med jordemo
dertasken var hun almindelig fryg
tet. Mange elever har cyklet ud til 
hende med et sk.rifdigt arbejde, de 
havde glemt eller ikke nået til 
dansktimen. »Søndergade 27 A, der 
er brevsprække, og der må ikke rin
ges på«. Jeg havde det ganske godt 
med hende, men efter dagbogen var 
jeg dog meget sur på hende i tredje 
mellem. Hun havde i karakterbogen 
skrevet: »Jørgen er meget skødesløs 
med sin skriftlige orden og gør for 
lidt ved sine lektier«. Jeg fik raset ud 
i dagbogen, men den skriftlige 
orden er den dag i dag lige ringe. 
Hun ophørte med at undervise, 
samtidig med vort hold blev studen
ter. Hun brugte over for os i den sid
ste time det billede, at hun i sin 
undervisning ligesom stod ved en 
flod, hvor alle vi, hendes elever gen
nem årene, gled af sted ud i verden, 
at hun efter bedste evne havde 
prøvet at påvirke os til det rigtige, og 
at hun holdt så meget af os aLLesam
men. Det tror jeg også, at hun selv i 
sin barskhed gjorde. Hendes ord må 
have gjort indtryk, eftersom de end
nu næsten 50 år efter står ganske 

Pedel 
Jørgensen 
omgivet af 
nyudklække
de studenter. 
Privatfoto. 

klare. I det mindste for mig har hen
des undervisning haft en uvurderlig 
betydning. Glemmes må ikke pedel 
Jørgensen med gummisko og sejler
kasket. Han var elevernes mand. 
Og ej heller må vor udmærkede 
gymnasieforening »Veset« glem
mes. 

I dagbogen fi ndes bl.a. følgende 
replikskifte fra en fransktime: 
Adjunkt Pors: »Hvad fej ler Riis«? 
Klassen: »Han er blevet opererer for 
blindtarmsbetændelse«. Pors: »Ja, jeg 
synes nok, han har været lidt mug
gen den sidste T id«! Heinrich Jorde 
P.: »Hvornår skal herr Pors opere
res«? Der var ganske frimodigt sagt 
for 50 år siden. 

På mit hold var vi i øvrigt kun 15 
studenter, sproglige og matematike
re. I år er der ca. 180 fra gymnasiet 
og ca. 40 fra HF-undervisningen. 
Og øens befolkningstal er vel ret det 
samme, så tallene siger noget om 
ændring i samfundsscrukturen. 

O m besættelserne og bombarde
mentet er der i årenes løb skrevet og 
sagt så meget, ae læserne må være 
overmættede. Men de mange beret
ninger må også være udtryk for, at 
disse begivenheder har betyder 
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meget, at de i barndommen og i 
ungdommen har præget og formet 
så meget, at noget må ud. Selv om 
det er meget små småting i forhold 
til , hvad andre har oplevet og ople
ver under krigsforhold. 

Synet af de mange tyske skibe 
uden for Rønne den 10. april 1940, 
hvilket vi kunne se fra vor altan, har 
optrådt i drømme nok hundrede 
gange. Et af de første indtryk af ae 
blive dræbt i krig oplevede jeg først i 
40'erne. Tyske soldater var indkvar
terede i en del af Øsere Skole, hvor 
vi blev undervise. Der var især een, 
som var meget rar, og som gerne vil
le i kontakt med os. En dag var de 
væk, og der hed sig, at deres skib var 
blevet sænker. Dee, ae man således 
på brutal vis blev revet ud af livet, 
gjorde indtryk på en pubertetsdreng, 
der endnu ikke rigtig havde møde 
krigen og døden. 

Tre billeder fra bombardementet 
står også lysende klare: 

1. Den endeløse strøm af bysbørn, 
der med cykler, barnevogne og træk
vogne ængstelige bevægede sig bort 
fra den bombetruede by. 

2. Bombeflyene, deres bomber og 
de røgskyer, der rejste sig, samt 
spørgsmålet, om det nu var vort hus, 
der blev ramt. 

3. Dee »illegale« besøg i byen 
dagen efter ad markveje og langs 
stranden. I dagbogen har jeg for 
onsdag den 9. maj 1945 bl.a. skre
vet: » ... . et Sted laa der en Madras 
paa Taget, der hang et Par Bukser i 
Ledni ngerne og der laa et stort Træ 
paa Taget af »Flæskebørsen« ...... og 
saa stjæler de. D et saa frygteligt ud«. 
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For den foregående dag, bombe
dagen, har jeg skrevet: »At der er 
noget Muggenskab bag dette, er vi 
ogsaa klare over allesammen«. 

Men set i bakspejlet i dag var det 
såmænd ikke så »muggen t«. H isto
rien har vist, at den, der beherskede 
D anmark, beherskede Østersøen. 
Russerne har helt siden Peter den 
Store, der var zar fra 1662 til 1699, 
ønsket at komme ud ti l haver. Og 
Zar Peters politik kulminerede i maj 
1945, da den russiske hær stod ved 
Liibeck, 180 km vest for Bornholm. 
Men den væsentl igste årsag til, at det 
gik, som det gjorde, var no k Eisen
howers tøven med at lade de vest
allierede modtage tyskernes kapitu
lation på Bornholm {Bent Jensen, 
»D en lange befrielse«, side 68 ff.). 
Magtbalancen i Europa var den
gang jo lidt anderledes end i dag. 
Og i øvrigt var disse dages begiven
h eder omkring Bornholm nok også 
signalet til , ae Danmark måtte vælge 
side i den internationale politik og 
blokdannelse. Korsbæktilværelsen, 
som den var i Danmark indtil 9. 
april 1940, var ovre. 

I overgangstiden mellem den ene 
besærtelse og den anden var der 
m ange våben i omløb, enten henka
stede af eller tiltuskede fra de bore
dragende tyskere. For er par pakker 
smør kunne man handle sig til f.eks. 
et fotoapparat, som russerne havde 
med som krigsbytte fra Tyskland. 

I en kammerats vi lla på en bakke 
uden for Rønne var der på bordet en 
aften både gevær og pistol, der 
n aturligvis var meget interessante for 
os 15-års knægte. Dee end te med, at 

Studenterholdet fra 194 9 - en glad 
flok. Forrest fra venstre: Inger Sode, 
Carl Frederik Aaker!tmd, Nina 
Engell, Annelise Iversen, Ruth Faar
bæle, Ira Kjal/berg og Ruth Kofoed 
Mogensen. Bagest ji-a venstre: jorgen 
Frigaard, Heinrich jordt Petersen, 
Hans Jørgen Hansen, Curt Kjøl!er
Hansen, Poul Sanne Nielsen, Holger 
Nørregaard, Robert Riis og Poul 
Anker Hansen. 
Foto: Niels Frigaard. 

jeg fik et 7,65 mm projektil gennem 
begge hænder, brillen skudt i stykker 
og blødning i øjet (dog uden betyd
ning for synet) . Det blev cil ind
læggelse og politiafhøring, og ugen 
efter fik jeg i skolen h istorien gen
fortalc af en knægt, hvis far var poli
tibetjent. 

Samme sommer fik min moster, 
der sammen med sin mand bestyre
de »Frederi ks Stenbrud« i Nexø, 
»besøg« af en russisk soldat i sten
bruddet i det ret isoleret beliggende 
»koncorhus«, hvor de også boede om 
sommeren. Hun var ikke i tvivl om, 
hvad besøget gjaldt, men hun blev 
reddet af sin få måneder gamle dat
ter. H un lå bleg og sov ubevægeligt i 
et hvidt lagen-damp-telt på grund af 
en falsk strubehoste. Russeren troe
de, hun var død. Han korsede sig tre 
gange og fo rsvandt meget hurtigt. 

Vi havde nogle slemt kolde vintre 
under krigen med megen sne og is 
og kolde stuer. I dagbogen står der 
for fredag den 2. marts 1945: » ... 
smadderkolde herhjemme, 16 Gra
der Celsius, ca. 12 Grader Reau
mur«. Og for den følgende dag. 
»Smask kolde hjemme, ca. 10 Gra
der Reaumur. Hos Henning om 
aftenen«. En yndet sport for os 
drenge var at møde kanerne fra lan
der ved indkørslen til byen, spørge, 
om vi mårte »tjøra me« og så i farcen 
hoppe op på en af mederne. Som 
regel gik turen til Pakhusforeningens 
gård, hvor hestene blev opstaldet. 

Ture på havisen var også spænden
de, men absolut (og med rerce) for
budt fra forældreside. De fik heller 
aldrig ae vide, ae jeg engang langt 



ude på isen pludselig fik det ene ben 
i vandet i en eller anden form for 
våge. D et gik i løb hjem, og siden 
var formaninger om færdsel på isen 
ganske unødige. Det er for øvrigt 
interessant, om mine børn om man
ge år skriver barndomsminder i »Jul 
i Højbjerg« om ellers et sådant skrift 
eksisterer. Der vil sikkert være me
get, jeg ikke ved om deres oplevelser! 

Jeg er født og boede de første år i 
Storegade 82 i Rønne. Naboers og 
genboers navne og udseende står 
ganske klart for en, mens oplevelser 
og begivenheder næsten er borte. 
Måske skete der heller ikke så 
m eget? I modsætning til nu, 68 år 
efter fødslen, hvor de sidste års nye 
personers navne og udseende svinder 
som dug for solen, mens oplevelser 
og tildragelser bedre huskes. 

Dog husker jeg fra de første leveår 
astmaanfaldene. Behandlingen var at 
blive båret på min fars ann. Der var 
ingen medicinsk behandling, ingen 
sp ray'er eller aerosoler. Senere kom 
naturlæge Nielsen til med magneti
ske strygninger. Uden for anfald 
førte han begge hænder langs ryggen 
uden at røre den, og bagefter slog 
han hænderne af, ligesom man slår 
vandet af dem. D et må have hjulpet, 
for ved senere anfald skal jeg have 
bedt om at få sendt bud efter Niel
sen. 

Senere boede vi i »Nørrebakke«, 
Storegade 95 ved siden af gasværket, 
der nu er afløst af Hotel Griffen. 
Nedenfor var et jernbanespor, en 
strandsti og som værn mod bølger
ne en række uens store klippestyk
ker. Hist og her var partier med rul
lesten ved vandkanten. Og i disse 
rullesten blev der virkelig leget. Hele 
dagen og hele sommeren. D er blev 
bygget havne af mindre sten mellem 
de større sten, og der blev sejlet med 
»varer« på hjemmelavede skibe mel-

lem havnene. Der blev tændt små 
bål mellem klippeblokkene, af og til 
også under en kiksdåse af metal, 
hvori der blev bagt brød. Men der 
var nu ikke rift om at spise »kager
ne« . De større sten ude i vandet hav
de navne, Pild<etT og Brillerne 
huskes endnu, og mange sten er kas
tet med sigte efter disse. Nu ligger 
de nok midt under strandpromena
dens kørebaner. 

En yndet konkurrencesport var at 
»springe på klipper«, dvs. hurtigt at 
springe af sted på de klippeblokke, 
der lå hulter til bulter langs vand
kanten, en ikke helt ufarlig, men 
ganske spændende sport. 

Vort legetøj var yderst beskedent, 
både i kvali tet og kvanti tet. 50 tom
me konservesdåser ti l udstillingsbrug 
i H enning Fuglsangs fars købmands
forretning var f.eks. togvogne, vi 
kunne lege med i timevis. D er er en 
kolossal stor ændring i løbet af 60 år 
til børnebørnenes legetøjsmængde 
og kvalitet. Nu skal man ofte næsten 
»sparke sig vej« gennem mylderet. 
Det havde såmænd været rart med 
noget Lego dengang. Men vi havde 
klaver og fik klaverundervisning, 
min bror Ebbe og jeg. Vi blev sendt 
i god skole, beordret på danseskole 
og var henholdsvis ulveunge og spej
der. 

Selv om det ikke var så alminde
ligt som i dag, havde vi småjobs ved 
siden af skolearbejdet. I flere år gik 
mine eftermiddage med at bringe 
Bornholms T idende ud i den sydlige 
bydel. Ca. 70 kr. pr. kvartal for ca. 
70 aviser. Men jeg var virkelig stolt, 
når jeg kom hjem med lønningspo
sen. I ferier har jeg været bud bl.a. i 
Raadhuskiosken, da den havde til 
huse i et lille rum med et lille glug
hul til at handle igennem ved siden 
af Raadhusteaterec. Jeg har kørt med 
købmandsvarer for købmand Fugl-

lillebror Ebbe, 
artiklens forfatter, 
mor Elisabeth og 
far Niels på mor
fars Moms foran 
»Nøn·ebakke« 
omkring 1939. 
Privatfoto. 

sang og for købmand Bech på Has
levej, har arbejdet på gartnerier og i 
posrvæsenec. Som postbudsafløser 
var dagens afsluttende job at bringe 
de sidste breve til »Damperen«, der 
gik til København kl. 22 .30 om afte
nen. Den stemning, der var ved 
bådens afgang, hvor »man« mødtes, 
var ganske speciel. Nu d røner biler
ne om bord i færgerne, uden en sjæl 
vinker farvel, og uden mange andre 
sjæle mødes uforpligtende. Som ro
sinen i pølseenden var sidste feriejob 
på Bornholm, længe efter barndom
men, som vikar for dr. Koefoed i 
Gudhjem under dennes sygdom i 
1961. 

I de første teenage-år stod min hu 
til landbruget. Mange, mange gode 
dage blev tilbragt på Sdr. Ellebygård 
i Vestermarie, og fremtiden skulle 
være et landmandsliv med onkel 
Alfred som ideal. Men »der skal 
mange penge til en gård«, sagde min 
mor, og da min far alt for tidligt 
blev pensioneret var hans råd: »Du 
må få dig en uddannelse, uden at vi 
kan hjælpe dig økonomisk<<. D en
gang var SU, Statens Uddannelses
støtte, endnu ikke opfundet, men 
Bornholmske Studenters Legat og 
Birchs Legat var til stor støtte. Og 
efter halvandet år som postelev var 
der altid feriejobs at få i væsenet. 

Erindringer kan være usikre. Ofte 
mener man at huske noget, som 
ikl<e er sket; tænk blot på de mange 
seere, der i »Matador« har set lærer 
Andersen stå på enkefru Møhge
Andersens al tan i nattekulden ! Men 
der skulle være belæg for ordene i 
denne artikel. 

Som begyndelse ti l afslutningen af 
den danske korsbæk-tid var vi nogle 
fra 2 . gymnasieklasse, der i somme
ren 1948 var på en (ganske upoli
tisk) international ungdomslejr uden 
for Stockholm. Vi arbejdede i gart
nerier sammen med andre unge fra 
5-6 europæiske lande - et pust af 
den internationale sfære, der mere 
og mere præger vor tilværelse. 

Alt i alt står barndommen· og den 
tidlige ungdom som en god og tryg 
tid - bortset fra de fremmede mag
ters forbigående tilstedeværelse. Og 
selv om nutidens ungdom har det 
materielt bedre, fornemmer jeg mere 
harmoni blandt os, der var unge fo r 
50 år siden. O g det er vi taknemlige 
for. 
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Jagerpiloten 
Frihedskæmperen 

Humanisten 

I den daglige tilværelse hørte Tønnes Wichmann til »de stille i sognet«, men bag et beskedent Vtesen gemte sig et beslutsomt 
og handlekrafogt menneske, hvis mod, sunde fornuft og organisationstalent ofte kom samfondet til gode. Redaktør 
THOMAS E. }ENSEN omtaler her nogle mindre kendte sider afWichmanns begivenhedsrige liv. js. 

Tønnes Wichmann, pensioneret 
obersdøjtnant i det danske flyve
våben, døde i juni 2002, efter et 
langt, dådrigt og samfundsgavnligt 
liv. Han blev 92, men var aktiv ti l 
det sidste, selvom alderen i de senere 
år satte mærkbare grænser for hans 
fysiske udfoldelser. Men klar i hove
det var han til det sidste og i videste 
forstand levende interesseret i døg
nets hændelser. 

Samtidig forblev han en mand, 
der nødig førte sig frem i offentlig
heden, skønt han kunne have haft 
mange gode grunde ti l at gøre 
opmærksom på sig selv. Men det lå 
ikke til Wichmann. Livet igennem 
gjorde han uden betænkelighed en 
indsats, når situationen krævede det 
- og når opgaven var løst, talte han 
ikke om de anstrengelser og underti
den livsfarlige situationer, aktionen 
havde medført. Hvad den historisk 
interesserede godt kan ærgre sig over 
i dag, f.eks. når man tænker på 
besættelsesårenes hændelser. Af hen
syn ti l eftertiden har han forhåbent
lig nedskrevet sine betragtninger. 

I KORTE TRÆK 

Når Wichmann hårdt presset afgav 
de personlige oplysninger, han men
te at skylde omverdenen, skete det i 
korte knappe vendinger uden krum
melurer af nogen an. 

Javel, hans far og farfar var bager
mestre i Rønne, men unge Tønnes 
havde ikke lyst til at følge slægtstra
di tionen. Efter Smsskole-tiden kom 
han i lære i en manufakturforret
ning. Så fulgte værnepligt og deref
ter nogle år som forretningsdrivende 
- uden at Wichmann fø lte, han var 
havnet på den rette hylde. I stedet 
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søgte han ind ved militæret og blev 
kornet (officersaspirant) ved Den 
kongelige Livgarde. Han stilede 
imidlertid højere - i egentligste 
forstand, og fra 1936 til 1940 gjorde 
han tjeneste i H ærens Flyvertropper 
(der efter krigen sammen med mari
neAyverne blev til Flyvevåbnet) og 
uddannedes til jagerpilot. Det var på 
et tidspunkt, da både fly og taktik 
nærmest svarede til vilkårene under 
1. verdenskrig. En tid med åbne Ay 
scykket sammen af lærred , wirer og 
pinde, og hvor mangelfulde naviga
tionsmidler kunne gøre det nødven
digt at følge en jernbanelinje for at 
aRæse skiltene på stationerne og der
med finde ud af, hvor man egen tlig 
befandt sig. 

MODSTANDSKAMPEN 

Under besættelsen var der ikl<e brug 
for danske militærpiloter, og 

Tønnes Wichmrmn fotograferet på f)O 

års-dagen år 2000 af H enning 
Sigvardsen. 

Wichmann kom til Arbejdsministe
riet, hvor han virkede ved Statens 
Ungdomslejre, bl.a. den i Almindin
gen. H an udpegedes samtidig til 
chef for de illegale væbnede grup
pers 3. kompagni i den ret sent 
organiserede bornholmske mod
standsbevægelse. 

Til regionsleder i den militære del, 
d.v.s. de egentlige kampenheder, var 
udpeget en senior-kollega til 
Wichmann fra Ayvertropperne, løj t
nant A. Jørgensen, og da cyskerne 
kapitulerede, men situationen stadig 
var højst usikker, udpegedes 
Wichm ann til Jørgensens højre 
hånd og dermed souchef, hvorved 
han kom begivenhederne på nærme
sce hold. 

Forholdet var jo det, at cyskerne i 
bl.a. D anmark havde del-kapi tuleret 
til bri terne den 4./5 . maj, men kri
gen mod Sovjet og på andre fronter 
sluttede først den 8./9. maj, og i det
te tomrum kom Bornholm i klem
me, fordi de vestallierede, i særdeles
hed USA, ikke ville irritere russerne 
ved at besætte en lille ø, der klart lå i 
den sovjetrussiske interessesfære. 

Det medførte, at bornholmske fri
hedskæmpere, i venten på englæn
derne, dukkede op på gaden den 5. 
maj om morgenen med våben i 
hånd, mens tusinder af kampvante, 
velbevæbnede tyske soldater forun
dret så til. Der var stor risiko for, at 
der kunne opstå blodige kampe, 
hvor de Bi bornholmere med deres 
lette våben ville trække det korte 
strå. 

H eld igvis udvistes scor besindig
hed både fra modstandsbevægelsens 
side og den cyske kommandant, von 
Kamptz, som var parat til, som 



beordrer, ar overgive sig ri l briterne, 
m en aldeles ikke til russerne, før den 
endelige kapitulation. D er ville 
nemlig have stoppet de ryske evaku
erings-transporter fra østområderne 
gennem Øsrersøen mod Vesten. 
Han måcce heller ikke nedlægge 
våbnene til »partisaner« eller civile 
danske myndigheder. .. til amtmand 
von Stemanns score fortrydelse. 

Derimod kunne von Kampcz godt 
kommunikere med de militære 
modstandsfolk, d.v.s. løjtnanterne 
Jørgensen og Wichmann, om prak
tiske fo rholdsregler, og resultatet 
blev en slags »ikke-angrebs«-aftale, 
der holdt i dagevis og som gik ud 
på, at ryskerne sørgede for discipli
nen blande deres egne, og mod
standsbevægelsen holdt styr på dan
skerne. En ordning, der fungerede 
tilfredssrillende, ikke mindst takket 
være Wichmanns autoritet og besin
dighed. 

GENSIDIG RESPEKT 

D et er vel rypisk for de specielle for
hold dengang - og især for to pro
fessionelle soldaters holdning til 
begivenhederne - at von Kamprz 
mange år senere, efter hjemkomst 
fra et langvarigt krigsfangenskab i 
Sovjet, talte med respekt om sin 
gamle modstander. Og omvendt gav 
Wichmann, en halv snes år før sin 
død, da så meget nyt materiale om 
begivenhederne i 1945 var bedre 
belysr, udtryk for, at von Kampcz -
i modsætning til manges oprindelige 
opfattelse - havde optrådt fuld
stændig korrekt i forholdet til born
holmerne og kun gjort sin pligt som 
tysk soldat. Kommandanten kunne, 
som Wichmann sagde, have revet 
hele den bornholmske modstands
bevægelse op, fordi han besad både 
den fornødne viden og midler ril 
der. I sredet lod han fornuften råde, 
og den spændte simation blev holdt 
1 ave. 

»Men«, tilføjede Tønnes W ich
mann til den der skriver disse linjer, 
»du fortæller ikke nogen om min 
ændrede opfattelse af von Kamptz, 
før jeg er borte. Jeg gider ikke disku
tere der med alle mulige kværulan
ter, der tror de ved bedre«. Et løfre 
der namrligvis blev hold t - indtil 
nu, hvor det desværre ikke længer 
skal respekreres. 

Et andet eksempel på Wichmanns 

11987 deltog Tønnes Wichmann (t.v.) i en sammenkomst i Rønne for Sovjet
veteraner fra 1945. Han ses her sammen med den sovjetiske militærattache i 
København og militærhistorikeren, kaptajn Basov. 

sans for ret og rimelighed, også når 
det gjaldt en slagen modpart, er en 
episode under russernes ikke alt for 
nænsomme transport af sårede 
tyskere fra Bornholm til Kolberg i 
Pommern. En hårdt kvæstet soldat 
var blevet behandlet på Allinge syge
hus, men nu bragt til Rønne havn 
for at blive udskibet. Det ville han 
ikke kunne overleve, og W ichmann 
tog sig, travlheden til trods, tid til at 
opsøge den sovjetiske oberst Streb
kov, der (vistnok lidt undrende) gav 
sin rransporcofficer ordre til at lade 
ryskeren føre tilbage til sygehuset for 
at give ham en chance til at overleve. 

Lad det endelig her være sagt, at 
Tønnes W ichmann (ligesom andre i 
modsrandsbevægelsens ledelse, der 
på forhånd intet vidste om aktio
nen) var særdeles utilfreds med, at 
nogle frihedskæmpere på egen hånd 
havde jagtet såkaldte »tyskerpiger« 
og ladet dem klippe skaldet. 
W ichmann betragtede det som en 
utilbørlig og udisciplineret form for 
selvtægr. 

TILBAGE I LUFTEN 

D a Wichmanns opgaver i mod
standskampen var løst, gik turen til
bage til H ærens Flyvemopper, hvor 
han var med i opbygningsfasen af 
Ayvevåbnet og blev chef for vor 
første jager-eskadrille, udrustet med 
Meteor-jetfly. Senere overtog han 
organisationsmæssige opgaver på 
jorden og var bl.a. i en periode chef 
for Flyvedetachement Segen, lige
som han i nogle år gjorde tjeneste 
som fo rsvarsattache i USA og Cana
da. I 1970 blev han pensio neret som 
obersdøjtnam, men blev så i en 

årrække civilforsvarsinspektør på 
Bornholm . 

Imidlertid h avde han før afskeden 
fra flyvevåbnet været »udlånt« cil 
Folkekirkens Nødhjælp, hvor han 
ledede luftbroen med forsyninger t il 
det sultende Biafra-område i Afrika, 
og denne dystre oplevelse gav ham 
en fortsat trang til at hjælpe, hvor 
han kunne. Det medførte en lang 
række opgaver for Folkekirkens 
Nødhjælp Aere steder i bl.a. Afrika, 
Indien , Bangladesh og Kurdistan. I 
tyve år var han medlem af nødhjæl
pens styrelse, hvor man tral< flittigt 
på hans erfaringer, forhandlingsevne 
og score organisationstalent, men 
også frygtløshed, når det gjaldt hans 
personlige sikkerhed. Så sene som i 
1991 løste han sin sidste opgave fo r 
nødhjælpen, hvorefter han erkendte, 
nødtvungent men med hele sin rea
litetssans i behold, at han var blevet 
for gammel »til den slags«. 

SIÆGTENS RØDDER 

I de senere år fik han tid til at dyrke 
sine interesser, bl.a. inden fo r slægts
forskningen, men samtidig fulgte 
han med stor in teresse udviklingen 
inden fo r Ayvning og nødhjælpscil
tag rundt om i verden. D e to poler i 
min tilværelse, som han sagde. 

Tønnes Wichmann var en born
holmer af bedste karat - m en der
udover skal man nok spare på super
lativerne. Tønnes havde bestemt 
ikke brudt sig om det. Det ville efter 
hans mening være aldeles ufortjent 
og uønsket at blive omtalt over hele 
to sider i Jul på Bornholm. 

Men netop i dette tilfælde var det 
altså andre der bestemte .. 
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Købmandsgårde i Nexø 

POUL HARJLD, fhv. Ledende skoleinspektor i Nexo, har skrevet om Jem af sin driftige bJ'S stor
kobmænd, der også var skibsredere, og om deres købmandsgårde. js. 

For 100 år siden var handelsmønste
ret i Nexø anderledes end i dag. 
Anraller af købmænd var meget 
større, og fo rretningerne lå spredt 
rundt i byen. I vore dage foregår den 
meste handel i butikker på torvet og 
de nærliggende gader. 

I 1870 havde 15 personer i Nexø 
løst borgerskab som købmand, og 
det tal holdt sig nogenlunde kon
stant til tiden efter Anden Verdens
krig. - I de senere år har indehaver
ne af de mindre virksomheder måt
tet dreje nøglen om. 

Grundlaget for datidens købmænd 
var ofte forbundet med landbrug og 
skibsfart. De ejede jord i Vangen og 
havde stalde til køer og heste inde 
ved gården. 

I søfartsbyen Nexø tog mange 
unge mænd til søs efter konfirmatio
nen, og når de efter en tid på havet 
gik i land, forcsacre deres interesse 
for skibsfarten. D e handlende ejede 
ofte et skib, som kunne anvendes i 
virksomheden. 

N u har vi kun navnene tilbage på 
fortidens købmænd. Tidernes hasti
ge udvikling har becydet, ae en for-
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recning har skullet forøge sit varela
ger og sin omsætning så stærkt, at 
det simpelt hen blev for vanskeligt 
at klare sagerne. 

Gode rider varer ikke evigt. 

KØBMAND JØ RGENSEN 
PÅ TORVET 

En stor købmandsgård fyldte det 
meste af den nordlige side af Torvet i 
Nexø, der indtil 1908 kun var halvt 
så stort som i dag. 

Her boede købmand Jørgensen , 
der ligesom andre af byens borgere 
drev lidt landbrug med et par køer. 

H andelen var beskeden, men om
sætningen fik et betydeligt opsving, 
da sønnen Carl Christian ]orgensen i 
1868 arvede gården. 

Inden Carl Jørgensen overtog for
retningen, havde han opholdt sig 
flere år i udlandet. Her havde han 
set srørre forhold, så han gik straks i 
gang med at ombygge den gamle 
gård. Facaden ud mod Torvet kom 
cil at fremtræde anderledes indby
dende. 

Købmandens hustru Ane Punch 
havde store evner for handel, og dec 

j(1jskolth1•"m•I 

Jørgensens 
købmandsgård 
på Nexo torv. 
1910. Bygnin
gen blev i 1901 
overtaget af 
Højskoleforenin
gen og ombygget 
til Højskolehjem. 
Foto: Bornholms 
Museum (efter 
postkort). 

skyldtes i høj grad hende, at forret
ningen efter nogle år fik en solid 
kundekreds. Navnlig folk fra landet 
fo retrak at handle i forretningen på 
Torvet. 

Carl Jørgensen opkøbte smør, 
huder og skind og sendte varerne til 
hovedstaden. I gården lå en to-etages 
bygning, og den brugtes til korn, 
som han havde opkøbe. Det udførte 
han til cyske havne, når skibslejlig
hed bød sig. 

Foruden almindelige kolonialvarer 
kunne Jørgensen tilbyde sager, der 
nærmest hørte hjemme i en mar
skandiserbutik. Loftet var fyldt med 
gamle militærfrakker, omsyede eller 
originale, og alskens gammelt 
skrammel. 

Når pladsen på loftet blev for 
trang, indbød købmanden til auk
tion, og de »J ørgensenske Auktio
ner« var populære og samlede et 
stort publikum fra byen og omeg
nen. 

Jørgensen kunne også tilbyde sine 
kunder den service, at han udlånte 
porcelæn og glas, når de holdt fami
liefester. 

Ved juletid herskede der ekstra 
travlhed. Bønder kom til byen med 
slagtede ænder og gæs. D e lå i stakke 
på loftet og sendtes fi re dage før jul 
til markedet i København. 

Kunderne skulle naturligvis forsy
ne sig med gode sager til højtiden, 
sukker og sukat til bagningen, og så 
kunne de tage den traditionelle jule
gave med hjem - et halvt pund cho
kolade og Folkets Almanak. 

Carl Jørgensen døde i 1888, kun 
52 år gammel. Hans enke førte for
retningen videre, og de fleste kunder 
mærkede ikke den store forskel, for 



det var madam Jørgensen, der de 
sidste år havde klaret ekspeditioner
ne. Stor hjælp havde hun af sin 
lagerforvalter Laurits Holm, som 
hjalp til med alt muligt. H an besør
gede al transport med hesten »Lot
te«, der trak enspændervognen. 

1901 I ukl<ede den gamle 
købmandsforretning. Bygningerne 
blev solgt til tre medlemmer af Nexø 
Højskoleforening, som her indrette
de byens første højskolehjem. 

Bestyrerlejlighed, sal og restaura
tion kom til at ligge i længen ud 
mod Torvet, og langs Åsen indrette
des værelser til udlejning. 

MARCKEREGÅRDEN 
I Chr. Fr. Mortensens roman 
»Skarvajavognen« foregår handlin
gen i Nexø i slutningen af 1800-tal
le t, og i personbeskrivelserne kan 
man let identificere virkelige perso
ner. 

I bogen optræder kæmner og spa
rekassebogholder Meyer. H an havde 
tidligere været købmand og havde 
stået bag disken og solgt svesker og 
risengryn og leveret kaffe til store 
dele af byen. 

Den mand, der optrådte som 
model for »Meyer«, hed JA. 
M arcker (1824-1907) og havde 
overtaget forretningen efter sm 
fader. 

Marckeregården var et stort kom
pleks med bygninger ud til Munke
gade og Bredgade foruden en stald
bygning i Ferskesøstræde. 

De man ge bygninger rummede 
beboelse, stalde og længer, og i det 
lave hus ud mod Munkegade var 
indrettet et mindre butikslokale. 

Marckere
gården. 
Den gamle 
længe mod 
Munkegade. 
Foto: Nexø 
M useum. 

I 1866 lod Marcker opføre en 
større bygning på hjørnet af Bredga
de og Munkegade. H er indrettede 
han beboelse i højloftede stuer og en 
ny butik i gavlen. 

Marcker var dygtig til regnskaber, 
og han kom til at beklæde to hverv, 
der krævede kendskab til bogholde
ri. Han blev ansat som byens 
kæmner, og i 35 år virkede han som 
bogholder i sparekassen. H ans kon
tor lå jo her i Bredgade, og kassere
ren boede i Købmagergade, så kun
derne måtte besøge begge steder, når 
de havde ærinde i sparekassen . 

D e offentlige hverv tog købman
dens tid, så landbrugsvirksomheden 
og købmandshandelen aftrappedes. 
Efterhånden kunne kunderne kun 
købe kaffe i butikken. 

Da Marcker døde i 1907, blev 
købmandsforretningen nedlagt, og 
arvingerne delte de mange bygnin
ger. I løbet af nogle år blev de 
ombygget, og der blev indrettet 11 
lej ligheder. 

Den sidste beboer af slægten hed 
Bjørg M arcker og var kendt i byen 
under navnet »Topsy«. Hun var bar-

Marckeregården. ·1,.,..... ____ ~ 
Det nye stuehus, 
opført i 1866. 
Beboelse med 
butik i gavlen 
ud til Bredgade. 
Efter 1946.· 
Missionshus for 
Evangeliemenig
heden. 
Foto: Bornholms 
Museum. 

nebarn af den gamle købmand og 
boede i den ældste del af gården ind
til sin død i 1980. 

H un havde god sans for at bevare 
gamle møbler og rari teter, så hendes 
hjem lignede et museum, der viste, 
hvordan et velstillet borgerhjem var 
udstyret i sin tid. 

Huset ejes stadig af familien. 

ERTHMANNS 
KØBMANDSGÅRD 
Tre generationer af familien Erth
mann drev købmandsgården i Mun
kegade. 

A ndreas Erthmann, indvandret fra 
Nordtyskland, købte i 1798 en 
grund, som han byggede en længe 
på. H er begyndte han sin handels
virksomhed. 

H an havde eget skib, og handelen 
foregik efter det gamle mønster. 
Han opkøbte korn, huder og skind 
fra bønderne i Bodilsker, Poulsker 
og Ibsker, og når han havde samlet 
en passende portion, sejlede han af 
sted. Turen gik oftest til København, 
men også i nordtyske byer søgte han 
at afsætte sine produkter. Han 
opkøbte så varer som salt, sukl<er, 
kaffe og krydderier. 

Sønnen Lars j uztl Erthmann over
tog virksomheden, og foruden han
del drev han også landbrug. Sam
men med sin moder, der overlevede 
sin mand med 22 år, opkøbte han 
jord og blev efterhånden ejer af fire 
matrikelnumre i byen og 15 i Van
gen. 

Ved den hæderlige og retskafne 
måde han varetog forretning og 
landbrug på, blev han en kendt og 
agtet borger, og i 16 år virkede han 
som borgerrepræsentant. 

Lars Juul Erthmann døde i 1855, 
kun 58 år gammel, og hans enke 
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Johanne Margrethe, født Gierow, før
te fo rretningen videre, indtil hun i 
1869 overlod gården til sønnen Fre
derik. 

Der kom gode rider, og handelen 
voksede. Foruden almindelige kolo
nialvarer kunne han tilbyde manu
faktm og isenkram. I hovedbogen 
fra 1870'erne optræder indkøb af 
tobak, skrå, sukker, topmelis, smør, 
bomuldstøj, nanking, lommeknive, 
spytbakker, læderremme, jagtkrudt, 
handsker, sokker, ovne, petroleum. 

Varesortimencet minder om udval
get i et moderne supermarked. 

Selv om Frederik Juul Erthmann 
stod som ejer af købmandsgården, 
var det hustruen Mathea, der klarede 
de Aeste indkøb og ekspeditionen i 
butikken. Det var hun god til. Som 
ung havde hun været ansat i 
købmand P. Bergs store forretning i 
Købmagergade, så hun havde gode 
forudsætninger. 

Erchmann færdedes meget på hav
nen. Han var kongelig vejer og 
måler og lagde et stort arbejde i for
beredelserne til den store havneudvi
delse i 1879. 

I 1877 anlagde han en mineral
vandsfabrik inde på gårdspladsen. 
Den eksisterede i 30 år, og de fleste 
af produkterne solgtes i hans egen 
forretning. 

Andre forretninger i byen kunne 
melde om øger omsætning, og han
delen hos Erthmann dalede. 

I 1903 blev gadelængen revet ned 
og den nuværende bygning opført. 

På den tid var udvalget i butikken 
indskrænket til enkelte varer som 
petroleum, kaffe og margarine. Som 
butik anvendte man den nuværende 
forstue. 

22 JUL PA BORNHOLM 

Erthmanns 
købmands
gård i 
Munlugade. 
Opført 1798, 
nedrevet 
1903. 
Tre generatio
ner drev 
handel he1: 
Foto: Born
holms 
Museum. 

Frederik Juul Erchmann døde i 
1916, og da havde købmandshande
len ligget stille i nogle år. 

Gamle dages store handel var for
bi. 

P. BERG 

Byens største købmandsgård lå i 
Købmagergade, den gamle hovedga
de. 

Her grundlagde den 36-årige Peter 
Berg i 1853 en forretning, der med 
sine mange former for handel og sej
lads blev en af Bornholms største. 
Firmanavnet »P. Berg« kendtes i 
mere end 130 år. 

Peter Berg var søn af købmand 
Hans Andersen Berg. Som ung levede 
han som sømand, og da han i 1843 
erhvervede borgerskab som skipper, 
kunne han kalde sig fører af jagten 
»Dagmar«. 

Hans ældre broder Andreas var 
udset til at drive en købmandshan-

Kobmand Peter Berg. 
Foto: Nexo Museum. 

del i byen, men da han under en rej
se ti l København døde i 185 1, gik 
Peter i land for at blive handels
mand. 

D en unge mand havde ved sin 
energi og troværdighed held med sit 
arbejde, og det lykkedes ham i løbet 
af få år at få en solid kundekreds i 
byen og omegnen. 

Bag købmandsgården lå pakhuse 
og stald til landbo-kundernes heste. 
Der herskede travlhed og liv, når 
bønderne kom ri! byen for at handle 
og ordne forretn inger. Bondeman
den og hans kone blev inviteret ind i 
en srue til kaffe og punch, mens de 
to butiksjomfruer og svenden fandt 
varerne frem. 

Berg nøjedes ikke med at handle 
med de sædvanlige kolonialvarer. 
H an solgte cement og brændsel og 
oprettede en ægpræserveringsanstalt, 
hvor man ved en særlig behandling 
med kalkpræparater gjorde æggene 
mere h oldbare. 

H an oprettede også et cementværk 
og teglværk i Pedersker og handlede 
med produkter herfra. 

D er herskede et næn forhold mel
lem købmand og de fas te kunder. 
Langvarig kredit var sædvanlig, og 
visse gårdejere ordnede kun deres 
mellemværende en gang om året -
når høsten var i hus. 

Før sparekassen blev oprettet, 
kunne gode kunder undertiden blive 
forstrakt med mindre lån. 

Ungdommens liv på havet var 
ikke gået i glemmebogen. Berg køb
te skibe og blev med årene stor 
skibsreder, der ejede eller havde part 
i ikke mindre end 28 skibe. 

Enkelte af skibene blev bygget hos 
skibsbygmester JH Brandt i Nexø, 
og det fejredes som en festdag i hele 
byen, når man holdt stabelaAøb
nmg. 

Ligesom andre store købmænd lod 
han for en stor del sine varer fragte 
på egne skibe. 

Selv om Berg ikke tragtede efrer 
offentlige hverv, fik han stor betyd
ning for byens udvikling. 

I 1866 var han således med til at 
srifre Nexø Sparekasse og havde en 
tid hvervet som kasserer. 

Sammen med andre gode 
nexøborgere fik han »Langelinie« 
bygget med 14 lejligheder som et til
bud til arbejdere, der kunne ønske 
at få egen bolig. 



Gårdspladsen hos 
leøbmand P Berg. 1895. 
Damen i Landaueren er 
fru Karen Kirstine 
Munch, f Berg. 
Skibsklokken på væggen 
op bevarede P Berg til 
minde om sin ungdom 
som somand. 
Foto: Nexo Museum. 

En vigtig begivenhed fo r handels
livet i Nexø var stiftelsen af »Det 
østbornholmske Dampskibsselskab« 
i 1876. Berg fandtes blandt stifterne, 
og han havde posten som fo rmand 
for selskabet fra starten. 

H andelen og skibsfarten havde 
gode tider, og Berg blev velhavende. 
D a hans ældste datter Karen Kirstine 
i 1869 blev gift med købmand Her
man Munch, kunne han som bryl
lupsgave fo rære dem et stort og vel
bygget hus i Købmagergade. 

Svigersønnen blev i 1870 optaget i 
fi rmaet, og samarbejdet mellem de 
to forretningsmænd - der begge i 
øvrigt blev udnævnt til russiske kon
suler - forløb så heldigt, at P Berg i 
1893 i en alder af 76 år testamente
rede svigersønnen al sin ejendom: 
Bygninger, skibe og anden fo rmue. 

Den nye ejer fik ikke megen glæde 

af de store værdier. I marrs 1894 
døde Peter Berg og nogle måneder 
senere H erman M unch. 

Munchs enke skulle føre den store 
forretning videre, og ved hjælp af sin 
dygtige bogholder Marius Sonne lyk
kedes det hende at bevare omsæt
nmgen. 

I 1904 blev hendes ældste søn 
Hans Christian Berg-Munch optaget 
som medindehaver, og i 19 13 over
tog han firmaet. H an udbyggede 
virksomheden med filialer i Stenseby 
og Pedersker. 

På grund af fej lslagne spekulatio
ner og Landm andsbank.ens krak 
måtte han i 1923 sælge forretningen 
til et nydannet ak tieselskab P Berg. 

Forretningen fortsatte med skif
tende direktører, men i_]_ 970 solgtes 
den store ejendom i Købmagergade 
til Nexø Brugsforening, og i dag lig-

P Bergs 
købmandsgård 
pyntet i anled
ning af Genfore
ningen i 1920. 
Foto: Nexø 
Museum (efter 
postkort}. 

ger der et moderne supermarked på 
den adresse, hvor P Berg startede i 
1853. 

Aktieselskabet fortsatte på Indu
strivej som en byggeforretning. Den 
blev opkøbt af Bornholms Andels 
Foderstofforretning (BAF), der i 
1985 solgte den til firmaet Fridolf 
og Bidstrup A/S . 

Firmaet P. Berg er nu historie. 

H.VMUNCH 
På gamle billeder fra Nexø H avn ser 
man ofte en smuk ejendom med en 
bred frontispice. 

Her havde fam ilien Munch sm 
omfattende købmandshandel i fire 
generanoner. 

Hans Sonne Munch, der stammede 
fra M unkegård i Ibsker, tog i 1860 
borgerskab som købmand og slog 
sig ned i et hus ved havnen. 1865 
mageskiftede han med naboen og 
Ayttede ind i den gård, som skulle 
blive familiens hjemsted de næste 
127 år. 

Den unge købmand var ingen 
hjemmeføding. H an havde som 
styrmand sejlet på langfart, boede i 
Ameri ka en årrække, vaskede guld 
ved Vestkysten og ejede en grund i 
det område, hvor nu San Francisco 
ligger. 

Forretningen var især lagt an på 
skibsproviantering, og i 1870 fik 
Munch også borgerskab som værts
husholder. I et dokument far han på 
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P Bergs forretning på hjørnet af Storegade og Smallegade. 1946-1970. Foto: Nexo Museum. 

sær! ige betingelser tilladelse til at 
servere for sine gæster i butikken. 

H.S. Munch var medstifter af D et 
østbornholmske Dampskibsselskab 
og var en energisk del tager ved hav
neudvideisen i 1879 og bygningen 
af tørdokken i 1892. 

I 1899 overtog sønnen Hans Vic
tor Munch forretningen. Han gen
nemførte en scor ombygning af den 
gamle gård og begyndte at handle 
med brændsel. 

Firmanavnet var nu »H.V. 
Munch«, og den betegnelse bevare
des, så længe firmaet eksisterede. 

I byen var han kendt som 
»Brænjemunkijn«. Handelen med 
brændsel blev en dominerende del af 
forretningens omsætning i alle åre
ne. På havnen lå først store lagre af 
brænde, så opførtes kulgårde, og 
senere kom olietankene. 

Under Anden Verdenskrig satte 
mangelen på udenlandsk brændsel 
gang i tørveproduktionen. Købman-
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den hed nu Hans Peter Jvlunch, som 
efter faderens død i 1932 havde 
overtaget forremingen. H an gik i 
gang med at g rave tørv i Hundsemy
re i stor stil. 100-150 mand arbejde
de ofte i to-holds skift, og årligt blev 
11 .000 tons leveret t il hele Born
holm. 

Efter krigen kunne købmanden 
glæde sig over gode tider. Han fik 
opført moderne kornsiloanlæg og 
kulkran på havnen, og i 1950 bygge
des nogle store palchuse i gården 
langs H avnegade. 

D en sidste indehaver Peter Munch 
- fjerde generation af købmands
slægten - førte virksomheden videre 
sammen med kompagnon Bent 
Kure. 

Folk havde fået indlagt oliefyr, og 
salget af olie stod sammen med 
skibsproviantering for en berydelig 
del af omsætn ingen. 

Tidernes ændrede handelsmønster 
kom til at betyde, at forretningen 

måtte lukke i 1992. Efter at Nexø 
havde Riet fjernvarme, var salget af 
olie gået i stå, og nedgangen inden 
for fiskeriet betød, at handelen med 
proviant kom på et lavt blus. 

Med dette punktum for 132 års 
købmandskab lukkede den sidste af 
byens gamle købmandsgårde. 

Nye tider inden for butiksverde
nen har medført, at handelen for en 
scor del er kommet til at ligge i de 
nye supermarkeder. 

SEVABLØDDA 
Alle.rede i H .S. Munchs tid begynd
te fabrikationen af den så berømte 
drik »sevablødda« - »ejn søder syp«. 
Den mindede om svensk punch og 
gav lige så kraftige tømmermænd. 
Den fik sit navn efter de forfr isk
ningspauser, man holdt under skibe
nes ophaling på bedding. 

Når slisken blev indsmurt med 
sæbe, fi k de tørstige halse også deres 
sevablødda. 

H. V. Munchs kobmandsgård på Nexo 
havn. 1865. Hans Sonne Munch. 
Fire generationer af familien Munch 
drev handel her. - Forretningen Lukke
de 1992. Foto: Bornholms Museum. 



Bornholmer faldt i Finland 
under Anden Verdenskrig 

Lokal- og militærhistoriker m.m. major H. V ]ØRGENSEN fortsætter sit værdifulde arbejde 
med at registrere og beskrive begivenheder og personer, som ikke ses omtalt i den betydelige 
rtekke bøge1; der hidtil er udgivet om emnet: Bornholm under Anden Verdenskrig. 
Her er beretningen om klemenskerboen Harald Pedersen, der kæmpede for Finlands sag som 
frivillig deltager i krigene 1939-40 og 1941-42. js. 

H arald Pedersen blev født i Kle
m ensker den 2. marts 1897 som søn 
af smedemester Janus O luf Pedersen 
og Laura Margrethe Pedersen, Sam
singsbro. H an må have haft sin sko
legang i Klemensker vestre Skole, 
der på der tidspunkt havde faet fi re 
klasser. 

Som ung blev han udlært i smede
håndværker, men han betegnes som 
en ualmindelig smedesvend, idet 
han var meget intellektuelt interesse
ret og videbegærlig samt læste uhyre 
m eget såvel faglitteratur som skøn
li tteratur. H ans geografiske kund
skaber beregnedes som meget bety
delige. 

Han fo rblev ikke ved smedeger
ningen, men der berettes, ar han i 
flere perioder var ansat på Skovgård 
i Klemensker, hvor han bl.a. bestred 
den ansvarsfulde stilling som foder
m ester. H an havde imidlertid even
tyrblod i årerne og en trang til at 
komme ud i verden for at samle 
viden og kendskab til andre forhold 
og andre mennesker. 

Han d rog til Canada og var derov
re i hele fem år. Derpå var han 
hjemme på Bornholm i en kort peri
ode, inden han i 1939 igen rejste ud 

Her ses det eneste kendte soldaterbille
de af Harald Pedersen. Han har selv 
skrevet på bagsiden: »Bedste Hilsen til 
jer alie. Dette Billede er fra Soldatti
den i Uleåborg. Harald Pedersen1<. 
At han skrev »soldattiden« kan have 
været under indflydelse fra svensk. 
Billedet er sammen med et antal 
andre arkivalier velvilligt udlånt af 
Lokalhistorisk Forening for Klemen
sker og Omegn. 

- denne gang til Sverige for ae arbej
de i de score skove i Norrland, og 
her opholde han sig, da den for ham 
skæbnesvangre krig mellem Sovjet
unionen og Finland begynd te med 
nogle voldsomme sovjetiske luftan
greb på finske byer samtidig med, at 
score hærenheder gik til angreb fra 
øst. 

MOSKVA-AFTALERNE 

Baggrunden fo r det sovjetiske 
angreb var den storpolitiske sicua-

tion, som den udviklede sig gennem 
l 930'erne. I Europa øgedes spæn
dingen mellem de store lande støt, 
og krigsfrygten bred te sig i befolk
ningerne. Frankrig rustede sig til en 
forsvarskrig. Sovjetunionen under 
Josef Stalins diktatur, med det erklæ
rede mål at udbrede kommunismen 
til hele verden , følces som en svært 
håndterlig trussel. I Tyskland kom 
Adolf H itler til magten i 1933 - og 
så var kursen mod katastrofen , som 
det viste sig, uoprettelig. Det nye 
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--
OVERBEPJILHAVAREN FOR FINLANDS l'O R SVARSMAK'.'r 

D ET ÅR MIN SMARTSAMMA PLIKT ATT MEDDELA, DET 

FALLIT PÅ ÅRANS FÅLT MÅ VETSKAPE N OM ATT HANSHJALTE

DOD AR ETT OFFER HEMBURET FOR NORDENS FRIHET OCH 

FOR ALLT, SOM AR OSS H ELI GT OCH DYRBART, VARA EDER TILL 

TROST DELTAGANDE I EDER TUNGA SORG BERJAG DEN ALLS

MAKTIGE F0RLANA EDER KRAFT ATT BARA DENNA PROVNING . 

. · 

Her ses Feltmarskalk Mannerheims officielle meddelelse om, at Harald Pedersen faldt for Nordens frihed den 
JO. aug. 1942. 

diktatoriske styre satte umiddelbart 
gang i en forceret oprustning og 
markerede sig også i sidste halvdel af 
1930'erne med en række overras
kende indenrigs- og udenrigspoliti
ske samt militære aktioner. Det kom 
således næsten som er chok, da Tysk
land og Sovjetunionen 24. august 
1939 kunne meddele, at de to mag
ter kl. 2 om morgenen havde under
skrevet en »ikke-angrebsaftale«. 

At der betød krig indså kyndige 
iagttagere straks - selv uden kend
skab til et hemmelige bilag til pag
ten, der opdelte Østeuropa i en tysk 
og en sovjetisk interessesfære: Fin
land, Estland, Letland og det øsclige 
Polen blev sovjetiske interesseområ
der. Senere overlod tyskerne også 
Litauen til Sovjet. 

Dee er indlysende, ae denne aftale 
blev skæbnesvanger for Finland, der 
senere kom i den mærkelige situa
tion, at det Tyskland, der prisgav 
landet i 1939, senere blev dets allie
rede fra juni 1941 under Fortsættel
seskrigen. 
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Men først gik det ud over Polen, 
hvis deling, blev en kendsgerning i 
løbet af den følgende måned, idet 
Tyskland indledte Anden Verdens
krig 1. september med en såkaldt 
lynkrig, der på kun et par uger brød 
a.l organiseret polsk modstand, og 
17. september rykkede sovjetiske 
styrker ind fra øst og besatte den 
største, men ganske vist fattigste del 
af Polen. 

VINTERKRIGEN 

Efter felttoget i Pol en tiltvang Sovjet 
sig hurtigt magten over Baltikum og 
indlemmede de tre små, indtil da, 
selvstændige stater Estland, Letland 
og Litauen som republikker i Sovjet
unionen - og så scod Finland for 
tur. 

Den 10. oktober 1939 måtte den 
finske minister Paasikivi møde cil 
forhandlinger i Moskva. Sovjetunio
nen gjorde krav på D ee karelske N æs 
for at beskytte Leningrad (nu Ser. 
Petersborg) og krævede derudover 

en lejeaftale for halvøen H ango for 
en periode af 30 år. 

Men finnerne ønskede ikke ae bøje 
sig, og da forhandlingerne trak i 
langdrag fremprovokerede sovjetrus
serne grænseepisoder for ae legitime
re deres kraftige angreb, der med 
indsats af talmæssige lange overlegne 
styrker begyndte 30. november. 

Men den let udrustede og gam
meldags finske hær på 300.000 -
400.000 mand kæmpede udholden
de og med stort held i den arktiske 
kulde og påførte angriberne uhyre 
tab i menneskeliv og materiel. 

Til verdens forbløffelse og beun
dring holdt finnerne stand i 104 
dage, og deres overlevelseskamp vak
te stor sympati - ikke mindst i de 
andre nordiske lande, og Finland 
modtog stor materiel hjælp - især 
fra Sverige, men også fra Danmark, 
der støttede Finlands sag på forskel
lig vis - vel mest markant med en 
velbemandet læge-ambulance. Sveri
ge, Norge og Danmark modtog også 
i tusindvis af børn, som den finske 



regering ø nskede evakueret fra især 
de større byer, der truedes af luftan
greb. 

Hel t fra begyndelsen meldte man
ge unge mænd fra det øvrige Nor
de n sig som frivillige for at kæmpe 
sammen med finnerne - fra Sverige 
kom omkring 8.000 mand og fra 
Danmark ca. 2.000, heraf var hele 
fem fra Bornholm. 

En af dem var Harald Pedersen, 
der som stor idealist følte, at også 
han helhjertet måtte gøre sit yderste 
for at hjælpe det lille, tapre finske 
folk i dets kamp på liv og død mod 
den ateistiske overmagt. Han meldte 
sig omgående som frivillig til den 
danske legion, men da det skete fra 
Nordsverige, kneb der nok for der 
danske bureaukrati at registrere den
ne bornholmske fri villige. Han drog 
fra Norrland ind i Finland og kom 
til fortræning i Uleåborg. H erfra 
stammer det eneste kendte soldater
billede af denne stille og yderst 
sparsommelige mand. Vi ved ikke, 
om han nåede at komme til fronttj e
neste før Finland 13 . marts 1940 
måtte slutte fred på Sovjetunionens 
be tingelser og afstå hele D et karelske 
N æs med den vigtige industriby 
Wiborg, Salla-området, Persamo 
m ed adgang til Ishavet, nogle øer i 
Den finske Bugt samt Hango for 30 
år. 

Fire af de fem bornholmske frivil
lige rejste i løbet af foråret med skib 
til København - hjem til der af 
tyskerne besatte D anmark; men den 
femte, H arald Pedersen, blev i den 
svensktalende del af Finland. Han 
kom til Ø srerbotten , hvor han fik 
arbejde på en gård, ca. 20 km uden 
fo r Gamla Karleby. Det var sogne
præsten, der havde anbefalet ham . 

FORTSÆTTELSESKRIGEN 

Efter at Hitler-Tyskland havde løbet 
Vesteuropa over ende i april-juni 
1940, men dog tabt slaget om Eng
land, besluttede Hitler at angribe 
Sovjetunionen, og nu opstod en helt 
ny situation. I løbet af juni måned 
1941 strømmede tyske tropper ind i 
N ordfinland og gik til angreb på 
Sovjetunionen den 22. juni. Finland 
erklærede Sovjetunion en krig den 
25. juni, og nu var - desværre - Fin
land all ieret med Tyskland på Ø st
fronten. Finlands p ræsident, Risro 
Ryri, var tyskvenlig, og marskal 

Mannerheim havde visioner om at 
få hele Karelen »hjem « ril Finland . 
Under den nye situation blev antal
let af danske frivillige - trods tyske 
opfordringer - meget beskedent, 
men H arald Pedersen meldte sig -
som den eneste af bornholmerne 
igen til frivillig tjeneste i den danske 
legion. 

Han blev, så vidt vi ved, sat ind på 
fronten ved H ango og var med i sla
get om denne by, som Finland hav
de måttet afstå i marts 1940. De 
sovjetrussiske besættelsesstyrker for
svarede sig forbitret, så først i 

december måned 1941 lykkedes det 
at generobre den aldeles ødelagte by. 

SVIRFRONTEN 

Vi har oplysninger om, at Harald 
Pedersen derefter sammen med 
andre frivillige fra den danske le
gion, blev indsat på Svirfronten ude 
i der skovrige Øsrkarelen, som felt
marskal M annerheim ønskede at 
erobre hjem til Finland. Svir er en 
vandrig flod, der forbinder de ro sto
re søer Onega og Ladoga. 

Vi kender er brev til fru Margrethe 
Pedersen fra den svensksprogede 

I FOSTERLANDETS NAMN 
FORL A NAR J A G 

OVERBEFA.LHAVA RE 
FOR FINLANDS FORSVARSMAKT 

TILL MINNE AV 

.SOJClal 

_ f:hrCJICl Peelersen 

SOM MED ARA OFFRAT SITT LIV 
FOR VART LAND OCH VART FOLK 

EDE R 

_ l!feJrql3r elbe Peder.sen 

FRIHETSKORSET MED SVARD A V IV KL A SS 
ATT BARÅS I SVART BAND 

HOGKYARTERET DEN _/fLS~rnber _ 1942 

MA R S K AL K A V FINL AND 

Marskalken af Finland, Carl Gusta/Mannerheim (1 867-1951), var Finlands 
leder under frigørelsen fra Rusland i 1917 og i årene derefter: Han var også leder 
af Finlands forsvarsmagt under hele Anden Verdenskrig og tog store, politiske 
beslutninger som våbenstilstanden med Sovjetunionen i september 1944 og 
krigserklæringen til TJskland i marts 1945. 
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bataljonsfeltpræst for de danske fri
vi llige, Karl-Erik Hedman. Denne 
feltpræst var den sognepræst i Øsrer
botten, der i 1940 skaffede Harald 
Pedersen arbejde på landet. Felt
præsten beretter i brevet af 12. 
august 1942 om sin sidste ganske 
lange samtale med Harald Pedersen, 
som han traf uden for korsoen rær 
bag fronten. Korso er en finsk beteg
nelse for et nedgravet hulrum, der 
var overdækket med træstammer og 
jord. I sådanne små jordhuler levede 
frontsoldaterne såvel sommer som 
vinter nogenlunde beskyttede mod 
artilleriild. Feltpræsten holdt en kort 
gudstjeneste, hvorefter H arald Pe
dersen ledsagede ham et stykke vej 
tilbage fra fronten. 

I det meget varme og personlige 
brev til fru Margrethe Pedersen, der 
er dateret den 12. august 1942 på 
Aunusnaset, den allerøsd igste del af 
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den finske front, meddelte fel t
præsten, at hendes søn den 10. 
august »gav sit liv som offer for Fin
lands fremtid«. D er meddeles intet 
om, hvordan dødsfaldet skete, m en 
ad anden vej ved vi, ar tre - måske 
fire - danske frivillige mistede livet 
omtrent samtidig. 

HELTEGRAVENE 
PÅSANDUDDEN 

Selve begravelsen fandt sted fra 
Sandudden Kapel. Vi har såvel en 
svensksproget som en finsk beskri
velse af højtideligheden, men de er 
ganske identiske. Ifølge avisnotater
ne begravedes H arald Pedersen og 
en anden dansk frivi llig ved navn 
C hristian Randa ved samme højtide-

Finlands Ambassade i København har 
fremskaffet to farvebilleder af Harald 
Pedersens gravsten på helteleirkegården 
på Sandttdden uden for Helsingfors. 
Finland passer og værner sine kriger
grave meget nydeligt, hvilleet vi her ser 
et eksempel på. Administrationssekre
tær Mmja Vasala-Fleischer har velvil
ligt hjulpet med at fiwiskaffe billeder
ne fin Finlands krigsarkiv. 

lighed. Navnet Randa er faktisk 
finsk eller mere præcist tornedals
finsk og betyder strand. Ceremonien 
lededes af en finlandssvensk felt
præst ved navn T hure af Bjorksten, 
og der spilledes bl. a. elegi af den 
store finske komponist Jean Sibelius. 

Der var kranse fra den danske 
ambassadør, fra det finske 
hovedkvarters konror for 

frivillige, fra frontkam
meraterne, fra finland

venner i Danmark og fra 
Dansk Klub i Helsingfors. 

Kisterne var svøbt i Dannebrog 
og det fi nske flag. 

AFSLUTTENDE 
BEMÆRKNINGER 

D e breve og andre arkivalier, der har 
dannet grundlag for nærværende 
beretn ing om tragiske krigsbegiven
heder, der fandt sted for 60 år siden, 
beror nu i »Lokalhistorisk Forening 
for Klemensker og Omegn«, hvortil 
de blev indbragt efter at have ligget i 
familiegemmer i over et halvt årh un
drede. Andre arkivoplysninger er 
fremskaffet af kaptajnløjtnant Lill
May Didriksen fra Lokalhistorisk 
Arkiv på Bornholms Centralbiblio
tek. 

D e øvrige fire bornholmere, der 
som nævnt deltog som frivillige i 
V interkrigen i Finland 1939-40, var: 

Willy Bech, Nyker, 
Jens Jakob H annibal Jensen, 
Rønne, 
Arne Rudolf Kaas fra Allinge og 
senere boende i Rønne og 
Johannes Reimich fra Rønne. 



Longwango i Congo 
Ung bornholmer i Congos urskove 

Museums/eder ANN VIBEKE KNUDSEN har med henblik på en kommende udstilling på Born
holms Museum gennemgået »Kongo Jespersen«s dagbogsnotater og andre papirer, der opbevares 
i Det danslæ Udvandrerarkiv i Aalborg. 
Det er baggrunden for nærværende farverige beretning, der supplerer og uddyber Knud Jesper
sens er·indringer »En dansk Officers Kongofærd« - udgivet af Kay Larsen i 1930. 
Illustrationerne er stillet til rådighed af Bornholms Museum og Udvandrerarkivet. js. 

En enig bestyrelse for Bornholms 
Museumsforening besluttede i 1906, 
at kaptajn Knud Jespersen skulle 
udnævnes til æresmedlem. Han hav
de da skænket store samlinger til 
museer fra der fjerne og eksotiske 
Congo. Bestyrelsen var meget opta
get af den etnografiske samling, og 
man gjorde sig ihærdige anstrengel
ser for at overtale bornholmere, der 
boede og virkede ude i den store 
verden, ri! at sende ring hjem til 
museet. 

D en første samling ernografika, 
som man modtog, var fra Stilleha
vet; senere fulgte samlinger fra 
Argentina, Grønland, Indien, 
Malaysia, Kina og Korea - og ikke 
mindst Congo. 

Portrættet af den ganske unge Knud 
Jesp ersen, blot 17 år gammel, fotogra
feret af NP. Petersen i Rudkøbing på 
Langeland. Han var i lære på Rud
kobing Apotek fra 1890-1893. 

Knud Jespersens gave bestod af 84 
stykker congolesiske våben, redska
ber m.v" som han havde skænket, da 
han i 1901 var hjemme på sin første 
orlov fra arbejdet i Ækvatordistriktet 
midt i Congo. Senere fulgte mange 
flere gaver af samme slags. O g i 
1930 en usædvanlig erindringsbog1• 

Men hvem var han, denne congo
farer? 

UNG DOM 
H an havde trådt sine barnesko i 
Stampen syd for Rønne. Faderen, 
Chr. Jespersen, var uddannet forst
kandidat og blev 1866 ansat af Røn
ne Kommune som bestyrer for kom
munens skove. Hans mor, Thora 
Jespersen, var datter af Thomas 
Erichsen, Erichsens Gård i Rønne, 
og hun var således søster til Vilhel
mine, der som bekendt blev Holger 
Drachmanns første hustru. 

Året før Knud Jespersens fødsel i 
1874, havde familien købt en gård i 
Srampen på ca. 200 tdr. land, mest 
sand og hede. Er pragtfuldt natur
område, gennemstrømmet af en å, 
som dannede et par søer. I dag er 
områder udstykket til sommerhuse, 
lufthavn, vandværk m.v. 

Der var en dreng, der var vant til 
at færdes i naturen og havde særlig 
interesse for botanik, som i 1889 fik 
sin almindelige forberedelseseksa
men ved Rønne højere realskole 
med et jævnt resultat. H vad kunne 
det bruges ri! ? Han kom i køb
mandslære i Maribo, men interesse
rede sig ikke for sild og sæbe i kilo
vis. Så der var hjem til Bornholm 
igen, hvor en latinprøve skaffede 
ham en læreplads på Rudkøbing 
Apotek, kendt som fysikeren H.C. 

En flot ung løjtnant besøgte fo tograf 
Frederileke Federspiels atelier i Aal
borg i 1897, blot 24 år gammel. På 
det tidspunkt må han have besluttet 
sig for at søge tjeneste i Den uafhængi
ge Congostat. Der var flere af kamme
raterne både fra Aalborg og Kronborg, 
der allerede var-i - eller på vej til 
Congo. I »Militær Tidende«s sidste 
nummer i 1896 havde Congostatens 
konsul for Skandinavien, HH von 
Schwerin, fadet indrykke en hverve
annonce, som mange unge danske 
officerer lod sig friste af 

Ørsteds barndomshjem. I 1894 be
stod han den »Pharmaceutiske Med
hjælpereksamen« med første karak
ter og særlig høj karakter i botanik -
men hvad så? Ja så var der jo al tid 
mil i ræret. Han havde dog trukket 
frinummer, men fik tilbud fra Krigs
minisrerier om at melde sig frivi ll igt. 
Og det gjorde han. Meldte sig til 
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Kort fta Neuer Missions-Atlas af R. Grundemann, 1903. Kortet giver udtryk for det manglende kendskab, man da havde 
specielt til ækvatorområdet, hvor Knud Jespersen opholdt sig fta 1898. De tre røde rammer viser hvor Knud Jespersens kort 
s. 31 er opmålt. De røde cirkler angiver evangeliske missionsstationer. EA er Balolomissionen (Regions Beyond Missionary 
Union), som slog sig ned i tekvatorområdet i 1889, og EB er en engelsk baptistmission. Jespersen har givet kendt til statio
nerne, som ofte var til stor stotte, når der var sygdom blandt officererne. Men han har aldrig omtalt den ellers meget omfat
tende missionsvirksomhed i Congo. 

uddannelse ved Livgardens Linieba
taillon! H an fik bl.a. tjenestested på 
Kronborg, hvor man talte meget om 
eventyret, pengene og avancements
mulighederne i Congo ikke 
mindst foranlediget af den skandina
viske konsul for Congo, professor 
von Schwerin i Lund2• Kampagnen 
havde til formål at skaffe egnede folk 
til koloniseringen af det spændende 
og eventyrlige centralafrikanske 
land. Kun ra år tidligere havde den 
navnkundige journalist og opdagel
sesrejsende, H enry Morton Stanley, 
gennemrejst det afrikanske konti
nent og opdaget Congoflodens kro
gede forløb. H ans mange rejseskil
dringer fra Afrika, som blev trykt i 
kæmpe oplag og læst overalt i Euro
pa og Amerika, inspirerede unge til 
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at rejse ud og deltage i »erobringen« 
af det ukendte, mørke Afrika. 

ANSAT I CONGOSTATEN 
Den 27. december 1897 underskrev 
Knud Jespersen en kontrakt med 
»Den uafhængige Stat Congo«, hvis 
enevældige ejer og hersker var den 
belgiske konge, Leopold II. På en 
konference i Berlin i 1884-85 fo r 
kolonimagterne, hvor også Dan
mark deltog, h avde man delt Afrika 
mellem sig. Fristaten, Den uafhæn
gige Congostat, blev meget behæn
digt oprettet med Leopold som den 
enevældige hersker, mod at sikre 
nationerne fri skibsfar t og handels
fr ihed i 20 år. Congo var et rigt 
land, og man forventede at ktmne 
trække fo rmuer ud af landet i form 

af gum mi og elfenben. Congo blev 
udnyttet til det yderste. Befolknin
gen blev behandlet så grusomt, at 
det efterhånden vakte vrede og 
opmærksomhed rundt i verden. 
Anklagerne mod den belgiske konge 
voksede. I 1908 blev Congo en bel
gisk koloni og forholdene forbedre
des lid t. 

Kontrakten med Jespersen var 
udfærdiget på fransk og svensk. En 
treårs kontrakt med en årlig løn på 
4.000 Frcs. Startdato 6. januar 
1898. 

PÅ VEJ 
Knud Jespersen indskibede sig i 
Antwerpen. Dagen efter, den 7. 
januar, kunne han fej re sin 25års 
fødselsdag på SIS Leopoldville. H an 



var naturligvis langt fra alene, 13 
skandinaver var med på denne tur, 
heriblandt syv danske løjtnanter og 
sergenter, Aere af dem kammerater 
fra Kronborg. Vi ved, at han ankom 
til Boma, dengang Congos hoved
stad, 29. januar, og efter nogle dages 
forløb tog han og kammeraterne 
med toget til Inkissi, en sideAod til 
Congofloden, to tredjedele af vejen 
ti l Leopoldville (Leo); togstrækn in
gen var endnu kun delvis færdig. 
H an måtte, som tusin dvis før ham, 
vandre ad karavanevejen mod Leo, 
en strækning, der slog benene væk 
un der mange nyansatte congofolk. 
En af kammeraterne, løjtnant Luja, 
blev da også syg af malaria og Jesper
sen måtte pleje ham. Ingen af dem 
havde forstand på, hvordan man 
skulle takle en febersygdom, men de 
blev heldigvis hjulpet af en belgisk 
officer, der tilfældigvis kom forbi. 

KILDERNE 

I erindringsbogen lli man god 
besked om Jespersens første tid i 
Congo. Bogen er sammenskrevet af 
Kay Larsen, som Knud Jespersen 
lærte at kende i begyndelsen af 
1920erne, da han, efter at have taget 
sin afsked fra tjenesten i Congo, en 
ko rt tid arbejdede på et apotek i 
nærheden af Horsens. Knud Jesper
sens bror, Erik Jespersen, var da 
præst i Horsens og de to brødre hav
de meget samkvem i de år. Erik 
Jespersens og Kay Larsens koner var 
søstre - og Kay Larsen (1879-1947) 
havde netop haft succes med udgi-

Knud Jespersens eget kort fi-a 1900 
over det område i Congos ækvatorial
egne, hvor han gjorde tjeneste i 1900-
1901. Som det ses af missionskortet 
s. 30, hørte området endnu til Afrikas 
»hvide pletter«. I tre indramninger på 
missionskortet er vist, hvor Jespersens 
korttegninger kan placeres geografisk. 
Det store kort er området længst mod 
ost med tjenestestedet Simba. De to 
mindre kort nedenunder er fra områ
det længst mod vest med faktoriet 
Bongandanga, og det sidste er optegnet 
i området midt imellem og mellem de 
to floder Lopori og Bolombo med 
hovedbyen !teko. 
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velsen af adskillige skøn- og fagliete
rære værker, bl.a. historier om dan
ske i Guinea, som udkom 1918 og 
1924. Jespersen selv var ikke skri
vende. Han fik endda hyppigt af 
sine kammerater skyld for kun ae 
kunne udtrykke sig i telegramstil, 
»ee Resultat af de mange ensomme 
Aar dybt inde i Congos mørke Sko
ve«. Kun en slags kladdebog havde 
han bevaret fra sine første år; den 
findes på Det danske Udvandrerar
kiv i Aalborg og den danner, sam
men med erindringsbogen, grundlag 
for artiklen her. 

KOLON ISERINGEN 
OG DE FØRSTE TRE ÅR 

Kladdebogen består af 88 sider; på 
bagsiden har Jespersen i sin lapidari
ske form skrevee: »Balalondi - Coq 
98-99, 1. terme zone d'abir 1900-
Foraaree 1901. H vor var vi naive og 
»pæne« dengang. Ale hvad jeg ejer af 
Noter«. 

Hvorfor dog beskæftige sig med 
en laset kladdebog, udfærdiget nær
mest i koder, næsten uforseåelig for 
»uindviede«?3 

Kolonitiden og den europæiske 
»erobring« af det afrikanske konti
nent har altid interesseret os menne
sker og interessen er ikke blevet 
mindre med årene. Perioden varede 
fra ca. 1850 til 1960, hvor de fleste 
afrikanske lande blev selvseændige. 
Europæerne havde brage deres kul
tur til Afrika. Men på egne præmis
ser for at høste af den afrikanske rig
dom, men desværre uden at forbere
de afrikanerne på selv en dag at 
skulle styre et land, der var gennem
syret af europæisk kuleur. Det gik 
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gale. Afrika er i dag verdens fa ttigste 
kontinent med borgerkrige, syg
domme og hungersnød. 

Bornholmeren Knud Jespersen var 
den første hvide i Congos urskove 
p å et område på størrelse med Tysk
land og Østrig. H an var »kolonisa
tor«, og fordi han har fliet udgivet 
sine erindringer, og der i øvrigt fin
des så meget maeeriale fra hans 
hånd, er han en vigtig brik i denne 
spændende historie. Den kritik, der 
i 1890erne og i begyndelsen af 
l 900årene og ikke mindst i de sidste 
år fra amerikansk side4, er fremkom
met om belgiernes hårdhændede 
behandling af den indfødte befolk
ning, har vakt ny interesse for histo
rien. Historien er kompliceret, og 
hvad man skal mene om den er reelt 
ee vanskeligt spørgsmål og kræver 
utrolig megen indsigt. Knud Jesper
sens erindringsbog er oversae eil rysk 
og fransk, og man arbejder i dag i 
Belgien med en ny, ajourført fransk 
oversættelse; en del af Jespersens rap
porter, kortskitser m.v. befinder sig 
dels på D et danske Udvandrerarkiv i 
Aalborg, dels i arkiverne på Univer
sity of Wisconsin og i Madison and 
East-Lansing University; opkøbt af 
sorte i Amerika. På internettet fin
der man på fransk »vidnesbyrd« fra 
de sorte, der første gang oplevede de 
hvide i Ækvatordistriktet. Materialer 
er indsamlet af en belgisk pater i 
1950erne. En af de hvide var »Long
wango«, således kaldte den indfødte 
befolkn ing Knud Jespersen, »den 
lange« . D et er arkivet i Centre 
Æquaroria i Bamanya ikke lan gt fra 
hovedbyen i Knud Jespersens di
serikt, Coquilharville, i dag kaldet 

Mbandaka, som i Congo arbejder på 
ae indsam le kolonisarionsh iscorien. 
Den indsigt de har, gør det inspire
rende for os at arbejde med Jesper
sens og andre bornholmeres historie 
i Congo. 

Når Knud Jespersen i kladdebo
gen skriver: »Balalondi-Coq 98-99«, 
henviser han til, hvor han opholde 
sig de førs te år. Efter ae være ankom
met til Leopoldville blev han sendt 
til en insrrukeionslejr lrebu, som lå 
ved Tumbasøen nord for Leo. I l<lad
debogen finder vi flere sider med 
»f ranske Kom mandoord«, som han 
givet har måttet lære sig på dette 
tidspunkt, f.eks. (gengiver med 
Jespersens egen stavemåde) : »en 
avanc (marche), en place repos (rør), 
presentez arme (presenter gevær)« 
etc. På andre sider i bogen finder 
man »franske Udnyk og Talemaa
der«, jo, der var meget at lære for en 
ung mand fra Rønne, som var gået 
ud af skolen som 16årig. Han havde 
haft fransk i skolen, men karakteren 
var ikl<e imponerende. Air i Congo 
fo regik på fransk (eller de indfødtes 
sprog), og det varede ikke længe, før 
Jespersen beherskede sprogee, hvil
ket fremgår af de mange breve og 
rapporter, som han skrev blot et år 
senere. I instruktionslejrene oplærte 
man de indfødte drengebørn i at bli
ve soldater, samtidig med at de 
nyankomne fra Europa kunne fli 
deres allerførste erfaringer i koloni
seringsarbejder. 

ETBARSKÅR 

Fra Irebu blev han sendt eil Balalon
di (eller Bala-Lontsi), en nyopreetet 
station ved bifloden (til Congo-Bo-

Der er mange billeder i Jespersens 
arkiv på Bornholms Museum. Foto
graferet af ham selv eller nogle af 
kammeraterne. Billedet her har han 
kaldt »Dans om Tam-tam'erne«. Man 
ser bl.a. de udhulede træstammer, som 
blev brugt som trommer. I hans sam
ling på Bornholms Museum er der fle
re, mindre» Tam-tam'er<1. Billedet er 
formentlig fra et af hans senere ophold 
i Congo og måske fra Mondombe, som 
var den station ved Chuapafloden, 
han selv grundlagde. 



Afrikanernes elegante »piroguer«, 
(kanoer forarbejdede af udhulede 
træstammer) på Congofloden. 
Knud Jespersens fotosamling. 

den) Rukis' biflod Momboyo. Stati
onen blev ledet af den svenske løjt
nant von Friesendorff Den lå i 
området sydøst for Coquilharvilie, 
og her fik han sine første barske 
oplevelser, som han beretter så ind
gående om i sin erindringsbog. I 
kladdebogen er der ikke meget fra 
den første tid, blot et regnskab, 
hvoraf det fremgår, at han ofte måtte 
købe »belgica macadi« (som normale 
sraves micakis), messingstænger i 
bestemte længder, som blev benyttet 
som betalingsmiddel. 

Måske er det her, han begyndte på 
sin »Bangalaordbog«. Det var natur
ligvis nødvendige at få lære de ind
fødtes sprog hurtigst mulige; en 
europæisk officer var ofre ene mand 
blandt op cil flere hundrede sorte 
soldater. Flere af dem havde sikkert 
lære sig lidt fransk, kunne måske 
endda lidt engelsk, men det rigtig 
gode forhold, som var nødvendigt 
for at arbejdet under ækvator kunne 
lyl<l<es, fik man kun, hvis man kun
ne tale med sine soldater på deres 
eget sprog. Bangala tales almindeligt 
i Ækvatordistriktet og hører til 
blandt de »Store« sprog i Congo. 
Imidlertid kunne soldaterne komme 
fra andre dele af Congo og tale 
andre sprog. Adskillige congooffice
rer havde lære at udtrykke sig på fle
re lokale sprog. I dag har man regi-

streret ca. 220 forskellige sprog i 
Congo. To steder i kladdebogen har 
Knud Jespersen en håndskreven ord
bog, først dansk-bangala, siden ban
gala-fransk. Han benytter efterhån
den forskellige lokale udtryk som en 
del af sit eget sprog, f eks. lægger 
han tit til ved »libongoern<, flodbred
den. Og en, to, tre hedder på banga
la: moko, miballi , misatu - ifølge 
Jespersen. 

To andre sider i kladdebogen 
giver et indtryk af det liv, han nu 
måtte vænne sig til. Det ene er 
opskrifter på, hvorledes man frem
stiller brød under ækvator, presser 
olie, eller brygger vin af modne 
bananer og spiritus af en poi-poi 
frugt, som vist er det samme som 
papayafrugten. En anden side giver 
et særdeles alvorligt indblik i de syg
domme og problemer, som da des
værre var meget almindelige i 
Congo og tog livet af næsten en 
tredjedel af de hvide i Afrika. H er er 
oplysninger om, hvordan man be
handler hematuri, en alvorlig grad af 
malaria, med blod i urinen; her var 
det mest rabiate råd - et koldt bad! 
Dysenteri , selvbehandling med mad 
og medicin - og - »mod Slangebid 
skal med Held kunde anvendes 
Indsprøj tning af Sol:hypermanga-

nat:kalin 0.10-100 omkring Saaret«. 
Måske havde Jespersen fordel af at 
være uddannet apotekermedhjælper. 

IÆREÅR I COQUILHATVILLE 

I januar 1899 var Knud Jespersen 
tilbage i Coquilhatville. Her blev 
han næsten et års tid, og det er givet 
her han ved praktiske gøremål blev 
uddannet som »kolonisator« og 
opnåede ae få et godt forhold til sine 
belgiske foresatte. H an eksercerede 
de indfødte soldater og holdt opsyn 
med dem, når de efter den daglige 
eksercits bl.a. havde til opgave at 
fremstille og brænde mursten samt 
bygge boliger. Det var endnu kun de 
hvide, der havde boliger af brændte 
sten, de sorte klarede sig med de tra
ditionelle hytter af grene, blade og 
ler. Et par hurtige tegninger i klad
debogen giver et indtryk af, hvordan 
en teglovn skulle bygges, og hvordan 
en bolig af brændte sten så ud: med 
skyggende verandaer, et åbent mid
terrum , hvor man kunne indtage 
sine måltider og et aflukket sove
rum. 

VED NEDRE-LOPORI 

Næste tjenestested blev i ABIR-kon
cessionen, et handelsselskab (»Ang
lo-Belgian India Rubber and Explo-

Fra Jespersens kladdebog. Eksempler fra »Bangalaordbogen« 
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ration Compan y«) . Abir havde ene
retten over hele LulongaRodens bas
sin fra mundingen ved Congofloden 
nord for Coquilharville op til flo
dens øvre løb, ikke særlig mange 
»dagsmarcher« fra Stanleyville, er 
område hvor »de arabiserede indfød
te« boede. Hovedbyen i distriktet 
hed Basankusu. 

I en »journal« i kladdebogen kan 
man nu følge ham næsten dag for 
dag fra 12. februar 1900 til 23. 
februar 1901. I brevkladderne - al le 
på fransk - far man en ide om der 
arbejde, h an havde påtager sig: H an 
var politiofficer i koncessionen, 
skulle sørge for ro og orden - san1t, 
måske der vigtigste, kortlægge de ro 
floder Lunoas og Loporis kilder. 
Postch efen i Simba hed Villems og 
var belgier. De ro blev gode venner. 
Villems havde til opgave at indsamle 
C.T.C. - cautchouc - gummi, som 
må betragtes som en slags »skat«, 
Congostaten pålagde den indfødte 
befolkning. Jespersen var stadig 
sekondløjtnant, men fik 17. august 
1900 meddelelse om, at han nu var 
udnævnt som »lieutenant de la Force 
publique«. 

28. februar ankom Knud Jesper
sen til Simba, hvor han havde sir 
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hovedkvarter. H er opholdt han sig 
knap tre uger før han tog på sin 
første ekskursion rundt i området. 
Det næste år var han på m indst 13 
kortere eller længere rejser, hvor han 
typisk var af sted med en eskorte 
indfødte soldater p å ca. 20-25 
mand. H an besøgte landsbyerne -
det var Congostaten, der markerede 
sit terræn - og han kortlagde områ
det. D et var en kolonisators arbejde, 
helt nede på jorden! I kladdebogen 
er der er par opslag med hurtige 
korrskitser, som må være første 
oplæg til et færdigt kort, som også 
findes i Jespersens efterladenskaber. 
D et sidste en kopi velsagtens, origi
nalen er formentlig indgået i Con
gostatens arkiver. Ved at sammen
holde »journalen « med kortet, kan 
man følge hans rurer i hele 1900. 
Kortet er interessant - og dygtigt 
laver, en kunnen han givet har tileg
net sig under uddannelsen ti l løjt
nant i Danmark. I sin erindringsbog 
har han berettet om sin e rejser, og 
om hvorledes han håndfast skaffede 
ro og o rden i distriktet og fik gjort 
op med de hvide, der endnu på hans 
tid behandlede den indfødte befolk
ning under al kritik. 

Et par navnelister i kladdebogen 

bringer os lidt tættere på de folk, 
han havde under sig. De havde nav
ne som: Gelekka, Mangrali, Kilenge, 
Mondola, Botji osv. I rapporterne 
hører man også om dem. En druk
nede ulykkeligvis på floden og et par 
omkom i kampe mod krigere fra 
fj end ti i ge landsbyer. 

PÅ VEJ HJEM 

I jan uar 1901 forlod Jespersen tjene
stestedet Simba for sidste gang; en 
måned senere - efter et par opgaver i 
om rådet - var han i distriktets 
hovedby Basankusu og blot ro dage 
senere på vej - siklcert med damp
skib - ned ad Congofloden mod 
Leopoldville. Nu var jernbane
strækningen åbnet i sin fulde læng
de, 388 km (det var sket i juli 1898, 
blot et halvt år efter Jespersens 
ankomst til Congo). Der tog ro dage 
at køre strækningen , man kørte kun 
i d agtim erne og blot med 23 km i 
n men. 

6. april blev Jespersen indskibet på 
SIS Stanleyville. Han havde da i 
mellemtiden modtaget »LEro ile de 
Service« af Congostaten, som en 
hæder og bevis på tre års god tjene
ste. Allerede 24. april var han i 
Antwerpen. I Bornholms Avis kun-

Gode råd og medicin mod 
nogle af Congos værste 
sygdomme. 



»L'Etoile de Service«, »Tjeneste Stjer
nen«, Knud Jespersens Jorste Congo
orden, som han modtog i 1901. Leo
pold Il havde stiftet den første Congo
orden, den afrikanslee Stjerne Orden, 
i 1888. I 1891 kom Love Ordenen, i 
1897 en Krone Orden og i 1900 Leo
pold !l's Orden, aLle i flere klasser. 
Jespersen fik med årene flere af dem, 
sidst i 1929 en erindringsmedalje. 
Alle der gennemførte en tre års termin 
i Congostatens tjeneste modtog Tjene
ste Stjernen. Kong Leopold vidste nok, 
hvorledes man bedst kunne styre sine 
trofaste officerer! 

ne man i juni læse, at »H s. Maj. 
Kongen har tilladt Sekondløjtnant 
Knud Jespersen ved Bornholms 
V æbni ngs Bataillon Fodfolk at 
anlægge og bære den af ham af den 
uafhængige Kongostats Suveræn, 
H s. Maj. Kongen af Belgien tildelte 
D ekoration »LEtoile de Service<«<. 

JESPERSENS 
FØRSTE SAMLING 

De 84 første genstande modtog 
museet som allerede omtalt i 1901. 
JespersetLhar egenhændiguuppleret 
med korte beskrivelser, og vi kom
m er igen tættere på forholdene m idt 
i ækvarors jungle! Og hvad var det så 
han havde med hjem: N i spyd er fra 
MomboyoAoden, hvor han opholdt 
sig den første tid, resten er fra hans 
ekskursioner i egnene ved LoporiAo
den: Pile, kastespyd og knive. »Cas
se-Tetes«, hovedknusere. Skjolde af 
bark eller flettede af skrællede og 
polerede lianer og bambus. Krigs
trompeter af antilopehorn og elfen
ben. Af en notits til en af beskrivel
serne fremgår det, at genstandene er 
samlet ind, når der har været 
optøjer, »Krig, Røveri«. Men der er 
også redskaber brugt i det daglige: 
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spisegafler, skeer, skrabere til at glat
ce lianer med , fyrtøj af træ, en fiske
harpun, væver cøj af bambusfiber, 
camtam'er eller »gongoer«, endda et 
skjold af en landskildpadde fra 
Lopori. Becalingsmiciler af jern og 
kobber, økser til skovhugsc - frem
stiller til Knud Jespersen og hans 
fo lk. En særlig kuriositet er en 
»Høvdings Sidesmykke med »M on
ganga«, Medicin - Amulec - for ae 
undgaa at blive saaret - mod onde 
Aander«. 

Måske var noget af det sidste han 
fik fat på en »Lanse ti l at dræbe Ele
fanter - Jægeren lister sig ind under 

Elefancen og støder i Bugen. D en 
stammer fra Baputu' erne en lille 
G ruppe ved Bongandanga Faktori 
ved Nedre Lopori«, skriver han , alcså 
ikke langt fra dis trikcshovedbyen 
Basankusu, hvor han afsluttede sin 
tjeneste. 

AVANCEMENT OG SYGDOM 

I modsætning til så mange andre 
europæere klarede Knud Jespersen 
sig fint i det tropiske klima. Og han 
havde, også som så mange andre, 
B.ec Afrika under huden. H an 
behancilede uden tvivl sine under
ord nede pæne, men han var vel også 
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En »Casse-tete- Hovedknuser af 
ELfanben prydet med Graveringer«. 
Et våben ganske enkelt, som Knud 
Jespersen har konfiskeret på en af sine 
rejser langs Loporifloden i 1900. 
Den er tung og Lang, 65 cm. 

»En Høvdings Sidesmykke med 
»Monganga«, Medicin. En Amulet 
- for at undgaa at blive saaret - mod 
onde Aander« skrev Jespersen om den
ne )fetich«. Høvdingen havde den 
htengende i bæltet. Den er også fra 
Loporiområdet, indsamlet i 1900. 
Den består af sammenrullede og 
-bundne skindstyk/ær med pels på, 
lange skindstrimler, nogle med påsye
de, flettede bastbånd, borster af dyr og 
perlekæder, formentlig af små, hårde 
nødde1'. Endelig et aflangt »ror«, sam
let med et knyttet arbejde. 

et »produkt« af sin rid og han har 
ikke været bedre end så mange an dre 
hvide dengang. Af erindringsbogen 
fremgår det, at han rag afs tand fra 
de grusomheder, som h an var vidne 
til. Brevene i kladdebogen synes at 
bekræfte den indstilling. Han vendte 
tilbage til C ongo, den ene terme 
efter den anden, syv gange i air. Kun 
nødtvunget, på grund af et udbrud 
af sovesyge, mårte han tage sin 
afsked i 1919, efrer 18 år, 7 måneder 
og 26 dage! Han var da avanceret til 
kommandam og havde ansvar for et 
område, der var på størrelse med 
Tyskland og Østrig tilsammen. 

TILBAGE TIL AFRIKA 
Han prøvede at slå sig ti l ro i Dan
mark, men der lykkedes ikke. Sove
sygen var nogenlunde kureret, og 
han havde i 1922 held til at få 
ansærrelse som nChef de Secteur« i 
et handelsselskab i sir gaml e Ækva-
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tordisrrikt. En h andel gik desværre 
skævt, han blev fyret, men fik korr 
rid efter ansættelse som nChef du 
personel noirn ved anlæggelsen af en 
ny jernbanelinie mellem Maradi og 
Leopoldville. Kort tid efrer fik han 
et bedre job som brændeinspektør i 
»Unatra«. »Han havde sin egen lille 
Damper og sejlede rundt paa Flo
den, vist væsentligt fo r at inspicere 
Brændselsposterne«, skrev broderen, 
Erik Jespersen, Aere år senere. 

I 1930 fo rlod han Congo for sid
ste gang, syg og elendig. Et ophold i 
>>Villa Colo niale« i Bruxelles må 
have hjulpet ham så meget, at han 
kunne vende tilbage til Bornholm, 
hvor han slog sig ned hos sin ugifte 
søster Thora, som boede i forældre
nes hus i Vimmelskaftet i Rønne. Et 
opløftende moment må det have 
været, ar hans erindringsbog udkom 
på samme rid - og den fik god kri
tik. 

SKUFFET OG BITTER 

Jespersen var blevet en bi tter mand. 
Han var plaget af sygdom og havde 
vænnet sig ti l et for stort alkoholfor
brug. »Wh iskey og Tobak er efter 
Jespersens Mening god Medicin for 
alle Sygdomme«, skrev en god ven. 
Pensionen fra Belgien var særdeles 
beskeden og Jespersen måtte kæmpe 
for at få til dagen og vejen; i utallige 
skrivelser til det belgiske kolonimi
nisterium gjorde han opmærksom 
på det urimelige i, at han, efter at 
have brugt hele sit liv på Congo, 
kun modtog en lille pension, som 
man dårligt kunne leve af. Hvis 
nogen forsøgte at få ham til at tale 
om sin Congo-rid sagde han: »For
tælle om mine Oplevelser! Nej, 
hvorfor skulde jeg dog gøre det. De 
kan jo læse min Bog«. 

Ved krigsudbruddet i 1940 ude
blev pensionen helt i en længere 
periode. D en gamle, svækkede 
Congo-kommandam fik plads på 
nD e gamles Hjem« i maj 1940. Og 
et år efter, 17. maj, døde han og blev 
bisat fra kirkegårdens kapel. Hans 
bror, pastor Erik Jespersen talte og 
man sang, efter Knud Jespersens 
eger ønske, »Jeg er træt og gaar til 
Ro«. 

Noter 
1. Jespersen, Knud: En dansk Officers 

Kongofærd, C.A. Reitzel 1930. Gennem 

en svigerindes bror, Kay Larsen, fortæller 
KJ om de første af sine mange år i Congo, 
fra 1898-1908. 

2 . Allerede fra midten af 1880erne hvervedes 
skandinaviske officerer og søfolk af den 

uaA1ængige Congostar. En suveræn skil
dring af forholdene finder man i obersr

løjrnanr H. Jenssen-Tusch: Skandinaver i 
Congo, København 1902-1905. Jævnfør: 
www. bo rnholmsm useer.d k 

3. Sravemåden på afrikanske stednavne m.m. 

varierer meget. I arriklen er benyttet 
Jespersens formuleringer. 

4. Hochschild, Adam: Kong Leopolds Arv. 
En fortælling om grådighed, terror og 
heroisme i koloniridens Afrika. Oversar 
fra amerikansk efrer »King Leopolds 

G host«, I 998, dansk udg. 200 I. 



En barndom på Christiansø 
AfCHRJSTJAN FJERD!NGSTAD 

Det var en overraskelse og en oplevelse, da der i 1999 - med udstillinger på Museet på Kol
dinghus og Bornholms Kunstmuseum - dukkede en i Danmark ukendt dansk sølvsmed op ved 
navn Christian Fjerdingstad (1891-1968). I det værk, som fulgte udstillingerne, »Rav & 
Solv. Christian Fjerdingstad, en dansk art-deco sølvsmed i Paris«, og som rummede en lang 
række værdifulde erindringer og artikler om Fjerdingstad som kunstner og som menneske, var 
der en farldaring på, at han var Lidet kendt i Danmark. Og den var næsten lige så spændende 
som hans arbejder er kamkterfitlde. Fjerdingstad var født på Christiansø som søn af en ansat 
ved fjret. Efter Christiansø var der fidgt ansættelser andre steder i Danmark, bl.a. ved Dueod
de fjr og på den jyske vestkyst. På Christianso var Fjerdingstads sans far naturen, først og 
fremmest fitglene, blevet vakt. På den jyske vestkyst stiftede han bekendtskab med ravet. De to 
faktorer blev vigtige drivkræfter i hans senere arbejde som sølvsmed. 

Fjerdingstad meldte sig ved udbrudet af den farste verdensk1-ig til den franske hær far at kæmpe mod det tyske kejserdømme. 
Han kom i kamp, blev såret, fik et stift ben, og havde tanker om at vende tilbage til Damna1-k og genoptage det sølvsmede
arbejde, han var begyndt på før krigen. Men da han i en sporvogn i København oplevede, at falk blev irriterede over hans 
stive ben, besluttede han at slå sig ned i Frankrig, her havde man i offentligheden en anden forståelse far krigsinvalider. 
Fjerdingstad blev en særdeles anset sølvsmed i Frankrig; men har nu også flet en plads i den danske kunsthistorie. Hans 
arbejder i solv, rav, tin, horn, ben og andre materialer repræsenterer noget særligt. Der er natur i hans bedste ting, men også 
den viden at naturen er et eventy1: Blandt hans mesterværker er den rugende edderfugl af rav. I sin erindringsbog .fa 1967 
11Escapade dans Le passe ou La vie d'un Danois en France« (Edition du Rocher) fortæller han om baggrunden far denne 
figu1; om hvilken mageløs oplevelse, hvilket syn det vai; da han som barn første gang så sådan en på dens dunrede. Til sine 
dages ende gemte han i et særligt hylster et udpustet edderfugleægfi'a Christiansø. 
Bibliotekar Ase Rørdam har til jul på Bornholm oversat erindringsbogens leapitel om Christiansø. Og Fjerdingstads enke, 
M adame Leyla Fjerdingstad har venligt givet sin tilladelse til, at det kan trykkes. Fje1dingstads stil er præget af fransk 
elegance, fransk Lethed. Det lykkes ham at tegne et charmerende og uforglemmeligt billede af sit gensyn med Christianso og 
sin begivenhedsrige barndom der far mere end 100 år siden. Her blev hans evne til at fange motivets sjæl vakt. 

Min fødeø: En kæmpemæssig gra
nitblok, som stiger op af Østersøens 
m ørke vand. Øen er omgivet af flere 
småøer og sorte skær, som ligner for
stenede hvaler. H valer, som i tider
nes morgen er standset op på deres 
vej og ligger som vagtposter rundt 
om øen. En dansk konge fra det 17. 
århundrede syntes ikke, at denne 
bevogtning var tilstrækkelig og 
omdannede øen, som indtil da hav
de været ubeboet, til en vældig fæst
ning. H an rejste imponerende m ure 
af grå og rosa granit og byggede soli
de huse til soldaterne. H an anlagde 
en forbi lledlig havn mellem hoved
øen og den lille ø foran . Men øen 
interesserede ikke fjenden, og solda
terne er for længst taget væk; nu er 
der kun en kommandant fra den 
danske marine tilbage. Fiskere fra 
den store ø Bornholm har taget de 
smukke forladte huse i besiddelse, så 
godt at øen i min barndom talte 500 
indbyggere og mange fiskerbåde i 
havnen. Øen hører stadig under 
M arineministeriet, og kommandan
ten er almægtig. 

Foruden fiskerne var der en præst, 
som også var skolelærer, og en jorde
moder, der var gift med en af øens 
to lodser; hun hjalp børnene ind i 
verden, og han hjalp skibene ind i 
havnen. Desuden var der tre-fire 
mænd og deres familier, som passede 
fyret og sirenen. Endelig nederst i 
Gaden - thi den gode konge havde 
anlagt en hel gade - lægen. D enne 
læge havde mange børn. H er havde 
min mor været pige i huset. Hun 
mødte min far, der var god ti l at 
spi lle violin og havde pæne krøller. 
Han passede fyret. H an havde været 
nogle år i marinen, men han vænne
de sig aldrig til havet, og han var 
glad for at få fast grund under fød
derne. Efter deres bryllup bosatte de 
sig i Gaden, på første sal. Nedenun
der boede den anden lods, Ancher, 
med sin kone og datter Ingeborg. 
Sønnen Christian tog ud at sej le 
som helt ung, og jeg husker ham 
knap nok. Mine forældre boede på 
øen til jeg var 7 år. Jeg undrer mig 
altid over, hvor meget jeg kan huske 
fra min tidligste barndom. Men jeg 

Ase Rørdam og Eske K Mathiesen 

er ikke god til at kæde begivenhe
derne sammen. Min brors og søsters 
fødselsdage er min eneste kalender. 
Jeg var 2112 år, da min bror blev født 
og 6 år, da min søster kom til ver
den. Min bror var meget svagelig 
ved fødslen, og mine forældre valgte 
at lade ham døbe med det samme. 

Blomstrende kirsebærtræ i præstens 
have. Foto: Frede Kjøller I Bornholms 
Museum. 

JUL PA BORNHOLM 3 7 



En somme1dag i Gaden, Christiansø. Foto ca. 1910: Bornholms M useum. 

Jeg ser, som var der i går, præsten i 
sin kjole rage en blå emaljekande 
m ed vand, hælde vandet i er fad og 
døbe min bror. Det har nu ikke 
hjulper srorr, for min bror blev sene
re en skrækkelig hedning. I øvrigt 
var øens beboere ikke ganske krist
ne, til trods for den gode pastor. 
O vertroen havde godt fat i sjælene. 
Ingen ung pige vovede sig ud om 
aftenen, og spøgelseshistorierne satte 
gang i snakleen de lange vinterafte
ner, når vinden peb mellem husene, 
og sælerne hylede ildevarslende ude 
på skærene. 

D en kære Ingeborg, lodsens dar
rer, passede os og opflaskede os med 
frygrelige historier om spøgelser og 
gengangere, men jeg har næsren 
glemt det hele. D og husker jeg en 
dag, hvor Ingeborgs far kom hjem 
fra sin lille have mellem klipperne. 
Han var gået op for at lægge kartof
ler. D er i hans egen have kom en 
ukendr mand hen imod ham, han 
var meget høj, en rigtig kæmpe, 
klædr i gammeldags røj: Knæbukser, 
hvide u.ldstrømper og rræsko. Plud
selig forsvandr manden. Ancher med 
det sorre skæg og guldringene lagde 
roligt sine kartofler, karrofler som 
aldrig kom op. Nogen rid senere var 
samme Ancher ude ar gå i klipperne 
i den anden anden ende af øen. Der 
så han den samme kæmpe i færd 
med ar grave mellem srenene. Arrer 
forsvandt han pludselig. H vad kun
ne det mon betyde? Sikken et varsel, 
men for en gangs skyld ikke er 
dårligt varsel. 

D agen efter kom er brev fra Sveri-
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ge. En gammel onkel , som ingen 
havde kendt, var død i Stockholm. 
D enne onkel var skomager. Han var 
kommer som ganske ung til 
Stockholm og var blevet en kendt 
skomager. Ancher tog straks af sred, 
for han havde arvet hele hans for
mue. Fra Stockl1olm hjembragte han 
en symaskine til sine kone og er kors 
med sølvkæde til Ingeborg. M ed et 
var Ancher blevet den rigeste mand 
på øen, men han vedblev at leve som 
før. 

Jeg husker en forfærdelig sne
storm. Der var som om øen gen
nemrystedes af de rasende bølger. 
Alle var urolige, selv børnene græd i 
deres vugger, alle havde venner eller 
slægtninge på havet. Er par gamle 
folk sad i et lille hus, som lå ovre på 
den anden side af havnen. De talte 
måske om deres søn, som var skip
per på en lille skonnert, d er netop 
var på havet med en last brosten. 
Da, med er, forsøgte en sror hvid 
måge at komme ind ad vinduet. 
Den gamle fisker åbnede. I en sne
fygning kastedes mågen ind i stuen, 
hvor den faldt død om. N æste dag 
viste han mågen til nab oerne. Ingen 
sagde noger, men alle forstod, at det 
var et dårligt varsel. Nogen rid efter 
fik de at vide, at sønnens skib var 
gået ned med mand og mus. 

Ja, beboernes sjæl var præget af en 
usynlig verden, og vi, børnene, gik 
ikke fri af dens magt. Når vinden 
tudede i tagskægget, sagde Ingeborg, 
at den sørgede over alle dem , der var 
forsvundet på havet. Der var mange 
hisrorier, der gjorde mig bange, især 

når mørket faldt på. For mig var der 
to verdener: Natten hvo r det var 
bedst at være indenfor, og dagen 
hvor jeg efterhånden opdagede alle 
de usædvanlige ting på øen. 

Jeg er klar over, at jeg har raer en 
vidunderlig start i liver. D enne for
tryllede ø, badet i de lange nordiske 
sommerdages sol. De sorte klipper, 
om givet af bølgernes hvide k.n iplin
ger, skrigene fra de mange forskell ige 
havfugle. H avnen og fiskerne med 
bådene fulde af fisk, hentet miraku
løst op af der mørke, dybe hav, alt 
dette holdt jeg af. De gamle fiskere 
gjorde indtryk på mig. De stod på 
havnen i grupper og tyggede deres 
sorte skrå og fortalte historier. Man
ge af dem havde sej let på alle have 
med store sejlskibe. Jeg var ikke ret 
gammel, da jeg knyttede mig t il en 
gammel fisker; han hed Benneballe, 
et mærkeligt navn selv for en dan
sker. Som ung havde han værer 
guldgraver i Australien, men han tal
te ikke om det, for han var en 
ramælt mand. M ed noget besvær fik 
jeg lov af mine fo rældre til ar rage ud 
at fi ske med ham. Ikke for langt ud, 
og kun i godt vejr! 

Uforglemmeligt, dette første møde 
med havet! Vandet var så klart, 
algerne gled ind under båden, van
det blev mørkere og mørkere og 
endelig, da haver var helr sorr, førsr 
da gav den gamle sig ri! at fiske, som 
om fiskene skulle rrækkes op af der 
rærre m ørke, for ar de kunne lære en 
gammel guldgraver og en lille 
undrende dreng at kende. Den gam
le var snarr tilfreds med sin fangst; i 
stedet for ar vende tilbage ril havnen 
tog han ruren rundt om forskellige 
sm åøer og skær. Flokken af havfugle 
omkring os, edderfuglene i deres 
brogede fjerdragt, deres knurren og 
deres ynde fortryllede mig hver 
gang. Jeg tror, mine rure med den 
gamle fisker gjorde mig fortrolig 
med dyrenes verden. ».Åh, du holder 
af edderfuglene, jeg skal vise dig 
deres rede«, sagde den gamle en dag 
til mig. Vi lagde ind ved en helt Bad 
ø, som var dækket af lyserøde blom
srer og med tjørnekrat hist og her. 
Mågerne skreg over vore hoveder, og 
luften vibrerede i den klare fo rårssol. 
Der mellem stenene og blomsterne: 
Reden. Intet andet end dun, som en 
grå, ensarter pude. Den gamle 
spredte blidt dunene med sine kro-



gede fingre: Der lå fem æg i den 
smukkeste grågrønne farve og helt 
varme. Er kort glimt, hvorefter fi ske
ren hurcigt dækkede æggene til. »Ser 
du, moderen er taget ud på havet for 
at finde føde, og hun vender snart 
tilbage for at ruge videre«. For mig 
var det en begivenhed at se denne 
rede. Senere forstod jeg, at dette syn 
var en slags dåb, som knyttede mig 
til dyrenes og planternes liv for altid. 
H ver gang jeg ser ned i en rede, lige 
meget hvor, genser jeg de fem æg fra 
min barndoms fortryllede ø. 

Der var et skær som en stor Had 
sten . Der mødtes sælerne og opførte 
deres uhyggelige koncert, som altid 
fik mig til at gyse lidt. Man så dem 
på lang afstand, men når bådene 
nærmede sig, sprang de ud, og man 
så deres sorte hoveder ude på havet. 
En dag, da den gamle roede ud til 
skæret, var der ingen sæler at se. 
Han lagde til og rakte mig hånden, 
så jeg ku nne gå på de glatte sten. Vi 
gik sammen over til den anden side 
af øen, hvor bølgerne slog mod gra
nitten. Der var en kæmpesten og 
der, skjult bag denne klippeblok, en 
vældig sæl. Vi var helt tæt på den. 
Lige så overrasket som vi vendte den 
sig mod os med en truende hylen, 
idet den viste sine helt nedslidte 
tænder. Benneballe skyndte sig tilba
ge til båden for at hente en af de 
tunge årer. Jeg var alene tilbage, som 
lammet, ansigt til ansigt med sælen, 
m en den må have forstået, at jeg 
ikke var farlig. Den lagde sig ned 
uden at vise tænder og så på mig 
med sine store, sorte øjne. Men 
pludselig så den min ven komme 
m ed åren, og så vendte den hurtigt 
om mod havet, og som en trænet 
dykker sprang den ud i det dybe 
vand. Jeg så den store grå klump for
svinde ned i dybet. »Ved du hvad, 
Christian , i Australien har jeg set 
nogle dyr, som man kalder kængu
ruer, de er lige så store som denne 
sæl. De springer som græshopper«. 
M en jeg kendte hverken kænguruer 
eller græshopper, og billeder af mær
kelige dyr viste sig for mit indre bar
neblik, da vi atter sad i båden. Da 
jeg kom hjem, sagde jeg ikke noget 
til mine forældre; måske ville jeg 
ikke mere få lov til at sejle ud med 
min gamle ven. Min mor kunne 
ikke forstå, hvorfor jeg havde så 
svært ved at falde i søvn den aften. 

Sælerne var fiskernes store fjende; 
især hadede !aksefiskerne dem. D e 
sønderrev garnene og åd laksene på 
krogene. De lod altid hovederne 
være tilbage, en gammel sæl skulle 
ikke risikere noget med de ubehage
lige kroge. 

Om vinteren, når fiskerne vendte 
hjem fra deres hårde tørn på det 
oprørte hav, var det ofte kun hove
derne, der var tilbage af fangsten. 
Regeringen havde ganske vist forsy
net fiskerne med gamle krigsgeværer 
og betalte en præmie på 10 kroner 
for hver dræbt sæl, men det var sjæl
dent, at en fisker kom ind i havnen 
med en sæl. Og når det skete, var 
det en stor begivenhed for os børn. 
Fiskerne anbragte sælen på en slags 
båre, og fire mand bar fj enden over 
Gadens grove brolægning og helt 
hen til øens yderste punkt. Alle bør
nene gik i optog for at hjælpe ved 
Håningen. Fedtet blev hældt ned i en 
stor kedel, kogt til tran og brugt til 
at smøre fiskernes lange støvler med. 
Efter ceremonien blev den Aåede 
krop kastet i vandet, og strømmen 
førte den hurtigt ud på havet, hvor 
en sværm af måger sloges om rester
ne. 

Men den store begivenhed for os 
drenge var koens ankomst. H vert 
forår kom koen fra den store ø 
Bornholm for at tilbringe sommeren 
på en mark, som man flot kaldte 
»rugmarken«, på størrelse med en 
tennisbane. »Koen kommer! Koen 
kommer«! Klapren fra drengenes 
træsko, alle var på havnen. Man så 
koens sorte hoved i den lille båd, 

som dansede på bølgerne. Endelig 
sejlede den ind i havnen, og man fik 
med stort besvær koen op på kajen. 
Den stod, lidt fortumlet af rejsen, og 
omgivet af alle os drenge lod den en 
Hot kokasse falde på brolægningen . 
Se hvad den kan! Stor beundring. Vi 
går lidt nærmere, de modigste af os 
rører ved den. Rudolf, tapre Rudolf, 
kravler ind under koen, at han tør! 
Ledsaget af børnene føres den ad 
stenede stier hen til rugmarken , 
hvor den tøjres. Der bliver drengene 
siddende længe rundt omkring på 
klipperne for at se, hvordan koen 
tager imod øens græs. Jeg foretræk
ker at gå hjem, fo r jeg var en frygt
som natur. Tøjret kunne gå i styk
ker, man ved aldrig? 

Nogen tid efter var der igen stor 
ståhej på havnen. Mine forældre 
havde bestilt en barnevogn ti l min 
bror; aldrig havde man set noget lig
nende på Christiansø. Den skulle 
vise sig at være ret upraktisk, ikke 
mindst på stierne med trapper " . 
Men min mor havde sat sig det i 
hovedet, og en dag gik hun ud med 
min bror i barnevognen .for ae se 
koen. Jeg havde noget meget vigtigt 
at gøre i den anden ende af øen. 
Min mor kom hen ti l rugmarken, 
koen lå og tyggede drøv. Den rejste 
sig hovedkulds, da den så min mor 
komme med vognen. Rasende kaste
de den sig mod dem, sled tøj ret i 
stykker, min mor nåede kun lige at 
gribe min bror og løbe. D et var ikke 
hende, men vognen, den havde set 
sig gal på. Den gik til angreb på den 
helt nye vogn, og da min far kom 

Christian Fjerdingstads slot i L1sle-Adam (nu nedrevet). 
Ved brønden i haven Christian Fjerdingstad, til venstre Jeanne Bjørn-Andersen. 
Foto: Mogens Bjørn-Andersen. 
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derud nogen tid efter, fandt han 
bare en jernbunke, som han kastede 
i havnen. Min frygt havde altså 
været berettiget! 

Jeg har omtal t den modige 
Rudolf. Han var ældre end jeg, og 
han blev min barndoms helt, han 
var ikke bange for noget. Han klat
rede op i de store sejlskibes master, 
svømmede som en fisk og sprang i 
vandet fra de høje klipper. D et var 
ham, der lærte mig at fange ulke, 
hvilket ikke var særlig svært: Et styk
ke tøj på krogen, og der var bid. D et 
var kun for sportens skyld, for vi 
spiste ikke dette grimme dyr med 
det store hoved. Men en gang da 
Frederik VII var på besøg på øen, 
ville H ans Majestæt absolut smage 
dette tudsefjæs. Historien melder 
ikke noget om, at majestæten kunne 
lide den. 

En dag var Rudolf og jeg ude at 
fiske ulke ved klipperne. Lige plud
selig kommer en kæmpelaks, helt 
plerrer. D en snuser et øjeblik til min 
madding, et stykke hvidt lagen, og 
forsvinder lige så hurtigt, som den er 
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kommer. .Åh! Bare jeg havde haft et 
stykke sild på krogen, så havde jeg 
fanget en laks, men laksen ville have 
trukket mig ned i vander, og min 
historie ville være blevet betydelig 
kortere. 

Samme Rudolf tog senere ud at 
sejle som matros på et stort sejlskib. 
Efter ar have rundet Kap Horn flere 
gange, vendte han tilbage til øen og 
blev den bedste !aksefisker. For !ak
sefiskerne udgjorde en slags adel 
blandt fiskerne. D e gamle gik ikke 
for langt ud og nøjedes med at fiske 
torsk med line, mens laksefiskem e 
gik langt ud i deres store både. Vi 
kunne se deres brune sejl forsvinde i 
horisonten. Jeg drømte om at rage 
med dem ud en dag, men der skul le 
gå år, før jeg så en laks blive haler op 
af havet. Det var vinterfiskeri, som 
krævede hårdføre mænd. 

Fisk. Rav, solv og bojfelhorn. 
Samling Leyla Fjerdingstad. 

Brevpresse »Edderfugl« ca. 1925. 
Rav, sølv og perlemorsagtig sten. 
Privat samling. 

Nogen tid efter vort møde med 
sælen døde gamle Benneballe. På 
øen var der et sted, hvor man kunne 
forrette sin nødtørft, det blev kun 
brugt af fiskerne. Det var anbragt på 
høje bjælker og vendte ud til hav
nen. H er var der en række huller; 
nedenunder var der store sten og liv-
1 ige rotter. Intet måtte falde ned i 
rotternes verden. D er fandt man en 
dag min gamle ven død, siddende 
over er af hullerne. Heldigvis så jeg 
det ikke. 

Jordemoderen, som boede nær ved 
os, havde hjulpet en hel generation 
til verden. Det blev min tur en søn
dag. Hun fortalte mig senere, at det 
var noget særligt: Søndagsbørnene 
ser ting, som andre ikke ser. En dag 
- jeg har ikke været ret gammel -
fandt jeg på fæstningsmuren en 
engelsk guldmønt med St. Georg og 
dragen. Min jordemoder var meget 
stolt: »Der ser I, jeg havde ret, det 
viser sig allerede tydel igt«. Dengang 
forstod jeg det ikke, men jeg har 
ofre siden tænkt på det. 

Hvad angår det kulinariske husker 
jeg kun lidt. Jo, fiskerne lavede en 
slags fiskesuppe, »Coteriade«, nøjag
tigt som jeg senere har set de bre
tonske fiskere lave den. To gange om 
ugen medbragte postbåden mælk, 
kød, brød og breve. Skipperen var 
en rigtig gammel søulk. Vej ret kun
ne være forfærdeligt og havet i 
oprør, han ville ikke blive på øen 
natten over, fordi der i hans ungdom 
havde der været en historie med et 
fo rulykket skib, en engelsk brig, 
hvor hele besætningen var fo rsvun
det. Han havde forsømt sin pligt 



som sømand og turde ikke tilbringe 
natten på øen, hvor han hele tiden 
hørte skrigene fra de skibbrudne. 

En gang imellem kom et skib til 
øens kolonialhandel. Jeg husker tøn
der med puddersukker, som man 
tømte oppe hos købmanden og som 
man straks, når de var tomme, rulle
de ned til havnen. Så gjaldt det om 
at skrabe resterne af. En dreng i hver 
tønde. Rudolf, altid Rudolf, trillede 
en sukkerkugle så stor som et gåseæg 
i hånden. Vore mødre var knap så 
glade, når vi kom hjem med håret 
og tøjet fuldt af sukker. 

H vert år kom et stolt skoleskib 
majestætisk glidende ind i havnen, 
hvor det blev nogle dage; så var der 
fest. Forrest på øen lå »Månen<<: En 
bygning med en lang, lavloftet sal. 
H er dansede øens piger hver aften 
med drengene fra skibet. Når skibet 
sejlede væk med dets hvide sejl, stod 
alle pigerne på kajen. I flere dage 
glemte Ingeborg at fortælle spøgel
seshistorier. 

Som barn elskede jeg at sidde på 
en klippe og kigge ned i det klare 
vand, se bølgerne lege med algerne, 
en fisk der pludselig kom til syne for 
at forsvinde igen i det tætte mørke. 
På den anden side af øen var der fla
de klipper uden vegetation; dec var 
der, lodsen havde set genfærdet. 
Mellem stenene var et lille vandhul, 
som bølgerne af og til skyllede ind 
over. Midt i dette vandhul opdagede 
jeg en lillebitte klynge alger, hvor en 
forunderlig fisk holdt til: Gennem
sigtige finner og en krop som det 
pure guld. Pludselig kom den ud af 
sit skjul for at snappe en lille tang
loppe og skjulte sig igen i algerne. 
Rudolf den alvidende, sagde mig 
dens navn, som jeg stadig husker, 
men på dansk. Ja, dyrene, fuglene, 
fiskene og sælerne optog min barne
sjæl. Jeg foretrak at være alene midt 
mellem alle disse vidundere frem for 
at lege med de andre børn. Men en 
dag var alt dette forbi. Min far blev 
forflyttet til en stilling i Jylland. 

Dette kan måske synes meget lige
til, men jeg er nødt til at fortælle, 
hvad der var sket forud for dette. 
Den sidste vinter på øen blev meget 
hård. En iskold vind blæste fra 
Rusland; isen lagde sig i havnen, fis
kerne kunne ikl(e gå ud. Mågernes 
skrig havde forandret sig, og jeg hør
te lodserne sige til min far, ae måge-

skrigene foruroligede dem, skrigene 
varslede hård frost. Dagen efter lag
de blæsten sig, men samme nat frøs 
havet helt til. Mågerne og vildæn
derne havde forudset det, alle var 
fløjet væk. Ikke et eneste fugleskrig, 
den store hvide stilhed. Og isen 
holde i mere end to måneder. Man 
var hele afskåret fra omverdenen, 
måtte leve af de magre reserver af 
saltede sild og kartofler. Mine foræl
dre havde været forudseende og hav
de samlet lidt forråd. Jeg husker en 
seng fuld af grove sorte brød. Men 
nøden viste sig snart i fiskernes huse. 
Mange børn spiste hos os hver dag, 
og jeg ser dem endnu kaste sig over 
vore helt tørre sorte brød. 

Om natten kunne man høre isen 
knage og den sibiriske blæst hyle 
nådesløst mellem husene. Gamle 
follc døde, men jorden var for hård 
at grave i. Øens butik var helt tom, 
da vinden en dag drejede om i vest, 
en mild og fugtig vind. Sneen faldt 
på klipperne, og vandet strømmede 
overalt. Isen revnede. Med en tord
nende lyd stødte den mod småøer 
og skær og hobede sig op på de 
blændende hvide klipper. Mågerne 
vendte lidt efter lidt tilbage. En dag 
kunne fiskerne igen gå ud, menJ rnn 
for at opdage at alle fangstredskaber
ne var blevet føre bore med isen. 
Den var kommet så pludseligt, at 
fiskerne slet ikke havde nået at bjær
ge dem. Ingen penge, ingen garn, 
ingen line til laksene; alle led nød. 
Sulten bankede på alle døre. 

Da begik min far en fejl. Han 
skrev en artilcel til et københavnsk 
dagblad, hvor han gjorde rede for 
Christiansø-fiskernes tragiske sirua-

Halskæde med skeblade. 
Sølv og guldregn. 
Samling Leyla Fjerdingstad. 

Broche som fisk. Horn og guld. 
Samling Leyla Fjerdingstad. 

non. Straks indløb hjælpen fra 
resten af Danmark, og den største 
nød blev afhjulpet. Men øens gamle 
kommandant tog ham det meget 
ilde op. Min far havde ikke spurgt 
ham, før han skrev, og han skrev 
derefter en række artikler i aviserne. 
Samme ko mm an dan t påstod, ae 
beboerne ikke havde manglet noget, 
og at hjælpen havde været over
flødig. En af mine onkler i Køben
havn, som havde en overordnet stil
ling, forsvarede min far som gik ud 
af striden som sejrherre, men allige
vel blev han forflyttet til et barsk 
sted i Jylland. 

Dengang forstod jeg ikke ret 
meget; min far har senere fortalt mig 
om det. Før vor afrejse fra øen døde 
den gamle kommandant. Hvordan? 
Jeg husker det ikke mere, men i 
hvert fald ikl(e som min ven Benne
balle. Man satte kommandantens 
hus i stand til den nye beboer, som 
skulle komme. En dag vaskede to 
kvinder storvask i et vaskehus, som 
stødte op til huset. Den ene lod et 
ord falde om, at den gamle ikke 
altid havde været, som han burde. I 
det samme hørte man en frygtelig 
støj oven over vaskeriet, som om 
nogen rullede med store tomme 
tønder. Kvinderne løb skrigende ud 
af vaskehuset. Fiskerne kom, og en 
af dem kravlede op på en stige. Lof
tet var tomt, ikke en tønde, intet. 
Men en af mændene skulle blive, 
ellers ville kvinderne ikke fortsætte 
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Havnen, Christiansø. Foto 1912: Bornholms Museum. 

deres arbejde. Det er den sidste 
spøgelseshistorie, jeg husker fra øen. 
Som sædvanligt så sand, så sand ... 
Vi tog postbåden en smuk vindstille 
dag, edderfuglene tumlede sig på det 
spejlblanke hav. Men sejlene ville 
ikke folde sig ud, skipperen og hans 
hjælper måtte møjsommeligt ro den 
tunge båd. Det varede meget længe, 
før vi tabte øen af syne ... 

53 år senere genså jeg min fødeø. 
En sommerdag tog min kone og jeg 
af sted med en smuk båd fyldt med 
turister. Vi talte fransk sammen. En 
meget venlig dame, lidt oppe i åre
n e, spurgte os på et sprog, som lig
nede fransk ganske godt, hvor jeg 
var fra. Jeg sagde på fransk, at jeg var 
fra Christiansø, men hun fors tod der 
ikke. Foran os dukkede øen op. 
Edderfuglene, mågesværmene og 
havet, et spejl, præcis som jeg havde 
set det for m ig i alle årene. Da vi 
gled ind i havnen, må jeg tilstå, at 
jeg havde svære ved at skjule min 
bevægelse, men den venlige dame 
kom mig til undsætning - »så er det 
C hristiansø«, med en håndbevægelse 
som om hun var bange for, at vi 
skulle tage fejl af bussens stoppested. 
Menneskene havde forandret sig. 
Helt andre folk ventede os på kajen: 
Damer i sommerkjoler, kunstmalere 
med for kort skæg og for langt hår, 
en mor med en barnevogn, koen var 
der altså ikke mere. Men det var kun 
menneskene, der havde forandret 
sig, alt var som før. Og dog, fisker
nes nødtørftsted med de mange hul
ler var der ikke mere, man havde 
erstattet dem med moderne toiletter, 
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hugget diskret ind i muren ved hav
nen. Staten havde freder øen; ingen 
moderne huse, husene havde samme 
farve som i min barndom. Jeg satte 
min hukommelse p å prøve. Jeg hav
de en fornemmelse af endnu en 
gang at tage øen i besiddelse. Der 
var Gaden med sine grove brosten 
og der stedet, hvor vi boede, hvor 
jeg var født. Der kommandantens 
flotte bolig. Jeg fortalte min kone, ar 
der ville ligge en stor sten, når vi 
drejede om hjørnet: Den var d er sta
dig. H vis man gik op ad granittrine
ne, ville man finde lodsens lille, tre
kantede have. Øverst o ppe kirkegår
den med sin grønmalede låge. D er 
tre rønnetræer, ja men en smule 
bøjede af blæsten, en smule tykma
vede som jeg selv. D a vi kom over på 
den anden side af øen, til der sted 
som blev kaldt »Verdens ende«, fik 
jeg pludselig lyst til at gense det lille 
vandhul. Kunne d et tænkes? Pytten 
var der stadig, den lille klynge alger, 
og minsandten også d en lille fisk. 
Pludselig for den ud af algerne og 
snappede igen sit lille dyr. Jeg blev 
fortumlet stående og betragtede min 
ven fra dengang eller en mere eller 
mindre fjern slægtning. Lige så 
pludseligt, helt livagtigt, så jeg et 
barn stå ved siden af mig, en dreng 
med lyst krøller hår, store blå øjne, 
som så forbavset på mig: »Du ligner 
min far«. - »H vad laver din far«? -
»H an spiller violin«. - »Og din far, 
hvad laver han«? - »H an er der ikke 
mere«. Igen var jeg alene med min 
fisk med de gyldne sider. Men der 
var stadig meget at se på øen, og jeg 

gik tilbage til min kone som ventede 
på klipperne. 

D a vi korn tilbage til Gaden, fik er 
ældre par øje på os. Kvinden så på 
mig og sagde uden røven: »D et er 
Christian«! Jeg svarede: »Og du, du 
er Ingeborg«. Jeg tro r, jeg sagde, ae 
hun ikke havde forandret sig. Vi vi l
le tage den hvide båd ti lbage samme 
eftermiddag, men det kunne der 
ikke være tale om, vi skulle blive 
na tten over hos Ingeborg og hendes 
mand. Vi gik ned til havnen, hvor 
båden sejlede af sted med alle turi
sterne og den venlige gamle dame. 
Der var ikke m ange fiskere tilbage 
på øen, de foretrak ae bo på den sco
re ø Bornholm, hvor de havde lette
re ved at sælge deres fisk. H avnen 
var næsten tømt for skibe. En gam
mel fisker sad hele alene ved en for
tøjningspæl, en smuk mand, som 
roligt sad og røg pibe. Jeg kunne 
ikke lade være med ae kigge på ham, 
men jo, det var Rudolf Dee var vir
kelig ham, men han kunne ikke 
kende mig. Og dog: »Var det ikke 
dig, der falde i havnen, og som min 
far trak op ved håret i sidste øje
blik«? Dee var rigtig nok, men jeg 
husker ikke denne hændelse, min 
mor har fortalt mig om den. 

Til sidse besøgte vi fyrmesteren, 
som nu også var øens kommandant. 
Han bor i det gamle hus, hvor den 
ene kommandant har efterfulgt den 
anden igennem århundrederne. Jeg 
har sjældent set så smuk en bolig. 
Ud søgte, gamle tæpper og smukke 
møbler, og på væggen gode malerier. 

G ennem vinduer så vi havnen og 
øen foran og længere væk den rosa
farvede blomsterø, edderfugleøen og 
alle de andre skær. Barndommens 
oplevelser gled forbi der mellem 
småøerne, den gamle Benneballe og 
sælen. Et øjeblik havde jeg en for
nemmelse af, at intet af betydning 
var sket efter at jeg havde forladt 
øen, en sommerdag for 53 år siden. 

Vi prøvede at sove, denne lyse 
nordiske nat, men mågerne skreg, 
når de kredsede over husene, skreg 
når de sad på tagene, skreg, skreg 
hele tiden. Edderfugleøen er nu for
beholde fuglene. Og hvert år kredser 
større og større mågeflokke over 
havet. 

D a vi tog båden næste dag, var det 
tåger. Øen forsvandt, sløret som i en 
drøm. 



Det hørte afhænger af ørerne der hører 

en kort skitse af det bornholmske 
sprogs udforskning 

Ud Ji'a sit arbejde med Sprogminuttet på DR-Bornholm foretager Lektor ! VAR lÆRKESEN, 

Bornholms Amtsgymnasium, nogle nedslag i udforskningen af det bornholmske sprog fra de 
ældste optegnelser til vore dage. Han viser dermed hvordan studiet af sproget nøje hænger sam
men med forskeflige tankemønstre i skiftende perioder og hos forskeflige grupperinger: js. 

»H an talte altså så bornholmsk, så 
jeg næsten slet ikke ku' forstå hva' 
han sa'e«. betroede en ung pige sin 
veninde. D e havde begge været til 
fest nogle dage før, og pigen havde 
truffet en fyr som nu var samtalens 
genstand. Men der var et problem 
m ed ham: Sproget! Der skægge var 
bare at den unge piges egen sprogto
ne var umiskendelig bornholmsk; 
men hun talte »tyndt«. Hvad der er 
bornholmsk, afhænger altså af ører
ne der hører. Det gælder også i 
udforskningen af sprogforholdene 
her på øen. Ø rerne far dog ikke lov 
til at blafre frir, men styres af meto
der og teorier. Hvis man læser for
skellige undersøgelser op mod hin
anden, vil man derfor møde forskel
lige projekter og fo rskellige fo restil
linger om bornholmsk. 

RAVNS OG RESENS 
BESK.RlVELSER 
D e første kilder er enevældens egns
beskrivelser, som skulle kaste glans 
over den ny styreform. De er derfor 
en slags raritetssamlinger hvor tale
sproget kun vises ringe interesse. 
Der betyder dog ikke at de er uden 
in teresse fo r sprogstudier. Rent bort
set fra at de giver et fi n t bevidstheds
historisk indblik. 

Rasmus Pedersen Ravn (1602-77, 
sognedegn i Aakirke) indleder sin 
Boningholms Krønike 1671 (udgivet 

Thumhs beskrivelse indeholder et 
meget fint biffedmateriafe fra Born
holm; men netop dette biffede tolker 
snarere tidens arkadiske idealland
skab. 

1926) med en imponerende barok
prosa i dedikationen til kongen. 
H an lægger stor vægt på at skildre 
øens h istorie så den forbindes både 
med bibelsk skabelseshistorie og 
dansk kongehistorie, uden smålig 
hensyntagen til om der er tale om 
sagn eller dokument. Sprogligt 
bidrager Ravn med en drøftelse af 
navnet Bornholm og stednavne i de 
enkelte byer, herreder og sogne. 

Antagelig har Ravns krønike haft 
betydning for Peder H ansen Resens 
(1625-88) arbejde med Atlas Dani
cus (1677) 1, et storværk om det nye 
enevoldsrige som dog på grund af 
rigers dårlige fi nanser ikke blev udgi
vet! Værket er mere topografisk 
anlagt end Ravns, og selv om den 
historiske fors tåelsesramme ikke 
adskiller sig principielt, er sagnhisto
rien skåret ned til en halv side. Som 
noget nyt foretager Resen sprogkriti
ske tolkninger af navnestoffet med 
inddragelse af norrøne former, som 
han har kendt til bl.a. fra sine udgi
velser af H avamal og Snorres_Edda. 
Ligeledes bringer han tegninger og 

rydninger af bornholmske runeind
skrifter. Noget som var muligt efter 
Ole Worms værk om de danske 
runeindskrifter fra 1643.2 

AMTMAND URNE 

I l 740'erne puslede sekretæren i 
Danske Kancelli, Erich Johan Jessen, 
endnu engang med en topografisk 
beskrivelse af Danmark-Norge, og 
den daværende amtmand på Born
holm, J. C. Urne (1705-87), var 
parat med sin beskrivelse i 1745, 
kun fem år efter at han havde til
trådt sit embede. Senere fik dette 
arbejde betydning både for Thurahs 
beskrivelse af Bornholm (1756) og 
for Erik Pontoppidans Den danske 
Atlas (1 763-64) . 

Urnes Bornholmsbeskrivelse3 far 
en ny betydning på det sproglige 
område. På Erik Pontoppidans ini
tiativ var der i instruksen fra Danske 
Kancelli bedt om en fortegnelse over 
»de rareste Ord og Talemaader« samt 
en forregnelse over særlige person-

a_v_ne. Det var dermed første gang 
at talesproget blev taget op i form af 
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En af runestenene i Ny Lars gengivet 
efter Resen. Ifølge »Danmarks Rune
indskrifter« skal indskriften tydes: 
Kåbe (?)- Sven rejste denne sten 
efter sin son Bose, en [velbyrdig] 
'dreng', som blev dræbt i kampen 
ved Udlænge. Gud herren og sankt 
Mikkel hjælpe hans ånd. 

en liste over bornholmske ord og 
talemåder. Noteringen af ordene er 
måske ikke helt sikker; men Urne er 
en observant iagttager. T il ordet en 
»douva« tilføjer han således: »U bli
ver efter bornholmsk Udtale forvand
let til ou, ". e. g. en Froua, en Frue; 
en Stoua, en Stue; at troua, true; at 
koua, at fo rkue; en Fougl, en Fugl; et 
Hioul, et H jul (Urne, s. 96). Og til 
ordet »Stifmoderen« om feber har 
han denne bemærkning: »Derunder 
siunes at ligge en Slags Superstition 
hos de eenfoldige, at de ligesom ei 
tør vove at nævne Sygdommens rette 
Navn. Ligesom Normanden, naar 
hand kalder Ulven Graae-Been og 
Biørnen: Stor-Tassen«. (Urnes. 104). 

LAURITZ DE T HURAH 

Hofarkitekt Lauri tz de Thurah 
(1706-59) havde planer om en topo
grafisk beskrivelse for hele riget, 
men nåede dog kun at skrive om 
Samsø, Amager og Bornholm. Skønt 
han aldrig selv har været på Born
holm, er værket ganske minutiøst. 
Så han har åbenbart haft gode med
delere. 

I sproglig henseende vejer navne
stof og runeindskrifter tungest; men 
han har også øre for talesproget. 
F.eks. anfører han bornholmske 
sprogformer som »Mys« (om mus i 
fl r.) 4, »Hiul-Katte« (pindsvin)S og 
»Kayer« (alliker).6 At han er ganske 
præcis i forhold til de bornholmske 
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betegnelser, ser vi også af hans omta
le af bornholmske frøer, »som her 
kaldes Pugger«. H an nævner også 
klokkefrøerne: »Eet sær slags Tudser, 
kaldet her Rørdrommer, som ere 
mindre end andre Tudser, men deres 
Skrig og Sang er næsten som Lyden 
af en Klokke. De sidde gierne to og 
ro sammen, som formodentlig er 
Par; Thi den enes Røst er grov, og 
den andens finere; De findes dog ei 
over alt, men alene hist og her paa 
nogle Steder, og er mueligt det sam
me Slags som i Sielland kaldes Peder 
O xes Frøer<<. (Thurah s. 11). 

FOLKEÅND OG MO DERSMÅL 

Når man læser den Beskrivelse over 
Bornholm, som den 21-årige born
holmske li tterat Peder N ikolai Skou
gaard (1 783-1838) udgav i 1804, 
slår det en at alene indholdsforteg
nelsen spejler en ny måde at tænke 
sammenhænge på, som adskiller 
bogen fra forgængerne. Som disse 
begynder den ganske vist med en 
udredning af øens navn. M en der
næst bygges fremstillingens afsnit 
systematisk oven på hinanden, først 
et afsnit om geologi, dernæst et om 
botanik, et om zoologi og endelig et 
om menneskene. D et er den samme 
m odel vi finder i tidens naturfilosofi, 
dog uden dennes dialektik og med 
større vægt på nytten. 

Også i and re henseender var Skou
gaard præget af den ny tid. H an var 
således bland t de nationalt vakte 
som i 1801 trådte ind i Studenter
korpset til forsvar mod englænderne. 
Der opstod en forbindelse mellem 
ham og N . F. S. G rundtvig. En for
bindelse som Grundtvig gang på 
gang vender tilbage til, ford i Skou
gaard fik afgørende betyd ning for 
Grundtvigs historiske interesse: »At 
dette Bekjendtskab ei, som saa man
ge andre, opkom og forsvandt, dertil 
laae fra først af Grunden i, at 
Grundtvig yndede Nordens Historie, 
og derfor var saare glad for at træffe 
En af de Faa, der baade yndede og 
lejendte den«.7 (Mine fremhævelser). 

Skougaards historiske begavelse 
blev imidlerå d stækket af ydre for
hold. I Beskrivelse over Bornholm 
havde han fremsat nogle kritiske 
bemærkninger om embedsførelsen 
og om den allerede i 1670 afdøde 
Frederik III. Derfor blev bogen 
beslaglagt og Skougaard idømt 14 

dages fængsel! Langt værre var det 
dog, at han også blev idømt livsvarig 
censur. D en skulle i realiteten vise sig 
at udelukke ham fra en videnskabe-
1 ig løbebane. 

O plysning, folkeånd og romantik 
dannede baggrund for en ny interes
se fo r modersmålet ved indgangen 
til det 19. århundrede. H elt i over
ensstemmelse med tidens opfat telse 
af modersmålet som det talte sprog, 
viser Skougaard interesse for en 
fonetisk beskrivelse af bornholmsk. 

Som en prøve på om folk er born
holmere, anfører han en remse, som 
han mener kun kan udtales rigtigt af 
en bornholmskfødt: 

Kattijn å Kæjijn 
SLoes om væjijn, 
Kattijn tou Kæjijn, 
Smid ijn i væjijn; 
»Au au!« sa Kæjijn 
»]a brænde mei på væjijn«. 
»De' varet«, sa Kattijn, 
»Du kujne lad mei hat ijn«B 

Som optakt til den lille remse om 
katten og killingen beskriver han n
udtalen således: »Naar n har et j for
an sig, da beholder j sin sædvanlige 
Lyd, men n høres da hartad som 
Franskens n fi nale eller som ng f.E. 
[ejn manj] læses hartad som i 

~e fftf\lelft 
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Titelblad til P.N Skougaards 
»Beskrivelse over Bornh0Lm<1, 1804. 



D ansken [eej ng majng], dog med en 
langt blødere Udtale«. (Skoug. s. 
11 3. Parenteser indsat af mig). Læg 
mærke til at han hele tiden må 
prøve sig frem, for lydskrift brød 
først igennem i løbet af 1800-tallet. 
Men det er slående, at han i mod
sætning til tidl igere beskrivelser hele 
tiden generaliserer sine iagttagelser. 
Han stræber efter en systematisk og 
præcis beskrivelse af »udtalen af bog
staverne«, som han siger. Netop i 
kraft af dens systematik og generali
sering bliver Skougaards sprogbe
skrivelse en pionerindsats for senere 
tiders studier af talesproget på Born
holm. 

Skougaard opfatter bornholmsk 
som et selvstændigt sprog og kan 
netop derfor tale om flere dialekter 
på Bornholm. Han nævner at born
holmere sædvanligvis apostroferer 
meget som i »tana ' nr' idå'jn«. Men 
dette træk findes ikke i Gudhjem. 
Her hedder det »hojnijn« og ikke 
»hojn«, ligesom det hedder »kon
nan« og »faded«.9 

På Sydbornholm finder Skougaard 
en anden dialekt, karakteriseret ved 
at ordene trækkes længere ud, og 
ved at der lægges et ekstra a på voka
len i entalsord: ejn slæa, en åa, ja 
endog et træa. Desuden er sydborn
holmernes dialekt »pibende el ler 
syngende, der forenet med den rap
pe Udtale dertilsteds, gjør den ube
hagelig at høre paa mere end egent
lig Bornholmsk, der tales rent ud«. 
(Skoug. s. 121). Samtidig med en 
systematisk beskrivelse af talesprog 
og varianter af det, opstår der meget 
let sproglige værdidomme Også det 
er vel egentlig et moderne træk. 

AF REGIMENTSKIRURGENS 
VEJVISER 

Regimentskirurg J.S.N. Panum 
(1792-1836), der som ung havde 
været embedsmand på Bornholm, 
udgav i 1830 en Beslerivelse over 
Bornholm eller Bornholms Veivisa 
Sprogligt tilføjer han ikke noget nyt 
i forhold til Skougaard. Det interes
sante er perspektivet. Bornholmeren 
Skougaard finder en velklang i born
holmsk, »Som ellers ikke findes i saa 
høy grad i noget nordiskt Sprog, 
hvilken gjør det saare bekvemt til 
allehaande lyriske Poeterier«, 
(Skoug. s. 120). Den førde Panum 
derimod vurderer bornholmsk som 

Slerivefriheden som en bunden, 
gammel kone. Et af ofrene for ind
skrænkningerne i trykkefriheden i 
1799 blev P.N Skougaard. Satirisk 
stik fra 1800. 

»et slet Dansk sammenblandet med 
tydske Ord, med adskillige svenske 
Endelser, og en norsk Accent« 
(Panum s. 59). 

En ting er at man ikke synes om 
en sprogform, en anden at man slip
per påstande om den løs som dårligt 
lader sig begrunde. H vilken norsk 
accent tænker mon Panum på? Sæt
ningsmelodien i O slo-området min
der jo ikke ligefrem om born
holmsk. Og bornholmskens »sven
ske endelser« må vel bygge på den 
fejlopfanelse, at a-endelser er særlig 
svenske. Panums karakteristik er en 
kilde til allehånde lystige fordomme 
mod vores dialekt. Fordomme som 
kun lader sig gendå.ve gennem 
historisk arbejde med de nordiske 
sprog. 

EN SVÆR FØD SEL 

Med Rasmus Rasks banebrydende 
indsats i tiden mellem 1810 og 
1820 blev et systematisk og historisk 
studium af de nordiske sprog, den 
nordiske filologi, grundlagt. Der
med blev også interessen for dialek
ter øget, og i l 840'erne udgav C. 
Molbech et dansk dialektleksikon. 
Bornholmsk var ikke taget med, for
di det var for forskelligt i forhold ti l 
de øvrige danske dialekter og stod 
for nær skånsk! Men Molbech men
te at det ville være ønskeligt med en 

ordentlig beskrivelse af bornholmsk, 
hvor sproget i Skåne absolut måtte 
inddrages. 

Det var dette tomrum som ].C.S. 
Espersen (1812-1859) vi lle udfylde 
med en bornholmsk ordbog, som 
han i 1853 søgte Det kongelige 
Videnskabernes Selskab om støtte 
til. Den sagkyndige komite p ræcise
rede at Espersens projekt bestod i at 
registrere det, der er specielt for 
bornholmsk og dermed give en fuld
stændig og sammenlignende frem
stilling af bornholmsk både med 
hensyn til sproglære og ordforråd . 
Det siges også at ordbogen vil sætte 
bornholmsk i forbindelse med old
sproget og de øvrige nordiske sprog 
samt påvise en for bornholmsk 
særlig indflydelse fra tysk. 10 Indstil
lingen var meget positiv: 

»Komiteen er af den enstemmige 
mening, at et sådant arbejde i hoj 
grad fortjæner at opmuntres; ti ved 
siden af den almindelige betydning, 
som de forskell ige dialekter have for 
vor sproghistorie, har Bornholmsken 
ti llige en ejendommelighed, da den 
ved øens afsondrede beliggenhed og 
den mindre livlige forbindelse med 
rigets øvrige befolkning, har bevaret 
langt flere og fastere præg af en teldre 
sprogform end de fleste sprogarter, 
medens den tillige indtager en af 
øens beliggenhed betinget stilling 
mellem de danske dialekter, såvel her i 
landet som i det tidligere danslee Syds
verig, og de svenske« (Espersen s.11-
III, mine fremhævelser). 

Espersens arbejde betragtes altså 
som et vigtigt bidrag til den danske 
sproghistorie og den nordiske sprog
forskning som var under opbygning 
i de år. Ordbogsarbejdet-var dermed 
sikret et videnskabeligt fundament 
helt på linje med den fremherskende 
tendens i tidens sprogforskning. 

Som en konkret anledning til ord
bogsarbejdet slaiver komiteen: 
»Bornholmsken kan ikl(e undgå dia
lekters almindelige skæbne, og ved 
det i senere tider stærkt tiltagne 
samkvem mellem øens og rigets 
øvrige befolkning begynder den alt 
at tabe noget af sin bestemt 
udprægede særegenhed« (Espersen 
s. III). 

Allerede i udgangspunktet er pro
jektet dermed defineret som et for
søg på at indsamle former som al le
rede er ved at dø ud og kun findes 
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bruge begreber sprog særlig præcise i 
forbindelse med de skandinaviske 
sprog. De ligner hinanden så meget, 
at de under andre historiske om
stændigheder ville være blevet opfat
tet som et sprog. Men blander man 
- som Møller - den historiske 
sprogbeskrivelse sammen med de 
aktuelle nation ale sproggrænser, 
ender man i en blindgyde. Born
holmsk isoleres, og dansk afgrænses 
til sproget på Øerne og i Jylland. D a 
vil man med rette kunne opfatte 
bornholmere som »reservesvenske
re«. M olbechs argument fra 1840 er 
derimod ganske hold bart: Born
holmsk er så tæt fo rbundet med 
skånsk, at der ikke lader sig beskrive 
uden i denne sammenhæng. Ar d er 

dermed også er forbind elseslinjer til 
svensk, turde være ganske klart. 
Skånsk udgør en »buffe rzone«.21 

Forskellen mellem skånsk og 
bornholmsk er ifølge M øller så 
iøjnefaldende, at man k an gå ud fra, 
at spaltningen er sket i den tidlige 
middelalder eller i oldtiden . Slutnin
gen virker lidt bagvendt. M en at der 
er forskel på de gamle skånske dia
lekter og den gamle bornholmske 
dialekt, er ganske klart. Iørefaldende 
er de skånske diftonger, selv om de 
dog kun definerer dialekrgrænser. 

Alt i alt virker M øllers argumenta
tion for bornholmsk som et selv
stændigt sprog m eget villet og lidet 
overbevisende. Men netop denne 
opfattelse af bornho lmsk er en 

D JEN MO DJER N JE R ADK O FONK 
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med \'Ol' l eget Sprog o~ . lh!n ·ct.J kous la ll•rc, 

al del bornholmske er el af' de smukkeste Sprng i Verden. 
For al redde delle smu kke, gamle og a·r\':t·rd igc S1>roj.l, der kla~dcr os llornhol

mcrc hct.lre end noget andet, hej.lynd le jeg for ~~> Aar siden cl Arbejde, ile r i l\l l ll 

resullcret.le i Udgivelsen af Bogen 
1:···· ........ ·························· ......... "" ............................................................................................................. ······· ............. " .. ·····~ 

! lD lET BO R NHO L MSKE SPROG 
!. •••••• "." ••.• " •• " .••••.•••• " ..••.•••.•••••.•• " ••.•••..••... " ••.•••••• " .•....•••.•..•............... " ..•.•.•......•...••.•.•...••....•.• " .•.••.• " •.•••... " •.•••..••.••••. " •••.... : 
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baade de se/ u og Sproyel vinder i S /,·ønhed derved. 
Ogsaa p:ta hujerc Steder begynder denne Saj.l a l li nde Furs laacls c . - Vor hujl 

ærede Amtmand 1111lalle saalcdt•s ,·c1l S\'anckc Borgerskult'.~ l 1u l\'iclse hen,·cnd t Iil 
Børnene: »Sjusk ikke med_ J)a11ske11 oy ylem ikke /Jur11ho/111ske11.11 -

Men del er ikke nok a l sige saaledcs lil llurnene og ile unge 1111, fo r de ha r 
lært del i en fun-anskcl og h uj' l 11 lilla lc111lc Funn, -·- De maa j.lu •·c cl Al'i1cjtlc rur 
al faa læ rt del ' m ukke og ut'ol'l'alskrdc ho rnholn1'kc Sp1og ':1:1le1lc,;, al 1lt-r hli,·er 

Felklany OfJ l-farmoni deri, 
og det uet.lstc llj:l'lpcsniid<lel hcrlil er llo!lcn »Ocl hornholn1'kc Sprog•, "0111 fa:" i 
enh \'e1· llogh:uulcl for :.I Kr., sa n1t hos Forl':illcn·n. 

o,·en·ej endelig nøje t.lelle Spurgsmaal. - l)c kan h:t\'C den allc1»lor"1c Bl'lyLl
ning, ikke blot for De111 sd\', men ogsaa for Deres liclc Jl u s~ l :o n<I h:1:1tlc 11 11 <>;.( i 
F re111li<lc11. 

P. Mol/er. 

Annonce indrykket af P. Møller i de bornholmske dagblade i begyndelsen af 
1930'erne. 
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bærende konstruktion i målstrævet, 
forbundet med opfattelsen af born
holmerne som noget nær en nation, 
bundet sammen af det gamle born
holmske sp rog. Det er derfor ikke 
spo r mærkeligt, ar Møllers ynd
lingsaversion var sprogblanding. 
O rdentligt rigsmål og ordentligt 
bornholmsk er godt. Blandingsfor
merne er uskønne og upræcise. Vi 
kende r det jo god t: Når vi taler med 
»fødda« og »førda« på samme tid, 
opstår der let slør i sproget. O g det 
er hverken særlig hensigtsmæssigt 
eller særlig skønt, rent bortset fra at 
det gør os usikre. Møllers ide om at 
sikre både grammatikken og ordfor
rådet er derfor konsekvent. 

Ud fra M øllers grundsynspunkrer 
er det også konsekvent, at han med 
udgan gspunkt i talesproget ville 
danne et bornholmsk skriftsprog 
som k unne bevare det bornholmske. 
Tanken fremgår ligefrem af Boren
holmaralaweds ved tægter hvor det 
hedder: »Laweds Forrnaal e å samla 
a'le Borehh olmara re bevest Strævan 
ærte å bevara borenholmernas m ål å 
fælles m ille frå Glømsel å O negång. 
For å naa decca arbjas især h en te å 
faa nad skrevved, faa-ed ud å faa-ed 
læst ronenom«. 22 

D et kan god t være at man er 
uenig i Peter Møllers sprogsyn, men 
viljen til ikke blot at bevare, men 
rekonstruere bornholmsk blev en 
inspiration i de følgende årtier. H an 
var med til ar sætte en - ofte liden
skabelig - sprogdiskussion i gan g, 
hvor det klassiske spørgsmål er ble
vet st iller gang på gang: »E ded n u 
au raj tij t borrij nholmsk ?<t. Er sp ørgs
m ål som dog nok har kunnet ra 
senere generattoner til at blive lidt 
trætte i ansig ter. 

D E PROFESSIONELLE 
FILOLO GER 

Der er en afgørende forskel på dem 
der - som P. Møller - har bestræb t 
sig på at bevare eller ligefrem genska
be ubesmittet dialekt og de professi
onelle forskere, h vis opgave er at 
beskrive den . Ud fra det observa
tionspu nkt bliver det natu rligt at 
reservere sig fra forestillingen om 
bornholmsk som er sprog, sådan 
som Aage Rohrnann (1895- 1982) 
gør det i en artikel i Bornholmske 
Samlinger fra 1928 .23 H ans vigtigste 
argument er at er sprog bruges som 



kulesprog, licterærc sprog og skrift
sprog. Af denne pragmatiske grund 
foretrækker han udcrykkee dialekt 
om bornholmsk. 

l arciklen tilbageviser Rohmann 
de n udbredee opfaccelse ae rigsmålet 
er dee korrekte og dialekeerne bloc 
forvanskninger. I vi rkel igheden er 
rigsdansk ee hjælpesprog. Han byg
ger på den historisk-fi lologiske 
m etode med udgangspunkt i det 
oldnordiske og sætter talemålene fri 
af de officielle rigsmålsgrænser. Ud 
fra dee perspektiv kommer sammen
hængene hen over nationalgrænser
ne i fokus. På den baggrund bliver 
f.eks. Panums karakteristik af born
holmsk som et »dårlige dansk, med 
svenske endelser« meningsløs. 24 

Rohmann repræsenterer en gene
ration af filologer, som kunne øse af 
den nordiske filologi i en udviklee 
fo rm. Da Espersen gjorde sine iagr
eagelser til den bornholmske ordbog, 
var den nordiske fi lologi derimod 
endnu under opbygning. Det var 
derfor nærliggende, ae Rohmann vi l
le kunne give en mere fuldstændig 
beskrivelse af det bornholmske ord
forråd, ikke kun en beskrivelse af det 
specielle som hos Espersen. I 1923 
begyndte han da også sammen med 
cand.mag. Th. Teinnæs (1874-1933) 
og rigsdagsstenograf P. K. Stibo!t 
(1873-1960) at samle stof ti l en ny 
bornholmsk ordbog. D et kom gan
ske vist aldrig så vidt, at en ny, scor 
bornholmsk ordbog udkom; men 
både Th. Teinnæs Bornholmske 
Må/optegnelser og P. K. Stibol ts 
Udkast til en Bornholmsk Fraseologi 
er gennem en stor indsats på Institut 
for dansk Dialektforslrning i Køben
havn overført til elektronisk form, 
og Stibolts arbejde er tilgængeligt i 
maskinskreven form på Bornholms 
Centralbibliotek. 

D er er tale om meget score samlin
ger, som begge er til stor hjælp når 
man arbejder med bornholmsk. I 
begge t ilfælde er princippet ae 
beskrive ordinventaret, ikke kun de 
ord som skiller sig meget ud. De 
giver også begge eksempler på orde
nes anvendelse. I særlig grad gælder 
der Scibolcs ordbog, som er et udkast 
ti l en fraseologi, hvilket vil sige at 
ordbogen netop interesserer sig fo r 
mønstre og vendinger i sproget. 

En af de professionelle forskere, 
som i nyere tid også har bidraget cil 

en seriøs beskrivelse af bornholmsk, 
er lektor H .A. Kofoed ( 1922-1997) 
ved Odense Universieec. I bøgerne 
Bornholmirma (1982) og Gobbanissa 
(1997) kan man læse nogle af hans 
artikler om forskel lige træk i born
holmsk. H ans arbejder præges af 
knivskarpe iagccagelser og fo rbilled
lig formulering. D ee gælder også 
hans korte, men grundige introduk
tion til bornholmsk i Gyldendals 
Egnsbeskrivelses bind om Bornholm 
(1969) . Her leverer han en næseen 
minimaliseisk karakteristik af hvor
dan man lokalt reagerer på sprogsi
euacionen og hvordan professionelle 
sprogfolk forholder sig cil den: »Den 
første vil holde bornholmsken i live, 
den anden dissekere og præparere 
den afdøde« (s. 107). 

STRUKTURANALYSE 
OG SOCIOLINGVISTIK 

Endnu et led må føjes cil dee born
holmske sprogs forskningshistorie. I 
sin meget grundige strukruranalyse 
Rønnemålet (1959) gør Børge 
Andersen et modige forsøg på ae 
analysere dette. Modige fordi det 
ikke vil være helt entydige hvornår 
der er tale om dialekt, et Rønnemål, 
og hvornår dette påtræffes 
opløsning, »Rønnafi nt«. 

Bogen adskiller sig fra den histo
risk orienterede filologi, som ligger 
cil grund for sprogbeskrivelserne fra 
Espersen og frem. Teorigrundlaget 
henter fo rfa tteren nemlig fra Louis 
Hjelmslevs sprogteori, som var 
udviklet i 1930-40'erne. Den ældre 
filologi var dels præget af en sprog
historisk tænkning, dels af en stadige 
mere fintmærkende fonetisk nota
tion af den enkelte lyd. Hjelmslev 
interesserede sig derimod for sproget 
som system. H an ville undersøge de 
elementer i sproget som er sproglige 
adskillende og dermed fasdægge 
sprogets indre struktur. Centrale i 
Børge Andersens undersøgelse står 
derfor den såkaldte kommutations
prøve (udskift p i pil med b, og D e 
har et ord med ny betydning. Der er 
altså betydningsadskillelse mellem 
p og b. D ee som sprogforskerne kal
der kommutation). 

En sådan strukturalistisk metode 
indebærer at man undersøger et 
begrænset materiale udeømmende 
fremfor ae beskrive en dialekt i bred
den. Dee materiale som ligger til 

grund for Ronnemålet kommer da 
også i hovedsagen fra cre meddelere, 
hvoraf den ældsee er føde 1874. Dee 
gør det igen mulige at karakterisere 
dialekten som den ealces i 1880-
90 'erne og ae sammenligne med Vil
helm Thomsens lydlære i Espersens 
Ordbog. Vigeigc er det bloc ae slå 
fase, »ae hvad som helse, der er 
uddraget af fo rskellige lovm æssighe
der af materialet, for der fø rste kun 
vil præeendere ae have gyldighed for 
decce materiale ... for det andee selv
sagt endog heller ikke kan gøre krav 
på ae aneages for endelige inden for 
den optegnede tekst«. (s. 19). 

Undersøgelsen har sine svagheder. 
Dels er den meget vanskelig ae læse, 
dels har man naturl igvis ingen 
garanti for ae undersøgelsens udtale
fo rmer ikl<e også er repræsenteret 
alle mulige andre steder på øen. 
Styrken ligger i at undersøgelsen helt 
holder sig fri af en forfaldsceori, som 
i nogen grad kan klæbe ved en histo
risk orienteret dialektologi. 

Børge Andersens bog fik næppe 
gennemslag ud over en kreds af fag
folk, hvor den til gengæld fik betyd
ning for nyere dialektstudier. 
Eksempelvis foretog 12 studerende 
fra Københavns Universitet i maj 
1966 en ekskursion cil Bornholm, 
ledet af professor Poul Andersen og 
amanuensis C hristian Lisse. Børge 
Andersens bog blev lagt til grund for 
ekskursionen, som havde til formål 
ae påvise forskydninger i forhold til 
Vilhelm Thomsens lydlære. Resul ta
tet af dette arbejde kan læses i en lil
le publil<ation som klart og over-

Th. Teinnæs, 1874-1933 

J UL PA BORNHOLM 49 



skuelige registrerer en række forskyd
ninger både i lydsystem, grammatik 
og ordforråd. 25. 

I forlængelse af den srruktmelle 
tilgang til dialektstudiet er interessen 
siden 1970'erne rettet mod socio
lingvistiske studier af sproget. Ikke 
mindst professor Mogens Baumann 
Larsen gjorde i 1970 'erne meget ud 
af ar undersøge hvordan den geogra
fiske variation fungerer i sociale 
sammenhænge. For selv om der fin
der en udjævning sted af de geogra
fiske dialekter, optræder dialekt 
fremdeles som en social størrelse. I 
den henseende er dialekten ikke på 
retur. Bornholm er særlig velegnet 
som iagttagelsesområde, fordi den 
geografiske afgrænsning er problem
fri, og fordi både regionalsprog og 
lokalsprog adskiller sig markanr fra 
rigsmål. D ertil kommer opdelingen 
i rønnemål og det sprog som tales 

.Cf!;( rlitriL: 

MJ~uf tf eri-

ude på øen , selv om disse grænser 
ikke er klare i dag. Som det sidste 
led komme r at der i begge varianter 
findes »tynde« former som bruges i 
bestemte situationer. 

Sprogstandarden, hvad det bør 
hedde, markerer gruppetilh ørsfor
hold. Baumann Larsen nævner en 
situation, hvor han afspillede en 
sprogprøve i en ungdomsklub i 
Rønne. Medlemmerne, som havde 
distance til unge i et retlinet uddan
nelsesforløb, gjorde opmærksom på, 
at en sprogprøve fra en klasse i der 
miljø var »tynd«. Ude på øen der
imod blev prøven uden videre 
accepteret som rønnemål. 26 I sådan
ne studier bliver det altså de små 
marginaler som tæller, og gruppeop
delingen bliver meget mere nuance
ret end blot en traditionel modsæt
ning mellem Rønne/ikke-Rønne. 
Sprogstudie r bliver en del af et mere 

$-k~~~r· 
J G.7n.f ti tL/ 

._f:;t~~ t_'{ 

~n,/Pj !!prn! ~l~ 

I 

Titelblad til Stibolts håndskrevne »Udkast til en Bonzholmsk Fraseologi«. 
København 1953. Findes på Bornholms Centralbibliotek. 
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omfattende sociologisk studie, hvor 
sprog er en måde at markere et til
hørsforhold til en gruppe. 

Også i de aller seneste år er der 
skrevet flere universitetsopgaver som 
forholder sig til sprognorm og 
sprogform. Bl.a. sættes undersøgel
sespersonerne til at vurdere socialitet 
og kompetencer hos personer der 
taler dialekt eller dialektfarvet rigs
mål. Man stræber altså ikke efter at 
finde tilbage til en oprindelig egns
dialekt, men går ud fra at sp rog er 
under forandring. Derfor er det 
sprog som tales i dag interessant. 

I KORT BEGREB 
Vi har nu set på udforskningen af 
det bornholmske sprog i et historisk 
forløb hvor det ene lag lægger sig 
oven på det andet. Det første 
udgøres af enevældens egnsbeskrivel
ser som sprogligt især interesserer sig 
for stednavne. N u blev der imidler
tid gjort mange videnskabelige frem
skridt i 1600-raller. Ole Worm 
grundlagde runologien. D erfor kom 
runeindskrifter også tidligt med i de 
bornholmske beskrivelser. På samme 
måde medførte 1600-tallets studier 
og udgivelser af oldislandske skrifter 
at gammelnordiske former blev ind
draget i rollrninger af stednavnene 
på Bornholm. O g med 1700- rallets 
stigende interesse for det danske 
sprog støder vi på den første ordli
ste. 

Enevældens egnsbeskrivelser blev 
til for systemets skyld. Skougaard 
har derimod skrevet sin bog af egen 
drift, dramatisk demonstreret ved 
systemets dom over ham. Interessen 
for fo lkemålet peger frem både mod 
folkesuveræniteten og mod der nor
disk filologiske studium. AJierede i 
de foregående århundreder var der 
opsamlet megen viden på områder. 
Det nye er at den nordiske filologi 
bygger på en historisk udvikling fra 
oldsproget og dermed understreger 
sammenhænge i det nordiske sprog
område. H er ligger filologiens styr
ke, også i vor tids sprogdebat. Det 
samme gælder den stadigt mere fint
mærkende notation af det talte 
sprog. 

I studiet af dialekterne har der 
imidlertid helt siden Espersen ligget 
en indbygget præmis: at dialekterne 
gradvis nedbrydes. Det er også 
opfattelsen i den målrejsning som 



opstod på Bornholm i begyndelsen 
af 1900-raller; men der måtte der 
gøres noget ved! Ud fra en roman
tisk tænkning om folk og sprog 
skulle dialekten ifølge P Møller føres 
ti lbage til hvad den havde været. 
M en i sprogdebatten optrådte også 
folk som Elna Schone der udmærket 
vidste at sprog forandrer sig, og ar 
det drejer sig om at ra brugt både 
gammelt og nyt på en god måde. I 
vore dage er tonen da også mildere 
end i Møllers målstræv, og hos mar
kante sprogforkæmpere som Leif 
H enriksen og Karl Kristensen 
møder vi stor sans for mangfoldig
hed og nuancer. 

Som vi har ser, har man gennem 
meget lang rid betragtet den born
holmske dialekt som døende, og i 
vor rid anses den vist for ar være i 
terminalfasen. Ud fra er synspunkt 
er det ganske rimeligt. I sprogviden
skaben bruges betegnelsen dialekt 
nemlig om en lokal sprogform med 
et sammenhængende fonetisk og 
grammatisk system. Sammenlignet 
med Espersens tid har bornholmsk 
jo en ganske anden stilling i dag. 
F. eks. er delingen i tre køn mildt 
sagt usikker hos mange. O rd for
svinder ud af det al<tive ordforråd, 
udtaleformer ændres. Men det sker 
jo også i rigsmålet. Ingen taler som 
H olberg, eller blot som Poul Reu
mert gjorde det. Og meget bliver til
bage i bornholmsk: - a i udlyd: 
gada, mava, baga, den særlige rj
udrale i ord som kjærka. For slet ikke 
at tale om intonationen . 

I en lidt bredere betydning har vi 
altså stadig en bornholmsk dialekt 
som bruges af masser af mennesker 
både i daglig tale og i de lokale elek
troniske medier. Nogle vil indvende 
at det blot er et regionalsprog. I så 
fald er det et meget tykt regional
sprog. Hører man derimod udtale
former som mannen, kirke, blod, er 
vi klart over i regionalsproget, også 
selv om de ledsages af en born
holmsk intonation. I den forbindel
se bliver både den strukturelle sprog
beskrivelse og sociolingvisrikken 
frugtbar, fordi man ser bort fra en 
opløsning. Der er talesproget her og 
nu som interesserer. Sprogsrudiet 
indgår dermed i et nuanceret stu
di um af sociale processer. Eller sagt 
anderledes: Hvor den oprindelige 
filologi forbinder sig med en hisro-

P.K Stibolt, 1873-1960. 

risk tænkning, er sociolingvistikken 
forbundet med en tænkning, som 
også afspej les i den centrale plads 
samfundsfag har fået i vor tid. 

OPGAVEN I DAG 

De gennemgåede tilgange udgør 
ikke blot fort idige lag. I vor egen rid 
påtræffer vi levninger fra alle perio
der. D et kan derfor være på sin plads 
at spørge: Hvad er vigtigst nu og 
her? Der er næppe grund til at inve
stere mange kræfter i at rekonstruere 
et oprindeligt folkemål. Det projekt 
var forbundet med en nationstænk
ning, som virker passe i vor del af 
verden. Derimod ser jeg noget 
meget frugtbart i at den nordiske 
filologi lægger vægt på sammenhæn
gene mellem de nordiske sprog. 
Mulighederne er i dag bedre end 
nogensinde før for at åbne perspek
tiver mod talemålet på den anden 
side af Hammervandet. Vi skal slip
pe af med en tyngende byrde som 
»reservesvenskere« og sætte born
holmsk ind i sit rette nordiske per
spektiv. Et tiltrængt løft for et sam
fund som også på andre måder skal 
til at finde sine egne ben i Øster
søområdet. 

En anden interessant opgave er at 
tage tyren ved hornene og anskue 
bornholmske sprogformer i et so
cial t samspil. Det hører feks. ikke 
kun til forti den, at bornholmskta
lende børn bliver driller fo r deres 
sprog i skolen. H vad gør vi ved det? 
Det vil være nærliggende, at alle 
mulige former for gruppesprog, der
under dialekter, inddrages i skoler
nes danskundervisning i fremtiden. 
Ja, antagelig bliver der hel t nødven-

digt, hvis man skal kunne legitimere 
danskfager fremover. H avde vi i 
Danmark større tolerance over for 
dialekter, vil le vi også have lettere 
ved at forstå dansk med indvandrer
baggrund. Ren t bortset fra at vor 
veninde fra begyndelsen af artiklen 
ville have haft der nemmere med 
den fyr hun havde truffet. 

NOTER: 
1. Johannes Knudsen i indledningen ril 

Resem At/ns Drmicus, lll, B: Bornholm, 

s. XJ, 1925 
2. Resen er omcalc på baggrund af 

Johannes Knudsens udgivelse af Resens 
At/ns Dnnicus, III, B: Bornholm, 1925 

3. Udgiver af Aage Rohmann 

i Bomholmske Samlinger 35/ 1957 
4. Thurah s. I 0. 
5. T hurah s. 11 
6. T hurah s. 13 

7. Af Grundcvigs Dagbøger, I: 
Holger Begcrup: Nik. Fred. Sev. 
Crundtvigs Udvalgte Skrifte1; bd. I , 
1904, s. 28. 

En nærmere beskrivelse af Skougaards 
becydning for G rundevig har Hans 

Pedersen giver i Bornholms Tidende 

8" 9" I 0 . og 12. november 1921 
8. Kanen og killingen/sloges om vællingen/ 

kanen cog kill ingen/ Smed den i vællin

gen./ »Av, av«, sagde killingen/ •Jeg 
brændce mig på vællingen« I •Dee var 
kun ret«, sagde kaccen/ »D u kunne have 

lader mig ffi den.« Skougaard s. 114 

9. Skougaard s. 121 
I 0. Forord cil J .C.S. Espersen: 

Bornholmsk Ordbog, s. II 

11. Borrijnholmnrijn, december 1933, s. 81 
12. Det bomholmske Sprog, s. 3 
13. Bomholms Tidende 20.2. 1946 

14. Bol1'ijnholmnrijn 3, 1932, s. 65 

15. Hansaage Bøggild i Bornholms Tidende 
8.4. 1984 

16. Borrijnholmnrijn, nr. 1/ 1929, s. l 

17. Borrij11hol111nrij11. 
Bornholmsk Anrsskrift 1940, s. 30 

18. Det bomholmske Sprogs. I. 4-1 5 

19. Det bornholmske Sprog, s. 17 
20. Det bornholmske Sprogs. l 0 

21. Den der vil scudere ligheder mellem 

bornholmsk og skånsk kan gøre der 
på incernecadressen: 

hccp://www.scanianinscicuce.edu/ 
sprakram.hcml 

22. Borrijnholmrzrijn, nr. 9, 1929, s'. 134 

23. Aage Rohmann: Dee bornholmske 

Sprog i Bomholmske Snmlinge1; bd. 19, 
1928, s. 153-166 

24 . Aage Rohmann s. 154 

25 . Offen d iggjorr i Dnnske Folkemnnl 
(v. Poul Andersen), hæfre 1-8, 1968 

26. Mogens Baumann Larsen: »Skolen og 
d ialekcerne«. l: Meddelelser.fm 
Dnnsklererforeni11g, 1969, n r. 3, s. 147 

JUL PA BORNHOLM 51 



En kvindelig pioner 

Børnepsykologen Grete Janus Hertz, der døde i april 2002, var i al stilfærdighed - i kraft af 
ca. 160 bøger for de mindste - en af Landets mest Læste forfattere. PETER TIEMROTH mindes 
her et mangfoldigt virke og et Liv ved maleren Mogens Hertz' side. js. 

- Helt enkle lege og mange genta
gelser af en spøg kan ra små børn ti l 
at le hjertel igt. Den store lattermild
hed kommer bl. a. af glæden over ar 
have kontakt med andre og af tryg
heden ved det kendte. Bare en 
enkelt gentagelse af en spøg kan 
kede store børn og voksne. I de små 
børns verden rager en morsomhed 
derimod ikke skade af ar blive genta
ger. Snarere tværtimod. D e elsker 
gen rageiser. 

- Når man er ved ar erobre ver
den, danner gentagelser modvægt til 
alle de nye, tit uforståelige og 
skræmmende påvirkninger som små 
børn modtager på en ganske almin
delig dag. Gentagelser bringer ro, 
orden og tryghed ind i tilværelsen. 
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Gennem dem træner de yngste nye 
færdigheder og overbeviser sig selv 
om, at de virkelig kan og rør noget 
som de ikke kunne eller turde fø r. 

- Der er også beroligende at vide, 
hvad der kommer på næste side af 
godnathistorien, fordi man har høre 
den så rir. Og endelig kan gentagel
serne trække en god stund ud og 
forlænge kontakten med mor og far 
og de andre, man gerne vil være 
sammen med. H vilket ikke er den 
mindst vigtige side af sagen . 

Ovenstående kloge og jordnære 
udsagn om de mindste børns 
begrebsverden stammer fra forfatte
ren og børnepsykologen Grete Janus 
Hertz, der i april døde i sir hjem i 
Gudhjem, 86 år. Erfaringer hun 

Grete Janus Hertz 
ved skrivemaskinen, 
ca. 194 5, da hun 
var sidst i 20'erne, 
hvor hun blev 
cand.psyk. ogfik 
udgivet sine første 
bornebøge1: Aret for 
var hun blevet gift 
i Gudhjem med 
kunstmaleren 
Mogens Hertz, da 
man dengang - som 
Lærer - ikke kunne 
bo sammen uden at 
være gift. 

Original-udgaven til »Bamse«, der 
udkom i 1945 på H. Hirschsprungs 
Forlag med iLLustrationer af Mogens 
Hertz. Indbundet kostede den 2,50 
Den er for nylig genoptrykt i Sverige 
og efterhånden oversat til over ti sprog. 

gennem et langt liv bl.a. udmøntede 
i en omfattende skribentvirksomhed 
med mere end 160 børnebøger, 
hvoraf en af de tidligste - »Bamse« 
fra 194 5 - for nylig er genoptrykt i 
Sverige og efterhånden oversat til 
over n sprog. 

ET SKRIVENDE HJEM 
Grete Janus Hertz var på flere om rå
der en kvindelig pioner. Hun var 
den første herhjemme, som begynd
te at skrive bøger målrettet ri! de 
helt små børn - alrså under børne
havealderen - og hun kun ne kalde 
sig landets første kvindelige cand. 
psyk., da hun i 1945 - sammen med 
tre herrer - udgjorde den førs te 
årgang af kandidater på dette studie 
fra Københavns Universitet. 



Grete Janus Hertz var født og 
opvokset i er frisindet hjem i 
København. Hendes far - teologen 
Janus Nielsen - virkede som skolelæ
re r. Han havde inden Første Ver
denskrig vakt opsigt ved ar melde sig 
ud af folkekirken og al ligevel opnå 
m inisteriers tilladelse ril ar fortsætte 
som lærer. Desuden var han redak
tør af »Dansk Skolehygiejne« og 
iværksatte bl.a. en særdeles effektiv 
tuberkulose-kampagne i er kortfattet 
og klart sprog, som børnene kunne 
fo rstå. 

Allerede som 16-årig vaJ Grete 
Janus H ertz begyndt ar skrive små 
causerier t il Politikens »Magasinet«. 
Og i det hele rager må hjemmet 
have været meget skrivende, idet 
broderen Bent Janus N ielsen, der 
under pseudonym bl.a. skrev »Kim
bøgerne« og »Hanne-bøgerne«, og 
liver igennem ernærede sig som pro
fessionel forfatter. Bl.a. skrev han 
manuskripter til filmen »Slå først, 
Frede«, der var en forløber for de så 
populære O lsenbande-film. 

Grete Janus H ertz blev matema
tisk student fra Rysensreens Gymna
sium i 1934. I 1937 tog hun lærer
eksamen fra Zahles Seminarium. 
Mens hun studerede videre på uni
versiteter, arbejdede hun som lærer 
for evnesvage børn, samtidig med at 
hun skrev kronikker til dagbladet 
Social-Demokraten og bl.a. kortere 
ugendige artikler ril ugebladet 
Tidens Kvinder. Oftest om mental
hygiejniske emner om børn og deres 
voksne. 

TIL GUDHJEM 

H endes forbindelse til Bornholm 
kom naturligt gennem hendes mand 
- kw1stmaleren Mogens Hertz - som 

Grete Janus Hertz 
stadig ved skrivema
skinen i Gudhjem i 
begyndelsen af 
1970'erne. I de år 
blev hendes borne
boger ofte iflustreret 
med fotografier af 
Mogens Hertz, hv01· 
Bornholm var skue
plads for boniebor
nenes og deres kam
meraters første opda
gelsesfard ud i livet. 

døde i 1999, 89 år. Han var kom
met på Bornholm siden sine helt 
unge år. Parret blev gift i Gudhjem i 
1944 af sandemanden Alexander 
Tranberg. 

- Vi havde lejet et hus i Gudhjem. 
Og dengang kunne man som lærer 
ikke bo sal11men uden at være gift. 
Kl. 18 drog både jeg og det samlede 
bryllupsselskab tilbage til Køben
havn, mens Mogens og en enkelt af 
gæsterne stod tilbage med opvasken. 
Men bryllupsfesten var dej lig. Den 
blev holdt i haven, og der var smukt 
vejr, har hun fortalt med karakteri
stisk kontant lune. 

Bortser fra en meget korr periode 
som skolepsykolog og 11 års Fuld
tidsansættelse som brevkasseredaktør 
på ugebladet Hjemmet, der gjorde 
hende landskendt, så arbejdede Gre
te Janus Hertz som freelance-forfat
ter. Og den livsform gav gennem 
mange åJ ægteparret lejlighed ril at 
bo halvårs i København og halvårs 
på Bornholm, hvor deres to børn 
senere har slåer sig fas t ned. 

På et tidspunkt fik de muligheder 
for at købe der lille hus som de 
oprindelig lejede - og en tilhørende 
grund, hvor de byggede er dejligt 
hus på Bokul-skrænten - tilbage
trukket fra Gudhjems hovedstrøg -
med smuk udsigt over Østersøen. 
Det blev deres helårsbolig i de sidste 

»Det gule Hus« blev også en stor suc
ces. Her 8. oplagfra 1990, iflustreret 
af Iben Cfante på Carlsens Forlag. 
Førsteudgaven fra 1974 lwstede 
16,50 kr. 1990-udgaven var steget 
til 68,50 ki'. 

tyve år - efter at de havde opsagt lej
ligheden i København . 

STOR PRODUKTION 

Adskillige af Grete Janus Hertz' i 
datiden epokegørende børnebøger 
blev illustrerer m ed tegninger af 
hendes mand. Bl.a. lavede de ret tid
ligt i deres samarbej de nogle opfind
somme bøger i store størrelser i form 
af f.eks. et hus med lejligheder. Alle 
lejlighederne udgjordes af små selv
stændige billedbøger som børnene 
kunne gå på besøg i. 

Og i en lang årrække producerede 
Grete og Mogens Hertz desuden 
tegneserier ri l aviserne Land og Folk 
og til Berlingske Tidende, hvor Gre
te Janus H ertz tillige redigerede bør
nesiden og anmeldte børnebøger i 
søndagsudgaven. 

Senere i livet blev Grete Janus 
Hertz' bøger ofte illustrerer af 
Mogens Hertz' fine fotografier, hvor 
Bornholm er skueplads for børne
børnenes og deres kammeraters 
første røvende opdagelsesfærd ud i 
både naturens og menneskelivets 
labyrintiske sociale og psykologiske 
sammenhænge. 

I 1947 skrev hun »Barnets Sjæle
livsudvikling«, en håndbog i bør
nepsykologi og forfattede desuden 
gennem årene en lang række faglige 
artikler om psykologiske emner. 
Endelig nåede hun at oversætte 
omkring 150 udenlandske børne
bøger. Hun var aktiv t il langt op i 
årene, og den sidste bog, hun skrev 
kort tid før årtusindskiftet, blev 
udgivet på Psykologisk Forlag og 
handlede om børns dyretegninger. 
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Sabber på Bornholm 

CARSTEN SEEGER, overlærer og formand for .KulturBornholm, har skrevet meget personligt om 
j ens Jacob Sabbe1: De har kendt hinanden siden nytårsaften 1994, og det er næppe for meget 
sagt, at det var to åndsbeslægtede, der dengang fandt hinanden og grundlagde et varigt ven
skab. 
Carsten Seeger bor i Østermarie, og det går ikke ubemærket hen: Landskendte navne bliver 
udnævnt til æreskunstnere ogflr beskedne veje og runddele opkaldt efter sig- koncerter og 
udstillinger arrangeres osv. 
Det afiluttende digt, der bringes med tilladelse af forfatteren TERJE NORD BERG, stod oprinde
ligt i dagbladet Bornholmeren torsdag 18. august 1988. j s. 

I slutningen af det 18. århundrede 
henvendte Schimmelmann, Rosen
krancz og Molcke og andre medlem
m er af adelen sig ri! Jens Juel i Fre
deriksholms Kanal, når de ville por
cræcceres. 

I slutningen af der 19. århundrede 
tog P.S. Krøyer mod bestillinger på 
Skagen og i København, når Tiecgen 

54 JUL PA BORNHOLM 

og Benzon og andre finansmænd -
og når kunsmervenner som Herold 
og Drachmann skulle males . 

I slutningen af det 20. århundrede 
henvendte Kofoed , Koch og Ipsen 
og hundrede andre sig ri! Sabber i 
Øscerlars for ae få klipper billeder af 
sig selv - eller mere sandsynlige af 
venner og kolleger til brug som 

gaver cil deres afskedsfest, fødselsdag 
og jubilæum. 

Alle rre kunstnere havde succes: 
Juel blev velhavende, Krøyer sryrten
de rig og Sabber endte med ae kun
ne leve af sin kunst. 

D er herskede afgjort andre forhold 
i Sabbers noget bohemeagcige avls
brug på Kjeldsebyvej end hos Juel i 
Frederiksholms Kanal og hos Krøyer 
i Bergensgade. 

Sabber har bestem t haft flere kil
linger og kyllinger ri! ae løbe runde 
mellem bøgerne i reolerne og flere 
gæs og påfugle i haven end de gamle 
kunstnerkolleger. M en der er ikke 
cvivl om, ae kw1derne er blevet 
møde m ed opmærksomhed i alle tre 
atelierer. Måske mere ffimælc hos 
Juel, mere overstadigt hos K.røyer og 
sikkert mere venligt hos Sabber. 

ULYKKEN I POLEN 
Desværre endte de cre kunstneres 
karriere store ser ved udløber af deres 
århundrede. Juel døde, Krøyer og 
Sabber blev ramt af sygdom. Sabber 
kom alvorlige ri! skade på en togrejse 
gennem Polen i 1997. H an lå i 
koma og var blevet smitcet med en 
polsk bakterie, inden han blev over
fø re ti l Danmark. 

Tragedien nåede Ekstra Blader, der 
beskrev Sabber som ekstremt velbe
gavet, vidende og charmerende før 
ulykken. 

H an kom fø rst til bevidsthed på 
Frederiksberg Hospital efter næsten 

En Ridder uden Frygt og Dadel. 
Farvet papirklip a/Sabber, 1995. 
Afikedsgave til artiklens forfatter .fra 
kolleger på Østermarie Skole. 



Tegnet selvportræt med diverse dy1: Håndkoloreret takkekort - brugt i forbindelse med Sabbers 5 0-års fodselsdag 19. 8. 1988. 
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ro måneder i koma; med hukom
melsesrab, men heldigvis med sin 
karakrerisriske venligh ed inrakr. Og 
forrælle kunne han sradig. N u gerne 
om barndommen og ungdommen i 
Birkerød. 

Sabber - navner blev til fo rdi den 
lille Jens Jacob ikke rigrigr kunne 
udrale sit navn , - er søn af overrets
sagfører H ans Jensen og hustru 
Aase. Han viste hurtigt evnen til at 
kunne klippe i papir og ril skifrevis 
at kunne lyne og fortælle - samti
digt med, at han arbejdede. 

I Sabbers storhedsrid var der ikke 
ri! ar se, om han overhoveder kon
centrerede sig om klipperiet; hans 
blik hvilede altid opmærksomr på 
gæsten. 

Tilsyneladende kunne de sakse 
han brugte - skarpslebne øjenkirur
giske - let have sårer ham , men det 
skere aldrig. 
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Selve hans reknik var i grunden 
ganske enkel: Han foldede tit bare 
arker som til er gækkebrev - og klip
pede. 

Frem af denne simple reknik vok
sede der - m ed en H.C. Andersens 
fantasi - score, indviklede billeder 
med de finesre deraljer. Motiverne 
blev lynhurtigt til i Sabbers forun
derlige klæbe- og klippehjerne. H an 
huskede enhver detalje af det meget, 
han havde læsr i tidens løb. 

Af det - og hvad han havde ople
vet og hørt om et menneske, dæm
pet af hans altid overbærende men
neskeforsråelse - vældede det færdi
ge billede fra hans himmelsk, svæ
vende saks. 

Er tilfældigt valgt bestillingsarbej
de viser, hvordan Sabber arbejdede. 
H an har i der flettet sin viden om 
ildsprudende drager sammen m ed 
med sit kendskab til modtagerens 

Sabber (tv) og Carsten Seeger til 
operafestivalen i Østermrzrie, 
27. juli 2002. 
Foto: Bodil Stoltze. 

faglige arbejde, inreresse fo r Wagner, 
foresrående afskedsfesr og hans end
nu ikke erkendre behov for briller. 
Ud af der opsrår er sprudlende klip 
forestillende en Siegfried med svær
det ved lænd. 

Han er dog gjort noget smalskttl
drer og bærer anakronistiske læse
briller, men har hjerter på rene sred. 
Den ganske hyggelige drage ligger 
pænr død med hoveder mellem hans 
fødder. 

Hårer og skægger på denne ridder 
- uden frygr og dadel - srrirter for
sråeligt nok oven på helredåden! 

Sabber nåede gennem mange års 
studier - rekniske og m enneskelige -
frem ri l er meger højr srade inden 
for sin sjældne kunstindustri. 

H an erkendre nemlig, at hans 
arbejder er for fingerfærdige og 
dekorarive ri! at kunne kaldes kunst 
efter kunsthistorikernes vurdering. 

Til gengæld hævner han sig ved at 
satirisere - lidt i Gustav Wieds og 
Storm P.s maner - over surrealistisk 
kunstsnobberi i en fin tegning fra 
1995. 

- »Livet er en - fortsat - Udstil
ling af absurde Værker - men vi maa 
alle møde op og prøve ar forstaa 
Meningen med Tingene«! 

BØGER KLIPPET 
MED EN SAKS 

Ors. Jensen lejede en pavillion i 
T ivoli, hvor han lod sin unge søn 
klippe silhouetter af havens gæster. 
Den unge mand lavede senere 
modeller af sætsrykker til scenen på 
Det Kongelige Teater. Han undervi
sre vordende lærere i formning - og 
tegnede og klippede selvfølgelig med 
dem. I 1973 kom han til Bornholm 



og arbejdede som journalist på 
Bornholmeren, hvor han illustrerede 
sine artikler og andres arbejder. Dee 
var også her hans egen regne-serie 
kom på hver lørdag. 

Selv skrev - og klippede - han 
bl.a. bogen »Tegning med Saks«. 
D ette standardværk udkom på Chr. 
Erichsens Forlag. 

Her udkom - også i 1981 - Terje 
Nordbergs »Nøkkerosen« med 
papirklip af Sabber. I den er der er 
uforligneligt galleri af holbergske 
ryper, soldater og bønder mellem 
betagende undervandsfantasier. 

Et andet fint eksempel på grotesk 
illuscracionskunsc findes i Bøggilds 
og Sabbers »De kommer nok 
engang« fra samme år. H er valser de 
hellige tre konger runde på siderne 
mellem si rl ige borgermadammer fra 
Rønne og fineklippede fornøjede 
håndværksmestre - alle nidstirrede 
af kong Herodes. 

Historien om »Digteren Lin-Pe og 
hans ramme trane« af William H ei-

nesen, genforcalt for børn af T N, 
udkom i 1986 med prægtige 
papi rklip af Sabber, den viser hans 
evne cil - uden score fagter - at ram
me stemninger fra fjerne riger. 

Hjemme fra Bornholm har Peter 
H arceg i 1993 fundet og skrevet 
historien om »Troldmanden Pos fra 
Brændesmark«. Sabber illustrerede 
lige så selvfølgeligt. 

Dee blev også til pladeomslagene 
cil vennerne Henning og Ann-Ca
thrin Larsens herlige bornholmske 
sange. 

Sabber udførte også store repræ
sentative billedmontager i stof og 
papirklip. Plakater - og fo rsiden 
med kundskabens træ på VUCs fol
der - holder sæson efter sæson. 

H an har rejst over hele Europa. 
Især er han stole af ae have vist si ne 
papirklip i Rom - sammen med 
H.C. Andersens. 

I perioder arbejdede han som 
lærer i formning og matematik 
bl.a. på Friskolen i Øscerlars. 

- Jeg prøvede ae gøre der bedre 
end min egen skolegang, fortalte 
Sabber i maj 2001 i en samtale om 
»ti lværelsens fin url ighed« med Han
ne Kofoed fra Bornholms T idende. 

Han kom her til ae tænke tilbage 
på sin tid i Birkerød Private Forbere
delsesskole, da hans blik faldt på et 
af sine klip af en monsterlignende 
ulveløve med frådende åbent gab. 
D ee hang på væggen i hans stue i 
Gudhjem. 

- Gad vidst, hvad den skulle fore
stille? Jeg tror egentlig, den skulle 
forestille en matematiklærer. Sabber 
kommer cil at tænke på sin fysik
lærer, der altid gik rundt og smilede 
i en stivner grimasse, indtil han kun
ne slå ned på en elev, der ikke kunne 
sin lektie. Så løftede han eleven op i 
bakkenbarten og spurgte, om han 
skulle give ham eller hende en lille 
fri kadelle. Frikadellen var når den 
anden hånd kom med et slag af de 
lange tynde fingre. 

Sabber brugte andre midler til at 

Fernisering 1995. Tegninger og en livsbekræftende absurd tale var Sabbers 50-års fødselsdagsgave til Carsten Seeger. 
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HA-DRIV-JEMM 
Folkemusik fra Bornholm 

Pladeomslag 1976. 

vække elevernes in reresse; og han 
kom hellere end gerne - endda 
ulønnet - ril andre skoler, når der 
var brug fo r viden på hans specielle 
områder; som nu f.eks. drager, nisser 
og de underjordiske (som han sym
patiserede med og nænnede ar regne 
efter levende model!) . 

Sabbers generelle viden og formid
lingsevne var enestående: han kunne 
ved et middagsselskab underholde 
om udgravninger i Laos for så - via 
en Storm P.-hisrorie - elegant ar nå 
frem ril en interessant beretning om 
lombardrenrens udvikl ing i medici
ernes Firenze. 

D et var ikke kun hans borddame, 
der fi k glæde af ham. Alle gæsterne 
ved border tav efterhånden og lytte
de til hans stilfærd ige bereming. 

BÅL OG IN DVIELSE 

Alene og sammen med keramikeren 
Astrid Anderberg optrådte han nog
le gange som historiefortæller i både 
dansk og svensk fjernsyn . 

H an fortryllede også med sine 
offentlige taler ved festlige lej lighe
der. Ghi ta Nørby hørte ikke mange 
sætninger af Sabbers lidt frygtsom
me og overraskede foredrag over 
emnet runddele - ved indvielsen af 
G hi ta Nørbys Runddel i Ø stermarie 
i 1996 - før hun fa ngede hans vid 
og lune. Efter talen bad han om 
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Ghita Nørbys tilladelse til at over
række hende et lille klip, han havde 
lavet i dagens anledning. Han fik til
ladelsen og hun klippet. 

En begrænset del af hans værker 
blev udstillet i anledning af hans 60 
års fødselsdag den 19.8. 1998 . 

Men der var alligevel billeder nok 
til at fylde alle vind uerne i Vindues
galleriet i Østermarie - fra karm til 
karm - og dertil kom, at der var 
udlånt mange ekstra butiksvinduer 
af de alu ive handlende i byen. Bl.a. 
var Unibank tap etseret med store 
officielle Sabberklip. 

Dee blev ved lånet af de mange 
sabberbilleder i privat eje afsløret, 
hvor stor affektionsværdi de har for 
ejerne. 

I 1999 lavede Sabber sit allersidste 
klip. Det var traditionen tro en gave 
til årets æreskunstner. I dette år ope
rasangeren Aage Haugland. Det 
mangler håndelaget - de virtuose 
detaljer - m en ikke hjertelaget og 
venligheden mod sangeren, som 
Sabber satte stor pris på. Det fik 
plads på væggen hjemme hos Haug
lands mellem plakaterne fra T he 
Met og de signerede fotografier af 
Solti og Plac ido Domingo. Der fik 
hæderspladsen. 

Kammeraten gennem mange år 
Terje Nordberg opsummerer fint 
hele Sabbers kunstnerliv i: 

HYLDESTDIGT 
T IL DRØMME-KLIPPEREN 
PA HANS 50-ÅRSDAG 

Der bor en munter og gråsprængt en 
bag den yderste groftekant 
hans vej forer over stok og sten 
og er svær at finde i blandt 

Man ser ham stundom ftJ1ve forbi 
med sk,egget vajende fi·iskt 
thi tveskægget er ha11 - ogfuglefi'i 
hans stil er så malerisk 

Men stundom ser man ham sjældent kun 
han går underjord som en trold 
og lever livet i lystigt forbund 
med nisser på nærmeste hold 

Han ejer en pagt med dyrets sjæl 
dette stille, samende sind 
og månen sej fer gådefuldt hel 
som kattens oje derind 

Fra tid til anden kan godtfolk se 
en himmelsk, svævende saks 
da kan det sælsomme under ske 
som ofte sker med hans slags: 

Han gribes af kræfterfi-a jorden selv 
og danser på tagi)'ggens rand 
mens saksen klipper et skybrud, et væld 
rtf et glemt og foijtettet land 

Når dagen så igen lukker op 
sit knirkende d01-hå11dtag 
da stnehker den gamle sin dovne krop 
og klipper drammene af 

Jeg håber at se ham i hundrede ri.r 
denne gubbe så fic:jdig og.fro 
se, hvordan markvejen bugter og slår 
sig op mod hans troldebo 

Han bor der hvor hjertet leger endnu 
en forvildet og vilter leg 
d11 finder ham i det samme 1w 

du chc:j er fra alfarvej 

Til lykke, du gamle, nu rejser du v,ek 
hvorhen er der ingen der ved -
måske sidder du blot bag din tjorneh,ek 
og klipper naboens ged 

Tr11je Nordberg 

Sabber rejste ikl<e langt væk! N u bor 
han lige over for G udhjem Museum 
sammen med en enkelt ny kat i en 
pæn vi lla. 

Troldeboer i Øscerlars er nu jæv
net med jorden. H an klipper ikke 
rigtigt mere, men går til svømning 
ovre i Gud hjem Svømmehal hver 
tirsdag med sin gamle ven Anders 
Gjerløv og til mandegymnastik hver 
torsdag. 



Toldvæsenet i Gudhjem 1840-1968 
Af MOGENS L11u- tidligere viceregionschef i Told og Skat på Bornholm. 

Toldvæsenets tilstedeværelse i de lokale samfand har gennem tiderne været knyttet til den 
erhvervsaktivitet, der udfoldede sig omkring havne ogjernbanelenudepunleter og ved grtense
overgange. Bornholm havde status som et selvstændigt toldinspektorat fra 1784 til 1928, hvor 
toldinspektoren i Ronne forte tilsyn med de lokale toldsteder, der blev oprettet og nedlagt i takt 
med behovet for at kunne betjene det lokale erhvervsliv og forhindre smugleri. M.L. 

I 1625 udarbejdede landprovst Jens 
Pedersen efter kongelig ordre en 
kort »Beskrivelse over Bornholm«. I 
om talen af Øster H erred under 
Laursker (Østerlarsker) Sogn hedder 
det: Til omtalte Sogn hører det 
Anneks Gutium, som under sig har 
Melstad, begge er Fiske/ejer; som gaar 
til et Kapel, der ligger yderst paa 
Strandbaleken i Gutium. Meget arme 
Folk beggesteds og saare lidet Jonnaa
ende til Kapellets Vedligeholdelse og 
Præstens Lønning. 1 

Den ældste bevarede toldbog i 
Danmark er fra 1700, og i den er 
der en enkelt bemærkning om Gud
hjem nemlig, at en fiskerbåd herfra 
havde en tur med fisk til Colberg. 

Indtil midten af 1700-taller skulle 
alle skibe med last ril og fra Born
holm anløbe Rønne for at klarere. 
Ved kongel ig resolution af 16. april 
1757 fik byskriveren i Nexø overdra
get at have tilsyn med de i Gudhjem 

Fig. 1. 
I 1848 opførtes det solide 3jags hus 
med halvvalmet tag og facaden mod 
havnen i billedets yderste venstre side 
som embedsbolig for toldvæsenet. 
På grunden havde tidligere ligget et 
8-Jags bindingsvær!?s hus som blev 
købt af toldvæsenet i 1841 og nedrevet 
i 1847 for at skaffe plads til det nye 
hus. Bemærk det gamle Sanct Anna 
kapel, der blev sprtengt i luften i 
1895. 
Foto ca. 1880: Gudhjem By- og 
Mindeforening. 

hjemhørende fiskerfartøjer og med 
distriktet omkring Gudhjem. For 
dette bijob skulle han have 25 rbd. 
om året men hertil kom, ar han ind
ti l 1785 tillige fik procenter af srran
dingsgodser. H an skulle selvfølgelig 
også passe på, ar der ikke blev smug
let, og også her fik han procenter af 
provenuet, når der blev beslaglagt 
kontrabande og smuglergods. Det 
var i øvrigt almindeligt kendt, at 
smuglerier ved Bornholm var ret 
omfattende og vanskeligt at kontrol
lere. 

I rakt med ar der blev ansat rold
betjente i søroldstederne uden for 
Rønne, voksede ønsket om at kunne 
klarere i hjembyen. D ette ønske 
kom først og fremmest fra de fiske
kvaser, der sejlede levende fisk til 
København, så de kunne slippe for 
at anløbe Rønne på vejen til Køben
havn. 

Det førte til at bl.a. fiskerne fra 
Gudhjem fra l 780'erne fik tilladelse 

til - efter fo rudanmeldelse - at sej le 
levende fisk ri! København uden 
toldseddel. D e skulle dog have en 
passerseddel udsted t af den lokale 
toldbetjent. 

Ved kongelig resolution af 26. juli 
1805 blev det til lettelse for handlen 
bestemt, at: Nexøe for Eftertiden og 
indtil videre, maae oprettes til et, 
Rønne Toldkammer underordnet, 
Toldklareringssted for ind- og ud
gaaende Skibe, og for de Vare, som 
med dem ind- og udgaae, men ej for 
Strandinger. Til Oppebørsels-Betjenr 
i Nexøe ansattes Hr. Lars Gram. Ved 
General-Toldkammerets Skrivelse af 
28. december 1805 blev bestemt: at 
Kjøbsræderne Nexøe og Svanike, 
samt de i Øster- og Sønder-Herreder 
beliggende Fiskerlejer maae saaledes 
henhøre under Nexøe Tolddistrikt, 
at de der kunne, men ikke ere for
bundne at klarere, da Toldekspedi
tionen i Nexøe alene er anordnet for 
de ved Nexøe omliggende Egnes 
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lndvaaneres Beqvemmelighed, som 
deraf ville benytte Sig. 2 

Hvis man ønsker at vide mere om, 
hvordan forholdene var i Gudhjem 
og Melsted i begyndelsen af 1800 
årene, er der lidt hjælp at hente i en 
»Militair-beskrivelse« af øen.3 H er 
far vi at vide, at: M eelstæd - ligger til 
Soen NN 0 af Kirken - bestaar af 17 
Boeliger eller Ildstæder.. og at Gud
hjem: .. Er det vigtigste Fiskerleje og 
har sin egen Kirke.. bestaar af 55 
Gaarde og Huuse.. Her.fin fanges den 
største Mængde Sild, og enhver Ind
vaaner tager deel i dette Slags Fiskerie, 
skjøndt Fiskerie ellers ei er hans 
Næringsvej. . nogen anden Havn end 
for Baade gives der ikke, og disse maae 
endog i haardt Vejr dmges paa Land. 

Efterhånden var situationen 
uholdbar, idet erhvervsudviklingen 
havde medført behov for at kunne 
ekspedere skibe i andre havne end 
Rønne og Nexø. D et var ikke 
mindst den tiltagende handel med 
Island, der først var en regulær han
del med varer, herw1der især tran, 
og som senere udvidedes til også at 
omfatte robbefangst (sæler) i !sha
ver. Ved kongelig resolution af 5. 
december 1840 blev det besluttet, at 

Fig. 3. 
I 1898 var pladsen blevet så trang, at 
det var nodvendigt med en udvidelse 
af toldbygningen. Losningen blev at 
bygge en etage på den eksisterende byg
ning og indrette 1. salen som tjeneste
bolig. Foto fra 1904 efter stormfloden: 
Gudhjem By- og Mindeforening. 
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det bornholmske toldvæsen skulle 
reorgarnseres. 

D et betød, at man i medfø r af en 
rentekammerskrivelse af 31. decem
ber 1840 foruden i Rønne og Nexø 
oprettede toldkamre i Svaneke, 
Allinge-Sandvig og Hasle. I Boderne 
ansatte man en strandtoldbetj ent til 
at holde opsyn med kysten. I Gud
hjem oprettede man et toldsted med 
begrænset klareringsret og ansatte en 
l<lareringsbetjent. 

Dengang som nu var det ikke 
muligt at tiltrækl<e offentligt ansatte 
ved hjælp af lønpolitikken, så i ste
det for gav man dem tjenestebolig. 
Enten købte eller også lejede staten 
en bolig til sine ansatte - også for at 
sikre mobilitet. På statens vegne 
købte toldinspektør Lemvig i Rønne 

Fig. 2. 
Embedsboligen i begyndelsen af 
1890'erne. Bemærk toldskiltet i højde 
med de øverste vinduer og slwrstenen 
der blev fjernet i forbindelse med 
påbygningen af den ekstra etage i 
1898. Foto: Gudhjem By- og M inde
forening. 

derfor ved skøde af 10. februar 1841 
et 8-fags fiskerhus på havnen i Gud
hjem (den nuværende matr. nr. 115) 
for 285 rbd. 

Den fø rste der flyttede ind var 
roldl<lareringsbetjent Johan Gabriel 
Kofoed , der forrettede tjenesten i 
Gudhjem fra 1841 og indtil den 26. 
januar 1844, hvor stabskaptajn ved 
Bornholms Mili ts' 4. borgerkom
pagni Frederik Verner Lind aflagde 
troskabsed som toldklareringsbetjenr 
for toldinspektør Christian Terp i 
Rønne. 

Ved skøde af 15. juli 1847 købte 
toldvæsenet en lille nabogrund på 
29 m2, den nuværende matr. nr. 
116. Dette skulle senere vise sig at 
give anled ning til en del bryderier, 
idet man i forbindelse med toldkon
trollens nedlæggelse og forberedel
serne til salget af ejendommen i 
1968 konstaterede, at matr. nr. 116 i 
1898 ifølge tingbogen var tinglyst 
som tilhørende Gudhjem-Melsted 
Udmark (Ø sterlars-Gudh jem Kom
mune) . D et viste sig dog sam tidig, 
at toldvæsenet fra 19 18 havde betalt 
ejendomsskat for grundsrykket, og 
efter en del korrespondance fik man 
bragt sagen i orden. 



I 1847 blev Lind fo rflyttet til Sla
gelse og afløst af toldklareringsbe
tjent Thomas Christian Theodor 
Regen Bang Anthon. Anthons års
løn var på 200 rbd. og fri bolig, og 
han huskes måske bedst på grund af 
sin datter Augusta, der blev gift med 
herredsfuldmægtig Høst i Svaneke 
og fik en søn, der blev døbt O luf. 

Senere skrev maleren O luf H øst -
for ham var det - i en af sine log
bøger om morfaderen: »M in bedste
far, toldassistenten Anthon, skulle 
fotograferes. Men i sit hverdagstøj -
ellers er det jo ikke mig« . 

I Anthons embedsperiode skete 
der flere markante ting for toldvæse
net i Gudhjem. Umiddelbart efter 
hans tiltræden blev det 8-fags hus, 
der husede toldstedet nedrevet, og 
på den lille grund på kun 250 m2 

blev der opført et nyt grundmuret 
3-fagshus med halvvalmet rag og 
med facaden mod havnen (hvad det 
oprindelige hus næppe har haft). 
(Fig. 1). 

I 185 1 blev der ved lov af 11. 
marts indført fas te lønninger for de 
an satte i toldvæsenet, og det blev 
bestemt, at embedsmændene skulle 
lønnes forud. Indtil da havde afløn
ningssystemet været præstations
orienterer. Jo flere penge i toldkas
sen desto flere procenter til de ansat
te. Det betød en almindelig util
fredshed i samfundet, idet man 
åbenlyst talte om, hvor det var let
test at ra sine varer toldklarerer. I 
den nye lønningslov blev stillingsbe
tegnelsen for posten i Gudhjem 
ændret til toldassistent og årslønnen 
til Anthon blev forhøjet til 400 rbd. 
I 1850'erne varetog Anthon tillige 
postforretningerne i Gudhj em, ind
til der i 1860 blev oprettet et selv
stændigt postsamlingssted. 

Fra midten af 1800-tallet tog fis
keriet på Bornholm et opsving, der 
især kom Gudhjem og Vang til 
gode. Anthon døde i 1869 og blev 
efterfulgt på posten af toldassistent 
Hans Jørgen Petersen, der kun var 
på posten et år. Allerede den 28. 
september 1870 blev han afløst af 
toldassistent Christian Carl Eschen, 
der blev på posten indtil den 11. 
december 1873, hvor han blev 
udnævnt til toldoppebørselskontrol
lør i Faxe. 

M ens Eschen var tjenestegørende i 
Gudhjem, blev havnen i sommeren 

1872 uddybet til otte fod i den ydre 
og fire fod i den indre del, så der har 
været en naturlig grænse for størrel
sen af de både, der kunne anløbe 
havnen. Ved stormfloden i 1872 led 
havnen og dens omgivelser betydelig 
skade, men takket være sin solide 
konstruktion og fornuftige beliggen
hed, slap toldboden uskadt gennem 
stormfloden. 

I de første måneder af 1874 blev 
posten i Gudhjem midlertidigt vare
taget af toldkontorist i Svaneke, 
Anders Kay Bohn, der blev konsti
tueret som toldassistent i Svaneke 
med tjeneste i Gudl1jem. Stillingen i 
Gudhj em blev den 12. februar 1874 
besat af toldassistent H ans Jørgen 
Jørgensen. Han blev i Gudhjem i 21 
år, og under hans tjenesteperiode 
ændrede stillingen karal<ter. 

1877 fik Gudhjem regelmæssig 
dampskibsforbindelse til Køben
havn, og efterhånden var klarerings
retten for skibe i indenrigsfart blevet 
udvidet til også at omfatte skibe i 
udenrigsfart. I 1880 tog man den 
fulde konsekvens af udviklingen og 
gjorde G udhjem til et selvstændigt 
toldkammer, og den 29 . august 
1880 forfremmedes Jørgensen til 
toldoppebørselskontrollør. Endelig 
var embedet i Gudhjem blevet selv-

Fig. 4. 
Et udsnit af det 
bedre borgerskab i 
festtøj rned ordener 
foran Nyelands
hytten på Gud
hjem Havn. Fra 
venstre er det 
Anna jantzen, 
købmand Andreas 
Brandt, hotelejer 
Carl jantzen, 
købmand Harald 
Jørgensen, Stephan 
Nyeland og toldop
peborselskontrollor 
HC.P Bruun. 
Foto ca. 1910: 
Gudhjem By- og 
Mindeforening. 

stændigt. Indtil da havde det været 
underlagt Svaneke. (Fig. 2). 

Gudhjems nye status som selv
stændigt toldkammer bevirkede da 
også, at Jørgensen var nødt til at 
have en medhjælper, og i midten af 
1890'erne blev Peter Larsen Mørch 
ansat som toldmedhjælper og senere 
som toldofficiant. 

H erefter fulgte en rolig periode. 
Forretningerne voksede støt og 
roligt, og den 23. marrs 1895 fik 
Jørgensen sin afsked med pension. 
H an havde da titel af justitsråd. Den 
2 1. maj 1895 blev kompagnichef i 
Bornholms Væbning, ka taj n C arl 
Rantzau Bohn ansat som roldoppe
børselskontrollør. Bohns årsløn var 
1600 kr. Hertil kom 8 kr. om året 
for indrullering og 268 kr. i procen
ter af havnepenge. T il gengæld måt
te han betale 60 kr. om året i leje for 
tjenesteboligen. Mørchs årsløn var 
800 kr. 

Pladsen var efterhånden for trang, 
og i 1898 blev der bygget en hel eta
ge på bygningen. (Fig. 3). D et var 
den allestedsnærværende arkitekt 
Mathias Bidstrup - der også stod fo r 
langt de fleste kirkerenoveringer og 
nybyggerier på Bornholm om kring 
århundredeskiftet - der stod for teg
ningen, men den oprindeligt velpro-
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Gudhjem To .i rnn1• 

Fig. 5. Overleveringsforretning den I. oktober 1923 fra H. C.P. Bruun til 
O.H C. Bille. Bruun stammede fra Rutsker og hans søn, Einar Bruun, der gik 
under tilnavnet 11Løren fra Gudhjem« startede i Gudhjem i 1902 og blev i 
1915 gift med Bertha Marie, datter af købmand Andr. H. Brandt (fig. 4) i 
Gudhjem. (Told-Skat). 

portionerede bygning, der fik hæver 
rager en etage, vandr ikke ligefrem 
ved denne ændring. 

Bohn blev den 27. juni 1901 fo r
flytter riJ Allinge, hvor han var indtil 
sin død i 1905. Embeder var heref
ter vakant indtil H enrik C hristian 
Peter Bruun blev ansat som toldop
pebørselskonrrollør den 20. april 
1903. Forinden var hans søn Einar 
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H enrik Edvard Bruun den 24. juli 
1902 blevet ansat som kontorist/elev 
i Gudhjem. Han blev dog kun et par 
år hos faderen, inden han blev for
flyttet til Helsingør. 

Einar Bruun var iøvrigt en meget 
farverig person, der var kendt af kol
leger landet over som »Løren fra 
Gudhjem«. H an var stor og kraftig 
og holdt gennem mange år sine feri-

er i Gudhjem. Han var kontroversi
el, populær og hjælpsom og hængt<: 
sig bestemt ikke i bagateller. 
Afholdsfolk havde han vanskeligt 
ved at forlige sig med, og hans 
administration af lovgivningen var 
næppe blevet accepteret i dag. H an 
endte som toldforvalter i Kalund
borg. 

I 1905 var H .C. P. Bruuns løn ste
ger ri! 2700 kr. om året, mens Einar 
Bruun fik 400 kr. Mørchs løn var 
steget til 1050 kr. I 1908 steg lejen 
for embedsboligen til 300 kr. årligt, 
men samtidig fik Bohn er årligt 
honorar på 94 kr. som kongelig 
vejer og måler. 

I 1911 gik toldofficiant P. Larsen 
Mørch af på grund af alder, og blev 
afløst af styrmand Knud Wich
mann, der den 15. december 1912 
blev ansat som toldbetjent. H an blev 
i 1919 forflyt tet ri! Korsør og blev 
den 1. juli samme år erstatter af 
skipper Vil ly Holm, der blev ansat 
som roldbetjent. 

H.C.P. Bruun blev 70 år den 14. 
juli 1923 og var derfor tvunget ri! at 
gå på pension (fig. 5) . H an fortsatte 
dog som konsti tueret chef for told
kamret i Gudhjem indtil den 
1. oktober 1923, hvor han blev 
afl øst af løjtnant Oscar Harald 
Christian Bille (fig. 6) , der blev 
ansat som toldoppebørselskonrrol
lør. U nder Billes embedsperiode 
nåede embedet i G udhjem sin høje
ste status idet Bille den 7 . maj 193 1 
blev udnævnt til toldforval ter (hvad 
der dog ikke kostede staren noget, 
idet han beholdt sin lønramme 
hvo rved hans løn ikke ændredes). 

I 1932 blev toldkammerbygnin
gen forsynet med en tilbygning mod 
sydøst (fig. 7) og fik i der ydre den 
skikkelse, som kendes i dag. Formå
let med denne tilbygning var pri
mært at skaffe trapperum uden for 
den gamle bygning; men ønskerne 
til mere plads var noget større end 
økonomien tillod. 

Af en bygningstegning fra 193 1 
kan man se de oprindelige planer, 
der indebar en 6 1/z meter lang og 
6 ,8 meter bred tilbygning i samme 
højde som den bestående toldkam
merbygning. Der var projekterer en 
særskilt indgang fra gården til 
embedsboligen, et særskilt lokale til 
toldforvalteren, og et gæsteværelse 
m.m. Selv om der var god gang i 



forretningerne på Gudhjem Havn, 
var toldkamret det absolut mindste 
på Bornholm og et af de mindste i 
landet, så ønskerne om mere plads 
vandt kun i begrænset omfang gehør 
hos de bevilgende myndigheder. 

Bille blev 70 år i 1944 og blev den 
1. juli afløst af Edvard Peter Dam 
Johansen, der siden 1928 havde 
været ansat som toldassistent i Nexø. 
Gudhjem blev ved Dam Johansens 
ansættelse nedlagt som selvstændigt 
toldkammer, og blev atter underlagt 
toldkamret i Svaneke. Dam Johan
sen blev derfor ansat som toldassi
stent ved toldkontrollen i Gudhjem 
og i 1958 udnævnt ti l overtoldassi
stent samme sted. 

I 19 5 7 havde erhvervsaktiviteterne 
i Svaneke nået et sådant niveau, at 
man ikke længere kunne forsvare at 
opretholde et toldkammer på stedet. 
D et betød , at såvel toldkontrollen i 
Svaneke som toldkontrollen i Gud
hjem blev underlagt toldforvalteren i 
Nexø. 

G udhjem bestod som toldkontrol 
indtil den store reform i forbindelse 
med toldvæsenets overtagelse af 
momsen i 1967. I 1968 blev alt 
toldvæsen på Bornholm - som det 

Fig. 1. 
Bygningen som den kom til at se ud 
efter påbygningen af den ekstra etage i 
1898 og trappebygningen i 1932. 
Foto ca. I 965. Bemærle siloen på hav
nepladsen og toldskiftet, der nu erflyt
tet .fra facaden til pladsen ved siden af 
indgangsdøren. Foto: Mogens Lau. 

var tilfældet indtil 1805 - samlet i 
Rønne. Denne omvæltning var for 
meget for den 63-årige Dam Johan
sen . Han døde af er slagtilfælde den 
16. februar 1968, da han fik at vide, 
ar han for fremtiden skulle gøre tje
neste i Rønne. 

Dam Johansen skrev en del artik
ler om lokalhistoriske forhold og var 
kendt som en habil fotograf. H ans 
store samling af fotografier befinder 
sig på Bornholms Museum. 

Ved skøde af 10. juni 1970 blev 
bygningen solgt til Den Danske 
Toldetats Forening (nu D ansk Told
og Skatteforbund), som fik tilladelse 
til at indrette fire ferielej ligheder i 
bygningen til foreningens medlem
mer. 

Fig. 6. 
I I 923 blev O.H. C Biffe ansat som 
tofdoppeborsefskontroLLor, og i I 93 I 
blev han forfremmet til toldforvalter. 
Bille ses yderst til højre, hvor han 
betragter arbejdet med etablering af 
en havneport mod inderhavnen. 
Foto: Gudhjem By- og Mindeforening. 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førde bornholmere afgået ved døden 

i perioden 1. september 2001 til 31. august 2002 

Arne Andersen, Thorki ldsvej 49, 
Rønne. Forhenværende vognmand: 
• De blå biler-. Tidligere formand for 
Haveforeningen og for fo reningen 
Gamle Venner. 
1 O.febr. 19 15 - 17.april 2002. 

B.S. Assew, Møllevej 23A, Jyllinge. 
Forhenværende kæmner og byråds
sekrerær i Nexø 1939-73. 
Ansar ved Nexø kommune fra 1933. 
7.nov. 1907 - 19.marts 2002. 

joht11111es Bidstrnp, Slocret , Rønne. 
Bådsmand. Tidligere ansat ved 66-
selskabet og BornholmsTrafikken. 
Gjorde under Anden Verdenskrig 
tjeneste f. England på danske skibe. 
7.april 19 14 - 30.aug. 200 l. 
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Clnm Low Andersm, Østergade 5, 
Rønne. Tidligere Dammegård, 
N)'lars og 1942-58 medindehaver af 
købmandsforrerningen Østervo ldga
de i Røn ne. 
26.sept. 1910 - 27.apri l 2002. 

Ole Bech, Borgmester Nielsens Vej 
11 5, Rønne. Repræsentant. Un g
domsformand og bes!)'relsesmedlem 
i BBU. Modrager afBBU 's guldnil 
og DBU's sølvnål. 
I I .maj 1938 - 6.juni 2002. 

Oluf Bmms, Poppel høj 49, Nivå. 
Lærer p:i C hristiansø 1960-62, 
Aaker Centralskole 1962-65, 
Hasle Borgerskole 1965-7 1. Senest 
i 25 år lærer ved Vestre Fængse l. 
18.juli 1930 - 8.j LtJi 2002. 

Ejner Anderseu, Strandvolden 9, 
Balka. Bagermester. Indh. af Basses 
Bageri, Svaneke 1944-54, - - Nexø 
1960-72, Carlsberg, Svaneke 
1954-60. Køb m. på Balka 1972-82. 
10.nov. 1915 - 16.dec. 2001. 

Cenovevn l iserte Norbertn Jvfnrin 
Berden, Lilie Plads 5, Svaneke. 
Socialpædagog: Pilehøj, Rønne. 
25.dec. 195 l - 13.jan. 2002. 

Erik Bmndr, Møllebakken 5, Svane
ke. Gårdejer. Tidligere Lundegård, 
Østermarie. I hest. for Bornholmer
banken, Bornholms Landøkonomi
ske Forening og Svaneke Brugs. 
3.nov. 1927 - 22.sepc. 200 I. 

Svend Erik Andersen, Klippely, 
Sdr. Lyngvcj 25, Aarsballe. Klein
smed. Formand for Gamle danse i 
ca. 40 år og for Sammenslumingen 
Gamle danse 1986-94. 
26.jan. 1928 - 21.jun i 2002. 

Helge Viggo Bidstmp, Lorrehaven 4, 
Muleb)'. 
Arbejdsmand. I en periode medlem 
af sognerldet i Nyker. 
30.marrs 1919 - 8.april 2002. 

Aage joker Christensen, Æblestien I , 
Balka. 
Uddeler i Snogebæk Brugs 
1940-1.apri l I 979. Tidligere ansat i 
Nexø Brugs 1934-40. 
19.april 19 12 - 5.maj 2002. 



Herluf Dick-Nielsen, Thorkildsvej 54, 
Røn ne. 
Tidligere fængsel soverberjenr. Ansar 
ved Ronne Arresrhus i 30 år. Med
hjælper ved offenrlige aukrioner. 
28. maj 1924 - 27.dec. 200 I. 

Ole Marcker Ha111111e1; Brogade 16. 
Klemensker. Monrør. Ans. ved Hasle 
kommunes enrreprenørafdeling fra 
1979 - fra 1987 med opg. indenfor 
spildevandsområder. Tillidsmand. 
15.okr. 1947 - 6.nov. 2001. 

Knud Hansen, Borgergade I, 
Svaneke. Murer. Formand for S IG! 
1971-75, - for Gymnasrikudvalger 
BASG & I 1974-77 og for Svaneke 
Klubhus 1975-2000. 
14.febr. 1938- JO.april 2002. 

Jens A.S. Harild, Duebakkcn 4, G ud
hjem. Gårdejer. T idligere Slmegaard. 
Eskadrillechef i Hjemmeværnet. Fhv. 
formand for G udhjem Svømmehal og 
i bestyrelsen for Oluf Høsr Museer. 
I I .april 193 1 - 8. marrs 2002. 

Ham Gerhard Erichs, Sro regade 82, 
Hasle. Direktør i Transporefirmaer 
Paul Larsen NS. Som uddan ner 
shippingmand ridligere udsrarione
rer i Algerier og Tyskland. 
18.okr. 1947- 24.nov. 200 1. 

Kaj Hammmtrrmd. Møllegade 18, 
Rønne. Tidligere relefonmoncør ved 
KTAS, inspekcør i Rønne Idrætshal 
og forpagcer af Nordskovens Cam
ping. 
I 9.febr. 1926 - !.aug. 2002. 

Paul Bruno Bodker Hansen, Cairo, 
Ægypr. Cand. rheol 1982. Sogne
præst ved H øjdevan&_ Kirke, An1a
ger. Siden 1998 udsendt ti l Cairo af 
Der danske Missionsselskab. 
12.april I 952 - 15.dec. 200 I. 

Kjeld E. Heurikseu, SandAugcsvej 24, 
Rønne. Bygningskonsrrukrør. Bygge
sagsbeh. i Rønne Kom. 197 1-99. 
Kirkeværge i Kn udsker 1976-2000. 
Form. f. menighedsråder fra 2000. 
13.marts 1936 - 25.aug. 2002. 

Poul Erik Espmw, Hvide Odde Vej, 
Rønne. Tidligere adm. direktør i 
A. Espersen NS, i ledelsen fra 1950. 
Besr.mecll. i fagl. foreninger og inst. 
Tidl. form. for Johs. Birch's Legac. 
26.april I 925 - 20.april 2002. 

Jorgeu Ulrik langskov Hansen, Score
gade 15 F, Rønne. Maskinarbejder. 
På langfare med ØK-skibe. Ans. hos 
Bil og Traktor og Danholm. Dirigent 
f. Rønne Byorkescer og Rønne Korec. 
28.maj 1914- 15.sepr. 2001. 

Peter D11Z11ine Hmiseu, Scoregade 3, 
Svaneke. 
Keramiker. Repræscnrerec på en lang 
række museer og udscillinger her
hjem me og i udlandet. 
24. juli 1944 - 28.jan. 2002. 

Magda Henriksm, Lærkevænger 1, 
Tej n. 
Medindehaver af Nybro Købmands
for recning, Øsrerlars 1936-77. 
13.nov. 1912 - 22.sepr. 2001. 

Anker Haagenseu, Kannikeengen I 0, 
Aakirkeby. Landmand og entrepre
nør. Tidligere Vejlgård, Aarsballe. 
Ansac hos Paul Larsen NS i I 6 år. 
Fm. fo r Vescermarie Pensioniscfore. 
9.okc. 1914 - 20.april 2002. 

Kim Nordlund Hansen, Skarvigen 4, 
Aarsdale. Udd. cømrer, cand.jur. 
1979. Ansat fra 1982 v. Arbejdsfor
midl. på Bornholm. Tidl. medl. af 
kommunalbese. i Rødovre og i Nexø. 
26. maj 1947 - 18.aug. 2002. 

Vigg"o Hawen, Alrnevcj 17, Nylars. 
Avlsbruger og kvægopdræccer. Fhv. 
Stensb.øj,.Nylars. Ticlligerc formand 
for Bornholms Jerseyfore" dyrskue
dom mer rn.m. A. faglige cillidsposcer. 
18.juli 1919 - 28.fe br. 2002. 

Grete Janus Hertz, Løkkegade 3, 
Gudhjem. Lærer, cand.psyk. 
Forfacrer cil ca. 160 billed- og bør
nebøger. 
Se side 52. 
2 1.nov. 1915 - 19.april 2002. 
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G111111t1rj11/i11s He)\ Hørsholm. 
Overlæge, cand.med. 1937. Ansat 
som assisterende overchirurg ved 
Bornholms Centralsygehus 1959, 
overchirurg 1961-82. 
23.april 19 12 - 3.jan. 2002. 

Hen11i11g E111iljemen, Paradisvej 85, 
Tidl. Nordskovvej, Rønne. 
Major {1962). Tjenestev. Bhs. Værn 
fra 1952. Tidl. medlem af sognerå
det i Knudsker og af byrådet i Røn
ne. 20.sepr. 1908 - 6.juli 2002. 

K1111d Wi/61 joht111seu, Bellmansvej 2, 
Rønne. Forhenværende blomster
handler og stadsgarmer. Kendt acle
rikudøver og fod bnldspiller i Viking. 
Meget aktiv lokalhisrorisk skribent. 
13.jan. 1919 - 21.dec. 200 I. 

Else Kofoed, Aasen 63, Nexø. 
Overassistent i Nexø Kommune. 
Tidligere assistent i Brøndbyøster. 
Bestyrelsesmedlem og kasserer 
i Foreningen Norden. 
30.okr. 1929 - 22.okr. 200 I. 
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Ejler Holm, Grænsevcj 12, Sæd, 
Tønder. Lektor i histo rie, engelsk og 
oldtidskundskab ved Statens Kursus 
på Mynstcrvej, Tønder. Student fra 
Rønne Statsskole 1941. Født i Nexø. 
23.febr. 1922-28.sepr. 2001. 

Johs. Jemeu, Byvangcn 5, Rønne. 
Kirkegårdsgarmer i Rønne. 
Tidligere ansat hos De forenede 
Granitbrud. 
Kendt som dygti~ konservator. 
3.sepr. 1918-14.okt. 2001. 

Po11/ Kallmoes, L-essøegade I 93, 
Odense. Overbibliotekar ved Born
holms Amts Bibliotek 1947-66. 
Universitetsbibliorekar, Odense 
1966-78. 
17.april 1911 - 23.marrs 2002. 

Hilma Kofoed, Syrenvej 30, 
Aakirkeby. 
Vaskeriejer og butiksindehaver: 
»Fisk, Vildt og Ost«, Storegade, 
Aakirkeby 1974-80. 
23.sepr. 1915- I I.marts 2002. 

Henry Holm, Nordens Alle 21, 
Hjørring. Rektor for Hjørring Semi
narium 1957-79. Form. f. Boligselsk. 
af 1964, Hjørring Teater og Uddan
nelsesråder i Hjørring. Født i Nexø. 
14.juli 1909 - 1 O.febr. 2002. 

Bo1ge Jepsen, Teglgårdsvej 3, Rønne. 
Bygmester og Aw. skibsreder. 1 nde
haver af Fryden lund Byggeforret
ning fra J 94 1. Mange till idsposter i 
faglige nævn og foreninger. 
24.sept. 1909- 14.juni 2002. 

Grethe Neerbo1g Kjolle1; Gentofte. 
Tidl. Ll. Madsesgade 116, Rønne. 
Skolelæge. Ansat af Ronne Kommu
ne 1949-55, siden til omkring 1980 
af Bornholms Amt. 
25.dec. 19 10- 13.febr. 2002. 

Louis E. Kofoed, Lobbæk Hoved
gade 37. Bygmester. Lobbæk Byg
geforretning fra 1940 til 1975. 
Mange lokale og faglige tillidspos
ter. Menighedsr:iclsmedl. i Nylars. 
12.april 1915- 13.okr. 2001. 

Hans Peter Hrikonsson, Krogen 5, 
Snogebæk. 
Fisker, redningsmand og strandfo
ged. 
15.febr. 1933 - 26.sept. 200 I. 

Joht111 A. John1111esse11, Brøndshøj 8, 
Rønne. Tidligere formand i Klippe
løkken. Besryrelsesmedl. i Ledernes 
Fagforening. Kendt som fodbold
spiller i B. 19 10 og som bryder. 
9.marts 1908- 5.sept. 2001. 

Ame S.j. Kofoecl, Lobbæk Hoved
gade 28. Kaptajn. Tjeneste v. Born
holms Værn. Medst. af fægteklubben 
PRE. DM i fægtning og delt. ved OL 
1952. Lands- og lokalform . f. LEV. 
12.febr. 1933 - 8.aug. 2002. 

Edith Kowsk)\ Gavlegade 11, 
A.arsdale. 
Røgeriejer. Kowskys Røgeri. Mod
tog 1998 hædersdiplom fra Der 
Danske Gastronomiske Institut. 
to.maj 1933- 13.dec. 2001. 



Kaj Kure, Loseb,ekgnde 12, Allinge. 
Skibsingeniør. Tidligere ansat ved 
Skibsteknisk Laboratorium, Hjorre
kær. Teknisk chef ved Bornholms
Trafikken 1983-93. 
4.maj 1928 - 25.dec. 2001. 

Henning Mnrke1; K.rashavevej 9, 
Klemensker. Gårdejer. Nørregård. 
I en årrække i besryrelsen for BAF 
og Bornholms Andels Svineslagteri. 
Sæde i Amtsprogramrådet. 
9.sepr. 1931 - 6.aug. 2002. 

Hamid Nielsen, Toftelunden 54, 
H asle. 
Uddeler i Hasle Brugs fra 194 9 til 
pensionsalderen. 
4.april 1923 - 28.nov. 2001. 

Ch1: Pibl, Borgmester Nielsens Vej 
114, Rønne. Ans. ved Rønne Vand
værk i 40 år. Aktiv i modstandsbe
vægelsen. Medlem af Rønne Roklub. 
Medstifter af bloddonorkorpset. 
6.juli 1907 - 6.sepr. 200 1. 

Knr!Anker Kure, Violvej 20, Aakir
keby. El-insrallarør. Drifcsleder ved 
Aakirkeby kommunes El- og Vand
forsyning. Brandmand ved Aakirke
by Brandvæsen. 
26.okr. I 924 - 2 1.febr. 2002. 

Sigurd Mejndo1; Grenå. 
Pastor emeritus. 
Præsr på Christiansø 1939-46 og i 
Hyllested-Rosmus på Dju rsland 
1946-75. 
24.maj 1907 - 21 .marts 2002. 

Evn Stender Olsen, Løngangsgade 17, 
Hillerød. 
Køkkenleder. Ansat ved Bornholms 
Værns Kostforplejning 1949-65. 
8.j uni 1911 -9.sepr. 2001. 

Johnnnes Pihl, Kannikegårdsvcj 15, 
Nexø. Gårdejer og entreprenør. 
Indehaver af Pihls Maskinsration. 
l besryrelsen for Bornholmske Ma
skinsrarioner. 
2.febr. 1922 - 2 1.jan. 2002. 

Chnrley lnssen, Lunden, Rønne. 
Slagrermesrer, forr. i Sr. Torvegade, 
Rønne 1946-64. Kendt som løber 
m. 23 veteran NM og 8 sølvmedaljer 
fra EM og VM. Medlem af Viking. 
30.nov. 1905 - 15. april 2002. 

Yvonne Rosted Miille1; Almindings
vej 22, Aakirkeby. Udd. som barne
plejerske på Ser. Helena Børnehjem 
1937, senere sygeplejerske på Aakir
keby Sygehus. 
25.febr. 1919 - 5.dec. 2001. 

Kim Pedersen, Sommerlysrvej 6, 
Rønne. Anrennemoncør. Ansat hos 
Krogh Hansen, A:usballe. Leder i 
Knudsker IF. Gruppeleder i Hjem
meværnets sanirersgruppc. 
25.febr. 1962 - 17.marts 2002. 

Torben Wessel Pltttou, Storegade I I, 
Svaneke. Boghandler. lnclh. af Sva
neke Boghandel 1952-82. Tidligere 
form. for Svaneke Handelsstandsfore
ning og i besr. for Sv. Turistforen ing. 
30.maj 1920 - 19.nov. 2001. 

EdunrdA. Lind, Julegade I 0, Hasle. 
Snedker- og rømrermesrer. Brand
mand fra 1943. Brandinspekr. Hasle 
Brandvæsen 1965-86. Byggesagkyn
dig ved Rurs- og Hasle kirker. 
29.juni 191 9- 23.maj 2002. 

Bent Nielsen, Friggsvej 23, Fredericia. 
Overass. ved Arbejdsformidlingen i 
Rønne fra 1957, arbejdsformidlings
chef 1965-83. I en årrække formand 
for Boligselskaber af 1942. 
5.marrs 1923- 26.jan. 2002. 

Philip Sto1dttl Philipsen, Løsebæk
gadc, Allinge. 
Læge. Ansat dels ved københavnske 
hospitaler, dels ved Bornholms Ccn
rralsygeh us. 
11.okr. 1950 - 28.jan. 2002. 

Httm}o1gen Povlsen, Snellemark 19, 
Rønne. C hef for Flyverhjemmevær
net på Bornholm 1970- 1990. 
Flyveleder. Engagerer i bl.a. Frimu
rerlogen Egin , Lions Club og RIK. 
6.okt. I 930 - 3.okt. 200 I . 
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Ole Ho/111 Rnsk, København. Dir. for 
Superfos Damann-LLLxol 1984-94. 
Tidl. form. for Bhs. Erhvervsråd og 
fo r DA Bh. - m.m. A. faglige ri ll ids
posrer. Polsk konsul 1992-95. 
25. okr. 1943 - 28. m aj 2002 

Tnge 5j11stro111, Borgmesrer Nielsens 
Vej 140, Rønne. Resraurarør. lndeh. 
af narklubben Savoy og Resrauranr 
C hina i Rønne. Havnekroen, Hasle 
og Hore! Øsrersøen, Svaneke. 
7.febr. 1934 - 18.juni 2002. 

Borge lvnr Thetmnrk, G lesborg. 
Oberstløje.Chef for Flyvcsrarion Se
gen 1973-76 og 1979-83. Chef: Mor
kedal, FØ 1976-79. I modsrandsbev. 
Fange i Shellhuser og KZ-iej r. 
27.febr. 1923 - 24.maj 2002. 

To1111es Wichmm111, St. Torvegade 14, 
Rønne. Oberscløjrnanr. Jagerpilor. 
Chef i Segen. I modsrandsbevægel
sens ledelse. Indsars fo r Folkekirkens 
Nødl1jælp. Se side 18. 
20.febr. 19 10- 26.j uni 2002. 
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Svend Poul Rnv11ebjerg, Vejrmose
gårds Alle 58, Fredericia. 
Auromekaniker. Tidligere aurofor
handler med værksted i Pederske r og 
på Aakirkebyvej i Rønne. 
I .aug. 1927 - 20.okr. 200 I. 

Hnm j01ge11 F6•11g Sorth, Røvej 48, 
Gudhjem. G lannester m ed værksted 
i Ro. Har losr opgaver for National
museer og for kunsmerne Paul Horn 
og Lisberh M unch-Percrsen. 
16.marrs 1930 - 30.okr. 200 I. 

Esther A1nrie 7i'll11berg, Grevens Dal 
9, Gudhjem. Medindehaver og horel
værtinde: Gudhjem Afholdshocel fra 
1940. Æresmedlem af I nncr Wheel, 
Rønne. 
2.aug. 1908 - 8.sepr. 200 I. 

Cnrljohnn Riis, Øscerled 65, Rønne. 
Gårdejer. Tidl. Duebjergg:ird. Med
virkede ril evakuering af Rønne, maj 
1945. 1958 cheffor srabskompagnict 
ved Bhs. Værn. Major af Reserven. 
26.juni 19 15 - 20.nov. 200 I. 

Mogew Spn11g, Sigynsvej 39, Rønne. 
L't!ge. 
Ansat på Bornholms Cencralsygehus 
1966-74. Egen praksis i Rønne 
1974-2002. 
27.okr. 1943- 14.jun i 2002. 

Enn Nordfeldt Wbt, Sc. Torvegade I , 
Rø nne. 
Med ti l ar oprerre Dee kvindel ige 
Marinehjem meværn på Bornholm. 
23.jan. 1909 - 2.febr. 2002. 

Ce01g Ro111e1; Soldatersrræde I B" 
Rønne. Gårdejer. Tidl. Møllegård. 
l en periode formand for mejerier 
Svalhøj og bestyrelsesmedl. i Born
hol ms Landøko nomiske Foren ing. 
12.sepr. 1916 - 11. maj 2002. 

Hnw Peter Stn11ge, Kirkesrræcle 3 F, 
AJ linge. Ornirolog. Medlem afOr
nirologisk Forening pl Bornholm. 
Bidrag ril årsrapporren Fuglene i 
Bornholms Amr. 
8.jan. 1953 - 5.juli 2002. 

Holger \l'&st, Zalu rmannsvej 63, Røn
ne. Udd. i Aakirkeby Brugs. Overass. 
ved Rønne Komm. Tidligere Ronne 
Sygekasse. Aktiv i Bornholmsk Ama
tørscene og Knudsker Revyen. 
2.febr. 1927 - 20.jan. 2002. 

Henvendelser om »Folk vi husker« rerres til : 
Jens Sørensen , Haslevej 16, 3700 Røn ne, tlf. 56 95 30 72 



Et udvalg af bornholmsk litteratur 2001 - 2002 
Ved Jens Sørensen 

Ande1; Nyborg- m kummer pri to oei: Med engelsk og iysk 
parallelreksr. Ill. med farvegengivelscr,JJortr. og enkel re regninger. 
Srorr formar. 159 s. Udgiver i Tysklan på kunstforlaget Wasmmh. 
(Galleri Svaneke) . ....... . . . . ... . .. . ... .. Indb. blår hclpap. 

Bornholm 2002: "\li grir (111/e} lige ind«. Den Tilgængelige B)< 
(Om handicapvenlig arkitektur). Il l. delvis med farvetryk. 2 1 x 2 1. 
36 s. Blå Streg ved/Bjarne Bech, Skindergacle I , 3700 Rønne. . .. 

298,-. 

Gratis 

Bomholm 2002 i billede>: Red.: Richardt Skovgaard. Ill. 
med pressefotos. 64 s. Bornholms Tidendes Forlag. . . . . . . . . . . . 92,-. 

Bomholm i tn/ 2002. Ill. A4. 38 upagn.s. Bornholms Amt, 
Kommunerne p5 Bornholm og Bornholms Erhvervsknudepunkr. Gratis. 

Bomholms Hojsko/"s Amkrift 2001. Red.: Karsten T horborg. 
Ill. 64 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh. 

Bomho/ms Mmeum. Bornholms Kumnn11se11111 2000- 2001. 
Ill. 127 s. Bornholms Museumsforening. . ... ... . . ..... Indb. 

Bomho/111ske missionshuse. Temaoennemgang 200 I . 
Ill. A4. 42 s. Kulturministeriet. 'f<uliurarvsstyrclsen . . .. . . • .. . . . 

Bomhol111ske S1111ili11ger !!!. rk. 15.bd 
Red.: Henning Søby Andersen. Il l. s/h. og farver. 142 s. 
Bornh olms Historiske Samfund. . ...... Gratis for medlemmer. 

Bomhol111ske S11111/ingu 111.rk. 16 bd. 
Re~. : Henni ng Søby Andersen. Ill. s/h. og farver. 232 s. 
Bornholms Historiske Samfund . . . .... . G ratis for medlemmer. 

Boggild, Hnmnnge: lille Torv Ni: 1. 
Ill. 20 upagn .s. DiskontoBanken . .... . .... ... . . . ... ..•. .. . 

Boggild, Hnnsnnge: Oluf Hosts /iu i rimnl 1884 - 1966. 
Ill. 48 s. Oluf Host Museer, Gudhjem ....... . . . ........... . 

Christinnsen, Jesper: Ti1111itus l ight. Edi red by Beate Ermacora. 
Udstillingskatalog (Bornholm !.sept. - 20.okc. 2002) . 
(S. 60-77: Lars Kærulf Møller: 
Der umscandliche L1ndschafcsmaler/ Den anstændige 
landskabsmaler). Il l. I 12 s. 
Medudgiver: Bornholms Kunstmuseum. . ....... . ..... Kart. 

Dnnmnrks Jægemmn/der - stntus og perspektivei: 
Red.: Ole Lass Jensen, Søren A. Sørensen og Keld Møller Hansen. 
Ill. 214 s. Hørsholm Egns Museum ... . . .. . .... . ... . . . Indb. 

De1111111rk. Red.: Flemming Axmark. (Forsicleill. efter Karl lsakson: 
Udsigt over Gudhjem, 1921 ), (Bornholm omtalt adskilli&e steder). 
Ill. ca. 550 s. T he Royal Danish Miniscry of Foreign Affmrs/ 
Det danske Udenrigsministerium. I komm. Gyldendal. ... Indb. 

Ejdoif. Kjeld: Stormfloden den 13. november 1872. 
Ill. 112 s. Skib For[1g ... ... . . ..... .. . . .. . . .. .. . . . . . Indb. 

24 }11/esnlmer og Snnge. Indledninger nf /Vlnrgrete Auken. 
Kobbertryk af24 Danske Grafikere. (T itelblad og side 60: 
Inge Lise Wescman). 111 s. Forlaget Bøegh. . .. . . ... ....... . 
T ilhørende kunsnnappe. . . .... . ....... ..... ........... . 

Hnngensen, Erling: The Temp/111; Secrer !slnnd. 
Oversat cil engelsk fra: Tempelherrernes skat. Ill. 208 s. 
Cassdl. (Engl.) ......... . .. . . . . . .... . . ... . . . .. Paperback 

Hnnsen, Lene Hn/sko11: Privnte borge i en urolig tid. Danmark i 
1200-1 300-rallet. Ill. A4 . 59 s. Bornholms Middelaldercenter .. . . 

Holm,-Sven: Knnten nf himlen. 13 Jortællinge1: 100 s. Gyldendal . . . 

johnmiesen, Kåre: Politike11S bog 0111 Dnnmnrks Vikingetid. 
(Bornholm s. 190-197). Ill. med farvefotos og kort. 232 s. 
Poli tiken. . ........... .. . . .. ...... . . . . . . .. ... . Helpap. 

juni, Djom & Robert lyster: Poeten og Postmesteren. 
Beremi11gen om en uforsknmmet digterdyst i Su1111eke. 
Forside: Emil Malmgren-Hansen. 63 s. ]univers. . . ......... • . 

Knle11der 2002. Tekst og billedvalg: Niels Foghc Hansen. Ill. 
med ældre fotos. 13 s. Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. . . . . .. . 

Knudsen, A1111 Vibeke: Bomholm Cooking Tmditions - a cookbook 
of culcural history. (Engelsk udg. af Bornholmernes mad). Ill. 
80 s. Bornholms Museum .. .. . .. .... . . . ..... . 95,- Indb. 

Kock-Hnmen, jens: Vestermnrie Bmgsfarening A.111. b.A 
1902 - 2002. I 00 års jubilæum. Marcs 2002. 
111.med fotos (portr.). 64 s. Produkcion:Tidendes Tryk. 

Kortfattet Vej/eder og Tolk for rejsmde pd Bornholm - heri ogsA 
Bornholmsk Ordbog udgivet af lærere. Anden udg. Faksimile efrer: 
Koreforret Vejleder og Tolk for Rejsende paa Bornholm. 
(Colbergs Forlag 1874). O ktav. 88 s. Colbergs Antikvariat/ 
Edirio Forlag Irene K.rumup, Sorcegaard, lbskervej 29, 3730 Nexø. 

Kmks Kort over Bornholm. Med seværdigheder og 
detaljerede kort (i farvetryk). I 44 s. Kraks Forlag NS. . ... . ... . 

145,-. 

Grmis. 

250,-. 

250,-. 

Gratis. 

98,-. 

149,-. 

200,-. 

595.-. 

248,-. 

148,-. 
30.000,-. 

ca. 253.-. 

135.-. 

250,-. 

269,-. 

128,-. 

70,-. 

145,-. 

Gratis. 

11 5,-. 

69,-. 

lfristojfersen, Thor: Ankirkeby ldr.ttsforening 75 ri1: 
S111dig mod 1rye mdl. Jubilæumsskritr August 2000. 
Il l. 52 s. Ind. jub.sksifr 50 år. 1977 . . . .... ............. . . . . 

Krist~jfemn, Thor: jubilæum~kri{t ~~kirkef.y Brugsforening 
100 111. Ill. med fotos. 40 s. l rocluknon. l 1denclcs T1yk . . . . .. .. . 

Kristojfersen, TIJ01; Christi1111 Hol/ensen, Morten Poulsen: 
Jubilæumsskrift D1~eodde Efienko/e I 0 ri1: Augwt 2002. Ill. 
Grafik: Jane Ham1lton og fotos . 40 s . . .. .. Henv. tlf. 5648 9006. 

Lnndsstæv11e 2002. Minderfi11 Bomho/111. Red.: Holger Larsen. 
Forord ved landsstævneleder Lars Rasmussen. Ill. med farvefotos: 
Henning Sigvardsen, Jens-Erik Larsen, Ole Stobbe og 
Preben Rasm ussen . 17,5 x 23. 60 s. Bornholms Tidendes Forlag. 

Lnuridsen, Soren og Kaj Hnlbe1g: Timm gtlr til Bomholm og 
Ertholmene. Ill. i farver. 2.udg. 132 s. Politikens Forlag . . . . .. . . . 

Lektor og bnrbb: Doktor og s/ngte1: Konge og bonde. Ron11e 
Sknkforening i 100 ri1: Red.: Esben Munch, Bent Schiøtt Hansen 
og Preben Børge Petersen. Ill. 136 s. HJ C hess Import, 
Sravsdalvej 37, Øsccrlars, 3760 Gudhjem. T lf. 5649 5 1 13 ..... . 

Lidegam~I. Bo: Jem Otto Kmg 1914- I 961 . 
(Bornholm s. 320 ff.). Ul. 751 s. Gyldendal . . . ... • ... Hellærred 

Loknlmppomn: Oktober 2001. 124 s. 
JP Business Information NS., Gl. Mont 4, 11I7 Kbh. K. 
T lf. 3391 1555 . . . . .................. . .. . .. . ....... .. . 

Madsen, Preben Juul: Kumt 1111der h11111mere11 2002. 
(Auktionssæsonen l .juli 200 I ti l 30.juni 2002). Ill. i farver. 
160 s. Aschehoug dansk Forlag. . .... . . . . ........ . ... Indb. 

Mnthiesen, Eske K: Bomholmske digre. Il l. Grafik: Inge Lise 
\Xlescman. 48 upagn.s. Bornholms Tidendes Forlag ........... . 

Mnthiesen, Eske K: Herbnri11111. Digte. 
Tegninger af Anton Jakobsen. 40 s . .... . . . .... ... Eget Forlag. 

Morbed1, Fi1111: Ur-guide 2001. Ill. Lommeformat 
1 I x 16. 230 s. Forlaget Ser. Eligius .... ... ... . . . ..... . . .. . . 

Michnelseu, Knmen Kjer: Politikms bog om Dnnmnrks oldtid. 
(S. 218-231. Bornholm). Ill. 312 s. Polmkens Forlag .. . . . . Indb. 

Min 1111111d dode. Min kone dode. Red.: Birgit Madsen, Johan 
Zimsen Kristiansen og Peter O lesen. (S. 72-77 Karin Høj 
C hristensen: O le, er du gået fra mig uden ae sige farvel? 
- om billedhuggeren O le C hristensen). Ill. 
20 I s. Kroghs Forlag A/S .......................... . .... . 

Nicolnjsen, Astn: Gyldne spirnier. Erindringer. 126 s. Queenswood. 

Ni/son, Per Ake: Ti1ris111eerl111eruet pd Bornholm 
- netværksarbejde og omstrukturering. 45 s. 
Bornholms Forskningscenter . .. . . . . ..... . . ....... . . . . .. . . 

Peter B01men - broen til Bornholm. Tekster: Lars Kærulf Møller, 
Christine Buhl Andersen, Anne Blond. Red.: Lars Kærulf Møller. 
Ill. med farvefotos: Bene Ryberg. Stort format. 32 s. 
Bornholms Kunstmuseum. . ....... .. . . ............. .. . . 

Pouplie1; Bilgit: lntermezw. 
En kærlighedsroman. 325 s. Rosinance. . . . . ... ... .... . . . . . , 

Poulsen, Peter: Drengen og 111ti11e11. Digre. 95 s. Vindrose. 

R11sm11ssen, KV.: De Jorste..J 00 rir med 
Klemensker Bmgsforming 1902- 2002. 
(Omslagscicel): Jubilæumsskrift Klemensker Brugsforening 
September 2002. Ill. 24 s ............................ .. . . 

Rotvit, Stig: Pnppnmzzi. Roman. 236 s. Cicero . . . . . .. ... . Indb. 

Schnu, Jem Michnel: Dromme 0111 storhed. 
Roman. 214 s. Cicero. . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . ...... Indb. 

Sonne, }01gen: Brugsernes historie i Ny/nrs og Lobbæk. 
Ill. 22 s . ......... . .................. .... ........ . .. . 

Tiemroth, Peter: Astrid Anderberg. Kemmik gennem 50 d1: 
Efrersksifc: Bengt Anderberg. Konsulent: N iklas Anderberg. 
Svensk oversættelse: Hedda Kainz. Rigt ill. i sorc/hvid og forve. 
104 s. Bornholms Kunstmuseum og 
Galleri Kaffesloccet, Gudhjem. . ...... .... . . . ........ Indb. 

Tiemroth, Peter: Myternes Lnndsknb. Sigurd Vnsegnnrd. 
Ill. med gengivelser af t ræsnit og enkel re fotos. 80 s. 
G udhjem Museum. . ..... . . . .... . .... . .. . . ...... . ... . . 

Listen omfatter k1111 boie1; der sko1111es nf nlmen imereJSe, 
og der tnges forbehold forfejl og pris,e1ufri11ger. 

40,-. 

40,-. 

Gratis 

85,-. 

129,-. 

80,-. 

399,-. 

995,-. 

349,-. 

98,-. 

64,-. 

250,-. 

299,-. 

229,-. 

138,-. 

70,-

110,-. 

299.-. 

175.-. 

Gratis. 

128,-. 

229,-. 

Gratis. 

150,-. 

100,-. 
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Husholdningskrukker Multi skåle 
17cm 129,75 16 cm 
14 cm 99,75 20 cm 
28cm 129,75 24cm 

79,75 
119,75 
159,75 

Mel jævner 
59,75 

Purløgsholder 
79,15 

Karsebakke med saks 
99,75 

Krydderikrukke 
7,5 cm 29,75 

Køkkenredskabsholder 
79,15 

• • t . 
www. 1ns111raion .dk 

-gode ideer til spændende hjem 

Torvegade 2 · 3700 Rønne · Telefon 5695 0111 
Man.- tors. 9.30-17.30 · Fre. 9.30-18.00 · Lør. 9.30-14.00 

70 JUL PA BORNHOLM 

God jul og 
godt nytår 

ønsker 

I ]an]ensen 
J~()I~ Ved Lunden 10 

BIND 3700 Rønne 
Tlf. 56 95 24 84 

• Fax 5 6 9 5 41 3 5 

• Mobil 20 21 22 66 

'A'~E L AUT. ELINSTALLATØR 

~ØRENSEN A/s 
Vagttele fon: 21 25 05 69 

TLF: 5695 0569 • FAX: 5695 0860 • www.axels.dk • Mail: as@axels.dk 
Snellemark 39 • 3700 Rønne 

Alm. El-installationer • Industri-installationer 

Proces-installationer • SAO-installationer 

CTS-installationer • EDB-installationer 

Skibs-installationer • Antenneanlæg 

Elevatorservice • Automat døre 

Lift udlejning • Belysninger 

Jv:5'MESTEREN 

TLF: 5691 0002 • FAX: 5691 0162 • Mail: lysmesteren@axels.dk 
Snellemark 43 • 3700 Rønne 



falbe 
~ 

v BELIKA® 

Wrangler 
4YOU 

LI ti si 

BRUBAKEK 

~ ". 
® 

GARANT 

CLIFF® 
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Velkommen i vore smukke antikvariater 
med bøger fra 5 kr. - 10.000,-

ANTIKVARIATER 

Bornholmske bøger, illustrerede bøger, biografier, 
kunstbøger, bøger om søfart, verdenskrigene, 
håndarbejde og andre fagbøger, skønlitteratur 
og leksika. 

Altid nye og antikvariske bøger på www.editio.dk 
colbergs@colbergs.dk og tel. 56 44 11 77 

Sortegaard, lbskervej 29, Nexø · Sankt Mortens Gade 18, Rønne · lille Torv 16, Rønne · Dyrkøb 3, København K 

~ 
World Class Qualil) 

BORNHOLMS ANDELSMEJERI 
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Årets nye Bøger t 4 Jlltid i cent 
~ tkirkeby l'UJll 

soghanael 

Gi.inter Grass Giintei- Grass 
I krebsegang I krebsegang 
G rass skildrer forlisec af damperen 
Wilhelm Gusdoff, der blev skude i 
sænk af corpedoer fra en sovjecisk 
U-båd i 1945. 
Mere end 9.000 mennesker 
omkom. 190 s. 
(Gyldendal) 

Nakamum Kiharu Geisha 
Kiharus fantastiske liv 
Farverig selvbiografi om en geishaliv og 
de oplevelser, professionen kan medføre. 
En levende fortælling om en helt usæd
vanlig tilværelse i Japan og i USA, 
hvor geishaen endelig møder sin 
soulmate. 336 s. (Lademann). 

Indb. kr. 279,-

kr. 225,-

Lædervare 
Stort udvalg i 
• TASKER • PUNGE 
• SKOLETASKER 
• TROLLY'S RYGSÆKKE 

Lennart Utgi·en, 
Dick Harrisson, 
Bo Sodervall, Jan Guillott: 
I Arns fodspor 
En pragtbog om middelalde
ren og de steder, Jan G uillous 
romaner om Arn og Ceci lia 
udspiller sig. 

Indb., fa rveill. kr. 295,-

Leif Davidsen 
Dostojevskijs sidste rejse 
I Davidsens rejsebog blandes 
forcid og nutid, personligt og 
pol itisk i en mosaik - overalc 
krydret med personlige iagtta
gelser og kommentarer. 304 s. 
(Lindhardt og Ringhofl G 

kr. 2 9,-

LEIF 
DAVIDSEN 

æææææææænABAm1ææææææææ 

Kontorstole 
Den gode siddekomfort 
Mange modeller I farver 

KONTOR 
FOTO 

BØGER 

ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKIRKEBY . TLF. 56 97 40 05 · FAX 56 97 40 76 
E-mail :butik@aakirkeby-boghandel.dk www.aakirkeby-boghandel.dk 
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FIUgger på Bornholm 
ønsker alle en 

rigtig glædelig jul 
samt et godt og 
farverigt nytår. 

FIUgger farver 
St. Torvegade 17 
3700 Rønne· Tlf. 5695 3104 

Storegade 87 
3790 Hasle · Tlf. 5696 5587 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tlf. 5649 1224 

* Gratis udbringning af vingaver i Rønne by 

* Dagblade '*' Ugeblade '*' Månedsblade 

* Alt i udenlandske aviser og tidsskrifter 

'*' Stort udvalg i modemagasiner 

'*' Øens største udvalg i cigarer, cerutter, tobak, 
vin og spiritus. Alt i pibe- og rygeartikler 

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL 

RÅDHUS· I 
KIOSKEN __ ...,.. 

MARYANNE MORTENSEN 

SNELLEMARK 34 
Telefon 56 95 07 66 · Fax 56 91 40 66 

E-mail: raadhuskiosken@mail.dk 
www.raadhuskiosken.dk 

Aut. tips- og lottoforhr111dler 
- står altid cil Deres tjeneste! 

Husk vor vinegram-ordning · Dækker hele Danmark 

W SKIOIDBU~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· Tlf. 56 95 61 11 

Fax 56 95 56 20 · E-mail: rjf@rjfdk 

Registrerede 
Revisorer 

FRR 

Revisionsfirmaec Jens Finne beskæfriger p.t. 9 medarbejdere, heraf 5 registrerede revisorer, og vor klienckreds er brede sammensat 
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.I 
~ ·/ I ,, 

\. 

\· ' \· 
~ 

: ;.//;/ I tø·-' -// {: .. ~v" . ·f·; 

\~ ... 
·.~· .\ 

'·' ~ \:\"~, . ' 
Slip for ræset -
Vi har jule- nytårspyntet - indkøbt de bedste råvarer, 

heraf mange bornholmske.Vi glæder os til at præsentere, 

julens traditionelle retter samt en festlig Nytårsmenu. 

Vi har åbent hver dag, men tilbyder også »pakker«". 

Juleferie: 4 overnatninger med fuld pension. (23.-27. dec.) 

Julefri: Juleaftenovernatning, morgenmad og julefrokost 

Jule- nytårsferie: I 0 overnatninger ind. jule- & nytårsaften 

Nytårsaften: Overnatning og Nytårs Brunch 
. ....._\I, 
~· ...... '''"', ··~· ..... ,,,,. 0 

Specielt Julearrangement: ~~· ·-:-~~ -:- Nytarsmenu: 
Juleaften: Julemiddag ~\')) / / 1 11 ~" ·5 ~ 
I. juledag d. 25. & 2. juledag d.26 dec.: U J~~~~~;1 ' ilJl fl1muønu1 eller 
Den store Julebuffet -:-~(-:=-- D s~ R t t "/, 11 " ' en \.ore es auran 
Lørdag d. 28. dec. kl. 18-20.30: '~ med efterfølgende dans-
fiskebuffet, med salat-, "~ Fyrværkeri - Champagne 
dessert- og ostebuffet. · . . " og natmad. 

Booking: Tlf. +45 56 91 44 44 · Fax +45 56 95 03 14 
www.bornholmhotels.dk · info@hotelfredensborg.dk 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 
~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~ 

*** **** **** 
Nordre Kystvej 32 . 3700 Rø nne 

Tlf. 5695 0386 
Telefax 5695 2515 

Hotel 
Hoffmann 

Nordre Kystvej 34 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 5111 · Telefax 5695 5297 

info@ hotelgriffen.dk 

Radisson SAS Fredensborg Hotel 
Strandvejen 11 6 · 3700 Rønne 

Tlf. 5695 4444 · Telefax 5695 0314 
info@hotelfredensborg.dk 

~~.! 
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~PhotoCare 
jordi livet ikke ka11 tages oml 

Store Torv 4 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 54 54 

• 

Kan købes i boglader og kiosker over hele oen 
eller direkte i Bornholms Tidendes ekspedition 

Hans Michelsen 

Register til 
Jul paa Bornholm 

1933-1999 

Indholdsfo rtegnelse 
Personregister 
Systematisk register 
til 67 årgange. 

En længe savnet nøgle til et 
omfattende lokal- og personal-
historisk materiale. OO 

\d!!!!l!!!!'I!!!-~·· Kr.98 
Gamle årgange af Jul paa Bornholm 
Vi h a r overtaget restoplaget af 
å rgangene: 33. 34 . 47. 51 . 52 . 53 . 61 . 62. 67 . 71 . 72 

73 . 78 • 79 • 80 . 81 . 82 . 83 . 84 . 85 . 86 . 87 
88 . 89 . 90 . 91 

Meget begrænset antal af hver ~rgang. 

Kr. 4900 pr. h æ fte 

K a n kun købes i Bornholms Tidendes ekspedition 

fA.11 ~OfhbOlm9 t!:'ibenbc Forlag og Bogtrykkeri 1111 Norregade 11 . 3700 Ronne. Tii. 56 90 30 00 .t. .t. .t. .t. .t. .l .t. .l .l .t. .l Å .t. .l .l .l • 

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

SØREN WOLFF KOMMUNIKATION • BODERNEVEJ 13 • 3720 AAKIRKEBY 

T LF. 5694 0060 • FAX 5694 0315 • E-POST: wolff@wolff. nu 

7 6 }Ul PA BORNHOLM 



Smykker til den eneste ene ... 

Elegant i en urtid ... 
l!f 

INE:X 

Of SWITZER LAND 

Ur-& Guldhuset 
BORNHOLMERCENTRET - SI Torv l l • 3700 Rønne 

Merete og Kenn lund . Teletort 56 95 02 70 - 56 95 37 06 

l!f 

INE:X 




