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Søstrene indplottede øens 
keramik på verdenskortet 
Som eneste »bornholmske« billedkunstner hædredes den nu 93-årige keramiker Gertrud Vasegaard i 2006 
med en plads i Kulturministeriets officielle danske »Kulturkanon«. Sammen med søsteren Lisbeth Munch
Petersen, der døde 1997, 88 år, etablerede hun i 1933 det føme af øens senere så talrige individuel le kerami
ske værksteder. 

Journalisten og forfatteren Peter Tiemroth fortæller om Gertrud Vasegaards livsværk med udgangspunkt 
i søstrenes tætte samarbejde igennem de første tre år i værkstedet i Brøddegade 38 i Gudhjem, 
hvor også Lisbeth Munch-Petersens døtre Ursula Munch-Petersen og Julie Høm i øvrigt senere fik deres 
førsre oplevelser med leret. 

Af Peter Tiemroth. 

Engang i 1936 udstillede en lille 
gruppe unge håbefulde kunsthånd
værkere i Kunsthallen i Købmager
gade i København uden at påkalde 
sig synderlig offendig opmærksom
hed. Den kom først for alvor 
omkring 1950. Men her - godt og 
vel 70 år senere - må det være tilladt 
at konstatere, at et par af udstillerne 
m å være gjort af usædvanligt solidt 
tømmer. 

Gruppen talte nemlig bl. a. den 
nu 95-årige sølvsmed Mogens 
Bjørn-Andersen, der stadig er aktiv i 
sit hjem i Stammershalle samt den 
nu 93-årige keramiker Gertrud 
Vasegaard, der dengang hed Hjorth 
ligesom søsteren Lisbeth - senere 
Munch-Petersen - der også var med 
på udstillingen med arbejder fra 
deres fælles værksted i Gudhjem. 

Og akkurat som førstnævnte 
benævnes som »nestor« blandt de 
danske sølvsmede, så må Gertrud 

Det synes, som om de unge håbefulde 
kunstnerinder i Gudhjem noget mod
villigt føler sig tvungne til at posere 
lidt for fotografen i ukendt anledning. 
1933-36. Bornholms Kunstmuseum. 

Vasegaard være »nestorinden« i 
dansk keramik. Det demonstreredes 
netop i indeværende år, hvor et af 
hendes arbejder - et teste! fra 1956 
på Bing og Grøndahl - ophøjedes 
som et uomgængeligt værk i Kultur
ministeriets officielle danske kultur
kanon. 

I motiveringen hedder det bl. a., 
at Gertrud Vasegaards stel var og er 
vidt udbredt, samtidig med at det 
har været en væsendig inspiration 
for samtidige og yngre keramikere. 
Og at hun har forstået at trække 
inspiration ind fra især Kina og bru
ge det i en fornyelse af den lokale 
tradition . H endes arbejde er grundet 
i en håndværksmæssig kunnen og 
viden , der har gjort det muligt for 
hende at omsætte inspirationen til 
noget helt andet. 

»Testeilet fra 1956 er ikke bare 
inspireret af Kina i formen, men 
også i den særlige detalje: porcelæns-

fabrikkerne havde været meget ihær
dige med en magnetbåd, som kunne 
trække jernpartikler ud af leret, idet 
en lille jernplet efter sorteringsnor
men kunne gøre den ting, den var 
på, til 2. sortering. Gertrud Vase
gaard syntes, at de naturlige jern
pletter gav liv i tingene og fik Bing 
& Grøndahl til at undlade at fjerne 
jernpartiklerne.« 

»Dette, at skabe en form eller virk
nmg gennem en proces, er meget 
væsentligt inden for kunsthåndværk 
og design, og det er en kvalitet, man 
altid har sat meget højt i Kina og 
Japan, mens man i Europa længe var 
optaget af at rense formen helt for 
menneskelige aftryk,« hedder det. 

Skandinavisk design 
Og for kun tre år siden var Gertrud 
Vasegaard sammen med den næsten 
jævnaldrende Gutte Eriksen på en 
stor udstilling af »danish design« i 
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New York af naturlige årsager eneste 
repræsentanter for den generation, 
hvis keramik.liv er synonymt med 
dansk studiokeramiks historie. Og 
hermed også med begrebet »Scandi
navien Design«, som er betegnelsen 
for den femten-årige periode fra 
1950, hvor en nordisk designbevæ
gelse skyllede hen over Europa og 
Nordamerika omfattende keramik, 
sølv og møbler. 

Blandt den usædvanlige række af 
samtidige talenter, der erobrede ver
den med budskabet om et bedre 
hverdagsliv m ed smukke og funktio
nelle brugsting, hører også storesø
steren Lisbeth M unch-Petersen - der 
døde i Gudhjem 1997, 88 år -
naturligt til. Og designkritikeren og 
-skribenten Henrik Steen Møller har 
siden opregnet de to søstre blandt 

Søstrene i en formentlig arrangeret 
arbejdssituation i foliesværkstedet, 
der bl. a. også har indbefattet den lille 
dagligstue. Det er Lisbeth med ryggen 
til. Billedet giver et noget mere afslap
pet indtryk af arbejdet end virkelig
hedens. Bornholms Kunstmuseum. 
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periodens femten danske kunst
håndværkere af verdensformat. 

Tilbage i 1933 havde Lisbeth og 
Gertrud H jorth i Gudhjem startet et 
af landets allerførste af de senere så 
talrige individuelle kunstnerværkste
der, som sammen med Den Kgl. 
Porcelainsfabrik og Bing & Grøn
dahl blev centre for en rig udvikling, 
hvis frie eksperimenter resulterede i 
bemærkelsesværdige unikaarbejder, 
begrænsede serier eller regulær mas
seproduktion. 

F. eks. Axel Salto og Gertrud Vase
gaard arbejdede for begge fabrikker 
og skabte udgangspunktet for dansk 
porcelæns internationale berømmel
se. Og udover sine unika-arbejder i 
stentøj fra eget værksted, har hun 
for Den kgl. Porcelænsfabrik og 
Bing & Grøndahl skabt de berømte 

Lisbeth og Gertrud Hjorth i begyndel
sen af 1930'erne ved lågen ind til 
boligen og værkstedet i Broddegade 38 
i Gudhjem. Interiøret forekommer 
uændret den dag i dag - knap 76 år 
efter. Bornholms Kunstmuseum. 

stel Gamma, Gemina og Capella, 
der ikke er til at opdrive i dag. 

I et digert værk i forbindelse med 
Den kgl. Porcelainsfabriks 225 års 
jubilæum i 2000 fastslår englænde
ren David Revere McFadden, at 
Gertrud Vasegaards d esign for indu
strien stræber mod det universelle og 
tidløse. 

»Der er en selvfølgelig ydmyghed i 
hendes keramik, der gør arbejderne 
let tilgængelige og indtagende. Skal 
man pege på en uforglemmelig sam
mensmeltning af kunst, kunsthånd
værk og design i Danmark, er der fa, 
der kan måle sig med Gertrud Vase
gaard i ynde og styrke.« 

Mens landsmanden Jennifer Haw
kins Opie ligefrem skriver om Ger
trud Vasegaard, at hendes rhomber, 
striber og rektangler gradvist blev 



Skål af Gertrud Vasegaard, 1978 (højde: 13,5 cm.) og vase af Lisbeth Munch-Petersen, ca. 1945 (højde: 33 cm.) 
Bornholms Kunstmuseum. Begge værker er hver for sig karakteristiske for søstrenes forskellige kunstneriske udviklingsretnin
ger efter ophøret af arbejdsfællesskabet. Foto: Allan Rieck. 

overtaget som dekorations-form af 
en generation af yngre keramikere i 
et omfang, så dansk keramik fra 
1980'erne kom til at tale med en 
fælles stemme. 

Hjorrhs Fabrik 
Selv om Gertrud Vasegaard ikke har 
boet på Bornholm i omkring 60 år, 
så plejer vi at regne hende for en 
bornholmsk keramiker - ikke kun 
herovre. Og som sådan er hun da 
også smukt repræsenteret på Born
holms Kunstmuseum, hvor hendes 
værker markerer sublimeringen af 
lang keramiktradition, som er sære
gen for øen. 

Søstrene opvoksede ved Hjorths 
Keramikfabrik i Rønne, hvor fade
ren Hans H jorth var blandt de før
ste i Skandinavien, der var i stand til 
ae fremstille stentøj. Og oprindelig 
var det vel meningen, at Lisbeth og 
Gertrud, der efter skolegang i Røn
ne var blandt de fø rste herhjemme, 
der fik en egentlig kunstnerisk 
uddannelse som keramikere på den 
nystartede kunsthåndværkerskole i 

København, skulle tilknyttes fabrik
ken i Rønne, hvor faderen var 
kunstnerisk leder indtil 1932. 

Selv om Hans Hjorth udførte sit 
stentøj med baggrund i sin tilknyt
ning til en keramisk virksomhed, så 
er der også grund til ae betragte ham 
som en forløber for de mange selv
stændige keramikere, som med tek
nikkens udvikling i den sidste men
neskealder har udbredt sig over det 
ganske land. 

Indtil slutningen af 1920'erne, 
hvor han ophørte som keramiker, 
udførte han hvert år flere hundrede 
stentøjsarbejder som sin egen indivi
duelle kunstneriske indsats ved siden 
af fabrikkens øvrige produktion. 

Dee fortælles, at han » ... uden 
medhjælp foretog alt fra først til 
sidst. Blandede og æltede leret, dre
jede eller modellerede hvert enkelt 
stykke, afvejede og tillavede glasurer
ne efter egne recepter, fyrede i ovne
ne ved dag og nat ... . « 

Og med sin hjælp til døtrenes 
værksted i Gudhjem kom han også 
til at fungere som en slags brobygger 
ti l øens tidligere så talrige mindre 

pottemagerværksteder, der var for
svundet et par årtier fø r. 

Efter kunsthåndværkerskolen fik 
Lisbeth i 193 1 arbejde hos »Hans og 
Grethe Keramik« i Valby, der arbej
dede med serieproduktion af mere 
beskedent brugsbetonet lertøj. Mens 
Gertrud efter to år på kunsth ånd
værkerskolen kom p å Axel Saltos og 
Bode Willumsens nyetablerede 
kunstnerisk orienterede værksted på 
Peter Bangsvej. Og næste lærerplads 
blev hos Olga Jensen i Murergade på 
Nørrebro, hvor håndværket stod i 
højsædet. 

Det første værksted 
I 1933 rejste søstrene imidlertid 
sammen hjem til Bornholm. Og 
opmuntret af faderen, der på det 
tidspunkt havde brudt med fabrik
ken i Rønne og var opsat på, ae der 
skulle ske noget nyt, slog de sig ned 
i Gudhjem, og de kommende tre år 
arbejdede de tæt sammen, indtil de 
var blevet gift med henholdsvis dig
teren Gustaf Munch-Pecersen og 
maleren Sigurd Vasegaard. 

I Gudhjem fandtes dengang ingen 
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Tekop, 1933-35, Lisbeth & Gertrud 
Hjorth. (højde: 7 cm.) 
Bornholms Kunstmuseum. Meget af 
søstrenes fællesproduktion bestod af 
enkelt formede og dekorerede daglig
dags brugsting, der efterhånden natur
ligt gik til hos køberne i årenes løb. 
Foto: Allan Rieck. 

keramiktradition. Men byen var 
øens kunstnerkoloni, hvis betydning 
for dansk kunst allerede da var 
mærkbar. O g Hans Hjorth har for
mentlig med sit personlige kunstsyn 
fundet, at døtrene bedre kunne 
udvikle sig selvstændigt med inspira
tion i tilknytning til den frie kunst 
end ved den traditionelle keramiske 
virksomhed i Rønne. 

Stor betydning fik da også samvæ
ret med andre unge kunstn ere, som 
de kendte fra deres tid i København. 
Søstrenes hjem blev selskabeligt 
midtpunkt for diskussioner om det 
nye i kunsten med de mange, som i 
de år flokkedes i Gudhjem om som
meren. Udover de to senere ægte
mænd f. eks. Ejler Bille, Rich. Mor
tensen, Sonja Ferlov Mancoba, H ans 
Ø llgaard, og indimellem lidt ældre 
sommergæster som digterne Tom 
Kristensen og Bodil Bech. 

Måske var det denne selskabelig
hed, der tidligt fik Nathalie Krebs i 
en avis til at konstatere, at søstrene 
Hjorth laver noget af det bedste 
keramik i landet - bare skade at de 
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laver for lidt. Akkurat som den unge 
alvorlige H avsteen-Mikkelsen be
troede en bekendt, at det med 
søstrene vist mere blev til badeliv 
end keramik. 

Faderen fandt et lille hus nede i 
byen mellem Brøddegade og det 
nuværende Cafe Klint, som var til 
salg for 3.500 kr. H an tegnede og 
byggede en brændeovn, satte dreje
skive op og var i det hele taget 
behjælpelig med det praktiske, mens 
døtrene i starten beboede et par rum 
i vandrehjemmet i nærheden. 

Huset, hvor startskuddet lød til 
øens mange små kommende indivi
duelle keramik- og mange år senere 
glasværksteder, ligger der såmænd 
endnu. Det er Brøddegade 38 - et 
kønt lille rødt bindingsværkshus der 
både var værksted og bolig. Og man 
kan endnu uden større besvær fore
stille sig de primitive forhold, som 
søstrene arbejdede under med ovn i 
det nordvestre hjørne af huset, som i 
vore dage omgående ville være 
bremset af både arbejdstilsyn og 
brandmyndigheder. 

Skål, 1933-36, Lisbeth & Gertrud 
Hjorth. (højde: 8 cm.) Bornholms 
Kunstmuseum. Den lille perle kunne 
være et af de fJ- eksempler på, at søstre
ne - ligesom deres samtidige maler
kammerater i Gudhjem - har ladet 
sig inspirere af afrikanske naturfolks 
magiske kunst, hvis genopdagelse var 
et fremtrædende træk i surrealismen -
og senere i cobrabevægelsen. 
Foto: Allan Rieck. 

Ler fra Salene 
I den brændefyrede ovn, som fade
ren byggede, var det ikke teknisk 
muligt at få temperaturen høj nok 
til stentøj. Men til gengæld var der 
ler i nærheden af Gudhjem, der lige 
akkurat kunne klare de 1.100 gra
der, der skal til for at fremstille 
hårdtbrændt lertøj, hvor skærven 
sintrer - til forskel fra den porøse 
skærv på almindeligt lertøj, der 
brændes ved næsten 1.000 grader. 
Men fo r at nå tilstrækkeligt højt 
med de vekslende kvaliteter af bræn
det kunne det være nødvendigt at 
gennemføre op til 16 timers kon
stant fyring. 

Det var faderen, der havde noteret 
sig, at der kunne være brugeligt ler i 
Salenebugten. Og sammen fandt de 
det rigtige materiale på strandgrun
den inderst i bugten. Blåler fra den 
terriere jordperiode, som mindede 
om det Soseler, som faderen kendte 
så godt fra fabrikken. Og et par prø
vebrændinger viste, at han havde set 
rigtigt. 

Efrer opgravningen blev Salenele
ret med hestevogn kørt over den 
gamle Bobbebro til Gudhjem, hvor 
det bragtes til lagring i kælderen. 
Ved anvendelsen blev en portion 
taget op, lagt i en balje vand og 
slemmer og æltet, som når man 
ælter dej. Det var meget urent og 
måtte renses og bearbejdes for par
tikler, som kunne ødelægge krukker
ne i brændingen. 

Men i øvrigt reducerede tingene 
hyppigt sig selv i brændeovnen, idet 
leret trods den møjsommelige bear
bejdning alligevel var fyldt med 



urenheder, svovl og »forskellige 
mærkelige ting«, som også resultere
de i revner, nistre og opblæringer 
under brændingen. Og indimellem 
måtte hele ovnfulde skår køres med 
trillebør til klipperne og hældes i 
havet. 

Hvad angår glasurer så havde 
søstrene dels lærdom fra Kunsthånd
værkerskolen at gå frem efter. Og 
Gertrud havde været på Holmega
ard, hvorfra hun hjembragte en 
mængde poser, som man prøvede sig 
frem med ad praktisk vej. Man blan
dede, glasererede, brændte - så 
resultaterne - og prøvede næste gang 
med en anden sammensætning, 
mens man noterede, hvad der var 
brugt for at kunne regulere og 
ændre, til man opnåede næsten det, 
man ville. 

Tre års fællesskab 
Det er i dag vanskeligt at skaffe sig 
mere udfø rligt kendskab til det ler
tøj, som søstrene lavede i de første 
tre år i Gudhjem under fælles mær
ke, samtidig med at de skulle have 
det hele til teknisk at fungere. Bl. a. 
var det er problem, at vandet frøs 

Kande, 1933-36, Lisbeth & Gertrud 
Hjorth. (højde: 12,5 cm.) Bornholms 
Kunstmuseum. Det lidt »søpindsvine
agtige« arbejde var utraditionelt i 
samtiden og viser, at søstrene i værk
stedsf-ællesskabet også har været optage
de af at søge nye veje. Kanden kunne 
for så vidt lige så godt være lavet i dag. 
Foto: Allan Rieck. 

om vinteren - og leret selvfølgelig 
også - så de måtte rage der ind i 
stuen og tø der op. 

En væsentlig del var brugskera
mik, som hurtigt blev solgt til turi
ster. Bl. a. havde de små udstillinger 
på Jantzens Hotel efter opfordring 
fra ejeren Jonas Janrzen. O g adskilli
ge tepotter, fløde- og sukkersæt, 
tedåser, kander, skåle og tallerkener 
er gået til i daglig brug gennem åre
ne. 

Uden at differentiere og med fæl
les mærke udstillede søstrene nogle 
fa brugsting på Corner i København 
i 1933 og på Kunstnernes Efterårs
udsti lling i 1934 og 35. Desuden 
havde de i vinterhalvåret også små 
udstillinger andre steder i hovedsta
den. F. eks. Christian Larsens Kunst
handel på H øjbro Plads, i Magasin 
Bo - det nuværende Illums Bolighus 
- og i 1936 den i indledningen 
omtalte præsentation i Kunsthallen. 

Omkring den tid stopper værk
stedsfælleskabet. Efter giftermål i 
1935 byggede Gertrud og Sigurd 
Vasegaard året efter værksted og 
bolig i Holkadalen i Gudhjem. Men 
under krigen kneb det voldsomt 

med at skaffe brænde til brændin
gerne, og da der kom tilbud om 
arbejde på Bing og Grøndahl i 
København i 1945, blev der en kær
kommen lejl ighed ti l ae komme i 
gang igen med arbejdet for alvor. 

Fra 1945 til 48 arbejdede Gertrud 
Vasegaard med stentøj på fabrikken i 
vintermånederne og resten af året 
med lertøj i Gudhjem. Men efter 
skilsmisse flyttede hun permanent til 
København, hvor hun fra 1949 og 
de kommende ti år vi rkede på 
fabrikken, hvor hendes ansættelse 
d irekte blev signal ti l et stilskifte. I 
samarbejde med sin nye mand -
kunsthistorikeren og glasureksperten 
Aksel Rode - skabte hun en helt ny 
epoke med nye glasurtyper, som i 
højere grad lod skærven gøre sig gæl
dende, og gav de sikre former og 
dekorationer en hidtil uset lethed. 

H ver sit værksted 
I 1958 forlod Gertrud Vasegaard 
fabrikken og etablerede eget værk
sted sammen med datteren Myre 
Vasegaard, der var født 1936 og 
uddannet på kunsthåndværkersko
len 1955. Og indtil Myre Vasegaards 
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død i 2006 stod de de begge som 
medlemmer af den højt estimerede 
kunstnersammenslutning »Den 
Frie« . 

En hyppig udstiller har Gertrud 
Vasegaard imidlertid aldrig været. 
Seneste større separatudstilling var 
således på Kunstindustrimuseet til
bage i 1984. Men hendes kunst 
karakteriseres af en enestående for
nemmelse for stofligheden i materia
lerne. Og selv om formerne aldrig 
slipper keramikkens udgangspunkt 
som brugskunst, så fremtræder hvert 
enkelt værk alligevel som et stykke 
fri kunst, der hviler i sig selv ved sin 
udtryksfuldhed. 

Med en unik håndværksmæssig 
fornemmelse og dygtighed far skær
ven altid den rette dimension. 
Dekorationerne og glasurerne virker 
aldrig påtrængende - men tjener 
helheden. Tingene står sluttede og 
blide, som om de så at sige har lavet 
sig selv. 

Naturligvis har Gertrud Vasegaard 
gennem årene modtaget et utal af 
hædersbevisninger og er repræsente
ret på kunstmuseer her og i udlan
det. Og blandt en lang række 
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udmærkelser gennem årene kan bl.a. 
nævnes Eckersberg-Medaillen, 
Thorvald Bindesbøll Medaillen og 
C.F. Hansen-Medaillen. I 1971 blev 
hun tildelt den livsvarige ydelse fra 
Statens Kunstfond. 

Efter 1936 fortsætter Lisbeth 
Munch-Petersen - hvis livsværk er 
beskrevet i Jul på Bornholm 1998 -
alene på værkstedet i Brøddegade 
med at udvikle sin særlige naturin
spirerede keramik med sit eneståen
de præg af noget oprindeligt og selv
groet og optagethed af naturens evi
ge kredsløb og frugtbarhed. Kun 
afbrudt af er par vanskelige år efter 
Gustaf Munch-Petersen død som 
frivillig i Den spanske Borgerskrig i 
1938. 

Næste generation 
I 1943 begyndte hun et nyt livsaf
snit med maleren Paul Høm i Gud
hjem, hvor hun arbejdede til sin død 
med værksteder i Aabogade, Salene
mark og Måns Pærs Huz, der bragte 
hende mange store opgaver, hæder 
og anerkendelse. Men begge kerami
kerdøtrene Ursula Munch-Petersen 
og Julie Høm har deres første ople-

velser med leret fra øens første værk
sted i Brøddegade, der senere flytte
des til et lille udhus, der i dag er 
udbygget til sommerbeboelse. 

Lisbeth og Gertrud 
Hjorth 33-36 

Lisbeth Munch
Petersens 1936 

Gertrud Vasegaard 
1936 

I bindingsværkshuset, Brøddegade 38 
i Gudhjem, etablerede søstrene Hjorth 
i 1933 øens - og muligvis landets -
første individuelle keramiske værksted 
af den art, hvor kunstnerne selv vare
tager hele processen - fra tilberednin
gen af leret til brændingen i den ovn, 
som faderen Hans Hjorth byggede i 
husets nordvestre hjørne. 
Det lille hus rummede dengang både 
Vterksted og bolig. I dag er det et kønt 
og velplejet sommerhus. 
Foto: Allan Rieck. 



Fra planfilm til digital 
42 år med kamera 

Mogens Dam er kendr af mange som boghandler, der sidsre år skildrede hisrnrien om Bornholms ældste 
boghandel i Jul på Bornholm. Hvad færre måske rænker på er, at han også er en Aittig og interesseret fotograf, 
hvis billeder er brugt i mange sammenhænge både i ind - og udland, men billedmæssigt altid med Bornholm 
i centrum. Bag mange af disse optagelser er der en historie, som han her delagtiggør os i. 

Af Mogens Dam. 

Menneskeheden består af to typer. 
Den, der kan læse brugsanvisninger 
og forstår dem, og dermed få kame
raer og apparater til at fungere og 
den, der ikke kan. Jeg hører til den 
sidste kategori. Derfor har jeg meget 
at takke automatikken for. P for 
program er en dejlig knap, så kan 
man beskæftige sig med det væsent
lige: Motivet. 

Men det hele startede for mig i 
1964. Jeg var i William Dams Bog
handel i Rønne, vi lavede postkort, 
og vi skulle bruge nogle motiver her 
og nu. Jeg havde ikke før fotografe
ret andet end nogle ferieminder som 
alle andre. Men nu var det alvor -
det var nu. Der var mange dygtige 
fotografer på Bornholm, men vi 
havde svært ved at forklare, hvad vi 
egentlig ønskede. Så ringede jeg til 
en af mine bekendte, en forlægger, 
der levede af at udgive bøger og kort 
med billedmotiver. Du skal selv tage 
billederne, sagde han. Jamen jeg har 
aldrig prøvet det før, og har ikke 
noget apparat. Jeg kan lære dig at 
fotografere på en dag, sagde han. Nu 
vidste jeg jo godt, at en fotografud
dannelse tager flere år og ikke er til 
at kimse ad. Men hvad gør man, når 
man er trængt? Kom til København, 
sagde min ven forlæggeren. Jeg tog 
til København med damperen, som 
det hed dengang i 60' erne. Da min 
ven forlæggeren og jeg fik en kop 
morgenkaffe, sagde han, at min 
uddannelse måtte skæres ned til en 
halv dag, da vi jo også skulle købe et 
apparat samt andet relevant udstyr. 

Fuld af optimisme gik vi sammen 
ud i København, for at købe apparat 
m.m. 

Vi passerede flere fashionable foto
forretninger, der udstillede de sidste 
kameraer i deres vinduer - men vi 
gik videre. Endelig gik vi ind i en 
butik med flotte apparater, men det 
var ikke det rigtige, sagde min ven. 
Efter flere forgæves forsøg, kom vi 
ind i en butik, der hed Photografica. 
Den lå dengang på Vesterbro og 
handlede bl.a. med genbrug - foto
grafisk altså. Det var sagen - for min 
ven altså. Efter megen snak beslutte
de han sig til et noget slidt kamera -
en Linhof Tecnika. En lidt lurvet sag 
på ca. 3 kg. med indbygget water
pas. Det var baseret på planfilm 
9x12 cm. Men linsen var fantastisk, 
og jeg forstod, at det var det vigtig
ste. Selve apparatet var uden elektro
nik og meget enkelt. Linse, bælg, 
matskive samt 2 kassetter til planfil
men. Hver kassette kunne tage to 
film (billeder). Med et sort klæde 
over hovedet betragtede man moti
vet (der stod på hovedet) på matski
ven, og med en stærk lup kunne 
man justere skarpheden helt ned til 
kornene i filmen. Blænde og tid blev 
også håndstillet. Derefter blev film
kassetten skudt ind, og så kunne 
man trykke på knappen. 

Nu var vi nået til frokost, og min 
ven forlæggeren sagde, at hvis vi 
skulle fuldende uddannelsen inden 
han skulle nå toget til Rungsted kl. 
17, måtte vi hellere komme i gang. 
Uddannelsen ville foregå ved Gefion 
springvandet. Apparatet blev stillet 
op på et stativ, som vi også havde 
købt, og så startede vi. Du skal vide, 
hvad du vil fotografere, sagde han. 
For at få folk til at placere sig, som 
du gerne vil have, er det nødvendigt 
at du har bolcher i venstre jakkelom-

me (man var altid i jakkesæt når 
man fotograferede) og cigaretter i 
højre til de voksne. Jeg stillede op 
foran springvandet, og det virkede. 
Bolcher og cigaretter fik folk til at 
stille sig, som man nu ønskede. Så 
var der noget, der hed blænde og 
tid, som skulle indstilles ret nøjag
tigt for at få et hæderligt resultat. 
Det er noget man skal arbejde med, 
sagde min forlags ven, kiggede på 
uret og kundgjorde, at hvis han 
skulle nå toget til Rungsted, måtte 
han gå nu. 

Således fyldt med nyttig viden og 
opdateret med fotografisk kunnen, 
tog jeg damperen tilbage til Born
holm - fuld af optimisme. Da jeg 
næste dag viste firmaets økonomisk 
ansvarlige - min far - regningen, 
sugede han kraftigt luft ind. 

Set i bakspejlet kan jeg godt forstå 
det. Kr. 10.000 var mange penge 
den gang - og er det stadig. Men 
med i prisen var et stort tungt stativ, 
et sort klæde, der egentlig var en 
vekslepose, som man kunne stikke 
hænderne ind i og skifte film, en 
lup, en belysnings.måler og en æske 
planfi lm (Ektacrome64) . Men at 
prisen for et billede (film og frem
kaldelse) var 50 kr. gjorde jo ikke 
sagen bedre, når man skulle se øko
nomisk på det. Til gengæld viste det 
sig, at linsen, en Schneider - K.reuz
nach Xenar, var fantastisk. 

Apparatet var altså meget fint, 
men da man skulle se motivet på en 
glasplade, derefter skyde fi lmen ind, 
var det ikke godt til motiver i bevæ
gelse. Talrige optagelser viste kun 
agterstavnen af 66 selskabets flotte 
skibe. De var sejlet før jeg trykkede 
på knappen. Talrige var de forklarin-
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ger, jeg måtte aflevere til firmaets 
økonomisk ansvarlige. 

Efter nogle hundrede knap så 
gode optagelser, begyndte det at gå 
bedre. Særlig nogle vinteroptageiser 
var vellykkede, og blev da også til 
julekort. I den forbindelse kan jeg 
fortælle, at jeg mellem jul og nytår i 
slutningen af 60' erne stod på kajen 
ved Sdr. Bådehavn i Rønne. Foran 
kameraet og mig var Set. Nicolai 
kirke i sne. Det var smukt og beta
gende. Apparatet stod på sit solide 
stativ, og jeg stod bagved og betrag
tede motivet. For ae ra et bedre ind
tryk af det, trådte jeg et skridt tilba
ge og forsvandt ud over stensætnin
gen og ned i Rønne havn. Det var 
som sagt mellem jul og nytår, og 
folk sad hjemme og spiste frokost 
med familien. Dee var dengang for
retningerne lukkede kl. 12 mellem 
jul og nytår. Der var grødis i vandet, 
men skrækken gav mig nogle ekstra 
kræfter, jeg ikke vidste, jeg besad. 
Jeg kom i hvert fald op, og billedet 
blev rigtig godt, faktisk blev det er 
meget solgt julekort. 

Derefter gik det slag i slag. Foråret 
kom og sommeren. Mit første bille
de fra Ny Kirke, var taget i jordplan 
med en mælkebøtte i forgrunden. 
Jeg kørte forbi, da jeg så motivet. 
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Og har man først set det, skal det 
tages med det samme. Ned med 
apparatet i jordplan, og så selv ned. I 
60' erne var det en selvfølge, ae man 
var i jakkesæt, når man var på arbej
de. Dee var jeg selvfølgelig også, og 
for sent opdagede jeg, ae jeg lå i en 
temmelig våd pløjemark. Min kone 
cog det, som altid, pænt, og billedet 
blev faktisk bruge i mange sammen
hænge, bl.a. cil nogle forsider og 
postkort. 

Nu jeg er ved familien, kan vores 
3 døtre skrive under på, ae de i hele 
deres barndom er blevet klædt i far
ver, der passede ind i de billeder, jeg 
cog. De var næsten altid med ude og 

Vores døtre stod 
model til meget. 
Her Pernille på 
havisen. Det var 
dengang, der var 
vintre til 

Set. Nicolai kirke 
i vinterdragt er 
et betagende syn. 
Men man skal 
også være årvågen, 
for ikke at begå 
fej !tageiser. 

blev anbragt på de mest mærkelige 
steder for at skabe ligevægt i billedet 
eller levere en kontrastfarve. De fik 
set Bornholm på en anden måde, og 
jeg mener, at de er sluppet uden 
varige men. 

Når man har cil opgave at rage bil
leder, der skal vise den særlige 
atmosfære Bornholm har, kommer 
man jo mange seeder. Jeg mener, at 
jeg kender Bornholm temmelig 
gode. Jeg går meget i naturen og jeg 
taler med mange interessante men
nesker. En af dem var Obel. 

Jeg kom engang i ?O'erne kørende 
ved Hellig Peder, og der sad han på 
molen: prococypen på en bom-



holmsk fisker, i blå fiskertrøje med 
snøre, træsko og en sort kasket med 
blank skygge. Det var overvældende. 
Jeg gik hen til ham og spurgte, om 
jeg måtte tage nogle billeder af ham. 
Svaret kom susende: H vis du er en 
helvedes svensker koster det 1 kasse 
bajere. Nej, jeg var ikke svensker. 
Hvis du er en fandens Københavner 
koster det 20 bajere. Nej, jeg var 
ikke københavner, jeg var bornhol
mer. Nå, er du bornholmer, så gi'r 
jeg en bajer. Jeg fortalte, at jeg havde 
en boghandel i Rønne, og det syntes 
han godt nok var synd for mig. Jeg 
har fødselsdag i næste uge, så kom 
ned på havnen her, og hjælp mig 
med ae fejre den. Det tager en uge. 
Vi krakker sild og far nogle bajere 
og nogle snapse, så kan du jo slappe 
lidt af. Jeg tog derned, og opdagede, 
at det var et større arrangement. En 
Puch knallert med påmoneeret kasse 
på bagagebæreren kørte i pendulfart 
fra havnen i Hellig Peder til Brugsen 
i Hasle. Beretningerne om fangster
nes størrelse blev mere og mere stor
slåede efterhånden, som dagen skred 
frem. Det var dej lige ae se så megen 
livsglæde og ineeressant at høre om 
et andet syn på tilværelsen, end det 
jeg var vane til. Festen varede en uge, 
og jeg var der indtil flere gange. 

En anden personlighed jeg mødte, 
var tegneren Bene Johnsen, der boe
de i sit hus ved Haralds Havn. Det 
var i år 2000. Han havde selv bygget 
huset, sagde han med stolthed i 
stemmen, og det var et dejl ige hus. 
Bent Johnsen var på det tidspunkt 
lange oppe i 80'erne, men var som 
en veltrænec 60årig. H an scod og 
huggede brænde i bar overkrop, da 
jeg kom. Du skal først se min 
motorcykel, sagde han, og viste mig 
klenodiet, en Ziindapp fra 1952. 
Den kørte han på hver dag. Og så 
skal jeg vise dig kysten her. Den er 
der ikke mange, der har fotograferet 
rigtige, sagde han. Jeg har den også 

Den gamle fisker 
Obe4 som jeg fik 
lov til at fotografe
re i Hellig Peder. 
Han gav mig oven 
i købet en øf, for 
som han sagde: 
Du er jo born
holmer. 

Ny kirke taget i jordhøjde, blev et af 
de mest fangtidsholdbare motiver. 

selv til gode. Iført træsko nærmest 
løb han ned over klipperne, og jeg 
havde en del besvær med ae følge 
tempoet. Men flot var det, kysten er 
ec af Bornholms fixpunkcer. Bene 
Johnsen var en international bota
nisk tegner - han var simpelthen 
toppen. Og så var han humoristisk 
og slagfærdig, samt kvalitetsbevidst 
ud over det sædvanlige. Han har 
illustrerer er utal af videnskabelig 
bøger, regner botaniske plancher, 
som man underviser efter på univer
siteter og botaniske fakulteter, og 
han har tegnet Grækenlands vilde 
flora. Han viste mig motiver i natu
ren, som jeg senere er vendt tilbage 
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til igen og igen, og han fik mig også 
til at lave næroptagelser af de born
holmske blomster. 

Under optagelserne af Pelle Ero
breren i Gudhjem i 1986 stod byen 
på den anden ende. Mange af byens 
borgere anlagde sig fuldskæg for at 
kunne illudere i filmen, der havde 
Bille August som instruktør. H av
nen var forvandlet og føre tidsmæs
sigt tilbage. Der var masser af stati
ster, filmkameraer, filmfolk - ja alt. 

Bent johnsen, der var en uforlignelig 
tegner af alverdens flora, sagde, at jeg 
skulle lære at tage blomsterbilleder. 
Jeg.forsøger stadig, men det er svært. 
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Den daværende forretningsfører for 
FDB på Bornholm , Tage Jensen, 
udnyttede alle muligheder for at 
sætte øen om end ikke p å verdens
kortet, så dog på Danmarkskortet. 
Han ringede en dag til mig og 
spurgte, om jeg ikke kunne tage et 
billede af en af de medvirkende 
gudhjemboere. Han skulle bare se 
ud som dengang og så have en bære
pose fra brugsen i hånden . Så skulle 
Tage Jensen nok sørge for, at det 

Klippekysten med Hvidhat ved 
Haralds havn, er et af de smukkeste 
steder på Bornholm. 

kom til at pryde forsiden af FD B's 
årsregnskab på landsplan og med en 
tekst, der fortalte, at det var fra 
Bornholm. Det vil pynte på det, 
sagde han, men skyndte sig så at 



FDB's daværende direktør på 
Bornholm, Tage ]emen, bad mig tage 
dette billede, mens optagelserne af 
Pelle Erobreren var i gang på 
Gudhjem havn. 
Det skulle pryde forsiden på FDB's 
regnskab. Det vil pynte på det, sagde 
direktøren - men tilføjede hurtigt: 
På udseendet altså. 

tilføje - på udseendet altså. Jeg gik 
ned på Gudhjem havn med mit 
gamle veltjente Linhof - det der 
vejer nogle kilo - stillede waterpasset 
p å apparatet, og skulle cil at tage et 
par billeder. Mens jeg står med 
h ovedet under det sorte klæde, ser 
jeg Bille August komme løbende. Al 
kommerciel fotografering var strengt 
forbudt. Jeg prøvede at sige, at det 
stod der ikke noget om nogen see
d er, men instruktøren pegede bare 
p å mit apparat, og bad mig fo rsvin
d e. Dee skete så. Men inden da, hav
de jeg nået at trykke på knappen, og 
en af de lokale medvirkende blev 
foreviget og Bornholm kom på 
Danmarkskortet - om end det kun 
var en li lle udvalgt skare, der havde 
adgang til det. 

I januar 1993 blev jeg pludselig 
ringet op. Det var BBC - den briti
ske TV- og radiostation. BBC havde 
haft en journalist på Bornholm, som 
havde lavet en både sjov og oplysen
de artikel om øen i Østersøen. Han 
hedder Nigel T isdall, og blev i øvrigt 
i 2005 kåret til årets rejseskribenc i 
England. Han hæftede sig bl.a. 
meget ved, at man lavede veje spe
cielt cil cyklister. Når man havde 
lavet ec TV- program fulgte man det 
op med ec magasin, der hed BBC 
Holidays. I dette tilfælde handlede 
det om Bornholm. Dee skulle illu
streres, og om jeg var leveringsdygtig 
i dias fra øen. D e skulle bruge ... , og 
så remsede de nogle og 20 motiver 
op. Dee mente jeg godt jeg kunne 
levere, men hvornår skulle de bruge 

dem ? I aften. Jeg troede, ae jeg havde 
høre gale, men nej, den var god nok 
- de skulle bruges i London i aften. 
Klokken var 10 formiddag, så jeg 
måtte jo fortælle dem, hvor Born
holm lå i forhold til London. D ee 
vidste de godt, de sendte en kurer 
med fly cil København - og jeg skul
le sørge for, at billederne var i 
Kastrup først på eftermiddagen. Her 
viste dec sig, hvor godt det danske 
Posevæsen er. Man havde noget der 
hed Il post og det virkede. Samme 
aften blev jeg ringet op af BBC, der 
bekræftede, ae man nu arbejdede 
med mine billeder, og det hele gik i 
trykken i morgen tidlig. Jeg måcce 
gerne sende en regning. Vi havde 
slet ikl<e nået at tale om penge, så 
jeg tog calmen kr. 650.- pr. billede. 
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Et vindue i Boderne, der ved et 
tilfælde endte i et af verdens mest 
prestigefYldte magasiner, nemlig det 
amerikanske National Geographic 
Magazine, der på verdensbasis har 
mange millioner læsere 

Da magasinet var trykt, sendte de 
mig et eksemplar, og rundt om hvert 
billede havde de slået en cirkel med 
en speedmarker, og skrevet deres 
bud på en pris i pund. Det var sam
let en kraftig forhøjelse af min reg
ning, så det var jeg meget glad for. 

I oktober 1997 kom der en venlig 
dame ind i bogladen og sagde tillyk
ke. Tillykke med hvad??? Jo, jeg hav
de jo et billede i det prestigefyldte 
amerikanske magasin: National 
Geographic Magazine. Nej, det måt
te vist bero på en fejltagelse, jeg hav
de i hvert fald ikke sendt et billede 
ind. Men den venlige dame var 
hårdnakket, det var et af mine bille
der. Jeg fik fat i oktobernummeret, 
og den var god nok. D et viste sig, at 
en af bladets garvede medarbejdere, 
han hed Pritt Vesilind og havde 
været medarbejder ved National 
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Geographic i 24 år, havde været, 
som det hedder i deres fagsprog, »on 
assignment« på Bornholm, og her 
havde han købt nogle af mine post
kort og sendt dem hjem. D a Maga
sinet så bad ham om at skrive om 
sine oplevelser ude i den store ver
den, brugte han nogle af de post
kort, han i tidens løb havde skrevet 
fra alle dele af verden, som illustra
tioner. På den måde kom et idyllisk 
vindue med blomster fra Boderne 
pludselig ud til nogle millioner læse
re på verdensplan. 

I 1971 blev jeg bedt om at tage 
nogle fotos af Loftsgård. Sven Hav
steen-Mikkelsen havde fået til opga
ve a t tegne et nyt frimærke - og 
Loftsgård skulle være motivet. Det 
var både hyggeligt og stemningsfuldt 
at å lbringe en formiddag på gården, 
mens jeg fotograferede. Vi boede 

senere på Kaasby ved Gudhjem, og 
kunne skimte Loftsgård i det fjerne. 

En morgen i november 1977 siger 
vores yngste datter så: Far kom skal 
du se - Vorherre har tændt op i pej
sen. Det hun så, var Loftsgård, der 
gik op i flammer - et fascinerende og 
sørgeligt syn. Men frimærket udkom 
i 1972 og var ud fra alle vinkler et 
meget Aot frimærke. 

At brande er et moderne ord, der 
populært sagt betyder, at man sætter 
så meget focus på et mærke eller en 
ting, at de fleste kommer til bræn
dende at ønske sig varen eller det, 
den symbolisere. At en gul cykel 
skulle stå for Bornholms lyksalighe
der, var overraskende, men også 
logisk. I starten af 1990' erne starte
de Per Eide Jacobsen sin lille cafe 
»Per Koch 's Cafe«. Den lå på 
Udmarksvej mellem Nexø og Aars-
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Loftsgaard ved Gudhjem fotograferet 
til Sven Havsteen Mikkelsen, der 
brugte det som forlæg til et frimærke i 
serien Bevaringsværdige Bygninger. 
Gården nedbrændte senere. 

dale. Jeg kom kørende fra Nexø og 
umiddelbart uden for bygrænsen så 
jeg den. På et hjørne af en mark helt 
ned til landevejen stod der en knald
gul bedstemorcykel. Det var nyt, 
slagkraftigt og passede fint til den 
saftfulde gule mark. Et lille skilt sag
de, at man kunne finde cafeen læng
ere oppe ad vejen. Jeg kørte derop, 
og der stod tre gule cykler. Vi havde 
en hyggelig snak, og jeg spurgte om 
jeg måtte rage nogle billeder og lave 
dem til postkort, hvis det blev aktu
elt. Det måtte jeg godt. Jeg var lidt 
bidt af farven og lavede kortene. Det 
var samtidig med, at man begyndte 
at markedsføre Bornholm som en 

cykel ø. Det gik over al forventning. 
I stedet for at sende kort med cykli
ster, sente turisterne den gule cykel 
til venner og bekendte. Det var vist 
den ro, der var over billedet, der til
talte folk. Her kunne man slappe af. 

Derefter blev mine fotos brugt i 
mange turistmæssige sammenhænge, 
i mange forskellige brochurer. 

Den daværende turistchef i Nexø, 
Kirsten Juni, tog også ideen til sig, 
og sørgede for, at cyklen kom med 
til de store turistmesser i Nordtysk
land. Så den gule cykel var altså med 
til at brande Bornholm i nogle år 
sammen med røgede sild, laks, ost 
m.v. Pludselig kunne man så opleve 

røde, violette, og blå cykler, men det 
var den gule, der var originalen. Det 
var den, der trak læsset. 

I 2005 blev jeg spurgt, om jeg ville 
fotografere Dronningen, da Maje
stæten besøgte Bornholm i forbin
delse med Svanekes byjubilæum. 
Det ville jeg gerne. Billederne skulle 
tages, mens Dronningen besøgte 
Bornholms Middelaldercenter. Jeg 
havde flet et nyt apparat, men opda
gede 2 dage før begivenheden, at 
min blitz ikl<e kunne bruges på det 
nye kamera. Ingen havde den nye 
blitz på lager her på Bornholm, hel
ler ikke i København, m en der var 
bid i Jylland. Jeg fik den samme dag 

Den gule cykel var 
en overgang næsten 
synonym for Born
holm. 
En enkel, men 
hårdtslående ide. 

JUL PA BORNHOLM 15 



jeg skulle bruge den, men havde 
ikke tid ci l prøveskud. Det viste sig 
dog at være ret let at finde ud af. Vel 
ankommet og opstillet foran Stor
mandens Borg, ventende på Maje
stæten, så jeg pludselig et godt bille
de. Det måtte jeg kunne nå. Men, 
og der var et men. Midt i motivet 
stod to store mænd i t-shirts og med 
et par store sorte hunde. Jeg gik hen 
og spurgte dem, om de ikke kunne 
Aytte sig, så jeg kunne tage billedet. 
D e så på hinanden og sagde, at det 
plejede folk ikke at bede dem om. 
Nej, det kan gode være, men jeg ville 
altså gerne have det billede. Så flyt
tede de sig - lidt. I samme øjeblik 
kom en mand løbende hen til mig 
og spurgte, om jeg var klar over, at 
det var poli tiets bombehunde, jeg 
havde bedt om at ffi Ayctet. Det var 
jeg ikke. Ellers forløb resten frede
ligt. Det var spændende at være så 
tæt på Majestæten, som for mig 
repræsenterer Danmarkshistorien. 

Normalt er det naturen og den særli
ge bornholmske stemning, jeg prø-

Dronningen og Niels Erik Rasmussen, 
der var initiativtager til oprettelsen af 
Bornholms Middelalder Center, 
ses her under indvielsen af 
Stormandsgården. 
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ver på ae fastholde. Som sagt er jeg 
ikke særlig teknisk, og vil meget 
nødigt diskutere teknik og fotografi
ske finesser med folk. Men jeg inter
esserer mig meget for farver, lys og 
motiver. D et er først og fremmest 
farver og lys og dernæst motivet. 
Nogle dage kan man se det, andre 
dage, når jeg tager ud, ved jeg, at det 
ikke er min dag i dag. Jeg kan sim
pelthen ikke se det. Hvorfor det er 
sådan, ved jeg ikke. Til gengæld ved 
jeg, når jeg står overfor den rigtige 
stemning og dermed atmosfære. Der 
er man nødt til at koncentrere sig 
100 % for at overføre nuets vibratio
ner til kameraet. Det lykkes ikke så 
tit, men man har da haft chancen og 
oplevelsen. 

Jeg mener at kunne huske de fleste 
af mine billeder. I kke kun motiv
mæssigt, men også da jeg tog dem. 
Det er trods alt noget meget person
lige. Jeg husker en glat vej ved Hellig 
Peder, frosne marker, sne med blå 
iskrystaller foran H ammershus, var
me strande og grønt forårs løv med 
et duftende blomstertæppe, havet i 

evig variation og farvesætning, 
kyster, bygninger med historie og 
fremtid, mennesker med indbygget 
historie, atmosfære, ja kort sagt 
Bornholm med farver og stemnin
ger. 

Og hvad har jeg brugt de mange 
billeder til? For det bliver jo til en 
del i løbet af 42 år. Jeg vil her lige 
indskyde, at jeg har smidt uanede 
mængder i papirkurven . Men jeg 
har gennem årene også solgt rigtig 
mange billeder ti l reklamebureauer i 
ind og udland. Dertil kommer bog
illustrationer og illustrerede kalende
re fra Bornholm, same plakater. 
Posekortene skal heller ikke glem
mes. Jeg ved godt ae mange rynker 
på næsen - det ae fotografere til post
kort er ikke noget. Jeg ser anderledes 
på dec. Hvert billede man tager ål et 
kort skal vurderes ud fra en økono
misk vinkel også. Du skal være tem
melig sikker på, at 10.000 menne
sker synes, det er så godt, at de vil 
købe det. Det er da en eksamen, der 
vil noget. Og det er en eksamen, 
man skal op til hver gang. 



Brøndtjætten 

Den unge bornholmske forfarrer Dennis Gade Kofod har l. seprember, udgiver sin anden roman: 
Brøndrjærren, efrer deburromanen: Anskudre Dyr, fra 2005. Brøndrjærren har fler særdeles gode og Aorre 
anmeldelser både her og ovre, der har også værer Aere gode inrerview med den nye bornholmske forfarcer. 
Derfor bringes der førsre afsn ir: Er sagn om Bonnavedde, sammen med hans personlige indledning om 
hvorfra hans inspirarion ril de underjordiske srammer; fra hans nu afdøde oldemor Asra Kofod, Krysralgade i 
Rønne. Hun bibragte ham den intense viden om de underjordiske og deres betydning, som vi her kan høsre 
glæde af. 

Af Dennis Gade Kofod 

Et menneske, jeg virkelig elsker, bli
ver i mig, fylder mig, vokser i mig. 
Mens han eller hun endnu lever, kan 
de påvirke væksten, forme den måde 
jeg ser dem på, husker dem på. Det 
slutter, når han eller hun dør. Ja og 
åh, døden er afsked, om man vil det 
eller ej. 

Min oldemor er en anden nu, end 
dengang hun levede. Mindet om 
hende er stukket af, er vokset ud af 
hendes sko, blomstret for at sige det 
noget cykt. En gang var hun kun et 
menneske, nu er hun noget større; 
en hele generation af bornholmere, 
der taler til m ig, en hel hær af 
underjordiske, der kommer for at 
tage mig med, en helt ny måde at se 
og opleve Bornholm på, en anden 
måde ae være i verden på. Er kor af 
stemmer, der skriger på at blive skre
vet ud. En hæsblæsende rejse i den 
rid romaner kan bøje og vende. 

Min oldemor var og er fuld af vis
dom af den gamle rolige, eftertænk
somme slags. Igen grund til at haste 
af sted, hvis man ikke ved hvor man 
er på vej hen, kunne være et eksem
pel. Ingen angst for at falde i staver, 
så længe det ikke er dovenskab. 
Ingen frygt for at dø, når blot det 
gælder, når kun man har levet et 
gode liv. 

Min oldemor var og er fuld af har
me. Sådan som verden er endt, så 
uopdragne folk var blevet. En sund 
og opbyggelig harme, en mistillid til 
magten, der nærede hendes sjæleliv 
(det er hendes ord!!!).Hun læste, 
hun ville vide så meget som muligt. 
Overfor computeren gav hun dog 
op, mens ~ernbecjeningen og teles
lyngen blev favnet med alle de lyksa
ligheder de bragte en gammel dame. 

Min oldemor var og er. 
Min oldemor er vokset i mig. 
Min oldemor er al le de historier, 
jeg fortæller i Brøndtjætten. 

Min oldemor er Mogens. 
Min oldemor er Brøndtjætten. 

Min oldemor er vokset ud af det, 
jeg havde hende i. 

Min oldemor er kærligheden til 
Bornholm. 

Min oldemor er noget og nogen, 
jeg savner hver dag. 

Bogen er dediceret: 
Til min oldemor, Asta Kofod 
{18.10.1906 til 2601.2003) 

Et sagn om Bonnavede 

Bonnavedde sætter sig op i sengen. 
Han er mere end to meter høj. Han 
blinker, gnider sig i øj nene, sine 
magiske øjne. Søvnen klumper i 
øjenkrogene ved næsen som på 
almindelige mennesker. 

Sengen er lavet af eg. Han har selv 
revet træet op af jorden. Bonnaved
de gik med det på skulderen fra 
Paradisbakkerne ned cil Bodilsker. 
Brækkede grenene af med hænder
ne, flåede i kronen, så der stod en 
sky af blade og agern op omkring 
ham. H an slog det til brædder og 
stolper med en økse. H an skulle 
bruge en seng, der kunne bære ham. 

Bonnavedde tog sig selv af sager
ne. Han stolede ikke på en alminde
lig snedker. Et menneske. Nu svin
ger han benene ud over kanten, hans 
uldsokker åler om anklerne. En skov 

af stride hård på hans ben. Ufine 
sorte hår, der krøller og griber indad 
imod kroppen. En pels som på hans 
hest. Soveværelset er varmt. Det 
luner stadig fra ilden. H øjrød er han 
i ansigtet, mens han går hen over 
gulvet. Gulvbrædderne knirker. 
Bonnavedde slår vand i hoveder fra 
fadet, der står på brændeovnen. Han 
tørrer sig i skjorten , inden han tager 
den på. Han ser sit spejlbillede i 
vandet. Bonnavedde trænger til at 
barbere sig. H an trænger til at blive 
klippet. Håret står til alle sider, men 
han har ikke tid, ikke i dag. D er er 
noget andet, der er vigtigere. Noget, 
der ikke kan udsættes. Der er blod i 
morgengryet, det er sådan det er, det 
er den slags fortælling. Der er ingen 
vej ud af det, uden der skal flyde 
blod, uden der skal brækkes knogler. 

Bonnavedde spænder bæltet i buk
serne. Han retter sig op, strækker 
sig. H an ser musklerne i sin over
arm. H an ser halsen, den er bred. 
Ryggen, hele kroppen er bred. Er 
enormt hjerte slår løs inden i ham. 
Ellers er han tom. Lige nu er han 
tom, ikke altid. Bonnavedde er gan
ske godt tilfreds med, at kroppen 
skal bruges i dag. 

I køkkenet spiser Bonnavedde koldt 
kød på brød. H an bryder sig ikke 
om, at det normalt er det, man spi
ser til frokost senere på dagen. H an 
har brug for proteinerne og siger 
selv, at han har brug for at smage 
blod. Bonnavedde, har brug for at 
knase noget brusk for at holde tæn
derne sunde. Vand og mælk, han 
skyller det ned. Bænken bøjer under 
hans vægt. Bonnavedde sidder mid t
for, på den ene langside af bordet. 
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Bonnavedde spiser alene. Alle andre 
er i gang med deres arbejde, kun 
herren på gården har sovet til over 
syv. Køerne er malket, der er muget 
ud, der er strøet. Det bekymrer han 
sig ikke om, det har han folk til. 
Gården er noget, han driver ved at 
give ordrer. Helst rører han ikke selv 
ved arbejdet, han retter til. Kommer 
efter de andre, ser deres fejl, laver så 
om på det. Han vil have det på en 
måde. Der er rigtigt og forkert. Det 
skal være rigtigt. Bonnavedde går 
over gårdspladsen. Brostenene er 
slidt glatte. Han ryklcer på en kærre 
med møg. Han flytter den alene, det 
er noget, der ellers skulle tage 
mindst otte mand at gøre. Han 
synes, den står forkert, uden for et 
halvtag. Han ser på himlen, det 
trækker op til regn. Det må ikke 
regne på møget, det skal køres på 
møddingen, inden vandet kommer. 
Der skal ikke løbe pis og lort ud på 
hans gårdsplads. Bonnavedde husker 
sig selv på at irettesætte mændene 
for den brøler. Det vil han ikke 
have. De skal ikke slippe fra at gøre 
deres arbejde dårligt. 

Bonnavedde går over til hestenes 
fold. Han klapper sin hoppe, den 
han alene ridder på. Den kommer 
hen til ham, straks den ser ham. 
Hans hånd dækker hele dens fugtige 
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mule. De små fimre
hår omkring næsebo
rene genkender hans 
hud. Det ses på den 
måde, den lægger 
vægt i berøringen 
på. Den er tryg ved 
hånden. Den hårde, 
hårde hud, gul af 
sved som den er. 
Bonnavedde føler 
på de muskler, der 
løber op ad hestens 
brede hals. Den 
pruster, den er 
frisk, den er klar 
til dagens strabad
ser, det foreståen
de slag. Den ved, 
hvad der skal 
ske. Bonnavedde 
har talt til den 
aftenen i forve
jen, han har for-
klaret, at de skal 
sætte deres liv 

ind på, hvad der 
er hans. Han skal forsvare sin jord. 
Hun skal hjælpe ham. Han kalder 
hende en piblaraspa, det er hendes 
kælenavn. Hun er hans hest, der er 
ingen anden, der er stærk nok til at 
ride h ende. 

I stalden er der ro. Køerne er mal
ket, d er lugter rent og tørt af strøel
se. Køerne er rolige. De ved ingen
ting. Der er ingen, der taler til dem. 
De tygger drøv og skal snart på 
græs. Bonnavedde går igennem stal
den, kommer ud i bryggerset. Det 
roder stadig væk. Han rejser et kar. 
Det er itu, flækket af et voldsomt 
slag fra en stok. Der er blod på gul
vet, blod med hår i. Lugten er sur af 
gammelt øl. Bryggerset skal vaskes, 
men det må blive efter høsten. De 
mistede halvdelen af deres øl. De 
har ikke engang nok til at nå frem til 
jul. De skal købe ind fra de 
omkringliggende gårde. Det går 
Bonn avedde på sådan at skulle være 
afhængig af andre. H an tænker til
bage på det, der er sket. Der er ikke 
noget , han kunne gøre anderledes. 
Han handlede med det samme, han 
anede uråd. Da karlene råbte op, 
kom han til. Karlene så kander og 
kar, der svævede i luften. Bonnaved
de så de underjordiske i færd med at 
stjæle øllet. Han gav karlene stokke, 
løftede selv en balje med kogende 

vand, som han slog på de underjor
diske. Karlene kunne så se, hvor de 
satte spor. De jagtede dem og slog 
dem ned. Det lykkedes endda at 
dræbe to af dem. Bonnavedde kvalte 
selv den ene i en pøl af blod. Et 
flækket kranie på halsen af den lille, 
klamme trold. 

Bag stalden ligger markerne, hvor 
der er sået rug. Bonnavedde ser ud 
over dem igennem et flagvindue. 
D et er lige før, der skal høstes. 
Rugen er moden, men ikke helt tør 
nok. H an lader blikleer glide langs 
horisonten. Marker så langt øjet 
rækker, med undtagelse af der, hvor 
højen stikker op. Det er ikke en 
gravhøj, dem skal man have respekt 
for, der hviler de døde. Det er slet 
ikke en død høj. D en er fyldt med 
ondskab, det ved Bonnavedde. Trol
dene de er onde. 

Han kalder dem trolde. 
Bonnavedde tager bestik af højen. 

Han regner på den tid, han skal bru
ge til at rive den ned. Regner på, 
hvormange karle han kan miste, før 
de underjordiske er drevet på flugt. 
Han har ellers forsøgt at ignorere 
dem, men de vil gøre opmærksom 
på sig selv. Først øllet, så festen, hvor 
de drak det, de alligevel fik med sig. 
Det kostede Bonnavedde. De tog af 
øllet og høsten. Den rug, der stod 
nærmest højen, er svedet af de glo
ende pæle, de stiller taget på. Meget 
af det andet er trampet ned af deres 
mange gæster. De har kostet ham. 
D e har taget af hans arbejde. Nu 
skal de betale tilbage. 

Bonnavedde regner med et par 
timer, hvis ingen af karlene til hest 
bliver s!ået ihjel. De er vigtige, de 
styrer redskaberne, de skal hjælpe 
ham med at rive højen ned. Resten 
må dø, som de selv vil. Langt de fle
ste af dem er alligevel lejesvende, de 
er til at udskifte med et par dages 
varsel. Alle heromkring skal arbejde 
for Bonnavedde, det er nemt for 
ham at tage arbejdskraft fra de andre 
gårde. Ingen tør sige ham imod, alle 
er bange for Bonnavedde, men han 
betaler godt. Han kan blive så arrig. 
Når han ikke er tom, er han ofte 
fyldt af vrede. Han kan ikke styre 
det. Han er ikke retfærdig, det har 
aldrig været det, han levede efter. 
Ingen vægt, ingen lodder, kun det, 
Bonnavedde ser som sit, kun Bon
naveddes ret. 



Claus Johansen 

AJierede mens han levede, var der skabt en vis mytedannelse omkring maleren Claus Johansen. lkke så megec 
på grund af hans billeder, som på grund af den måde, han havde valgt at leve på. Han kom cil Bornholm i 

krigsåret 1914 - 37 år gammel - og blev her til sin død i 1943. Han var født på Sjælland, uddannet som 
håndværksmaler men som kunsmer autodidakt. Med ganske ra undtagelser skildrer han naturen i en meget 
afdæmpet farveskala, og hans billeder fremstår ofre som melankolske stemningsberetninger om den natur, 
han holdt så meget af »Folk fo rstår ikke mine billeder, de synes, de er for grå« . Således opfattede C laus 
Johansen omverdenens syn på sin kunst. 

Af Mogens Lau 

I slutningen af 2004 modtog Born
holms Kunstmuseum en gave bestå
ende af 7 malerier af Claus Johan
sen. Giveren var Kirsten Fischer Lin
dahl, der er bosiddende i Dallas, 
USA og datter af afdøde apoteker P. 
Fischer Jørgensen i Rønne, der har 
samlet malerierne. 

Det skriftlige materiale om den 
beskedne og relativt ukendte maler 
Claus Johansen er ret begrænset og 
primært baseret på Arne Madsens 
artikler; men på Bornholms Kunst
museum er der en samling breve fra 
den tyskfødte kunstsamler H erbert 
von Garvens, der flyttede til Sandkås 
i begyndelsen af 19 30' erne og boede 
der til sin død i 1953. Brevene er til 
hans nære ven, maleren Eli Rasmus
sen. Både von Garvens og Eli Ras
mussen var meget optaget af Claus 
Johansens billeder, og brevene 
omhandler bl.a. deres relationer til 

På bagsiden af fotografiet har 
Eli Rasmussen skrevet: 
»Saa intim var Claus ]ohamen 
med Naturen og Dyrene. 
I baggrunden Torpebakkerne som 
han malede mest i de sidste 8 Aar 
fra 1935-43 da han var flyttet med 
Husmandsfamilien Anton Pedersen 
fra Vtmg til Rosenlund i Rutsker. « 

og syn på Claus Johansen og hans 
billeder. Von Garvens havde en stor 
samling af Claus Johansens billeder, 
og Eli Rasmussen var besat af tanken 
om at ra udgivet en bog om Claus 
Johansen. D ette projekt nåede han 
dog ikke at realisere inden han døde 
i 1997. 

Mindeudstillingerne 
for Claus Johansen 
»Du har nu gjort alt hvad Du kunde 
angaaende Udstillingen. D et er utro
ligt. Jeg har selv set Bertel H ansens 
Mindeudstilling paa Museer og den 
var helt pæn i den lille Sal og mange 
Mennesker var til Stede og der var 
ogsaa Billeder til Salg. Nu maa vi 
haabe at Udstillingen kan blive i 
Kunstforeningen, det er jo godt, at 
de 3 Billeder bliver indrammet. Men 
da kan man se hvor snæver Tanke-

gangen er hos disse Provinsbymen
nesker. Mit navn behøvede jo slet 
ikke blive nævnt, der kunde jo staa 
»Privateje« som jeg jo altid plejer at 
gøre. C laus er dog Dansker og en 
ægte Bornholm Maler vel den ægte
ste. Da er kun ro Muligheder tilbage 
at leje Theatersalen (men den er 
meget mørkt) jeg tænker paa Tiden i 
Paaske eller Salen i Industrien som 
har godt Lys men er desværre saa 
daarligt holdt i Stand at Rammen til 
en Mindeudstilling er ikke pænt 
nok. Du kunde jo se paa Salene 
engang naar Du kommer til Rønne 
igen.« 

Sådan lyder Herbert von Garvens 
kommentar til Eli Rasmussen i et 
brev fra Lyngby, den 25. januar 
1944. Von Garvens bor på det tids
punkt i Lyngby, da den tyske besæt
telsesmagt har erklæret Bornholm 
for sikkerhedsområde, hvor ingen 
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civile udenlandske statsborgere må 
opholde sig. Kommentaren refererer 
til afslaget fra Bornholms Museum i 
Rønne om at arrangere en mindeud
stilling for maleren Claus Johansen, 
Rutsker, der er afgået ved døden den 
21. oktober 1943. I et tidligere brev 
har von Garvens bekræftet Eli Ras
mussen i, at det vil være en god ide 
at arrangere en mindeudstilling for 
Claus Johansen og skrevet: »Det vil 
jo være godt at tale med Lektor Lind 
(lektor Th. Lind feder af Bornholms 
Museum) og Apothekeren (Poul Fis
cher Jørgensen, Rønne, museumsaktiv 
og samler af Claus Johansen biffeder) 

»Roekufe«.1930. 35,5 x43,5 cm. 
Olie på lærred. Maleriet er en gave fra 
Herbert von Garvens til Bornholms 
Kunstmuseum og et eksempel på Claus 
Johansens evner til med fl virkemidler 
at fastholde en stemning. 
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om en Claus Udstilling i Museet. « 
Ifølge Eli Rasmussens senere oplys
ninger til pressen er årsagen til afsla
get, at man ikke har m agasinplads, 
så man kan rømme museets store 
udstillingssal til en mindeudstilling. 
Von Garvens skarpe reaktion tyder 
dog på, at museets afslag også kan 
have forbindelse m ed hans person. 
Han var på det tidspunkt stadig tysk 
statsborger. 

Både von Garvens og Eli Rasmus
sen er meget optaget af Claus Johan
sens billeder og besøger ham med 
jævne mellemrum, ligesom Claus 
Johansen besøger von Garvens i 

Tøsne. 1942. 40 x 49 cm. Olie på 
lærred på masonite. Maleriet er en 
gave til Bornholms Kunstmuseum 
fra Eli Rasmussen i 1992. 

Sandkås. Von Garvens ejer adskillige 
malerier, tegninger og akvareller af 
Claus Johansen, og efter et besøg 
hos ham i Rutsker skriver han den 
10. oktober 1942 til Eli Rasmussen: 
»Torsdag eftermiddag kørte jeg 
endelig til Claus Johansen i øsende 
Regnvejr for at aflevere min Fødsels
dagsgave, 3 Lommetørklæder fra 
Vævestuen Anker. Claus havde 
malet en Del ogsaa nogle fine store 
sorte Tegninger men det bedste var 
»Opstillingen« og jeg har den her nu 
og glæder mig over den. Det er et 
vidunderlig fin Billede i Farverne, 
fin som en Whistler Uames Abbott 



McNeill Whist/er, amerikansk-engelsk 
maler 1834-1903, der især er kendt 
for sin hyperæstetiske stil bl.a. påvirket 
af den japanske træsnitkunst), rød 
graa sort lidt gul. Størrelse ca 50 cm 
lang og 36 høj. Du aner ikke hvor 
fin den er. Claus havde været i 
Bodilsker hos fru Falck igen ogsaa 
havde han talt med Frøken Myre 
( ... ) Hos Boghandler Andersen (bog
handler Henry Andersen, Akirkeby 
havde en større samling malerier af 
Claus Johansen) havde han ogsaa 
været ... « 

Ifølge lærer O swald Nielsen, Åkir
keby, er opstillingsmotiverne noget 
af det sidste, C laus Johansen beskæf
tiger sig med. D et er en gammel 
interesse han tager op, fordi bog
handler Andersen ønsker at købe 
billeder med sådanne motiver. »Det 
førte til tre-fire meget smukke og 
ejendommelige Småbilleder, som 
feks. et Billede med en Sømpakke 
og en Sparegris - mærkeligst blev en 
meget enkel Opstilling af en okse
blodsfarvet Keramikskaal, der forle
nedes med en mystisk Glød i Farve
stoffet.« Von Garvens og Oswald 
Nielsen er dermed enige i deres vur
dering af nogle af Claus Johansens 
sidste malerier. 

Von Garvens følger levende med i 
Claus Johansens liv og virke. Det 
fremgår således af et brev den 29. 
oktober 1942, at von Garvens besø
ger keramiker Valdemar Olsen i 
Rønne og får at vide, at Claus 

Johansen skal have en udstilling i 
Vævestuen hos Sofie Anker, og at 
Arne Madsen skal hænge billederne 
op. 

I maj måned 1943 er von Gar
vens på besøg hos Claus Johansen i 
Rutsker. Det bliver sidste gang, de 
ser hinanden. Primo juni bliver von 
Garvens som nævnt tvunget til at 
flytte fra Bornholm og i oktober dør 
Claus Johansen. Von Garvens har 
umiddelbart inden det sidste besøg i 
Rutsker fået tilsendt cigaretter fra Eli 
Rasmussen og har også fået fat i 
noget cigaretpapir. D et vækker stor 
glæde hos Claus Johansen, da det 
ikke er til at opdrive cigaretter på 
Bornholm. »Onsdag var jeg hos 
Claus, Tabu (von Garvens hund) var 
ogsaa med, først besøgte vi Hon
ningmanden men desværre havde 
han ingen Honning men mente at 
den nye Høst kan ventes meget tid
lig i Aar. Claus har det meget bedre 
har gode Farver igen men tynd er 
han stadig, han pusler bare omkring 
i en Overfrakke, Lægen kommer 
hvert Uge for at se efter Saaret som 
er ikke lægt helt endnu. Jeg fik det 
lille gamle Blomsterbillede med og 
byttede nogle Tegninger og købte en 
af de store Skitser Olie paa Papir.« 

D er bliver holdt en mindre - godt 
besøgt - mindeudstilling for Claus 
Johansen i Rønne i 1944, og salget 
af de efterladte værker indbringer så 
mange penge, at der kan rejses et 
mindesmærke på kirkegården i Rut-

Rødkløver. Ca.1938. 38 x 50,5 cm. 
Olie på lærred. Maleriet er en gave 
fra Eli Rasmussen til Bornholms 
Kunstmuseum og viser Claus johan
sens næsten abstrakte opfattelse af et 
landskabsmotiv. 

sker. Gravstenen er prydet med et 
relief i bronze, udført af Claus 
Johansens gode ven malermester 
Ludvig Jørgensen i Lob bæk. 

En egentlig mindeudstillingen bli
ver ikke til noget før i 1949. D en 
åbner den 29. januar og den 20. 
februar skriver von Garvens: »Ja saa 
er det Claus' Udstillingen's sidste 
D ag hvis den ikke bliver forlænget 
(den blev forlænget en uge) og jeg er 
spændt på at høre hvor mange af 
Anton's Billeder eller tegninger der 
blev solgt.« Mindeudstillingen bliver 
holdt i Kunstforeningen i Køben
havn og åbningen overværes af såvel 
von Garvens og Eli Rasmussen som 
af Arne Madsen, og den Anton, von 
Garvens henviser til, er Claus Johan
sens husvært, Anton Pedersen, der 
arvede Claus Johansens billeder. 
Brevet er bilagt to lister over Anton 
Pedersens akvareller, laveringer og 
tegninger af Claus Johansen på hen
holdsvis 30 og 32 numre, som er 
indleveret i kommission til Kunst
foreningen til salgspriser mellem 20 
kr. og 100 kr. pr. stk. 

»Vedlagt Udklip angaaende Claus 
Udstillingen paa Museet, ogsaa 
(Oluf) Høst mente i Gaar at de ger
ne vilde have Udstillingen i Rønne 
nu« skriver von Garvens den 27. 
februar 1949, og mellem den 18. og 
3 1. marts 1949 får Claus Johansen 
endelig sin mindeudstill ing på Born
holms Museum. Udstillingen omfat
ter 97 oliemalerier og 33 akvareller 

JUL PA BORNHOLM 21 



og tegninger og besøges af 5-600 
gæster. 

Forinden har der været en »mini
mindeudstilling« i København i for
året 1946, hvor von Garvens udlå
ner nogle af sine Claus Johansen bil
leder til udstilling i den Kul-Koks
og Cindersforretningen med tilhø
rende kunsthandel, som Niels 
Macholm på Frederiksberg etablere
de under krigen. Von Garvens har 
adskillige gange besøgt Macholm og 
skriver i 1945, at der hos Macholm 
hænger to Oluf Høst tegninger og 
en tegning af Claus Johansen. 
»Macholm var hos Høst og spurgte 
efter Tegninger men Høst har sagt, 
at han havde ingen Tegninger og at 
Claus tegninger var meget bedre.« 

Claus Johansen 
Claus Johansen bliver født i Ågerup 
ved Holbæk den 27. september 
1877 og dør i Rønne den 21. okto
ber 1943. Han er begravet i Rutsker. 
Han kommer til Bornholm i 1914 
og efter en tid i Rønne, hvor han 
ernærer sig som omvandrende sælger 
af børster m.m" bosætter han sig 
hos stenhugger Anton Pedersen og 
hans familie først i Vang og da fami
lien flytter til husmandsstedet 
»Rosenlund« nær Torpebakker i 
Rutsker, flytter Claus Johansen med. 
Han går til hånde på ejendommen 
og indretter sig på et beskedent loft
kammer med en seng, et bord, en 
stol og sine billeder. Han er uddan
net håndværksmaler men autodidakt 
som kunstner. 

Han lever på den måde op til de 
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mest stereotype og romantiske fore
stillinger om den oversete og fattige 
kunstner på der utætte og kolde 
loftsværelse. Han fremstår ofre som 
det miskendte geni i den bornholm
ske kunsthistorie. Sandheden er dog 
lidt en anden. Lærer Oswald Nielsen 
fra Åkirkeby skriver i en beretning 
om bl.a. artiklerne i forbindelse med 
mindeudstillingen i København i 
1949, ar »d e vel rigeligt beskæftigede 
sig med Omtalen af hans noget ual
mindelige Livsskæbne, om hvilken 
der allered e var sket en mærkelig 
Mytedannelse, der ved journalistisk 
Letfærdighed med alt sligt Stof gav 
et noget fortegnet Billede af den 
afdøde Kunstner.« 

Ifølge såvel trykte som mundtlige 
kilder er der næppe tvivl om, ar 
Claus Johansen ikke er særlig begej
stret for opmærksomhed, og at han 
ikke på nogen måde er utilfreds med 
sin tilværelse. Han er ikke særlig 
interesseret i at sælge sine billeder 
eller i at udstille dem. Men flere 
kunstkendere og -samlere ud over 
von Garvens og Eli Rasmussen har 
øje for ham. Keramiker Valdemar 
Olsen i Rønne, boghandler Henry 
Andersen i Åkirkeby, apoteker Fis
cher Jørgensen i Rønne, pastor Arne 
Madsen, overlærer Anker E. Kofoed 
fra Svaneke og maleren Oluf H øst 
for blot at nævne nogle, og der etab
leres tre/fire samlinger af Claus 
Johansens billeder på Bornholm. 

Det mest særegne ved Claus 
Johansen er nok hans manglende 
interesse for andre kunstneres arbej
der. Han bevarer livet igennem - i 

sin selvvalgte isolation - en medfødt 
naturfølelse og farvesans. H an maler 
naturen, som han ser den. I en 
stærkt forenklet form og en nedto
net farveskala skaber han en lang 
række stemningsmættede skildringer 
af det bornholmske landskab. Der er 
ingen romantiske og forrevne klip
peformationer eller lysdrukne som
merdage i hans malerier og menne
skene er fraværende. Men der er 
spor efter dem - bygninger, roekuler 
og telefonpæle. »I dag er der Claus 
Johansen vejr«, kan man gribe sig 
selv i ar tænke en senvinterdag, hvor 
sneen er ved ar forsvinde og marker
ne og luften driver af fugt. Melan
kolsk men ikke sentimentalt og 
uden patos og føleri. Og måske er 
en del af hemmeligheden bag hans 
intense landskabsskildringer de små 
formater og hans evne til at male et 
billede færdigt i et og samme forløb. 
Øjeblikkets totale åbenhed for moti
vet og derefter f°ar ingen senere 
ændringer lov til ar forstyrre første
håndsindtrykket. 

Claus Johansens oprigtige og lige
fremme adfærd giver Arne Madsen 
er eksempel på, da han overværer er 
besøg af Olaf Rude og O luf Høst 
hos Claus Johansen. De drøfter 
kunst og billeder i almindelighed og 
Claus Johansen slutter med følgende 
udtalelse: »Ja I kan nok nemmere 
goutere hvad jeg laver, end jeg, hvad 
I.« Ikke for ar være uhøflig - men 
der var hans oprigtige mening om 
den sag. 

I efteråret 1940 skriver von Gar
vens til Eli Rasmussen, ar han har 

»Snestorm 1941 «. Claus Johansen 
udførte utallige tegninger, og i denne 
har han med simple midler indfanget 
snestormens væsen i en kaligrafisk stil 
der bringer mindelser om en kinesisk 
udtryksform. 



Rosenlund. Vinter. Ca 1941. 
38 x 48 cm. Olie på læn-ed. Maleriet 
er en gave fra Kirsten F Lindahl, 
USA til Bornholms Kunstmuseum. 

haft besøg af C laus Johansen. »Claus 
J. som besøgte os forleden Dag er 
helt forelsket i den staaende Føl af 
Renee Sintenis, den lille Bronce som 
Du har tegnet, jeg tror jeg vil bytte 
med ham for en Maleri, det sker 
næsten aldrig at Claus forelsker sig i 
en anden Kunstners Ting og saa 
skulde jeg dog bytte med ham. « 
(Renee Sintenis 1888-1965, tysk bil
ledhugger, der som ikke-arier blev 
udsat for nazisternes forfølgelse. Hun 
er især kendt for en række levende 
dyrefremstillinger i lille format og 
figurer af drenge og sportsfolk). I et 
senere brev reflekterer von Garvens 
over C laus Johansens interesse for 
den lille bronzeskulptur og konklu
derer, at det måske mere er fordi 
skulpturen forestiller et føl, end det 
er det kunstneriske udtryk, der fasci
nerer Claus Johansen, der er meget 
glad for dyr. 

O swald Nielsens beretning 
Lærer Oswald J. Nielsen, .Åkirkeby, 
der er nær bekendt af boghandler 
H enry Andersen i .Åkirkeby, indsam
ler i de sidste år af Claus Johansens 
levetid en række oplysninger om 
ham efter opfordring fra Andersen. 
Målet med dette arbejde er at levere 
tekstdelen til en bog, som boghand
ler Andersen »vilde være Forlægger 
for og lade fremstille paa sit eget 
Bogtrykkeri (.") den skulde illustre
res med to-tre Farvetryk og en Ræk
ke Illustrationer i sort og hvidt. Paa 

Grund af Lærer N.s Sygdom og Hr. 
Andersens tidlige Død blev planen 
aldrig udført.« 

Oswald Nielsens beretning inde
holder en række fine iagttagelser, og 
han skriver blandt andet: »Rejser til 
Familien paa Sjælland var sjældne i 
alle Aarene og maatte af økonomiske 
Grunde afhænge af tilfældig Skibs
lejlighed med Smaafartøjer fra Vang. 
Fra de sidste Besøg hos Familien paa 
Sjælland malede han en Del meget 
smukke og for hans Natursyn særde
les karakteristiske Landskaber, der 
dog havde en fra de bornholmske 
Motiver særdeles afvigende Farve
holdning - paa disse sjællandske Bil
leder kunde lysere Toner i Okker 
sammen med en næsten blegblaa 
Himmel og nogle lyst graa-grønne 
Trækroner danne raffinerede Farve
klange selvom nogle Piletræer langs 
et Markskel eller en Landevej mel
lem graa, brune og bleggrønne 
Markfelter var et stadig tilbageven
dende Motiv - men her tittede intet 
Tag op bag en Bakkerunding, og 
ingen skovlinie buede sig i Horizon
ten. Farveholdningen, Linieføringen 
og Landskabselementerne i hans 
bornholmske Billeder var altså ikke 
en Maner, men et naturligt og nød
vendigt Udtryk for hans Opfattelse 
af Øens randskab, som altsaa ikke 
passede, naar han vilde tolke Egnen 
omkring Næstved, og hans Kunst
nerevne var altsaa ikke stivnet ved de 
mange Aars Arbejde paa Bornholm, 

saa han kunde med Held omstille 
sig over for nye Naturgrupper.« 

Oswald Nielsen sender sin beret
ning, der må være skrevet omkring 
1950, til kunsthistorikeren Poul 
Uttenreitter, der redigerer Weilbachs 
Kunstnerleksikon og som har planer 
om en monografi om Claus Johan
sen. Planerne bliver ikke realiseret. 

Eli Rasmussens »Mindebog« 
Eli Rasmussen er meget optaget af 
tanken om at fa udgivet en minde
bog om Claus Johansen. Det nær
meste han kommer dette ønske, er 
pastor Arne Madsens lille bog »En 
minderune«, som Bornholms Tiden
de udsender som bladets nytårshil
sen i 1963. Men livet igennem 
nærer Eli Rasmussen et stort ønske 
om en mere omfattende bog om 
Claus Johansen og hans billeder. 

Under en rejse i Sverige i efteråret 
1946 forsøger han at interessere 
svenske kunstmuseer for at udstille 
Claus Johansen. Og han opnår rent 
faktisk tilsagn om dette i Stockholm, 
dog under forudsætning af, at Olaf 
Rude og Oluf Høst udstiller samti
dig med Claus Johansen. Von Gar
vens er skeptisk over for projektet, 
der heller ikke krones med held. I et 
brev fra december 1946 skriver Eli 
Rasmussen til von Garvens, at han 
er ved at indsamle materiale om 
Claus Johansen, hvis »Dr. Axel 
Gauffin engang bliver interesseret i 
at se det med en bog for øje«. Von 
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Garvens befinder sig i København, 
da han modtager Elis Rasmussens 
brev, og Eli beder ham om at kon
takte Claus søster på Bispebjerg og 
bede hende om breve, udklip, foto
grafier og oplysninger om barn
domshjemmet samt eventuelt oplys
ninger om, hvor Claus billeder 
befinder sig. 

I forbindelse med mindeudstillin
gen i København for Claus Johansen 
i 1949 er Eli Rasm ussen på besøg 
hos familien i Rudkøbing. H erfra 
skriver han til von Garvens, at »jeg 
har lavet en fin Mindebog for Claus 
af det materiale jeg havde med her 
hjem men gjort plads i den til de 
Udklip Tante Jo har hvis vi maa faa 
dem til at klæbe ind jeg har brugt 
D ine Fotografier ogsaa og mine Teg
ninger af Claus ( ... . ) og saa er Karen, 
som jeg maler paa, ved at skrive en 
fristil til Gymnasiet i Svendborg 
Statsskole over det materiale jeg har 
samlet i Mindebogen om C laus .. « 
Denne fristil benytter Bornholms 
Kunstforening som katalogtekst i et 
lille katalog, der bliver udsendt i for
bindelse med mindeudstillingen på 
»Petrea« i Rønne i anledning af 100 
året for Claus Johansens fødsel i 
1977. Samtidig forsøger Eli Rasmus
sen at realisere en del af sin samling 
af C laus Johansen billeder for i sam
arbejde med Bornholms Kunstfor
ening at skaffe midler til udgivelse af 
en mindebog om C laus Johansen. Så 
sent som i forbindelse med en 
udstilling af magasinbilleder på 
Bornholm Kunstmuseum i 1995, 
hvor også en række af Claus Johan-
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sens malerier er udstillet, bliver jeg 
kontaktet af Eli Rasmussen, d er 
atter forsøger at genoplive sin drøm 
om en m indebog. 

Udstillinger og kritikere 
Indtil mindeudstillingerne for Claus 
Johansen har han kun sporadisk 
udstillet sine billeder. Boghandler 
Andersen i Åkirkeby lægger Aere 
gange lokaler til mindre ophængnin
ger i boghandlen, og han udstiller 
jævnligt hos søstrene Anker i Kunst
pavillonen i Sandkås og Vævestuen i 
Røn ne. Ellers skal vi frem til 1937, 
hvor han udstiller i Aarhus sanunen 
med en nu nærmest glemt maler ved 
navn Otto Friese, inden Claus 
Johansens billeder vises uden for 
Bornholm. I 1938 sørger von Gar
vens fo r, at der bliver arrangeret en 
udstilling i København i Studio 
Schrader, som gennem flere år h ar 
solgt billeder for von Garvens. 

D a maleren Oluf H øst i december 
mån ed 1938 har besøgt en udstilling 
i Vævestuen i Rønne med tegn inger 
og malerier af C laus Johansen i 
anledning af hans 60 års fødselsdag, 
skriver han i en ofte citeret avisarti
kel: »Disse smaa Malerier og Tegnin
ger, man ser her, har foruden den 
Dygtigh ed, de er gjort med, en ægte 
Følelse ved sig, der, rentud sagt, er 
en Overraskelse i disse Tider. Claus 
Johansen er en beskeden Mand -
Beskedenhed kan nu ogsaa overdri
ves. Det stille melankolske Graavejr 
foretræk.ker han, sjældent ses Sol i 
hans Billeder, aldrig den høje, klare 
Nordostvind, der gaar hen over Øen 

med sine nordiske Farveklange, hans 
Billeder minder mest om den Stem
ning, man har i tunge, fugtige Næt
ter, naar Sydvesten sukker sin vaade 
Aande om Ens H us. Denne jævne 
Mand oppe fra Nordlander er for
uden Maler og Kunstner og - hvad 
der muligvis ogsaa kan have sin 
Interesse - er Menneske, der tilsyne
ladende ikke har taget Skade paa sin 
Sjæl.« 

Ved mindeudstillingen i Køben
havn i 1949 får hovedstadspressen 
øje på C laus Johansen. Anmeldelser
ne er meget positive og Berl ingske 
Tidendes anmelder konkluderer, at 
udstillingen skaffer C laus Johansen 
den anerkendelse, han ikke selv søg
te. Jan Zibrandrsen skriver i Natio
naltidende: »Så fin kunst af så 
ukendt en kunstner. ( ... ) Billederne 
er så smukl<e. D er er først og frem
mest det mærkværdige, at man i hele 
denne lange række af malerier og 
regninger fi nder den samme åben
hed og ømhed i naturoplevelsen, 
som normalt kun ses i en kunstners 
tidligste værker. C.J. havde en ual
mindelig evne til gennem hele livet 
at bevare den naive varme i sit for
hold til tilværelsen.« O g i Politiken 
afslutter Walther Schwartz sin 
an meldelse således: »D ansk kunst er 
nu en personlighed rigere. Ikke en af 
dem, der markerer et vendepunkt, 
slet ikke, kun en spillemand, som 
det er godt at lytte til. Lad disse ord 
blive indhugget på C.J .s gravsten (af 
Johs. Jørgensen): at have mod til at 
være sig selv og ikke fortvivle, fordi 
man il<ke er andet og mere.« 

Skovbryn. Vintet: Ca. 1930. 
33 x 44 cm. Olie på lærred. 
Maleriet er en gave fra Kirsten 
F. Lindahl, USA til Bornholms 
Kunstmuseum. 



Englevagt på Svaneke Havn 
under stormfloden 1904-05 

Skibsfører Poul M. Sonne, Svaneke genopfrisker minder fra stormfloden 1904 - 05, hvor hans farfar Lau rits 
Christian Sonne (1874 - 1930) var på havet med dæksbåden »GRUNDTVIG«, som han havde en rrcdjeparc i. 
Sa.mridig blev Poul Sonnes oldefars skonnerr »ANNA« slåer ri! vrag i Gudhjem havn. 

Af Poul M. Sonne 

Orkanen den 3. december 1999 
havde vestlige vindretninger, og da 
går det værst ud over vore skove og 
bygninger. De lave vanddybder vest 
for Bornholm skaber ikke de store 
problemer ved storm. Afstanden til 
de baltiske lande og de store vand
dybder øse for Bornholm skaber bøl
gehøjder, der langt overstiger dem, 
vi ser vest fo r Bornholm ved storm. 

Når en stormflod opstår i Østersø
en, skal særlige forhold gøre sig gæl
dende. Da Østersøen er et indhav, 
hvor alt vand hertil skal komme 
gennem Øresund og Bælterne, tager 
d et tid for det at komme ind og ud 
p å grund af de snævre passager. 

Den 28. og 29. december 1904 
havde vi meget stærke vestlige vinde, 
der førte store vandmasser ind i Kat
tegat og Østersøen. Den 29. dec. 
om aftenen var det endog stærk 
storm. D en 30. om morgenen var 
s1tuanonen væsentlig uforandret. 

Ø stersøen var altså nu fyldt med 
vand. 

Den 30. december om aftenen, da 
lavtrykket har passerer Bornholm, 
kom der en vinddrejning til Nord
øst, og dette bevirker, ae der presses 
endnu mere vand ned i de sydlige 
dele af Østersøen. Ligeledes den 31. 
december. 

Havnefogeden i Svaneke J. Holm 
noterer i havnejournalen for den 
30.- 31. december en vandstand på 
8 fod over daglig vande. 

Sådan var forholdene, da Svanekes 
laksefiskere mødtes på havnen den 
30. december tidlige om morgenen. 
Vejrmeldinger på radio fandtes ikke, 
så man havde kun barometeret at 
holde sig til. Det var hurtigt falden
de. 

Hvorfor tog fiskerne på havet 
under så usikre forhold? Af nød. I 
Bornholmske Samlinger 3. Række 7 
Bind beskriver Alan Hjorth Rasmus-

sen indgående det bornholmske 
fiskeri gennem tiderne. Det fremgår 
af bogen, at fiskeriet efter laks var 
gået kraftigt tilbage ved århundrede
skiftet. D er blev således kun fanger 
1708 laks af bornholmske fiskere i 
1902 mod 17496 i 1896. 

Svanekefiskeren Albert Jeppsen var 
født i Hørvik, Sverige i 1876. Han 
flyttede til Svaneke i 1900, giftede 
sig og fiskede herfra resten af sit liv. 
Han købte den 28. nov. 1903 en 
trediepart i dæksbåden »ODIN«! og 
fiskede laks vinteren igennem. H ans 
part for vinterens laksefiskeri beløb 
sig til 150 kroner. H ans årsindtægt 
på alt fiskeri beløb sig til 700 kroner 
i 1904. Nød drev simpelthen fisker
ne til ae tage på havet i næsten al 
slags vejr for at overleve. 

Englevagt på Svaneke H avn 
Albert Jeppsen skriver i sine dagbøger: 
Stormfloden 1904-05 begyndte lille-

»Svaneke Havn under stormfloden 
Natten mellem den 30. og 31. decem
ber 1904. Fotografiet er taget om 
morgenen den 31. december 1904. « 

Fotograf (joi-mentlig) H. A. Holm, 
Bornholms Museums Billedsamling. 
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Skonnert »ANNA« af Gudhjem 
fotograferet af H A. Holm 1892. 
Bornholms Museums Billedsamling. 

nytaarsaften. Jeg fiskede med dæks
baaden »ODIN«, som jeg havde 
tredjepart i med !akseredskab. Fre
dag den 30. december 1904, da vi 
kom ned paa havnen, blæste det en 
storm fra vest, men da der var 
megen uro og sø på klipperne, havde 
vi ikke videre lyst til at rage til red
skaberne. Vi gik og talte om, hvad vi 
skulle, men saa var der en baad der 
lavede til at tage ud, og saa gik vi 
igang allesammen. Af dæksbaade 
dengang var der »GRUNDTVIG« 
med Laurits Christian Sonne, Julius 
Hansen og min broder Per Jeppsen. 
Med »ODIN« mig selv, Mathias 
Hansen og Niels Nielsen. Med 
dæksbaaden »SVANEN« Peter 
Knudsen, Laurits S. Hansen og Chr. 
Knudsen. »URANUS« med Julius 
Jensen, Peter Mogensen og Peter 
Kofoed. Så var der en lille dæksbaad 
som Karl Hansen, Hans Holm og 
Karl P. Holm lejede. Så var der de to 
brødre Kjørner, men de kom i land, 
før vejret kom. 

Da vi kom ud og havde taget gar
nene2 fra krabberne3 og skulle arbej
de med redskaberne, tog vi rumpen4 
altså nokken ned langs med masten, 
for vi havde jo god vind ud. Paa den 
maade arbejdede vi, til vi kom til rov 
nr.40. Så hævede vi og bandt to reb i 
storsejlet og med en lille klyver 
begyndte vi at krydse hjemefter med 
den meget høje nordøstlige døn
ning. Så hen mod aften begyndte 
det at stille af, og vi laaste rebene op 
og satte topsejlet. Der var 111gen 
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vind til sidst, men høj underdøn
ning, saa vi bandt storskødet, da det 
fløj fra den ene til den anden side. 
Da klokken var halv otte om aftenen 
saa kunne vi høre luften fra Nordøst 
saa meget, at vi bjærgede topsejlet. 
Saa løb vi med fuldt sejl en tid. Vi 
var da nordøst for Svaneke, saa vi 
havde jo for vejret. Vi kunne se hav
nelanternerne. Med hele sejler oppe 
lod vi nokken gaa, og da var vi vel 
omtrent paa stenbunden. Saa blev 
det saa megen vind , saa om vi skulle 
sejlet os klar af Landet, saa skulle der 
rebes. Der var luft til tre reb. Der var 
intet andet for end at løbe paa hav
nen. Med det vejr havde vi ikke 
kunder sejle os klar af landet, for 
inden vi havde faaet rebet, havde vi 
været inde paa klipperne. Der var 
meget høj sø. Det var saadan den
gang med sejl, at naar vi løb paa 
havnen med Østenvind, skulle vi 
have megen sejlkraft, men det blæste 
jo en halv orkan. Vi var nu bange 
for, at den gik ikke, men der var 
ikke andet at gøre. 

Da vi kom ind paa bugten, var 
søerne saa høje, at de tog luften fra 
sejlet. Da vi saa kom ind mod hav
nen, var vi ned e i en bølgedal, saa vi 
ikke kunne se havnelanternerne, 
men søen, der kom agterfra, smed os 
gennem havnegattet. Dengang var 
der ingen bølgebryder. 

Da vi saa kom ind i yderhavnen, 
drev vi ned, hvor dan1peren ligger. 
Havneporten kunne ikke lukkes op, 
for der var for megen uro og for højt 

vand. Saa fik vi en kæde fast paa 
Midterhammeren og en agter, men 
den sprængtes, saa vi kom hen ad 
porren. Vi holdt baaden klar, mens 
vi fik en svær rob (trosse) kastet om 
bord. Over kajen var der kæde, 
resten en svær rob. Da vi var færdi
ge, skulle vi i land. Det kunne vi 
ikke komme paa anden maade end 
få en ende om livet og saa i vandet. 
Folkene paa land halede os op ved 
det inderste hjørne i yderhavnen . To 
mand kom i land paa den maade, 
Niels Nielsen og mig. Mamias Han
sen ville ikke, saa redningsvæsenet 
fik redningsbøjen ud til ham. 

Han blev halet ind, der hvor dam
peren ligger med stævnen. Vandet 
gik helt over bolværket. Det blev 
noget sent paa aftenen, inden vi 
kom hjem og fik tørt tøj paa. Da jeg 
havde faaet min mad, gik jeg ned 
paa havnen for at se, hvorledes det 
gik. M in halvdæksbaad stod oppe 
paa slæbestedet tillige med alle de 
andre baade. Paa den tid fiskede vi 
ikke med de baade om vinteren. Da 
jeg kom ned, laa den paa siden. 
Søen fyldte op under den saa den 
lettede. Jeg satte saa en kæde op om 
en pæl, og saa var der ikl(e mere at 
gøre den aften, saa jeg gik hjem i 
seng. 
Da jeg næste morgen kom ned paa 
havnen, var alting endevendt. Alle 
halvdækkerne som stod oppe paa 
slæbestedet var spredt om hinanden. 
Min og en anden baad laa omtrent, 
hvor Vejerbod.en er nu, og var fuld-



Skonnert »ANNA« af Gudhjem 
som vrag i Gudhjems yderhavn 
efter stormfloden 1904 - 1905. 
»ANNA« tilhørte Poul Sonnes oldefar 
Peder Mogensen, Gudhjem 
I baggrunden galeasen »KRISTIAN« 
af Marstal der kom på vandet igen 
efter reparation. Postkort. 

stændig vrag. En baad laa midt paa 
slæbestedet med bunden i vejret, og 
det var en stor halvdæksbaad. En 
baad var gaaet ud i havnen, og ellers 
laa de andre spredte og var meget 
beskadigede. Østergade var ganske 
opbrækket, husene, som ligger nær
mest, var kældrene fulde med vand. 
D æksbaad »SKJALM HVIDE« blev 
sat op paa kajen. Skuder i inderhav
n en laa kæntrede. Af de dæksbaade 
der gik ud dengang, var der een der 
aldrig kom hjem mere. Det var 
»URANUS« med fiskerne Julius Jen
sen, Peter Mogensen og Peter Ko-

foed. Dæksbaad »GRUNDTVIG« 
var ude i 4 dage, men kom vel hjem. 
To baade kom til Rønne. « 

Bornholms Tidende skriver 
den 3 1. december 1904: 
»Stadig, naar der er tale om Storm
flod, vender tanken tilbage til 
Stormfloden af 13. november 1872. 
Det er stadig den, man bruger til 
sammenligning og til maalestok for, 
hvad man egentlig skal forstaa ved 
en Stormflod. I nat havde vi ogsaa 
en Stormflod, der efterlod og efterla-

der sig spor, der er iøjefaldende, 
selvom den anrettede skade ikke 
skulde være saa stor, som i 1872«. 

Avisen fortsætter: 
»Havnen i Svaneke ser frygtelig ud. 
De fleste smaabaade er sunkne. 
Dæksbaad »SKJALM HVIDE« og 
en Del Halvdæksbaade er kastede op 
paa land; paa samme maade er det 
gaaet med Skonnert »EGIN«, 
medens Skonn ert »MOGENS 
SMIDT« er kæntret og sunket. Hav
nens beskadigelse anslaaes til 35.000 
kroner«. 

Samme motiv set fra syd. 
Foto H A. Holm, 
Bornholms Museums Billedsamling. 
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Bornholms Avis opgiver imidlerrid 
skaderne paa Havnen til mellem 80-
og 100.000 kroner. Skaden paa de 
større Skibe anslaaes til fra 200-800 
kr. for hver. Syv H alvdæksbaade er 
helt og delvis ødelagte, og tre har 
faaet mindre Skade. Endvidere er 23 
aabne Baade mere eller mindre 
beskadigede og to er fuldstændig 
masede. Kun et Par Stykker er 
uskadte. 

Bornholms Social-Demokrat skriver 
den 2. januar 1905: »Orkanens øde
læggelser har været langt større end 
man i Mands Minde har kendt, og 
det vil koste de største anstrengelser 
igen at faa den forvoldte Skade 
udbedret. For mange fattige Folks 
Vedkommende betyder det næsten 
fuldstændig økonomisk Ruin. Kun 
to af seks Dæksbaade er komne her
ind før Stormen, og Søen gjorde det 
umuligt for dem at lande, men vi 
har hørr, at de andre Baade er kom
ne ind til Rønne. Der mangler imid
lerrid stadig nyt om »GRUNDT
VIG« og »URANUS««. 

Den 3. januar 1905 skriver 
Bornholms Social-Demokrat: 
»Klokken fem i Eftermiddag telefo
neres til os fra Svaneke, at Fiskerbaa
den »GRUNDTVIG« lige er ind-

kommen i Havnen, og Fiskerne er 
alle 3 velbeholdne . D e har hold t 
Søen lige siden Fredag morgen. De 
sejlede sidste nat forbi Bornholm, 
men kunde ikke naa ind. Fra Stolpe 
Banke krydsede de sig idag op til 
Svaneke. De modtoges af Befolknin
gen med et vældigt Hurra. Stor Glæ
de i Hjemmene. »GRUNDTVIG« 
hjembragte 4 stk. Laks til en pris af 
1 krone pr. kilogram«. 

»GRUNDTVIG«, der var sammen 
med »ODIN« ved !akseredskaberne 
6-8 sømil øst for Svaneke, var en 
33'5 fods dæksbåd uden motor, byg
get 1895 af H.P. H ansen, Svaneke. 
Båden d rev forbi H ammerodde 
uden at kunne sejle sig i læ af Born
holm på grund af overisning. Båden 
drev for den nøgne rig ned til midt i 
den vestlige Østersø. Da vinden flo
vede, krydsede man op til Born
holm, men blev drevet vestover end
nu engang af opfriskende østlig 
vind. Senere sprang vinden i vest, 
stad ig med stormstyrke, og båden 
drev nu forbi Dueodde ned til Stol
pe Banke, hvor man fik lodskud 
(dybdemåling). H erfra krydsede 
man op ti l Svaneke, da vinden flove
de af. Fra »URANUS« hørre man 
aldrig mere. 

Noter: 
I »Odin« var en 33'5 fods dæksb:ld bygger i 

Svaneke i 1878 af Anders Munch Hansen. 

2 Sildegarn. Der brugtes sild til bede (agn) 

på !aksekrogene. 

3 Krabberne er det forankrede tov, som sil
degarnene fustgøres til. Består af en sten 
indbygger i en træramme. På havoverfla
den holdes tovet oppe af en kob (en malet 
rræklods). 

4 Rumpen = nokken. Enden af den bom der 
holder sejler oppe. Når bommen fø res ned 
langs masten formindskes sejlets areal ril 
det halve. 

Kilder: 
Bornholms Tidende, 
Bornholms Avis, 
Bornholms Social-Demokrat, 
Bomholmske Samlinger 

3 . Række - I. og 7. bind, 
Jul på Bornholm 1978, 
Svaneke Bys Historie. 

Dæksbåd »ODIN« i Svaneke Yderhavn den 31. december 1904. Skonnert »MOGENS SMIDT« 
ligger kæntret i inderhavnen. Foto V Myhre, Byfareningen Svanekes Venner. 
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Teori og praksis 

Dyrlæge Carl Lyholmer har værer prakriserende i Nexø i 37 år fra 1960 ri! 1997, heraf de førsre 5 år som 
assisrent og derefter som selvstændig. 
Dette er beretningen om en nyuddannet dyrlæges møde med de gammelkendte modsærninger, teori og 
praksis. Illusrreret af forfatteren. 

Af Carl Lyholmer 

En morgen sagde chefen til mig, 
medens han kikkede i bogen og 
planlagde vore ture: 

»Det her er lige en opgave for 
Dem, dyrlæge Lyholmer«. 

Dengang sagde man nemlig De og 
efternavn til hinanden og ikke som 
nu, du og fornavn. Men det er godt 
nok mange år siden. 

Efter bare et par måneder i erhver
vet følte jeg endnu en vis faglig 
stolthed ved at modtage specielle 
opgaver, selv om udtagning af blod
prøver på høns måske ikke hørte til 
de mest krævende discipliner, men 
vel nærmere var at betragte som et 
arbejde, som chefdyrlægen med en 
vis sindsro og meget gerne overlod 
til sin unge assistent. 

Men på chefens alvorlige mine 
forstod jeg, at denne gang var det 
noget ganske særligt, hvilket dog 
ikke bekymrede mig synderl igt. Jeg 
anså mig selv for en fuldt kvalificeret 
om end ikke særlig erfaren prøveud
tager. Jeg havde overværet seancen 
på Landbohøjskolens afdeling for 

fjerkræ stående i en kreds af medstu
derende. Jeg havde set en lille, til
lidsfuld høne blive båret frem på 
laboratoriebetjentens arm, set hvor
dan professoren havde taget den ste
riliserede kniv fra den nyreformede 
skål, der blev rakt ham af den hvid
klædte laborant, og hvordan profes
soren med et elegant snit havde 
punkteret den blottede åre. Hvorpå 
hver eneste blodsdråbe var løbet lige 
ned i blodprøveglasset. 

I praksis var det vel kun et spørgs
mål om at organisere det rigtigt. Et 
par mand til at fange, nogle til at 
holde hønsene, en til at skrive på 
glas og dyrlægen stående i midten 
som en fordums offerpræst med dra
gen kniv og gummikittel. Med nogle 
kvikke medhjælpere skulle det være 
muligt at tage et par hundrede prø
ver i timen. Det var i hvert fald min 
faste overbevisning - dengang. 

Af skæbnens uransagelige veje hav
de loddet truffet avlsbruger Julius 
Kofoed på Lyngen, fra hvis hønsebe
sætning Veterinærdirektoratet havde 

udbedt sig 50 blodprøver som led i 
direktoratets utrættelige arbejde for 
et sygdomsfrit Hønse-Danmark. Jul
ie var en ældre, lidt rund for ikke at 
sige tyk landmand, hvis dag var 
optaget af arbejdet med to gamle 
køer, en fedegris og et faldefærdigt 
hønsehus, der var base for et halvt 
hundrede høns under deres fourage
ring på ejerens 5 tønder land samt 
tilgrænsende nabojord. 

Jeg havde tidligere besøgt Kofoed, 
og vi havde talt til hinanden, han på 
sit klippefødte bornholmske, og jeg 
med mit udvandede akademiker
sprog. Han havde tydeligvis forstået 
mig, jeg begreb ikke en brik af hans 
særegne gloser. 

Dagen, hvor hønseblotet skulle 
foregå, blev en drønende varm 
augustdag med solen bagende ned 
fra en skyfri himmel. Efter velover
stået siesta tøffede jeg afsted med 
mine blodprøveglas gennem det 
solsvedne landskab op til Kofoed på 
Lyngen for at udføre den mig pålag
te specialopgave, blodprøveudtag-
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ning på 50 høns af racen H vide Ita
lienere, tidsat til sådan cirka en halv 
times varighed. 

Det lille avlsbrug åndede total 
middagsfred lige fra den søvnige 
roemark, de to dvaske køer under 
det store kirsebærtræ til den velnæ
rede husmandsbjælla, der sov med 
snuen på den tømte madskål og 
drømte dejlige hundedrømme om 
kommende måltider. Men da jeg 
bankede på døren til stuehuset, blev 
den straks åbnet af fru Julius Kofo
ed, en lille hvid dame, farvet hvid af 
det store forklæde og den bleghed i 
kuløren, der var et adelsmærke for 
en kone, der kendte sin plads i køk
kenet og ikke føjtede om med uden
dørs gøremål. 

Inde fra huset og divaneseren lød 
husherrens snorken. Fra mit spar
somme kendskab til sproget vidste 
jeg, at det at sove hed at save på 
bornholmsk, og Kofoed savede sig 
faktisk gennem middagssøvnen med 
langsomme, dog ikke helt regelmæs
sige tag, idet der undertiden kom en 
knast i vejen for arbejdet. Jeg var 
ventet af fru Kofoed, og ved flere 
ihærdige forsøg lykkedes det hende 
at ra gemalen på højkant. Snart fyld
te hans tætte skikkelse godt op i den 
lave døråbning, medens han missede 
mod det stærke sollys med et par 
små, røde, søvndrukne øjne. 

Jeg spurgte straks, om der kom 
folk og hjalp os. Men Kofoed skulle 
fø rst gennemgå et større genfødsels
ritual, før han kunne svare. Alt have 
sin tid i Kofoeds liv, og det måtte 
man indrette sig efter. Han stavrede 
hen til det fyldte pumpekar og 
begyndte at klaske vand i ansigtet -
roligt og grundigt - og også lidt om i 
nakken. Så tørrede han sig på hånd
klædet, som fruen rakte ham - roligt 
og grundigt - harkede lidt og spytte-

30 }UL PABORNHOLM 

J.l 

de lidt og strakte mave. Fra bryst
lommen fremdrog han en blikdåse 
med bornholmsk snus, placerede en 
klat på tommeltotten, og med en 
elegant bevægelse som hos en violin
virtuos blev det ækle stads bragt i 
stilling oppe blandt de afsvedne 
tandstumper. Et par strøg gennem 
det frodige overskæg og Julius Kofo
ed var atter nærværende. 

Jeg gentog mit spørgsmål og fik et 
længere foredrag, som jeg forstod 
meget lidt af, men med fru Kofoed 
som tolk fremgik det, at husets søn 
var i tjenesten, men havde forskaffet 
sig orlov den eftermiddag under et 
eller andet påskud (bedstemors 
begravelse?) . Han ville sikkert dukke 
op inden længe og give en hånd 
med ved arbejdet. Det beroligede 
mig noget, da Kofoed med sin høje 
alder og vel rigelige krop just ikke 
kunne anses for en særlig mobil 
medhjælper. 

! 
Tilsammen gik vi nu hen for at 

besigtige lokaliteterne, Kofoed og 
jeg, et noget umage par - han, lille 
og tyk i sit knapt tilmålte arbejdstøj, 
og jeg, lang og tynd iført turistdress, 
sorte gummistøvler og englehvide 
aspargesben. Lokaliteterne bestod af 
et fritliggende hønsehus et stykke 
væk fra ejendommen anbragt midt i 
en kvægfold, der var hegnet ind af 
pigtråd og stengærder, og med mas
ser af sten, klipper og alskens ubru
geligt ragelse strøet rundhåndet ud 
over arealet. Det alderstegne hus 
havde et par legitime og talrige ille
gitime åbninger, hvilket det lille 
hønsesamfund forstod at værdsætte, 
idet kun ganske ra individer hyggede 
sig indendørs, medens resten nød 
frihedens glæder på de tilstødende 
jordlodder. 

Vi besluttede at afvente soldatens 
ankomst, og medens jeg hentede 
vand, sæbe og håndklæde i stuehu-
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set, gik Kofoed i gang med at 
begrænse flugtmulighederne i høn
sehuset. Ved nærmere eftersyn var 
der dog ret mange huller, og jeg 
måtte tilbage til hughuset efter ham
mer og søm. At sende Kofoed ville 
have taget alt for lang tid. Han var 
bestemt ingen hurtigløber og benyt
tede enhver lejlighed til at lade sig 
falde om på en stak brænde for at 
hvile sine ømme ben. 

Soldaten lod stadig vente på sig, 
og da tid var penge - ifølge chefen -
kunne jeg ligeså godt udnytte tiden 
indtil hærens indtog, og jeg gik der
for i gang med at drive hønsene 
hjem. Først måtte jeg dog atter 
returnere til ejendommen efter en 
spand lokkemad, og med Kofoed 
som erfaren hønselokker lykkedes 
det virkelig at hidkalde størsteparten 
af flokken og få dem indestængt i 
hønsehuset. Men en halv snes sær
ligt forfløj ne hønsesjæle fandt større 
behag i naboens køkkenhave end i 
Julies lokkemad. D et frie liv havde 
forbedret deres kondi betydeligt, og 
jeg galopperede som en gal over stok 
og sten og diverse gærder og pig
trådshegn, medens jeg baskede vildt 
m ed armene og forsøgte at ligne en 
fæl overhøne. En 5-6 stykker lod sig 
igen føre til den forsamlede menig
h ed, men lige så mange drog ad sko
ven til. I mit stille sind bandede jeg 
dem lige lukt ned i gabet på den 
røde Mikkel. 

Der var efterhånden forløbet en 
god stund efter min ankomst, og 50 
høns var under tag i hønsehuset, 
men endnu var der ikke foretaget en 
eneste blodprøve. Jeg pustede ud 
efter den hidsige hønsejagt og vente
de. Og ventede og ventede. Men der 
kom ingen soldat. Tomhændet ville 
jeg ikke vende hjem, og af lutter 
desperation og stædighed besluttede 
jeg at påbegynde prøverne uden 
hjælp fra den Danske Arme. Jeg til
spurgte derfor Kofoed, om han var i 
besiddelse af en fangekrog til høns 
eller bare et stykke hegnstråd. Det 
mente han nok, at han var, men han 
kunne forlade maj inte hausa, hvor 
det befandt sig. Så drog vi tilbage til 
huggehuset, og sammen gennemro
dede vi årtiers sammenstuvninger af 
alle mulige defekter - høstriver uden 
tænder, udslidte træsko, spande 
uden bunde, pensionerede natpotter 
osv., osv. Uerstattelige værdier i 
Kofoeds øjne, men ikke så meget 
som skyggen af en stump hegnstråd. 
Til sidst fandt jeg en meter rusten 
pigtråd, som jeg barberede med en 
knibtang og fik en rimelig god høn
sefangekrog. 

Tilbage ved hønsehuset lod Kofo
ed sig straks falde tilbage på sin ynd
lingsplads på brændestakken, og jeg 
hoppede indendørs til mine fjerede 
medskabninger i huset, hvor tempe-
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raturen var alt for høj og loftshøjden 
alt for lav til mit stakkels hoved. Der 
var halvmørke, der var en ulidelig 
hønsehørm, og jeg svedte tran under 
gummikiden. Under min særdeles 
grundige uddannelse til dyrlæge 
havde jeg modtaget instruktioner i 
overordenclige vanskelige discipliner 
såsom fremstilling af stikpiller til 
hunde by hand og kørsel med 
tospand i Københavns myldretid. 
Men indfangning af høns med krog 
- nej, det var der ikke afsat læretid 
til på Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole. Det var således før
ste gang i mit unge liv, at jeg skulle 
kroge høns, men til undskyldning 
for min ringe indsats i denne para
veterinære disciplin tjener det fak
tum, at det var en samling ualmin
deligt forvildede hønsetosser, jeg 
havde med at gøre. Ikke et øjeblik 
tænkte disse væsener på at stå stille, 
så jeg kunne liste krogen om deres 
hønsefødder. Først efter en snes for
gæves forsøg, et par buler i skallen 
og en punkteret tommelfinger duk
kede jeg atter frem i sollyset med 
høne nr. 1 i favnen. 

Nu skulle der tages hønseblodprø
ver, men først skulle Kofoed instrue
res. 

»Ser De«, sagde jeg. »Nu holder 
De bare benene her med venstre 
hånd, og så sætter De vingen fast 
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under hagen, og så har De højre 
hånd fri til at opsamle blodet i glas
set, når jeg stikker.« 

Det forstod Kofoed godt, og han 
nikkede ivrigt. Der var blot den 
hage ved fremgangsmåden, at han 
ikke var i besiddelse af en hage. Der 
var absolut intet til at sætte en vinge 
fast med, hoved hals og brystkasse 
gik jævnt ud i et. Ved en fejl i Vor
herres computersystem var det ikke 
blevet programmeret, at Kofoed i sin 
alderdom skulle bruge et sådant 
fremspring i underansigtet for at 
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kunne hjælpe en ung desperat dyr
læge med at vride en tår blod fra en 
høne. Ustandselig faldt vingen ned 
og slog glasset ud af hånden på min 
hjælper. Blod var der nok af - også i 
den grad. Fra de varme høns Rød 
det i stride strømme ned i Kofoeds 
ærme, ja helt ned i hans træsko, men 
sjældent ned i glasset. Jeg forsøgte 
andre metoder, men måtte til sidst 
degradere Kofoed til simpel hønse
holder, medens jeg selv bestyrede 
vinge, glas og kniv. 

Indfangningen gik det efterhån 
den bedre med. Jeg kom ned på 
gennemsnitlig fem fo rsøg pr. høne, 
ja en enkelt høne fangede jeg i første 
forsøg. Den havde jeg til gengæld 
nær halveret, da jeg trak krogen til 
mig, og det andet ben sad fast i en 
revne i gulvet. Jeg anslog, at jeg med 
min fo rbedrede teknik ville være 
færdig før aftensmaden , og det resul
tat slog jeg mig foreløbig til tåls 
med. Kofoed derimod havde svært 
ved at opretholde korpsånden og 
begyndte at blive utålmodig. Han 
havde også så forbandet ondt i bag
delen af at sidde på den brændestak. 

Ved sådan cirka høne nr. 15 røm
mede han sig et par gange og spidse
de munden til, og på et t il dyrlægen 
og den alvorlige situation tilpasset 
Rønne-fint foreslog han aldeles 
generøst at ofre 2-3 h øns på hugge
blokken og fordele deres blod i de 
resterende glas. 

Her stak Lucifer rigtignok sin 
behårede hånd frem i avlsbruger 
Kofoeds skikkelse og søgte at tilran e 

sig den unge dyrlæges sjælero. H vor 
bekvemt ville det ikke være at følge 
forslaget og komme hjem til efter
middagskaffen i tide? Men den vete
rinærfaglige etik sejrede selvfølgelig, 
og jeg afslog med foragt det fremsat
te tilbud, vel vidende, at intet kunne 
skjules for det almægtige Veterinær
direktorat, der både så og hørte alt. 

Den gode samvittighed gav mig 
nye kræfter og se, om det ikke blev 
belønnet? I det fjerne hørtes lyden af 
en h årdt arbejdende hjælpemotor, 
der efterhånden som larmen tog til 
måtte formodes at være anbragt på 
hjul. Og pludselig fræsede en cykel
ekvipage ind på arenaen og ud af 
støvskyen steg Kofoed Junior, Julius 
Kofoeds senføding til søn. En ser
gent i hæren havde tilbageholde ham 
for en mindre pudseforseelse. Derfor 
den sene ankomst. I et nu afførte 
han sig den meniges udgangsuni
form og iførte sig hærens reglemen
terede kone benklæder til legemsø
velser og ditto umelerede gummisko 
og ikke spor andet, hvilket afslørede 
et overmål af muskler og ungdom
melig adræched, hvad jeg nok kunne 
finde anvendelse fo r i min betrængte 
situation. Efter en kort instruktion 
blev han sendt i felten ind i hønse
huset med den af dyrlægen tilvirke
de fangekrog. 

Der pågik nu en kort, men heftig 
træfning mellem Den danske Jens 
og det italienske korps, hvorunder 
diverse fjer søgte at undvige kamp
pladsen gennem de mange smuthul
ler i vægge og tag. Derpå blev døren 



sparket op, og ud for fangekrogen, 
idet unge Kofoed med høj røst 
kundgjorde, at nu fangede han fan
deme de Jo1dømte hønsehælveder med 
de bare næver. Med sand foragt for 
lemmers førlighed og gebrækkelig
h ed kastede han som en landsholds
målmand sig over det indestængte 
fjerkræ, der med rædselen malet i de 
små røde hønseøj ne styrtede rundt i 
huset som i en dødsdrom. Metoden 
var måske ikke særlig korrekt, men 
p asselig effektiv, og i løbet af ingen 
tid havde han plukket en snes høns 
ned fra væggene og anbragt dem i et 
par sække. Gamle Kofoed blev yder
ligere degraderet fra hønseholder til 
h ønsesækkeholder, men tog det med 
stor sindsro. 

Nu gik det strygende. Senior hav
de helt glemt den ømme bagdel og 
iagttog med faderlig stolthed det 
unge menneskes gøren og laden. En 
enkelt gang undslap en høne sækken 
og de fremstrakte hænder, og det 
afstedkom en højlydt diskussion 
m ellem far og søn om ansvarets pla
cering, men hurtig genoprettedes de 
gode familiære forhold. 

Vi havde næsten opbrugt hønsene 
i sækkene, og jeg stod netop og spe
kulerede på, om der stadigvæk var 
kaffe på kanden, når jeg kom hjem, 
da luften pludselig sønderflængedes 
af et gyselig hyl fra unge Kofoeds 
strube. Straks derefter begyndte han 
at opføre en sær etbenet krigsdans, 
mens han hujede højt af smerte. Fra 
sålen af en urneleret gummisko nr. 
45 og den i skoen anbragte soldater
fod fremdrog han et stk. firetom
m ersøm placeret i et gammelt bræt. 
Et ræverødt og rusten søm, givetvis 
af marxistisk-leninistisk overbevis
ning, havde på denne smukke sen
sommerdag på lumskelig vis drevet 
en ki le ind i NATO-styrkens øst
vendte flanke og i et nu gjort en god 
og effektiv frontsoldat aldeles 
ukampdygtig. 

Der fulgte nu en temmelig ensidig 

meningsudveksling mellem far og 
søn, hvorunder Junior anvendte ord 
om Senior og hans mageløse mangel 
på orden og totale roderi, ord, som 
jeg dengang ikke hel e forstod betyd
ningen og rækkeviden af. Jeg er i 
dag fulde bekendt med alle born
holmske bandeord, og jeg indestår 
for, at ingen af disse manglede på 
Juniors ordliste. Essensen af de man
ge ord med store bogstaver var hele 
klart, ae sønnen aldrig nogensinde 
mere i dette liv skulle række sin 
fader så meget som spidsen af en 
hjælpende lillefinger. ALDRIG 
NOGENSINDE. Som et effektfuldt 
punktum på sin bandbulle svang 
han det forræderiske bræt med søm 
et par gange rundt over hovedet og 
balrede det med fuld kraft mod det 
gamle hønsehus, der kun på det 
yderste holdt sig oprejst og kun for
medelst årelang øvelse. Derpå ind
ledte han sin humpende sortie væk 
fra ulykkesstedet ledsaget af en sky 
af svovlende dunster. 

Så var vi atter alene, Kofoed og 
jeg. Der manglede endnu en halv 
snes blodprøver. Jeg var hele knust, 
som det hedder på nudansk, og han 
stirrede glasagtigt frem for sig. Men 
vi måtte jo til det. Avlsbruger Julius 
Kofoed blev igen forfremmet til 
hønseholder, men var jævnt ligeglad, 

og jeg hankede op i fangekrogen og 
kravlede ind i hønsehuset igen . Træt 
var jeg, men det var hønsene aldeles 
ikke. De resterende var tilsyneladen
de udvalgt efter D arwins lov som de 
bedst egnede til at kunne unddrage 
sig et anfald fra det tilstedeværende 
eksemplar af menneskeracen for der
ved at kunne viderefø re fremtidens 
hønseslægter. 

Først efter alt, alt for lang tid og 
mange knubs og godt med støv i 
næse og øjne stod jeg endelig tilbage 
i huset med en eneste høne, et over
ordencligt letbenet og næbbet indi
vid, der formåede at styrte omkri ng 
oppe på loftet med hovedet nedad 
og lige al<lrnrat 10 centimeter foran 
fangekrogen. Jeg orkede ikke mere, 
ikke om jeg gjorde. Jeg gav op, 
åbnede døren på vid gab og med 
mobilisering af de sidste kræfter lag
de jeg an til alle ciders mest følte 
inderside, der ville aflevere akroba
ten i en smuk bue hen over det score 
kirsebærtræ. Typisk for min succes 
den eftermiddag blev det en forbier, 
og den fordømte hønsehælveder løb 
triumferende over til sine kolleger. 

Jeg havde nu knap 50 af blodets 
bånd temmelig sammenklistrede 
prøveglas, som det var laboratoriets 
opgave at finde rede på. Kampen var 
slut. Da jeg forlod slagmarken, kun-
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ne jeg se tilbage på et malerisk skue 
med Kofoed siddende sanunensun
ket på sin brændestak, funderende 
over livets tilskikkelser, og omgivet 
af et affældigt h ønsehus og en på alle 
måder frigjort hønseflok. Med ødsel 
hånd havde kunstmaleren tilstænket 
den landlige idyl med et væld af bit-
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tesmå, blodrøde pletter, der centre
redes på Kofoeds person og fik ham 
til at ligne en deltager i en italiensk 
blodfejde. 

Omsider vendte jeg så hjem efter 
tre timer i felten, endnu opkogt i 
hovedet af eftermiddagens strabad
ser. 

»Nå«, sagde chefen med et skævt 
smil »det tog sin tid. Var det slemt?« 

»Næh, nej«, svarede jeg. »Det var 
ikke så galt« og forsvandt ind på 
badeværelset for at udbedre mine 
skader. 



Mødested for folket: »FREM« 
forsamlingshuset var centrum 

Kenn Erik Bech bor selv i Poulsker ikke langt fra det gamle fo rsamlingshus »FREM« og har altid interesseret 

sig for lokalhistoriske emner fra områder Poulsker og Snogebæk. Her fortæller han gl imt af forsamlinghusets 

historie. 

Af Kenn Erik Bech 

Opblomstringen af forsamlingshuse
ne ved århundredeskiftet faldt sam
men med en stor interesse for 
afholdsbevægelsen og andelstanken, 
og derfor var det ikke unaturligt, at 
der bag oprettelsen af sognets nye 
samlingssted stod mange afholdsfolk 
samt folk fra religiøse retninger, især 
fra metodist- og fra den evangelisk-
1 u therske menighed. Selskabet der 
startede det hele, var et andelssel
skab der i september 1905 udstedte 
94 andele af kr. 50, hvoraf de 10 kr. 
blev indbetalt kontant. Andelshaver
ne kunne aldrig forvente ae oppebæ
re udbytte af deres andele, og 
andelsbeviserne kunne ikke overdra
ges til nogen, der fremstillede eller 
forhandlede drikkevarer. 

Den første bestyrelse kom cil at 
bestå af kendte lokale folk som Jør
gen Dam, Snogebæk, H . P. Hjorth, 
Vibemøllen, Jens M. Sommer, 

Nordbakkegård og købmand Niko
laj Bech, Snogebæk, mens malerme
ster Hans Chr. Wesch blev den før
ste bestyrer. 

Kampen mellem alkohol 
og økonomi 
Nå, det med alkohol skulle måske 
ikke rages alt for bogstaveligt. Selv 
om det var andelsselskabet, der fik 
beværterbevillingen, så var kampen 
om retten cil at servere alkoholiske 
drikke på »Frem« åbenlys i mange år 
efter starten i 1905. De to missions
foreninger havde flittigt møder i 
huset. Samtidigt skulle der til hver 
eneste privat fest søges om tilladelse 
til udskænkning af øl og spiritus, de 
såkaldte »proppenge<<. Men afholdel
se af private selskaber var et vigtigt 
led i bestræbelserne for at holde 
sammen på forsamlingshusets skrø
belige økonomi, og så måtte vedtæg
terne bøjes lidt. 

Om lørdagen kunne der være fest
lig sammenkomst med unge fra 
Poulsker og Snogebæk uden alkoho
liske drikke. Men ude i gården kun
ne de unge fiskere fra Snogebæk ikke 
nære sig, og sad og nedsvælgede 
diverse våde varer. Mon ikke besty
reren havde sit hyr med at styre 
tropperne. Og dagen efter kunne 
der være søndagsskole for den evan
gelisk-lutherske forening eller møde 
hos metodisterne, der havde en 
fremtrædende plads i Poulsker sogn. 
Forsamlingshusene dækkede den
gang hele spektrer. 

Foreningens historie 
Siden de første forsamlingshuse kom 
frem i 1870 'erne blev der de følgen-

de 100 år bygget mere end 1600 
forsamlingshuse rundt omkring i de 
danske landsogne. Og med stor 
betydning for sammenholdet på lan
det, den danske bondestand, den 
danske almue og den folkelige oplys
nmg. 

Nutidsbonden i 1860 'ernes Dan
mark fik tilført nye livsperspektiver, 
da to kulturfaktorer kom frem i åre
ne omkring 1870: Foreningslivet og 
avisen. 

Foreningstiden med foreningsdan
nelsen må anses for at være et tidsty
pisk træk for denne periodes sam
fundsstruktur. I perioden 1870 og 
100 år frem, der godt kan kaldes 
foreningsriden, passer ikke bloc på 
danske forhold, men gælder også for 
størstedelen af Nordeuropa. 

Fra godsejere til arbejdere 
Allerede i 1700-årene stiftedes de 
første foreninger vi kender i dan
markshistorien. De udviklede sig i 
oplysningstiden i København som 
en slags indflydelsesgrupper eller 
pressionsgrupper. Allerede dengang 
var der to slags foreninger, fi lan
tropiske og selskabelige foreninger, 
men disse co forskellige funktioner 
har hold t sig mere eller mindre 
fra foreningslivets barndom til vore 
dage. 

Det var altså i borgerskabets 
København, der blev startet de før
ste foreninger i Danmark med base i 
den nyvakce interesse for videnskab, 
teknologi og økonomi. Men paral
lelt med disse oplysningsbestræbelser 
blomstrede dog også den borgerlige 
selskabelighed. I slutningen af 1700-
årene begyndte der i København at 
dannes klubber og foreninger, hvor 
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LOVE 

for 

Poulsker Afholdshjem 

~ I. 

~ s 
Kapit<tlcn l il By,\;ningcns Opforclsc tilvejebringes ved An

dele p33 ~O Kr .. saalcdcs at de 10 Kr. indbetales i rede 
Penge og de 40 Kr. p;ia Garant1bc\liS, hvorpaa der kan op
tages Laan. som Andclsha \•crcn gurantcrer for. 

§ 6 
Gcncralfors3mhngcn har den hOJCStc Myndighed i alle 

Selskabets A nliggen der. Lo\lforandring kan kun ske, naa r 
~j3 3r de modlc Medlemmer Slemmer derfor, d og kan Pa
ragraf I ikke forandre-.. H ver Andel har I Stemme indtil 
5 Andele, dcrO\cr ingen Stemme. 

,l\ndclsscls ka bc1s Navn er »Pouls l cr Afholdshjcmo. Del" 
Fo rm:aal er at oprcllc c1 Forsamlingshus Lil Udlejning u l 
\,1odcr o.: Fors;.imlingcr af opbyggelig og lærerig art. men 
iklc 111 Dans og Forl)'s lcl scssammcnkomstcr. 

~ 7 
Enhver Andclsha\Cf har Rc1 til ;11 sil'lgc sine Andele. 

men Poulslcr AfholdshJCm har Forkobsrct. Doi skal cn
h\er Andel. som sælges 111 e n Forening. indbcralcs med .JO 
Kr. pr. J\ndel. som skal be1ales paa Sclskabcu Gæld, og 
in~en Andel kan overdrages uden Ocstyn:l sens Samtykke. 
J-\ndclsbcv1ser k:in ik"c uds1cdec; eller O\i:!rdragcs til nogen. 
der frcmsullcr eller forh3ndltr Drikkevarer, alle Andels
beviser ~ka l ly~ paa og noteres paa Navn. 

~ 2. 
Selskabets ledelse overtage:\ af en Bes1yrclsc paa 5 i"v1ed· 

lcmmc-r. der v;t:lgcs p3.t J Aar Jd Gangen; dog saalc:dcs, a1 
\ Cd den rorste arholdtc ord1n~erc: Generalforsamling afgaar 

de 2 cf1cr LodtrækninK. Eth\Crt Medlem e r pligtig til at mod· 
tage VnlK. De :lfgaacndc Medlemmer kan do~ blive fri i saa 
lang Tid. c;;om de h:ir fungcrc1. men kunne 1;Cnva:lgcs. Ocr 
v<rlgc:s 2 Revisorer paa 2 A:lr. som afgaar sl1ftcvis. fcrs1c 
Gang chcr Lodrn:d.ning 

§ ~ 

Andelshaverne kunne ingcnsinJe oppebære Udbyllc ar 
dues Andele. Ved Sclsk.:ibcts Oplosning skal Sclskabc1~ 

t\l!ntudle Formue gaa 111 Poulsker Kommune. 
§ J 

Bestyrelsen leder Selskabets Anliggender: Udlejer Priva1-
boligcn og Forsamlingssalene. bcs1emmcr Priser. og p:l3ser. 
at .th gaar i en !!;OJ Gænge, ordner Selskabets Pengesager 
o~ arta~ggcr aurli~l RcH:ns ka b paa den ordinære Gencr:'tl
f orsaml ing. der arho ldcs hvert Aar i Februar Muancd. 

Vedtaget paa Gcncr.1lforsamltngen den 12 Fcbru3r 1966. 

Kaj Markrr 

Edward Bult 

Knud W1he He1111ing Kofod 

~ 4 
Conrad Wes,J, Jorob JVesth 

Schi\:abct crh\'ef\'Cr Bcvæn e rbevilhng o~ vil f ra dets By"
ning kunne d rive Afholdsbcv~e rtnint;. 

mændene i der øverste og mellemste 
borgerskab løste samfundsproble
merne under selskabeligt samvær. 

I begyndelsen af 1800-årene fik de 
fleste købstæder i provinsen også 
deres klubber. Disse klubber gik 
efterhånden i opløsning, og blev 
som regel erstattet af en mangfoldig
hed af foreninger, hver med sit spe
cielle formål, som f. eks. musiksel
skaber, sangforeninger, teaterkredse, 
læseselskaber og oplysningsforenin
ger. Men de sociale omgangsformer, 
som blev skabt i klubberne: festtaler, 
musik og sang, diletantteater, kort
spil, kegler og basarer, præger for
eningslivet i adskillige generationer, 
og har gjort der helt op til vore dage. 

På lander var der godsejere, præ
ster og lærere, der var initiativtagere. 
Men lidt efter lidt ændredes dette 
forhold. Præster og lærere blev gan
ske vist ved med at spiller hovedrol
ler i der folkelige foreningsliv, men 
der kom en bredere opslutning om 
foreningerne. 

D enne proces tog fart i de politi
ske bevægede 1870 ' ere, hvor bøn
derne efterhånden overtog ledelsen i 
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landboforeninger og sparekasser og 
oprettede brugsforeninge r og lignen
de andelsforetagender. 

Efterhånden fulgte husmænd og 
arbejdere efter med lignende organi
sationsformer. Paragraffen i Grund
loven om at »borgerne har ret ti l 
uden forudgående tilladelse at indgå 
foreninger i ethvert lovligt øjemed«, 
blev et gode for alle samfundslag. 

Indflydelse 
D e fø rste huses historie i 1870 'erne 
havde især præg af noget nyt og 
kontroversielt, ofte inspirerer af 
Grundrvigs højskoleranker. D en rids 
aktivisthuse kan de kaldes, og som 
mange af dem skulle blive igen langt 
senere. Senere, omkrin g år 1900, 
blev det næsten en modesag. Alle 
sogne skulle have et forsamlingshus, 
her kunne husmænd og land.hånd
værkere mødes i fes tlig lag i en stor 

Værtsparret Gudrun og]akob Westh, 
ved den store kakkelovn i den store sal 
Privaifoto. 

Udlejning til 
møder og forsam
linger af opbygge
lig og lærerig art, 
men ikke til dans 
og forlystelsessam
menkomster. 
Sådan stod der i 
lovene for »Poul
sker Ajholdshjem«, 
der for I 00 år 
siden iværksatte 
byggeriet af 
forsamlingshuset 
»Frem« i det 
gamle landsogn 
i Poulsker. 



Flaget er hejst på »Frem«. Runde fød
selsdage, konfirmationer, alle slags 
fester blev holdt i den store og fiffe sal, 
også værtsparrets private stuer blev 
flittigt benyttet. Privatfoto. 

sal med god plads. O g til en pns 
som langt flere nu kunne betale. 

De store gårdejere havde hidtil 
haft plads til store fester i deres egne 
hjem, men nu var der også mulighed 
for flere mennesker, og for de mange 
foreninger der skød op for 100 år 
siden, at holde sammenkomst. For
bindelsen mellem forsamlingshusene 
og andelsbevægelserne var klar, de 
nye huse var, trods alle modsætnin
ger, en social, kulturel og økonomisk 
nyhed. D en dengang store landbe
folkning fik et samlingssted, lide uaf
hængigt af købstæderne og statsmag
ten. En blanding af møde- og fore
dragssal og med generalforsamlinger 
og fester af alle slags for lokale 
beboere og for de forskellige land
boforeninger, husmandsforeninger, 
mejerier, brugsforeninger, brandkas
ser, sygekasser, kreaturforsikringer, 

Gudrun og Jakob Westh i dagligstuen. 
Privatfoto. 

sparekasser og polititiske lokalfor
eninger. Bare for at nævne nogle. 
Fælles for dem alle var, at vejen til 
magt og indflydelse i samfundet blev 
banet ved hjælp af disse foreninger. 

Der blev holdt vælger- og borger
møder og diskussionsaftener med 
mange forskellige emner på pro
grammet. D isse møder havde den
gang større betydning for borgernes 
holdninger end vore dages medier, 
aviser, radio, TV og internet. 

»Frem « 
Tilbage til »Frem« i Poulsker fik sog
nerådet her endelig et sted at være. 
Hidtil var møderne holde ude på 
den gård, hvor sognerådsformanden 
boede. Nu kunne det holdes på 
»Frem« oppe under loftet i det lille 
kvistrum, der fungerede som sogne
rådets arkiv og kontor. 

Gymnastikken vandt frem i disse 
år og snart kom der ribber op i den 
store sal, den nye gymnastik- og 
idrætsforening i Poulsker var nu 
også en af forsamlingshusets mange 
brugere. 

En barndom i festens tegn 
Poul Erik Westh, der i dag bor i 
Rønne, havde sine første 21 leveår 
på forsamlingshuset »Frem« i Poul
sker. Han var 3. generation af 
Westh-familien, der boede her. Hans 
bedstefar, malermester H ans Chr. 
Westh, var den første bestyrer. Hans 
far Jacob Westh var født der, og blev 
sammen med Poul Erik Wesths mor, 
Gudrw1, et markant bestyrerpar fra 
1940 til lukningen i 1971. 

- D et var en barndom, hvor sog
nets fester så at sige kom ind i min 
families private stuer. Jeg havde dog 

' 
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Poulsker Husmandsforening var en af forsamlingshusets 
store kunder. Deres sammenkomster trak fulde huse. Her i 
1964 ved foreningens 60 års jubilæum. Stående i bag
grunden ses formanden Knud Munch, Almely med frue. 
Privatfoto. 

Personaleparade i .fit!d galla før endnu en fest på »Frem«, 
tiden er omkring 1960: Fra venstre; Karen Hansen, 
Mary Christoffersen, Gudrun Westh, Gunver Bech, 
værtsparrets børn Poul Erik og Inge Lise Westh og værten 
Jacob Westh. Privatfoto. 

mit lille værelse på loftet ved siden af 
min søster, der havde overtaget sog
nerådets gamle mødelokale. Sådan 
fortæller Poul Erik Westh, der har sit 
daglige arbejde som elektriker. H an 
mindes både med glæde, men også 
med lidt vemod de festlige barn
domsdage, hvor han på nærmeste 
hold oplevede borgernes glæder og 
sorger. 

- Især var der travlt i konfirma
tionstiden med fest mange dage i 
træk. Dannebrog skulle samles ind 
hos naboerne, da hele den ene side 
af salen skulle dækkes til med de 
nationale farver. Der blev arbejdet 
næsten i døgndrift. Når spillemand 
Poul Boss fra Pedersker stoppede 

Fastelavnsfest på 
»Frem« Poulsker. 
Der var ikke så 
meget udklædning 

musikken ved 2-tiden, og gæsterne 
var gået hjem, skulle der ryddes op. 
Suppen til n æste dags fest blev sat 
over på komfuret, og i en gryde ved 
siden af kogtes viskestykkerne rene 
til brug igen. 

Kogekonen klar 
Lidt op ad dagen mødte kogekonen 
op igen og forberedte maden. Når 
spisningen var overstået, blev kaffen 
indtaget i den lille sal og i Westh
familiens private stuer. 

- Min søster og jeg var ret generte 
over de mange mennesker i vores 
stuer, og en dag nægtede vi at gå 
igennem stuen med de mange 
gæster, og så måtte min far bruge 

den gang. Privatfoto. ----------- --
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vinduet som dør. Han stillede en sti
ge op til gavlvinduet, og så kravlede 
vi op ad stigen og ind på vores 
værelser, mindes Poul Erik Westh en 
af de mere pudsige historier fra hans 
barndom. 

- En anden sjov historie fra huset 
er fra dengang, da der stadig var 
»das« tværs over gården. Der var 
ikke elektrisk lys, så min far hængte 
gammeldags løbelamper op. Men 
det må ikke have været lige sjov for 
gæsterne, når de i deres festtøj skulle 
udendørs og stå i kø for at komme 
til. 

Ved sognerådsvalgene mødte alle 
tidligt om morgenen, og selv om der 
ikke var så mange vælgere, så blev 



Det er så dejligt ude på landet. Køerne 
stod og gumlede og høet eller negene 
stod i stakke. Midt i det hele var for
samlingshuset det samlende centrum, -
dengang. Fra 1905 til 1971. Så var 
det slut. Privatfoto. 

d et alligevel midnat inden optællin
gen var færdig. Da natmaden var 
klar, var det dog ikke alle, der havde 
lige god appetit på grund af et dår
ligt valg. Men sådan er det vel sta
d ig. 

Opvarmningen af huset foregik 
ved fodring af den store kakkelovn 
med brænde. N u afdøde Otto 
Westh, Bodilsker, der var bestyrer i 
p erioden 1935 til 39, har fortalt, at 
h an fik en krone for at fyre op og 
bagefter gøre rent i den store sal. 
Han fik desuden 50 øre for at varme 
op i den lille sal. Den allerførste 
kakkelovn på »Frem« kom fra Hotel 
Dana i Rønne, men den blev snart 
for lille. 

Da gymnastikken kom frem i 
20 'erne blev der opstillet ribber i 
den store sal, men den var alligevel 
ikke helt stor nok til de store flik
flak, og nogle gange måtte der tages 
tilløb ude fra i gården. 

Poul Erik Westh 's bedstefar var 
den første bestyrer, senere kom 
metodisten Chr. H olm til. I 1940 
var det Poul Eriks far og mor der 
kom til som bestyrerpar. Gudrun og 
Jacob Westh var i mange år nærmest 
synonym med »Frem«. 

De store familiefester samlede man
ge mennesker, men et af de største 
møder var i 1949, da pastor Hart
vigsen arrangerede et såkaldt solda-

termøde, hvor 150 gæster stimlede 
sammen i de to sale. 

- Jeg synes jeg havde en god barn
dom. Blev der nogle gange for 
trangt eller for overfyldt med de 
mange gæster i vores stuer og køk
ken, besøgte jeg i stedet flittigt vore 
naboer, slutter Poul Erik Westh sin 
beretning om dengang »Frems« hvi
de mure rummede liv og glade dage. 

I 1971 var det slut 
I 50 'erne begyndte nedturen så småt 
for forsamlingshusene på landet. 
Fraflytningen fra landet var begyndt. 
Poulsker Sogneråd måtte nu give 
direkte tilskud til driften. I 60 'erne 
gik det helt galt. D en nye central-

Poul Erik Westh havde sin barndom 
på det gamle forsamlingshus i Poul
sker, og kan huske mange sjove episo
der fra dengang huset var sognets mest 
besøgte sted. Foto: jens-Erik Larsen. 
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Knud Wibe (1917-1994) blev den 
sidste formand for »Frem«, og måtte i 
19 71 tage den tunge beslutning at 
dreje nøglen. Tiden var Løbet fra det 
gamle forsamlingshus på landet. 
Privat foto. 

skole i 1962 trak mange aktiviteter 
til sig. En af sognets gamle skoler 
blev lukket, og blev lavet om ti l 
moderne selskabslokaler, og stoppe
de »Frems« sidste økonomiske 
grundlag. Den store kakkelovn for
søgte, som et symbol fra gamle dage, 
stadig ihærdigt at opvarme den score 

sal. Der skulle virkelig investeres et 
stort beløb, hvis faciliteterne skulle 
up-to-date. Driften kunne ikke 
længere klare ansættelse af et besty
rerpar. 

I 197 1 kunne den sidste formand , 
Knud Wibe, LI. Pilegård, konstate
re, at kun 6 borgere mødte op til 
skæbnemødet. Sammen med borg
mester Preben Holm Jensen fra 
N exø og den sidste sognerådsfor
mand i Poulsker, Martin Jensen, 
»Tophjem«, måtte Knud Wibe rea
gere på den ringe interesse. Ifølge 
lovene blev forsamlingshuset i Poul
sker derfor overgivet til Nexø Kom
mune. 

Det tidligere så adstadige forsam
lingshus, d er blev bygget for 6.000 
kr. for 100 år siden, står der stadig. 
Nu lidt ensomt beliggende på Poul
skervej midt i det gamle sogn, og 
fungerende som fritids- og sommer
hus. 

Navnet »Frem« kan stadig tydelig ses 
på gavlene. Foto: KE. Bech. 

KILDER: 
»Forsamlingshuse på landet«. En redegørelse 

fra kul turministeriets forsamlingsudvalg. 

Udgivet af Kulrurministeriet, 1977. 

»Foreningstiden«. Artikel af Margaretha Bal

le-Petersen i tidsskriftet Arv og Eje, s. 43-68, 

1976. 

Forskell ige avisartikler Bornholms T idende 

og Dagbladet Bornholmeren. 

Forskellige interviews med personer der har 

haft tilknytning til forsamlingshuset »Frem«, 

Poulsker Sogn, Bornholm. 

Forsamlingshuset »Frem« står der stadig, her i vinterbeklædning. Huset fimgerer nu som sommer- og fritidshus. 
Foto: KE. Bech. 
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Sprælske Smils spændende silde-stil 
Når man besøger Em il Malmgren-H ansen på Li ndevej 6 i Svaneke, må dec erkendes, ae hru1 ikke er nogen 
årsunge. Fød e i 1924 har han oplevec lide ae hverc, men han er scadig ungdommelig af sind, sprælsk, oprørsk 

og dejlige uhøjcidelig. Sm il, som meget rammende er hans kælenavn, var en Aircig elev på Svaneke Borger- og 

Realskole. H er havde han navnkundige Chr. P. N ielsen som klasselærer, og da han som 14-årig i 1938 srun
men med sine klassekam meracer blev sciller overfor en præmieopgave gående ud på at skrive en stil om dec 

bornholmske sildefiskeri, cog han det a lvorlige og inviterede sig selv med på fiskeri, for som en rigcig journa

list ar kunne beskrive, hvordan det foregik. Der blev ri l en fremragende stil. som indbragte en Aor I. p ræmie i 
en konkurrence, som var udskrevec af D agbladet Po litiken. Præmien var 50 kr., som i 1938 var rigcig mange 
penge. De blev bl.a. bruge til en ny cykel. 

Ved Søren R. Wolff 

Indledning: 
Siden al den ståhej, der var omkring præ
mievinderen for snare 70 år siden, har Sm il 

ærgret sig over, ar han ikke havde raer sin sril 

tilbage. Stor var derfor den glædelige overra
skelsen, da han i sommeren 2006 blev kon

takcet af et barnebarn cil Chr. P. N ielsen. 

Hun havde i sin far, Gunnar Scrand-Holms 
efterlad enskaber, funder scilen og ville gerne 

aflevere den. 

G lad var Smil - men lidt ærgerlig over at en 
flot regning af en fiske r fra fo rsiden var fo r

svundet. Til gengæld findes hans lidt naive, 
men meger ridstypiske farvelagre tegninger 

stadig i hæfrec, der bescår af syv sirlige hånd

skrevne sider med en score sec fej lfri scil, i er 
lec forscåeligc sprog og uden en eneste kom

mafejl. Den scil forcjener ikke ar gå i glem
mebogen, så vi har raer lov ril ar gengive den 

h er i Jul på Bornholm - fordi den også er e r 
gru1ske godr billede på, hvordan sildefiskeriec 

fo regik i dec sidsce årti, inden Danmark blev 

ramc af 2. Verdenskrig. 

--rl/1 
;til ,,, 
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For de fleste bornholmske Fiskere er 
Sildefangsten om Sommeren den 
største Ind tægtskilde, og jeg vil her 
fortælle, hvorledes man fanger og 
tilbereder denne lille Fisk. 

D en bornholmske Sild er fra 15 til 
25 cm lang, den er knap saa stor 
som den svenske og norske, men 
den er mere velsmagende. D e mest 
anvendte Maader at ti lberede den 
paa er at røge eller salte den. Den 
røgede Sild er den mest kendte, og 
den sælges vidt omkring i Danmark 
under Navnet »røgede Bornholme
re«. 

De fleste røgede Sild sendes til 
København, hvor de er en udsøgt 
Delikatesse paa Restaurationerne, 
der anvender dem meget som Paa
læg paa Smørrebrød. 

D et var en Sommereftermiddag i 
Juni. Jeg var om Formiddagen kom-

i»JI 
! ; ., 

I' 
, 

met med Damperen til Svaneke 
Havn og var ude at spadsere, da jeg 
saa nogle Fiskere og Fiskerkoner gaa 
ud mod Klipperne, blev jeg nysger-

. 
'-
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rig og fulgte efter dem og saa nu, at 
de begyndte at tage nogle Garn op 
fra Græsset og læsse dem paa Trille
bører og køre bort med dem. 

Jeg fik nu at vide, at det var Silde
garn, og da jeg hørte det, fik jeg Lyst 
til at se, hvorledes Fangsten gik for 
sig. Jeg spurgte nu, om jeg maatte 
faa Lov til at tage med ud paa 
Havet. Da Fiskerne var meget venli
ge, gav de mig straks Lov og sagde, 
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at jeg skulde møde paa Havnen ved 
5-6 Tiden. Da Klokken nærmede sig 
5, gik jeg ned mod H avnen med en 
Madkurv og en Frakke under 
Armen; jeg kunde allerede høre 
Motorerne gaa, og jeg satte derfor 
Farten op for ikke at komme for 
sent; men Fiskerne havde ikke svig
tet mig. Da jeg naaede derned, 
sprang jeg i Baaden, og straks stødte 
vi fra Land. 

Baaden, som vi sejlede med, var 
en lille sværtbygget Baad, cirka 30 
Fod lang og havde kostet omtrent 
5.000 Kroner foruden Motoren, 
som koster 6.000 Kroner. Garnene 
er heller ikke billige, de koster helt 
færdige 15 Kroner og er 50 Meter 
lange og 10 Meter brede, det er der
for ikke menneskeligt, at der er et 
stort Tab for en Fisker, naar han 
mister nogle af sine Garn. 

Efter nogle Timers Sej lads naaede 
vi ud til Sildestimerne og kastede 
Garnene, hvis Reb blev fastgjort til 
nogle Træstykker, som hedder Kob
be. 

Nu fulgte der nogle salige Timer, 
hvor vi sad og snakkede sammen om 
Fangsten og om forskellige Nyheder. 
I mens var Kaffen færdig, og vi fik 
hver et stort Blik.krus fyldt med 
meget stærk Kaffe, som vi drak til 
vore Klemmer. Da Kaffen var druk
ket, rejste vi os og gik op paa Dæk
ket for at trække Garnene. En af 
Fiskerne tog fat i Garnet, som var 
fastgjort til Baaden, men det var for 
tungt, der maatte flere til, og lidt 
efter lidt kom Garnet op over Vand
overfladen, vrimlende fuldt med sto
re, fede, sølvglinsende Sild som 
næsten døde, saa snart de kom op 
over Vandet. Da alle Garnene var 



III 

taget, satte vi Kursen mod Land og 
var i H avn, da Klokken var tre. 

Konerne var allerede mødt for at 
hjælpe til med at plukke Silden ud 
af Garnene. Da vi lagde til ved 
Kajen, blev Garnene baaret i Land, 
og Sildeplukningen begyndte; deref
ter blev Silden lagt i Kasser og hen
tet af en Bil, som jeg fik Lov til at 
køre med til Røgeriet. D ette er en 
scor, vinkelformet Bygning med flere 
score Skorstene, hvor Silden blev 
røget. 

Da vi var naaet til Røgeriet, blev 
Kasserne bragt ind i Renseriet for at 
renses. 

Dette foregaar paa den Maade, at 
m an tager Silden ved Hovedet og 
sprætter den op mellem Finnerne, 
hvorefter Indvoldene tages ud. 

Naar Silden er renset, bliver den 
h anket, sar paa Spyd og ført ind over 
Ilden i Skorstenen, hvor der sidder 
en Røgekone og lægger Brændestyk
ker paa; dette Brænde skal være Elle
brænde, da det giver en fin, tæt Røg, 
som skaffer Silden den smukke rød
brune Farve. Naar Sildene saa er 
røget, bliver de lagt i smaa Kasser, 
som sømmes til af en M and. Kasser
n e anbringes saa paa en Bil og køres 
til Havnen for at fragtes til Køben
h avn og derfra videre ud i Danmark. 

Det er ikke al Sild, der bliver 
røget; en Del nedsal tes ogsaa som 
Spegesild i smaa Trætønder. Denne 
Sild er meget almindelig paa Born
h olm som Aftensmad. Før Spegesil
den spises, udvandes den og 

behandles med Eddike, Løg, Peber 
og Sukker, hvorefter den spises til 
brunede Kartofler. 

Men desuden tilberedes den som 
Kryddersild ved at man lægger den 
ned i stærk Saltlage, af hvilken den 
tages op efter fire og tyve Timers 
Forløb og nedlægges i en Blanding 
af Eddike og Vand, hvori den atter 
skal ligge fire og tyve Timer, saa 
tages den op og nedlægges i Krydde
rier i smaa Blikspande, hvorefter den 
er færdig til at forsendes. 

Det er dog ikke altid, at Fiskeriet 
er lutter Fryd og Glæde, for Born
holm hjemsøges undertiden af haar
de Storme, som kommer saa uven
tet, at Fiskerne slet ikke faar Tid til 
at tage Garnene, men skyndsomst 

maa se at komme i Land. Naar Stor
men saa er forbi , tager de igen ud 
paa H avet fo r at søge efter deres 
Garn, som ofte kan være drevet 
langt bort. H vis de saa endelig fin
der Garnene igen , er de saa fulde af 
Huller, at de næsten aldrig bliver til 
Garn mere. Men det kan ogsaa ske, 
at en D amper faar det i Skruen og 
saaledes river det i Stykker. H vis 
Garnene ikke er for meget i Stykleer, 
kan Maskerne findes og bindes sam
men, hvilket kaldes at bøde Garnet. 

I disse Tider kan en Fisker vanske
ligt tjene mere end ca. 1200- 1500 
Kroner om Aaret, og det kan derfor 
somme Tider volde Besvær at skaffe 
Penge til Garn og andre Fiskeredska
ber. For at hj ælpe Fiskerne over disse 
Vanskeligheder, er der i København 
blevet oprettet en Fiskeribank, som 
paa visse Betingelser yder Fiskerne 
Laan. 

Men Hovedsagen er at skaffe 
Fiskerne, som paa Bornholm udgør 
600 Mand, større Salgsmuligheder, 
saa de kan faa bedre Kaar, for H avet 
er som Regel rigt nok paa Fisk. Spis 
derfor flere røgede Bornholmere, der 
er baade sundt og nærende. 
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Da lys, træk og slip, en forsvarsminister, 
en admiral og en amtmand 
kom til Christiansø i 1949 
H ans-Georg Andersen, journalist og forfatter, Rønne, læsre under er besøg i Ravelinen på C hristiansø, en 
kollega, nu afdøde Jørgen Leves muntre bererning om en usædvanlig indvidseshøjridelighed på Christiansø i 
maj 1949. Jørgen Leve kunne supplere sin bereming i Ravelinens logbog med eksempler på den følgende 
avisdebat, der rejsr~s i de lokale aviser. Den drejede sig mest om, hvorvide marineminiseer Rasmus Hansen 
var søstærk! 

Af Hans-Georg Andersen 

Ravelinen på Christiansø har siden 
1956 været feriebolig for medlem
mer af Skuespillerforbundet og 
Dansk Journalistforbund. 

Med flid og under udfoldelse af 
mange skrivemæssige og illustrative 
talenter har efterhånden hundreder 
af medlemmer af de to forbund 
skrevet i Ravelinens gæstebog (som 
dog kaldes logbog). 

Et enkelt bidrag i Ravelinens logbog 
skiller sig ud. Det er maskinskrevet 
og klistret ind. Forfatteren er jour
nalist Jørgen Leve (1928-2005). 

Jørgen Leve benyttede sit første 
ophold på C hristiansø i august 1968 
til at dykke ned i sin hukommelse 
og gengiver så, hvad han som værne
pligtig orlogsgast oplevede om bord 
på minestrygeren Søhesten. Anled
ningen var at sejle daværende for-
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svarsminister Rasmus (med øgenav
net Jetjager) Hansen, chefen for 
søværnet, viceadmiral A.H.Vedel og 
Bornholms amtmand P. Chr. von 
Steeman til øen for at indvi Christi
ansø ' s nye elværk og" .... lokum. 

Her er direkte afskrevet fra Jørgen 
Leves beretning: 

En sælsom historie fra 
Christiansø eller Ukendte 
blade af Ertholmenes 
nyere historie 
»Frem til sommeren 1949 fandtes 
ingen elektricitet på Ertholmene og 
dermed heller ingen vandforsyning. 
Af samme årsag heller ingen toiletter 
med træk og slip. 

Efter langvarige forhandlinger på 
grundlag af kommissionsberetninger 
bevilgede Marineministeriet, under 

hvilket fæstningen hører, de nødven
dige midler til opførelse af et kraft
værk, der er indrettet i Proviantma
gasinets nordre ende .. 

Da arbejdet, som også omfattede 
indretningen af en nødtørftsanstalt i 
bygningens sydlige ende, var tilen
debragt, skulle installationerne over
drages ministeriet og dettes stedlige 
repræsentant, øernes forvalter, fyr
mester m.m. J.P. Jacobsen. 

Et interview 
Skulle alsidigheden i dennes persons 
embedsmandsstilling have unddra
get sig læsernes opmærksomhed, så 
blev forholdene kraftigt belyst i et 
radiointerview i forb indelse med de 
omhandlede begivenheder. For 
naturligvis dækkede dampradioen i 
denne før-tv-ske tid historien med 
de udsendte Eva Ree Hinrichsen og 

journalistforbundet og Skuespiller
forbundet har i en årrække været 
falles om Ravelinen som en stærkt 
efterspurgt feriebolig. 
Det var i Ravelinen, at den daværen
de værnepligtige journalist, Jørgen 
Leve, satte sig til muntert at berette 
om 1949-indvielsen. 
Jørgen Leve døde i 2005, men hans 
beretning er bevaret for eftertiden i 
Ravelinens logbog. 



Sv. Alkærsig. D en person, man hav
de udvalgt til at fortælle om de 
administrative forhold på øen var en 
lille pige. Samtalen forløb således: 

Sp.Du kender alle forholdene 
på øen? 
Sv.]a 
Sp. Hvem er den øverste 
civile myndighed her ? 
Sv.Det er JYrmesteren 
Sp. Hvem er politimyndighed? 
Sv. Det er JYrmesteren 
Sp. Hvem er giftefoged? 
Sv. Det er JYnnesteren 
Sp. Hvem er leder af 
fiskerikontrollen ? 
Sv. Det er JYrmesteren 
Sp. Hvem er skolekommissionens 
Formand? 
Sv. Det er JYnnesteren 
Sp. Hvem er din far? 
Sv. Fyrmesteren. 

En festlig velkomst 
Jeg kommer ind i billedet som 
menig orlogsgast på minestrygeren 
Søhesten, stationeret i Rønne. Med 
Marineministeriets flag vajende fra 
stormasten og tudende sirener stod 
vi havnen ind med lods på broen. 
D agen var så højtidelig, at vi alle var 
iført paradeuniform for at danne en 
flatterende baggrund for de høje 
embedsmænds fjerprydede sovse
kander og sabler; de sidste fas t
sp ændt uden på de diplomadignen
de embedsfrakker. 

Et langt srykke af kajen var ryddet 
og tovværk spændt ud for at holde 
indvånerne i passende, respektfuld 
afstand. Inden for afspærringen ven
tede repræsentanter for mili tæret, 

den civile administration, kultur og 
videnskab: 4 personer bestående af 
en fastboende orlogskaptajn, Bro
berg, fyrmester Jacobsen, førstelære
ren og lægen Tage Voss. 

Med kridtede gamascher og renva
skede huebetræk trådte vi menige an 
til parade, og mens hurra-råbene 
gjaldede, blev fronten skridtet af 

Ode til en ny muse 
D et siger sig selv, at med en så pom
pøs optakt til de videre festligheder, 
dette sammenholdt med alt, der var 
gået forud i form af forhandlinger 
og anlægsarbejder på øerne, så måtte 
situationen simpelthen kræve et kli
maks og et antiklimaks i form af en 
eller anden simpel, symbolsk hand
ling, der markerede selve skærings
punktet. På et tidspunkt samledes 
alt, hvad der kunne krybe og gå for
an Proviantmagasinets sydlige ende. 
Festlighederne indledtes med, at 
lægen stod frem og oplæste en ode 
til pris for en helt ny muse, som han 
havde opfundet, nemlig Hygiæa, 
som den dag i dag må siges kun i 
hele verden at have hygiejnen på 
Ertholmene som sit domæne. 

D en røde snor brast 
D et næste, som skete, var, at for
svarsm1111steren, som øernes øverste 
myndighed, blev anmodet om at 
trække i snoren, som ville udløse de 
forsam lede vandmasser i cisternen. 
T hi det var således, at der var bun
det en rød uldsnor fra »træk-og-sli p
hånd taget op til cisternen. Samme 
snor ville sprænges, såfremt denne 
handling blev udført. 

Søværnets minestryger Søhesten var 
et af seks fartøjer i Søløven-klasssen, 
der oprindelig havde minestrygning 
som opgaver, men som 1957 blev 
ombygget til patrulj.eopgaver i de 
danske farvande. Søsten havde fast 
station i Rønne og skufle fragte ind
vielses-delegationen til Christiansø. 
Hjemturen foregik i blikstille vejr, 
men i tåge og måtte derefter gå til 
Nexø. 
Her.fra fragtedes affe deltagerne til et 
af amtmand von Steemans velkendte 
middagsselskaber i amtsgården i 
Rønne. (Marinens bibliotek). 

Rasmus Hansen betænkte sig et 
øjeblik, og så fraskrev han sig denne 
ret ved (meget vittigt) at foreslå, at 
denne rituel le handling blev over
draget til viceadmiralen , »thi det er 
jo noget med vand, dette her«. 

Vedel vægrede sig også og mente, 
at æresbevisningen tilkom amtman
den i dennes egenskab som regerin
gens repræsentant. 

Steeman gik mandigt frem, greb 
om håndtaget og trak til, således at 
uldsnoren sprang. 

D anmarks Radio, dengang Stats
radiofonien, stak hele mikrofonen 
ned i tønden. Undrende lyttere hør
te et: 

»Bruuuh 
sprutth 
fuuuuuusch«. 

Situationen krævede en udløsning 
hos det talrige publikum. D en 
manifesterede sig ved, at man tog 
hatten af, udbragte et hurra og sang 
nationalhymnen. Derefter var der 
frokost på kroen«. 

Så begyndte balladen 
Dagen efter fik oppositionspressen 
travlt. I Bornholms Tidende og 
Bornholms Avis kunne man læse, at 
det ikke lignede noget at sende en 
forsvarsminister, en flådechef samt 
en amtmand ud på et skær i havet 
for at indvi et lokum. 

Begivenheden på Christiansø førte 
i de kommende dage til megen 
omtale i de bornholmske aviser. 
Således skrev Bornholms Socialde
mokrat (forsvarsministeren var soci
aldemokrat) bl.a. følgende: 
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Strømmen er sluttet 
Christiansø har lys, radio 
samt træk og slip 

Alle øboerne på benene til dagens fest 
- Nye radioer spiller - Prominente 
gæster med forsvarsministeren i spid
sen. 

I aften , når tusmørket falder på, 
stråler der elektriske lys ud fra Chri
stiansøs huse, og radioer spiller, og 
der lyder moderne brusen fra toilet
ter med træk og slip. 

Christiansø var flagsmykket, skole
børnene havde fri, og de 160 beboe
re svigtede dagens gerning. Alle var 
på benene, øjnene stod på stilke, og 
intet måtte man gå glip af. Kl. 11 
stod Søhesten med de officielle 
gæster havnen ind. 

Øernes guvernør, fyrmester Jens P. 
Jacobsen modtog på kajen forsvars
ministeren, amtmanden, viceadmiral 
Vedel og de mange andre prominen
te åbningsgæster. 

I Proviantbygningen 
indvielseshøjcideligheden. 
minister Rasmus Hansen 
værket for åbnet. 

begyndte 
Forsvars

erklærede 

Øens læge, Tage Voss havde taget 
den meget uofficielle og den meget 
muntre del af den score dag på sin 
kappe. Han bragte igen et versifice
ret hymne i en stil , der nærmer sig 
B.S. Ingemanns - en hymne, hvori 
han bad de »småbicce møer« om ae 
gå hen til amtmanden og lade ham 
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I denne bygning, der tidligere hed 
Proviantmagasinet, nu vagten, blev 
det amtmand P. Chr. v Steeman, der 
af landets forsvarsminister Rasmus 
Hansen (Rasmus Jetjager) blev betroet 
at trække i snoren til øens forste vand
skyllende toilet. 

fra puden tage den sølverblanke saks 
og 

Efter denne lidt særegne højtidelig
hed satte man kursen mod den 
modsatte ende af Proviantbygnin
gen, hvor det store øjeblik indtraf kl. 
11.35. Forsvarsminister Rasmus 
Hansen rykkede i hovedafbryderen . 
Strømmen var sluttet. 

- den røde snor opbryde 
med et beslutsomt klip 
og så gå ind og indvi 
vort nye træk og slip 
Og nu, o ædle aintmand 
giv Hygiæas tempel 
dit officielle stempel. 

lmtmond ~on Stemonn ~or den tante. 
dat ttnk i Snon~'•"""'•'"æ'k . ti nsø's · nye 

indvielse al chnsall. at. ner i f ormiddag 
fesUig . .1 ts inet a io 

og Sal\1 e - . , , ~1<~·, r<l'hrn· 

. - . c' ~ .. n PZ'l·' ri.1 i$i:·--,·1~t1~~~';:1~:c\ .i l \." ~ t-'-
r\.n:--u;:"'· ':.q\. \\ s~" hav~!~·, 1:'·1:: ,.~l i S~cCd !ar ~.l 

. «~r i Dat: paa Cl~r-~1 " h.:ltlr K~",h.~ • - 1{:\:. ittuttcde mtci 
,\\le F\.1f..: \.~J - is.;t..n .,:;1"'1r f~ st.k,æt.h..: i.-:1·-r.'r<.C' l.1·d11,~1;..t.r h , ,·d1.· ,·:r1('\ tnt!'l 

ansu. o~ .Bc!ol m;rr pon. nl ,\f\cnc11 \ ~" Tn~ ul :olie \~;' ,;. ':<"' ut \"11\<C· 

~m~,,~ "' "" ,_, "" '!''.'~6;~:_;: ~~ <t ' - < 

tfS TIDENDE . ,_ 

.,f.a~ · for __ Er-v.~~~eJ, men vi 
. mangler .ogsaa Kajplåds, 

. ~ . . 

sagde · qhristiansø-Fiskern~ til Forsvarsministeren 

Ingen journalister fra de tre bornholmske aviser, Bornholms Socialdemokrat, 
Bornholms Avis eller Bornholms Tidende fik lov til at sejle med til indvielsen, 
og især Bornholms Tidende medarbejder, der skrev tmder pseudonymet »ncs«, 
blev sur og beskyldte under overskriften »Træk og slip« forsvarsminister Rasmus 
Hansen for at have lidt søsygens kvaler og ofret til Neptun på tilbageturen fra 
Christiansø. 



I de sidste dage er der kommet 
Bunkende nye radioapparater til 
øen, og nu er de prøvet. Pærerne 
skal lyse ved et tryk på en kontakt, 
og de 160 mennesker på Danmarks 
øscligste plet glæder sig. D e hyggeli
ge petroleumslamper er borte, men 
til gengæld er husmødrene fri for at 
pudse dem. Der er ingen prangende 
master eller generende net. Kablerne 
ligger overalt sprængt ind i klipper
n e. Christiansø har lys. 

De færdige snyltere 
Bornholms Tidende (der stadig 
brugte gammel retskrivning) skrev 
om indvielsen 

Amtmand von Steemann 
var den første, 
der trak i Snoren 

Lige siden Amtmand von Steeman i 
Formiddag som den første trak i 
Snoren i Fyrmesterens nye WC og 
Vandet fossede ud, har Beboerne 
trukket for at se, om Alt virkede, 
som det skulde, og det gjorde det. 

Om frokosten på kroen hed det i 
Bornholms Tidende: 

»Voss fremtog et Præparat i Sprit, 
en velvoksen Spoleorm og fortalte 
lidt om denne mærkelige Snylters 
Vandring og Boringer gennem livs
vigtige Organer i det menneskelige 
Legeme, før den endelig slaar sig 
ned i Tyktarmen. Dette Eksemplar, 
sagde Voss, er fundet hos et to Aars 
Barn, og han udviklede, hvordan 
den ringe Jordm ængde og de latri
nære Forhold herovre i Forening 
betød en Fare for Sundheden. 

En anden Snylter knap saa alvorlig 
men skadelig og generende nok og 
meget vanskelig at komme til Livs, 
er Børneormen. Dr. Voss anslog, at 
mellem 40 og 50 Procent af den 
samlede Befolkning paa Ærrholme
ne var smittet med Børneorm. Dette 
er slemt, og det maa alvorligt tages 
under Overvejelse, hvordan en Sane
ring af Forholdene kan gennemfø
res. D et er ikke blot Magelighed, at 
jeg beklager mig over Lacrintønder
ne, der bæres i Havnen. Selv gen
nemført Renlighed kan iklce give os 

Tage Voss 

Et af de væsentigste, moderne frem
skridt på Ertholmene fandt sted, mens 
fjrmester JP. Jacobsen var øernes øver
ste embedsmand: indvielsen af vand
klosetter og elektricitet. Han og oens 
velkendte læge, Tage Voss, var væsent
lige personer ved indvielsen. Tage voss 
fremsagde digtet »Hyldest til Hygi.æa«. 

JP. Jacobsen 

Disse tre herre1; en forsvarsminister, en 
admiral og en amtmand spillede 
væsentlige roller i de dramatiske dage, 
da Christiansø i maj 1949 fik både 
træk-og-slip og elektricitet. De kom 
ifølge med en lang række Marine
ministerielle embedsmænd og officerer. 
(Marinens bibliotek). 

Sikkerhed paa et Sted med så ringe 
Jordmængde i Forhold til Befolk
ningstærheden.« 

Et Hunjaliv aa 
varra Amtmanj 
Et par dage senere, den 21. maj, 
rummede Bornholms Tidende den
ne redaktionelle kommentar: 

Træk og slip 
Nogle Betragtninger i Anledning af 
Indvielsen på Christioansø 

»De af vore Læsere, der i afvigte 
Efteraar overværede den bornholm
ske Lystspilfarce » Gje Tid, kommer 
Rå« på Rønne Theater kan maaske 
huske en lille Replik, som gjorde saa 
stor Lykke. Der var paa Scenen Tale 
om Amtmanden og hans Pligter saa
lunde: » Ded e et Hunjaliv aa varra 
Arntmanj , ded sajer han daa sæl ded 
e«. 

Disse Ord randt os i Hu ved Rap
porten i Gaar fra Christiansø, hvor 
man indviede det nye Elektricitets
værk og de forbedrede »sanitære« 
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Foranstaltninger, og hvor man min
sandten fik Amtmand v. Steeman til 
at indvi Fyrmesterens WC, idet 
Amtmanden som den første trak i 
den dertil indrettede Snor. Der er 
aabenbart i Modsætning til Fyrme
sterens WC - ingen ende paa, hvad 
man kan faa en Amtmand til at gaa 
med til. 

A propos denne Indvielsesfest paa 
Christiansø. Da det gode Orlogsskib 
Søhesten skulde sejle derover med 
Forsvarsminister Rasmus Hansen, 
var det paa Tale, at Skibet samtidig 
skulle medbringe nogle Pressefolk og 
andre »Civilister«, men det blev 
afblæst, og kun Marinens egne folk 
maatte komme med. Man undrede 
sig over dette. Intet var jo naturlige
re, end at man havde taget nogle 
Gæster med, for der var Plads nok. 
Men saa sivede det ud. Aarsagen var 
den, at den højtærede Krigs- og 
Marineminister ikke er særlig 
søstærk. Han bliver reverenter talt 
grøn over hele Overkroppen, bare 
man skvulper med en Flaske Vand 
for Ørerne af ham. Og naturligvis 
kan det aldrig gaa an, at en civilist 
skulde faa Ministeren at se i en saa 
nedværdigende Situation, som det 
maa siges at være, naar man hænger 
gylpende over en luv Ræling. 

Saadan fortælles det al tsaa. Og der 
fortælles ogsaa, at der på Søhesten i 
Rejsens Anledning blev opsat Bræk
bakker i Massevis fra for til agter, saa 
Mandskabet kunde undgaa alt for 
meget Spulingsarbejde efter de ven
tede, ministerielle Gylp. 

Hvorledes Rejsen saa forløb er v1 
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ude af Stand til at fortælle vore 
Læsere, da Pressen jo som sagt blev 
forment Adgang til Skibet - og 
hvordan den vandskrække Minister 
overlevede Bruset i Fyrmesterens 
Kumme, da Amtmanden trak i Sno
ren, forlyder der heller intet om. 

Men ved De hvad? En Marinemi
nister, der ikke kan taale den lille, 
fredelige Østersø! Gamle Christian 
Firtal vilde vende sig i sin Sarkofag, 
hvis han vidste det, og hvordan kan 
Kong Frederik, vor folkekære 
Sømandskonge, være tjent med en 
saadan Marineminister«. 

Søsygen dementeret 
Jørgen Leve, der døde i 2005 som 
aktiv journalist, h ar fortalt denne 
artikels forfatter om et efterspil efter 
artiklen, der påstod, at forsvarsmini
ster Rasmus H ansen havde været 
søsyg. Jørgen Leve berettede: 

»-Jeg blev kaldt op til chefen for 
Marinedistriktet i Rønne. Han bød 
en cigar og spurgte, om jeg som pro
fessionel bærer af sandhedsfaklen 
kunne gøre noget ved »sagen<<. Ikke 
fordi han ønskede at lægge pres på 
mig, næh, slet ikke, men som trænet 
iagttager kunne jeg m åske bidrage 
med et eller andet, som kunne sætte 
tingene på plads. 

Sagen var nemlig den, at forsvars
ministeren som politiker ikke kunne 
deltage i en offentlig diskussion om 
sådan noget pjat. Noget lignende lå 
under marinechefens værdighed. Jeg 
måtte huske på, at han var admiral 
for den flåde, som havde vundet ver
dens sidste søslag for træskibe. Og 

En augustdag i 1958 satte Jørgen Leve 
sig for at skildre sine indtryk af ind
vielsen den 19. maj 1949. 
Han skrev beretningen på maskine, 
rettede manuelt de fleste slåfejl, og 
klisterede sin beretning på 6 sider ind 
i Ravelinens logbog. 

amtmanden VILLE ikl<e, hvilket var 
mere end beklageligt. 

Men det ville jeg. Sarkastisk blev 
de løgnagtige påstande (det var 
absolut stille vejr og diset, da vi sej
lede tilbage til Bornholm) gendre
vet, ondsindede skribenter spiddet 
på en hvas pen, og storheden i, at 
rigers ledende mænd kunne gå ind 
på et lille samfunds tankegang, 
fremhævet«. 

Jørgen Leves indlæg blev bragt i 
52 aviser, og i det hed det bl.a.: 

»-Hvorvidt Bornholms Tidende 
på noget tidspunkt har forlystet sig 
med at skvulpe med vand for ørerne 
af forsvars- og marineministre for at 
iagttage sjældne farvefænomener, 
skal jeg lade være usagt, men nøjes 
med at oplyse, at forsvarsminister 
Rs. Hansen har sejlet en del i sin tid 
og det uden den ministerielle mave 
har vist ydre tegn herpå. 

Endvidere lader bladet sig fortælle, 
at der om bord på Søhesten var 
»opstillet brækbakker i massevis fra 
for til agter, så mandskabet kunne 
undgå alt for meget spulingsarbejde 
efter de ministerielle gylp«. Dette er 
det pureste opsind og digterværk og 
kan kun udlægges som om bladets 
udkigsmand på C hristiansø eller i 
Nexø enten har hengivet sig til over
dreven nydelse af Christiansø-froko
ster eller også har så lidet forstand på 
marinefartøjer, at han ikke har kun
net skelne åbenstående luger, luft
ventiler og lignende fra sådanne 
dækstående redskaber«. 



Hotel Hammershus - i Allinge, 
samt om andre hoteller på Nordlandet - 1. del 

Siden Ha.ns Reusch i 1991 skrev den lille skitse "Andre måder« i nærværende publikation, har han gået med 
ranken om ar skrive h istorien om sir barndomshjem i Havnegade I, Allinge. 

H an beretter: "Der har ofte været er rålmodighedsarbejde, men dog yderst tilfredsstillende, - og i m it stille 
sind rakker jeg min far for den interesse han lagde fo r dagen i mic forarbejde, men som han af gode grunde 
ikke er i stand til ar se resultatet af.« 

Af H ans Reusch 

»Album for reisende« 
- en gæstebog for 
Hotel Hammershus 

Bornholms Museum er i besiddelse 
af »Album for reisende« - en gæste
bog for H otel H ammershus I) . Den 
omfatter tiden 24. Juli 1868 til 20. 
September 1873 (ca. 20% af siderne 
i bogen, resten er blanke sider), det 
er formodentlig dækkende for hele 
den periode hotellet eksisterede i 
H avnegade l , Allinge med Martin 
Larsen som hotelejer. Bogen er for
synet med en vignet af Holger 
Drachmann, forestillende Ham
mershus ruiner, set fra Sænehavnen. 
Sidst i bogen på omslagets inderside 
er skrevet: 

»Søde Ven! D ine Ø ine de fortryller, 
p meget meer end Kjøbenhavnske 
Krøller«. 

D et kan være skrevet af D rachmann, 
men det kræver nok en nærmere 
undersøgelse af hans håndskrift på 
nævnte tid. 

Hotel Hammershus er naturligt 
nok nævnt i forbindelse med Drach
mann og hans bornholmske periode 
i bøger og artikler, som regel i den 
tro at det drejer sig om det senere 
hotel af samme navn beliggende ved 
Hammershus Ruiner. D ette er ikke 
tilfældet, man skal tage D rachmanns 
oplysning om at hotellet er beliggen
de i Allinge for troende, også at 
gæstgiveren hed Martin Larsen. 

Hermed følger et subjektivt udvalg 
af de navne der er indskrevet i 
gæstebogen: 
(Teksten i kursiv i det følgende er 
mine kommentarer.) 

Den 28. Juli 1868. H . D rachmann, 
Marinemaler, Kjøbenhavn, afreist 
10. August - 14 dage. 

H olger Drachmann (1846-1908) 
maler og forfatter, g. m. Vilhelmine 
Erichsen i 1871. 

Den 30. Juli 1868. E. Løffler, Dr. 
Phil. Kjøbenhavn, afreist 3. August -
5 dage. 

Ernst Løffier (1835-1911), geograf 
og dr. phil. ved Kbh.s Universitet, 
senere professor. 

Forsiden af Martin 
Larsens gæstebog 
for Hotel Ham
mershus i Allinge. 
Bornholms Mu
seumsnr. 540 x 1. 
Indgår i udstillin
gen på Ericksens 
Gård i Rønne. 
Foto: Bornholms 
Museum. 
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Holger Drachman har foreviget en tur til Allinge i 1869 med hestevogn læsset med pakker, rejsekufferter og med tre perso
ner. I baggrunden ses Ruths Kirke. 
Signeret »l D. for HD. samt »Paa Vein til Allinge. Aug 69. « Bag på pappet påskrevet: »Tegnet af Holger Drachman, Allin
ge 1869. Paa Vognen sidder Drachman og Petersen ferleengs {forlens}. H Lohse bagleengs«. [H Lohse var forlægger og kob
bertrykker i København}. Bornholms Kunstmuseum, Nr.374 x 15. 

Den 30. August 1868. H. Drach
mann, Marinemaler, Kjøbenhavn 
(ingen afrejsedato}. 

Den 23. Juli 1869. Orla Lehmann, 
Landstingsmand. Ingeniørskaptajn 
Lehmann med Søn Alfred Lehmann 
fra Kbh. 

Orla Lehmann (1810-1870), 
jurist og politiker. 
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Den 11. August 1869. Holger 
D rachmann, Marinemaler. 

Den 25. D ecember 1869. Vilhel
mine Erichsen, H olger D rachmann. 

Vilhelmine Erichsen (1852-1935), 
datter af M ichelle Cathrine og Tho
mas Erichs en, g. m. Holger Drach
mann i 1871. 

Den 24. Juni 1870. G. Emil Libert, 
Landskabsmaler, Kjøbenhavn. 

Georg Emil Libert (1820-1908), 
maler. 

Den 9. Juli 1870. Pietro Krohn fra 
Kjøbenhavn. 

Pietro Krohn (1840-1905), tegner 
og maler, bla. »Peters jul« 2). 

Fotograf B. Kjøller tog dette foto før 
1906 Martin Larsen sidder neden for 
verandaen med to fraværende personer. 
Umiddelbart over ham sidde1· hans 
søn Harry Martin Larsen. De øvrige 
personer er ikke identificeret. 
Foto: Bornholms Museum. 



Fotograf Yhr fra Rønne har været på besøg i Allinge og fotograferet Martin Larsens hus, sandsynligvis i forbindelse med 
havnens udvidelse i 1884. Foto: Bornholms Museum. 

D en 4. Juni 1871. Otto Bendix, 
Kgl. Capelmusicus. 

Otto Bendix (1845-1904), oboist 
og pianist, rejste i 1880 til USA 
hvor han døde. 

Den 22. Juli 1871. A. Tscherning, 
stud.med. 

Eilert Adam Tscherning (1851-
1919 ), overkirurg. 

Den 7. August 187 1. Th. Restorff -
Maler - og Søn - Kjøbenhavn. 

Theodor Restorjf (1825-1836), 
maler. 

Den 19. August 1871. L. Pio (med 
blyant tilføjet et »r« til efternavn = 

Pior), Lieutnanc, København, og 
Volmer Berling, do. 

Louis Pio (1841-1894), socialist. 
Volmer Berling, (1859-1909), søn 
af Polly (1825-1895) og Carl Ber
ling (1812-1871), blev undervist af 
Louis Pio. 

Den 7. August 1872. Cancelliraad 
Erichsen med Frue og Datter Agne
te. Marinemaler Holger Drachmann 
m ed Frue. 

Thomas Erichsen (1806-1886), 
kancelliraad. Michelle Cathrine 
Erichsen (1812-1830) hans hustru. 

Agnete Erichsen (1833-1907), deres 
datter. 

Den 10. April 1873. Fru Cecilie 
Grove, Kjøbenhavn . Frøken Wencke 
Grove, Kjøbenhavn. Lieutn. Jacob 
Kielland, Stavanger. 

Cecilie Grove (1837-1909), datter 
af købmand, skibsreder og konsul 
Peter Johnsen og Cecilie H Johnsen, 
Rønne, g.m. Carl F Grove {1822-
1883), fyringeniør. Wencke Kirstine 
Grove (1856-1920) datter af Ceci
lie og Carl F Grove, g. m. neden
nævnte Jacob Kielland 1875. Jacob 
Kielland (1850-1888), en fætter til 
den norske forfatter Alexander Kiel
/and (1843-1906). 

Den 6-8. Juli 1873. Emil Sloemann, 
scud.philos. Kjøbenhavn. 

Emil Sloemann (1855-1904), pæ
dagog og skolebestyrer. Bl.a. Viggo 
Stuckenberg underviste på hans sko
le. 

[Mellem den 3-8. August 1873 står 
følgende indskrevet:} 
Med et Selskab af 40 og 30 Personer 
besøgte Undertegnede d. 8. Juli og 
6. August »Hotel Hammershus«. 
Samtlige Deltagere har anmoder mig 
om at bringe Gjæstgiver M. Larsen 

en Tak for den gode Maade, han 
sørgede for de trætte Vandrings
mænd og Qvinder. 
(underskrevet:} Georg V. Hesle 

Georg V. Hesle, arrangør af lystrejser 
til Bornholm. Ekspedition i 
Nyhavn, se også Bente Jensen: Det 
danske Schweiz. 3). 

Fra den l Ode August 1873. Carl 
Baagøe, Marinemaler til 5te Septem
ber 1873 med H ustru Ida Baagøe og 
Hustruens Søster Anna Sørensen. 

Chr. Baagøe og Hustru af Svend
borg d. 17. August 1873. 

Hrr. Sørensen af København 17-
19. August. 

Carl Baagøe (1829-1902), 
marinemaler. Hustru Ida Baagøe, 
født Sørensen. Christian Baagøe og 
hustru, muligvis en broder og 
svigerinde. 
Hr. Sørensen, givetvis Anna Søren
sens mand. 

[Mellem 25-27. August 1873:} 
Jean Alram ura - Grec. 
Carl Locher - Dansk. 

Jean Altamura (1852-78), 
græsk maler som opholdt sig i 
Danmark 1873-76, ven af Anna 
og Michael Ancher. 
Carl Locher (1851 -1315), maler. 
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Men tilbage til selve hotellet 
Bygherren, Martin Larsen, må vel 
siges ae have levet et ganske godt liv. 
Han blev født i Rutsker i 1832, i 
1839 flyttede familien til Allinge 
hvor han voksede op. Sidst i 
1850'erne rejste han til New Zea
land og senere til Australien hvor 
han gravede guld - med held. Mar
tin Larsen vendte senest tilbage til 
Allinge i 1862 hvor han i november 
bliver gift med Augusta Marie Hei
ner. Hans profession ved vielsen er 
»guldgraver«, så han er som en af de 
ra vendt hjem med mere på lommen 
end da han drog ud. Hans yngre 
bror Hans Lorents - føde 1845 - blev 
sandsynligvis tilskyndet af broderens 
held og hans beretninger om sine 
oplevelser til også ae rejse ud. Hans 
Lorents korn i 1863 ti l New Zealand 
hvor han i Westport bl.a. købte »All 
Nations Hotel«, renoverede det, og 
kaldte det derefter »Larsen's Hotel«. 

I 1867 havde Martin Larsen da 
også råd ti l at købe det nuværende 
H avnegade 1. Han rev ned og byg
gede op. En meget aktiv mand i 

5 2 JUL PA BORNHOLM 

. ' 

byen, havde tre skonnerter i løbet af 
årene, samt et røgeri, var kommu
nalpolitiker m.m. I 1912 - hvor han 
nærmede sig de 80 år - solgte han 
sin egendorn ti l en pris af små 
30.000 kr. og flyttede til Rønne, 
hvor han byggede hus i Scålegade 7, 
- som en agtet mand døde han der i 
1919. 

Martin Larsen havde, som så mange 
andre på Bornholm, haft fornem
melse fo r hvad der var behov for, nu 
hvor øen var ved ae blive et mål for 
turister, kunstnere og andre som 
søgte det maleriske og pitoreske 
uden at skulle søge ned i middel
havsområdet. 

Dette fremgår af J. Moldenhowers 
besøg på øen i 1867: >li Allinge, 
hvor jeg ankom ud paa Aftenen, 
viste det sig vanskeligt at faae Kvar
ter, da det derværende meget li lle 
Gæstgiversted var optaget (Nu er 
man ikke mere udsat herfor, da der 
senere er opført et efter Sigende vel
indrettet og rummeligt Badehotel); 
imidlertid lykkedes det mig omsider 

at finde Husly hos en Kjøbmand. 
Han havde tilbragt flere Aar i 
Avstralien, cildels som Guldgraver, 
og han forralce os Adskilligt om sit 
Ophold i hint Eldorado, hvor Skæb
nens Omskiftelser foregaae efter en 
saa storartet Maalestok og med en 
saa utrolig Hurtighed, at Folk, der 
ikke have været udenfor den evro
pæiske Kakkelovnskrog, vanskelig 
kunne danne sig en klar Forestilling 
derom.« 4). 

Muligvis Johannes Moldenhawer 
(1829-1908), forstander for Det kgl. 
Blindeinstitut 1858-1905. 

Brandcaxationen af 26. August 1867 
indikerer at Martin Larsen' s nybyg
ning er tænke som hotel uden at der 
dog står noget om dette: »Nederste 
etage er nu ligeledes fuldført, indret
tet til i alt 10 værelser og kamre af 
en høide over 4 alen.« 

I Bornholms Avis den 9de, 11 te og 13. 
Juni 1868 er folgende annonce ind
rykket: 



Nyt Hotel i Allinge. 
U ndertegnede har i min nybyggede 
Gaard , beliggende paa Byens 
H ovedgade ved Havnen, aabnet et 
H otel, forsynet med rummelige og 
bekvemme Værelser, hvilket jeg til
lader mig at anbefale til de ærede 
Reisende. 
Allinge d. lste ]W1i 1868 

M . Larsen. 

D en 10. august 1868 skriver Holger 
Drachmann til sin far: » -- ankom 
til Rønne, hvor jeg desværre maatte 
opholde mig i ca Dage indtil den 
regulaire Post afgik til Allinge, hvor
h en Tourister og Malere i Reglen 
rette deres Cours. Jeg var her saa 
h eldig paa Gjæstgiverstedet at træffe 
en Candidat Valløe (Broder til Pro
seccoren) med sin unge Kone, samt 
en Candidat Løffler (Geolog) - Med 

-· 

H ensyn til det fi nan tsiel le Spørgs
maal har jeg opdaget at Bornholm 
og Bornholmerne er gaaet frem, 
siden jeg sidst var her, i Cultur og 
som Følge deraf ogsaa i Fordringer, 
og ligesom Culruren har sit Cen
trum i Hovedstaden og derfra afta
ger imod Peripherien, saaledes ogsaa 
med Priserne. I Rønne gav jeg f Ex. 
10 Mk. om Dagen for Kost og 
Logis. H er i Allinge har jeg faaet 
Fordringen af 8 Mk. nedstemt til 7 
Mk. 8 Sk" og i Gudhjem, hvortil jeg 
fo r at bøde paa Pungen tager til i 
morgen, har jeg hørt at Betal ingen 
er 6 Mk. - Da imidlertid det Smuk
keste og Inceressanteste findes her i 
Omegnen, agter jeg atter at slaae 
min Bo op i Allinge efter en fj orten 
D ages Forløb, hvorfor jeg beder D ig 
adressere hvad Du maaske vil sende 
under Adresse: Gjæstgiver Martin 
Larsen, Allinge 5).« 

Ifølge Paul V. Rubow skriver Kris
tian Zahrtmann i breve om Drach
mann denne sommer, bl.a. i et brev 
den 27. august: »Vi træffes ofte, og 
jeg kan godt lide ham, han er jo mer 
end almindeligt godmodig. Livlig, 
belæst, og jeg synes ogsaa dygtig. 
H ans værste Fjende er Flygtighed, 
og dog er han Aittig. Mærkværdig 
nok Ligger han afvexlende et Par 
Dage i Allinge, og som oftest gaar 
han frem og ti lbage mellem begge 
Byer« 6). 

I >>Yeileder for Reisende paa Born
holm« fra 1869 kan man bl.a. læse: 
»I Allinge, hvor man maa udhvile sig 
for at samle Kræfter til næste Dags 
UdAugter, tager man ind paa det 
bedste bornholmske Gjæstgiversted: 
»H otel Hammershus« hvor Værten 
H r. Martin Larsen er den mest fore
kommende og venligste Mand vi 

\ 

Martin Larsen {tv) sleridter havneftonten af Han var i sin tid ejer/medejer af tre skonnerter i Alfinge: Skonnert Martin 
Larsen (NKSP) fta 1899 til 1908, skonnert Haabet (MKVM) fta 1900 til 19 14 og jagtskonnert Johanne (NMJS) fra 
1908 til 1918. Foto: Bornholms Museum. 
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Allinge Havn med Martin Larsen - med hvid kasket - siges at købslå med skånske fiskere. 
Fotoet er taget af Kjøller, sandsynligvis Grundlovsdag 1893. Foto: Bornholms Museum. 

have truffet paa. Fra Hotellets Vin
duer har man en smuk Udsigt over 
Havet, der med sine talrige Seilere 
og Klipper i Forgrunden tager sig 
henrivende ud, ja stemmer Sindet til 
Poesie og Romantik.« 

»Vi gaae tilbage til Helligdoms
gaarden for at overnatte der, soven
de paa bløde Dyner, drømmende 
om Bornholms Naturskønhed og for 
endnu at have det pragtfulde Syn, at 
see den næste Dags Morgensol kaste 
sine Straaler udover H elligdom
men. « 

I en tilsvarende bog »D anmark. Illu
streret Reise-Haandbog« fra 1870 
kan man læse: »Da Reisen til Born
holm er let (Dampskib fra Kjøben
havn i Sommermaanederne to Gan
ge ugenlig, den ene Gang anløbende 
Ysted), og der nu rundtorn i de 
mange smaa Kjøbstæder ved Hotel
ler og Gjæstgivergaarde er sørget for 
de Reisendes Bekvemmelighed - «. 

D esuden er der en løbende oversigt 
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over hvilke hoteller der er i de for
skellige byer, bl.a.: 

Hammershus: De, der ønske at 
tilbringe længere Tid ved Hammers
hus, kunne i et Par Smaahuse i N ær
heden faae Natteleie og de første 
Livsfornødenheder. 

Allinge: Hotel H ammersh us (smuk 
Udsigt over Havet) , Værelse 3 Mk., 
M iddag 3-4 Mk., og Hotel Skandia 
(mere hjemlig indr.), Værelse med 
Kaffe eller T hee 3 Mk., Middag 3 
M k. 

H elligdommen: Helligdomsgaarden 
hvor man i begrændset Antal kan 
faae Natteleie og Bespis ning paa 
landlig Viis. 

For at illustrere den faste h ushold
ning i Martin Larsens hotel kan 
man se hvad folketællingen for 
Allinge 1870 registrerer for H us nr. 
45: 

M artin Larsen, M, 37, gift folkekir
ken, Allinge, Husfader, Hotel Eier. 

Augusta Maria L. K, 24, gift fol
kekirken, Rønne, Husmoder. 

Vilhelm Alexander L. M, 6, ugift 
folkek, Allinge, Barn. 

H arry Martin L. M, 2, ugift fol
kek. Allinge, Barn. 

Karoline Amalie Margrethe Han
sen, K, 38, ug, Rønne, Tjener, jom
fru. 

Kirsten Margrethe Møller, K, 38, 
ug, Rønne, forpige. 

Anders Petersen, M, 35, ugift Sve
rige, forcarl 

Christian Petersen Dam, M , 15, 
ugift Allinge, fordreng 

Og i »Trap Danmark« fra 1872 kan 
man læse: »Allinge har 2 Gjæstgive
ner ... «. 

Som nævnt ovenfor så slutter 
»Album for reisende« den 20. Sep
tember 1873. Den mest sandsynlige 
årsag til at Martin Larsen besluttede 
at nedlægge sin hotelvirksomhed 
stod at læse i Bornholms Avis, den 
4. Oktober s.å.: 



At min kjære trofaste H ustru, 
Augusta Marie, født H einer, efter 
h enved 4 Ugers smerteligt Sygeleie, 
afvigte Nat indgik ti l den evige 
H vile, efter 11 Aars Ægteskab, 28 
Aar gammel, maa jeg herved dybt 
n edbøiet bekendtgjøre for Slægt og 
Venner. 
Allinge, den 3die Oktober 1873. 

M. Larsen. 
Begravelsen skeer fra Hjemmet, 
O nsdagen den 8de ds. 

Den 7. Oktober stod samme 
bekendtgørelse i samme avis, men 
m ed tilføjelsen: » ... bekendcgjøre for 
Slægt og Venner paa egne og tvende 
Børns vegne.« 

Om min antagelse er korrekt kan 
n æppe dokumenteres, men hvad er 
et hotel uden værtinde? 

Et årstid efter huseruens død, giftede 
han sig igen med Johanne Thorsine 
Kofoed fra Rønne. 

Martin Larsen helligede sig herefter 
sin købmandsvirksomhed og drev 
d en til at blive byens største. Som 
m an nedenfor kan se af Folketællin
gen 1890, så havde han på dette 
t idspunkt 5 tjenestefolk ansat i fore
tagender. 

Endelig skal Erik Bøghs Feuilletoner 
fra september 1876 nævnes, han 
skriver bl.a.: 

»)eg var derfor aldeles enig med 

Fotoet er fra før 1 ste Verdenskrig. 
D er er travlt på havnen. Turisterne 
fra den tyske damper er ved at blive 
sejlet ind. Kapervogne og hotelkarle er 
klar til at tilbyde deres tjenester. 
Foto: Bornholms Museum. 

mig selv om, at jeg hverken vilde 
søge noget Heidelberg paa H amme
ren eller noget Schweitz paa Born
holm, og for at se den gode danske 
Ø uden al Fordom forsagede jeg 
ikke bloc min mangeaarige, prøvede 
Ven Badecker, men lod endogsaa 
»Fremtiden«s H aandbog for Rejsen
de i Danmark blive hjemme. Jeg 
vidste jo, at den skrev sig fra en æret 
Medkøbenhavner! Derimod købte 
jeg for at faa et saa bornholmsk Syn 
som mulig paa Bornholms Natur
skønheder en genuin bornholmsk 
»Vejleder for Rejsende paa Born
holm, P Bjørnbaks Forlag, Rønne 
1869«. Det er en aldeles mageløs 
Bog, yderst fornøjelig i stilistisk 
Henseende og særdeles kortfattet og 
bill ig af en C icerone at være: den 
indeholder kun 1 Ark og koster 20 
Øre, og man kan trygt følge den 
Skridt for Skridt - det har jeg gjort.« 

Om ankomsten til Allinge citerer 
Bøgh fra Bjørnbak: »Man rager her 
ind paa det bedste bornholmske 
Gæstgiversted, »Hotel Hammers
hus«, hvor Værten er den mest fore
kommende og venligste Mand, vi 
har truffet paa. Fra Hotellers Vindu
er har man en smuk Udsigt over 
Havet, der med sine talrige Sejlere 
og Klipper i Forgrunden tager sig 
henrivende ud, ja stemmer Sindet til 
Poesi og Romantik«, siger Vejlede
ren, men det var ikke gjort som sagt. 
»Hotel Hammershus« var forsvun
det som saadant. Navnet var over
streget, og vi gik saaledes Glip af 

Bekendtskabet med den bedste 
Gæscgivergaard og venligst Mand 
paa Bornholm. Til vor Trøst fandt vi 
dog er andet, ogsaa ganske venligt 
Gæstgiversted.« 

Om Hammershus Ruin: »Ved 
Slotsruinen fi ndes en meget beske
den Taverne, der stærkt minder om 
de Traktørsteder, hvor man kan faa 
»Vand paa Maskine og fo r Resten air 
Muligt, naar man selv holder Mad
kurv og Flaskefoder«. Da den kun 
skal egne sig til Besøg af Folk, der 
foruden de nævnte Herl igheder 
medfører et usædvanligt Forraad af 
Langmodighed, kørte vi den forb i.« 

I folketælling for Allinge 
Købstad 1890 
ser vi husstanden: 
lb.nr. - Matr.nr. 75 
498 Martin Larsen, 57 år, Allinge, 
gift husfader, Folkekirken, Kjøb
mand. 
499 Johanne Torline Larsen, 4 1 år, 
Rønne gift husmoder Folkekirken. 
500 Harry Martin Larsen 22 år 
Allinge, ugift, Søn, Folkekirken, 
Løjtnant. 
501 Johanne Helene Larsen, 8 år, 
Allinge, ugift, Datter, Folkekirken. 
502 Jørgen Thorsen Kofoed, 46 år, 
Rønne, ugift, Svoger, Folkekirken, 
Particulier. 
503 Jørgen Berthias Larsen, 22 år, 
Vescermarie, ugift, Tjenende, Folke
kirken, Kommis. 
504 Pehr Olsson, 22 år, Sverrig, 
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På sporet af Otto J. Lund 

Journalist og forfatter Arne lpsen, Nærum, er født i Hasle 1941 . Gennem mange år har han arbejdet journa
listisk med især kultur, historie og m useumsvæsen i Københavnsområder. Dertil kommer egnshistoriske 
bøger og skrifter fra samme område. Men skriveriet begyndte i sin rid på fødeøen, og senere er der blevet cil 
Bornholmshiscoriske bøger, en del af dem skrevet i samarbejde med slægtningen Eyvind L. Lind. Og kærlig
heden cil Rucsker, slægcssognec på mødrene side, er usvækket. 

Af Arne Ipsen 

Huset, som Otto J. Lund, Born
holms Jeppe Aakjær, ejede i Rutsker, 
bliver pietetsfuldt vedligeholdt af de 
nuværende ejere - D igteren har for
tjent en mindestue 

Hver gang jeg kommer til Born
holm, skal det gode gamle landsogn 
Rutsker så vidt muligt have er besøg. 
Allerede ude på havet fanger blikket 
Ruts Kirke på Bornholms tredjehø
jeste punkt. Min fars kirke! siger jeg 
inde i mig selv. For her var min far 
organist i mange år indtil begyndel
sen af 1980' erne. Efter gudstjene
sten skulle man trykke alle i hånden, 
landmændene fra Rutsker, fiskerne 
fra Teglkås og stenh uggerne fra 
Vang. 

Vi boede i Hasle, hvor min far 
også var organist, og murer til hver
dag. Men Rutsker er min mors føde
sogn, hun blev født på samme gård 
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som Skagensmaleren Michael An
cher: Frigård, nuværende Søndre
gård. 

Rutsker var engang et frodigt 
landbrugssogn med marker, der 
næsten myldrede med heste, køer, 
f"ar og geder. I d ag præges landbru
get, som alle andre steder i det dan
ske land, af storbrug, som lykkelig
vis klarer sig. Men både skolen, 
brugsen og mejeriet er nedlagt 
(»Kirken kan de vel ikke nedlægge!« 
sagde en Rurskerbo engang til mig) . 

Og Rutsker er sognet, h vor hjem
stavnsforfatteren Otto J. Lund - kal
det Bornholms Jeppe Aakjær - skab
te sine digte og fortællinger på born
holmsk om hverdagens m ennesker. 
Han gengav den bornholmske fol
kesjæl. 

Otto Lund blev født i 1885 og 
voksede op ved Nydammen, hvor 
hans forældre havde et »to hestes
brug«. Selv flyttede han til huset ved 

Gamledam og boede der i flere år 
indtil sin død i 1948. 

En mild og solvenlig eftersommer
dag stod jeg af bussen lige øst for 
Ruts Kirke for at trave ad den vin
kelformede Krogholmsvej , der fører 
til Otto Lunds hus. Men først dvæl
lede jeg lidt, mens blikket gled hen 
over sognet mod sydøst. 

Et sted i den retning ligger Kruse
gård, som jeg har særlige minder 
om. En sten, der engang lå i vejen 
ned til gården, men senere fik plads i 
haven, bærer dette citat af Jeppe 
Aakjær: »Din egen dag er kort, men 
slægtens lang.« 

Gårdens nuværende ejer, den mil
jøprisbelønnede Carsten Jørgensen, 
er 10. generation, og han gemmer 
på minderne om sin bedstefar, 
Sinius Jørgensen, som skrev Rut
skerhistorie. Og Carstens far, den 
statelige L.M. Jørgensen, mangeårig 
formand for Bornholms Tidende, 

Oluf Host skabte dette maleri i 
anledning af Otto lunds 50 års 
fødselsdag i 1935. Bi/ledet viser 
digterens hus i det storslåede, kuperede 
landskab ved Gamledam. 
En stor del af landskabet er mørkt, det 
viser, hvor meget lyng, der dengang 
omgav huset. Et par aflange, lyse 
flager i billedet markerer klippestyk
ker. (Foto: Erling Irving) 



har fortalt mig adskilligt om Rutsker 
i sin barndom i begyndelsen af 
1900-tallet. 

Om dengang Kirkemøllen, som 
for længst er revet ned, var et møde
$ted for sognets landmænd, og om 
»Toppakonn« (Toppekonen), der 
boede på Krogholmsvej og solgte 16 
punds brød og kagetoppe. 

Det var jo disse hverdagens slidere 
og små personligheder, i Rursker og 
andre bornholmske sogne, Otto 
Lund skildrede i sine historier, 
omend, naturligvis, med andre nav
n e. 

D igte med livshistorier 
På den 1-2 kilometer lange vej mod 
Gamledam gik jeg og tænkte på de 
varme udsagn fra slægtninge af Otto 
Lund, denne digter og husmand, 
der levede sit stille og tænksomme 
liv på lyngen. 

Trods et dårligt ben cyklede han 
rundt på store dele af øen og besøgte 
familie. >>Han havde altid en stor 
pose bolsjer med til os børn, og han 
sad og læste op fo r os,« mindes has
leboen Magda Birk, hvis far var nevø 
af Otto Lund. 

Og mens jeg så ud over det åbne 
landskab, kom minderne om de af 
Otto Lunds digte, der blev skrevet 
som små livshistorier, ofte »Jens Vej
mand«-agtige. Jeg holder selv mest 
af »Denj gamla Gartnarenj « fra 
d ebutbogen »Lyngblomster«, der 
kom i 1930. Her fortæller digteren 
om gartneren: 

Hanj paste set Arbaj å gjore ded got 
å kunje anlægja enj Hawa så flot; 
for enj Ktmstnara va hanj i sit Fag 
å gjore saj altid enjhellu Umag. 

For Planter å Blomster, di holt hanj å 
de va nok di venner hanj hadde pånå 
å kjelada for dom hanj gjore - væl, 
som en Moer hon kjelar for sin lijla 
Bæl. 

Deva enj så hæjluer Forårsda, 
a denj gamla Gartnarenj måtte asta. 
I enj fojner Krog, på enj åsies Pias, 
ble hanj stopter ner udan majenj Stll.s. 

Hanj holt så å Blomster, 
denj fottia Manj, 
å fl. ha vel plantad så många som 
hanj; men de var te anra - nu bara 
lojn, fir di tore ente planta, 
men sæl dom sår. 

Et andet af mine favoritdigte er 
»Nels Påst«, ligeledes trykt i »Lyng
blomster«, og skrevet til et af post
bud Niels Linds jubilæer. »Post 
Lind«, som vi for det meste kaldte 
ham, var en af mine slægtninge, og 
søn af postbud Janus Lind, som byg
gede orgel til Ruts Kirke omkring 
1880. Janus samlede benrade op fra 
markerne, sleb dem til og beklædte 
tangenterne med dem, og støbte selv 
zinkpiberne hjemme på sit loft. En 
fantastisk historie. 

Nå, men om »Nels Påst« skrev Otto 
Lund, her første og sidste vers: 

Ejerne af Otto lunds hus, 
Bente Arno/dus og Benny Johannesson 
med Oluf Høst-maleriet af digterens 
hus. (Foto: Erling Irving) 

Hanj kommer me sin Taska 
bestæmt vær sogner Da. 
Te Rams i Taskan ligjer der 
Kårt å Brev å Bia. 
I Sne å Blass å Bæzinj, 
de e enj ijla vaj. -
Har alri goa Stynjer, 
må altid sjynja saj. 

Hanj va så tro i lided, 
denj Rozen vi enj gjel; 
å di, står der ju skrevved, 
ska sættes auer mer. 
En !æt benømmen Rota Nels 
fir saj nok ijæn, 
ves der e brøgfor Påster, 
vår hanj sin kommer hen. 

D ertil kommer de fine digte om 
mennesker, fugle, og lyngen, f.eks. 
dette vers om lyngens bøn: 

La maj ble, vår ja e! 
Så granjt et Syn ni te Fiskje ska se. 
I Tusenviz ha ja då Blomster så nætta, 
som sjevta Kulør å e mæst fivolætta. 
Vi vænte lænje, men kom livæl me. 
La maj ble, vår ja e. 

Meget mere kunne nævnes. Vi bliver 
aldrig færdige med Otto Lund. 

D et velbevarede hus 
Otto Lunds gulkalkede hus i bin
dingsværk ligger godt gemt fra alfar
vej, i naturskønne omgivelser, for 
foden af en skrænt, som er ret meget 
dækket af græs og træer, men hvor 
klippestykker kigger frem. Her fik 
jeg syn for sagn: 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førde bornholmere 

afgået ved døden i perioden 
1. september 2005 til 31. august 2006 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes til: 

H enrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. Tlf 56 95 41 91 

Kurt Bri11k Andenen, Møllevænger 
18, Nexø. Bankdirektør i Bornhol
merbankens Nexøafdeling. Formand 
for Nexøs Venstreforening, medlem 
af Rocary og underviser på Born
holms Erhvervsskole. 
11. juli 1937 - 30. juni 2006. 

Valborg Riis Blangshoj, Markvej 20, 
Rønne. Børnehavelærer på Vallø 
Gods. Tilbage til Bornholm var på 
Søndermarksskolen og siden leder for 
Nonnernes børnehave i Åkirkeby, og 
sidst ansat i Nylars Børnehave. 
14. maj 1920 - 22. juli 2006. 

Karm Elise Bysted, •Krolle«, Rosen
gade 23, Rønne. Sygehjælper, hun
de- og børneven. 
6. august 1926 - I 0. sep. 2006. 
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Vi~o Andersen, Nybrovej 6, Øscer
lars. Slagtermester, formand for 
Slagtermester Foreningen i en :l.r
række. 
14. dec. 1918 - 29. marts 2006. 

!11gtr Bramming, tidligere Værm
landsgård, Åker, sidse Ser. Mortens
gade 13 E, Rønne. Gårdmandskone 
og husmoder. 
26. feb ruar 1912- 15. august 2006. 

Ha11sange Boggild, Damgade 2A, 
Rønne. Journalist og forfaccer. I 
besryrelsen for Bornholms Kunst
forening og for Høstmuseet, samt 
en årrække redaktør af Jul på Born
holm, m.m. 
24. dec. 1927 - 27. april 2006. 

Knud Bech, Møllebakken 10, Hasle. 
Elektriker, drifrsrekniker. lndvalgr i 
Hasle Byråd for Socialdemokraterne 
en periode. Akriv i Hasle Idrætsklub 
og primus motor for Sildefesten. 
9. april I 940 - 3. januar 2006. 

Preben Rudolf Schelt Brink, Gam
meltoft 36, Hasle. Orlogskaptajn, 
Ridder af Dannebrog. 
5. april 1928 - 24. nov. 2005. 

Esben Christensen, Blykobbevej 49, 
Rønne. Overinspek. ved Falck, 
socialdemokrarisk politiker i Rønne 
Bydd , form. for socialudvalget, 
form. for Dansk Handicapforb. og 
fo rm. for bornholmske bloddonorer. 
I 2. dec. 1929 - 3. dec. 2005. 

jorgen Blem Bidsm1p, Borgmescer 
Nielsensvej 128, Rønne. Manufak
turhandler på Score Torv og senere 
gardinforretning med gardinbus på 
Snorrebakken, ivrig sejlsportsmand 
samr knivmager. 
31. dec. 1928 - 9. juli 2006. 

Kni B1111degnard, Sigynsvej 36, Røn
ne. Agronem, husmandsforeningens 
regnskabskonsulent fra I 965, 
medlem af Flyverhjemmeværnec. 
23. februar 1933 - 18.marrs 2006. 

Kield Christiansen, Byvangen 19, 
Rønne, maskinarbejder, fodboldtræ
ner, idrætslærer og sidst ungdoms
skoleinspekcør. 
28. nov. 1928 - 22. juli 2006. 



Ole B. Christensen, Sroregade 50, 
Hasle. Journal ise, fra J 970 sporrsjor
nalist på BT, fra 1985 redaktions
chef på Bhs. Tid. i Rønne, fra 1993 
lokalredaktør i Hasle. 
29. sep. 1945 - 23. juni 2006. 

Margit Bolette E11gua11g, tidl. Gl. Post
vej Nexø. Bestyrede med sin mand 
Frederiks Stenbrud i Nexø, arbejde 
fo r De Forenede Granitbrud, og fik 
60 irs fortjenstmedalje i 1986, stod 
for salget af gravsten og monumenter. 
15. april 1909 - 2. okrober 2005. 

K1111d Frokjær, Elbagadc 24, sr. th. 
København S. Talepædagog og sko
lepsykolog bl.a. pi Østermarie Kir
keskole, sener underviser for cuban
ske børn. Forlod det komunisciske 
parti i 1958. 
23. juli 1927 - 7. maj 2006. 

Kaj Rosted Hamen, lbskervej 12, 
N nø. Fiskeskipper og medl. af Nexø 
Kom.bese. for Venstre og i Amtsråder. 
Form. for Nexø og Snogebæk Fiskeri
fore., i bese. for Bhs. og Chrisciansøs 
Fiskerifore., form. for Nexø Havn. 
30. august 1929 - 14. sep. 2005. 

Niels Henrik Posselt Degett, Øscer
gade 8 F, Allinge, Cand Ocon, 
ekspeditionssekretær, amatør skue
spiller mm. 
16. marts 1928 - 24. maj 2006. 

Karen M1111ch Erlandrcn, Solsorcevej 
16, Øscermarie. Overrog sammen 
med sin mand, landejendommen 
. Pilcly« i Salcuna. Dee Rad.ikale Ven
stre og husmandsbevægelsen becød 
meget for dem begge. 
29. maj 1911 - 29. januar 2006. 

Erik Fiilt, Almeengen 2, Nylars. 
Lastvogns chauffør, drev Rucsker 
Forsamlingshus med hustruen nogle 
h og købmandsforrecningen Trekan
ten i Pedersker, på PL Beron og for
mand for Bornholms Køre Selskab. 
23. juli 1940 - 23. juni 2006. 

lisS)• Hamen, Krogen 1 , Snogebæk. 
Taxichaufor i sin mands vogn
mandsforrerning. 
29. sep. 1929 - 25. august 2006. 

Birthe Dellgren, Grønnevangen 5, 
Rønne. Regnskabschef på Burgundia 
Tryk og man geårig kasserer i RJ K. 
Fra 2003 æresmedlem afRJK. 
26. april 1948 - 3. februar 2006. 

Emst Bech Fm11dsen, •Holbækhus«, 
Holbæk, tidl. Sejcrsvej 32, Rønne. 
Toldinspektør, konscimeret discrikcs
coldche[ Med i besryrelsen fo r 
Fiskeklubben Havørreden. 
26. februar 1922 - 5. okrober 2005. 

G1111ver Gilling, Møllevangen 4, 
Knudsker. Kogekone, hele øens mad
moder. 
26. juli 1924 - 2. juni 2006. 

Poul Arthur Hansen, 3 Beech Close, 
Harpender, England. Cand. Polyt . 
Bygningsingeniør ved Stadsingeniø
ren i Rønne og senere hos Sceensen 
og Varming, ovcrAyctet t il kontoret 
i London, senere medindeh. 
7. sep. 1924 i Nexø - 27. maj 2006 

Knud Evald Elleb;1 Søvejen I B sc. 
Lemvig. Født i Østerlars. Sognepræst, 
form. for Kristelig Lyccer- og Fjern
seerfore. i Lomborg-Rom, medl. af 
Menighedsfore. i Lemvig Provsti. 
5. april 1923 - 15. februar 2006. 

l 
Knud Friberg, tidligere Svanekevej, 
Rønne senere •Sønderbo«. Mange
årig lærer i biologi og ornitologi 
same skolebibliotekar. Formand for 
Dansk Vandrelaug p5 Bornholm. 
6. januar 1909 - 21. marts 2006. 

Jack Hrmsen, Bryggergården 2,2, 
Nexø. Arbejdsmand, lastbil chauffør, 
taxavognmand, portør på De Gamles 
Hjem i Nexø, fisker og arbejde sidse 
i fiskeindustrien. I besryrelsen og kas
serer fo r Vognmandsforeningen. 
8. april 1937 - 20. sep. 2005. 

Preben Bech Hansen, Plejebo, Kbh" 
tidl. Svaneke. Snedkermester, byg
mester. Overtog sin faders møbel
snedkervirksomhed og gjorde den til 
en Byggeforr. Opførte bl.a. fem huse 
i Munken i bindingsværk. 
14. april 1926 - 12. august 2006. 
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Arne Sofiis Bech Henriksen, t idl. 
Saxebro Mølle, Sønder Landevej, 
Åker. Mølleejer same bager. Han og 
søsteren Edic:h drev i mange år møl
len og der kendte bageri. 
25. april 1915 - 8. februar 2006. 

Knud lpsen, Kannikeengen, rid.I. bl.a. 
»Pærehuset«, Aakirkcby. L1ndmand 
og ryrcer. Mangeårige medlem og for
mand for Vescermarie-Nylars Køre
og Rideforening og Bornholms Køre
og Rideforening. 
6. sep. 1917 - 10. nov. 2005. 

Rnsmus P Johansen, Haslevej 73, 
Rønne. Mangeårig overdyrlæge på 
Fjerkræslagterier og kredsformand 
for Dyrenes Beskyccelse på Born
holm og frivillig på Middelaldercen
cerer. 
l . dec. 1923 - 11. juni 2006. 

Kinten Jorgensen, •Asserbo«, Arsbal
levej 20, pr. Rønne. Teknisk assi
scenc, kasserer i Bornholms Motor
Veceraner mm. 
30. april 1946 - 16. dec. 2005. 
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Agnethe Hjorth, Kirkepladsen 5, 
Rønne. Sygeplejerske, gifc med 
keramiker Erik Hjorrh og dermed 
cilknycrer Hjorchs Keramikfabrik 
gennem mange år. 
12. sept. 1909 - 26. dec. 2005. 

Anders ]elle, Nyvej 4, Rønne. Smed 
og våbenmekaniker ved Bhs. Værn, 
frømand i Falck, brandmand og gara
gemester i Bornholms Lufthavn. Før
ste formand for Ældrerådet og for
mand for Socialdemokrariec i Rønne. 
15. juni 1928 - 23. august 2006. 

Erik Rooth Juhlin, Zahrrmannsvej 
38, Rønne. Møbelpolsrer, kunstma
ler, regnelærer mm. 
8. marts I 920 - 24. januar 2006. 

Bent Ivan Kjellberg, Lygtestræde 1, 
Rønne. Vaskeriejer sammen med sin 
broder af Victor Vask AJS. Byggede i 
60'erne sammen med BMMF en 
foldemaskine. 1 bestyrelsen for Born
holmerbanken og for •Mester«. 
25. maj 193 1 - 23. juli 2006. 

Birger Reker Holm, Johnsensvej 4, 
Røn ne. Folkeskolelærer på Aavangs
skolen, senere Bornholms Erhvervs
skole. Udgav mange lærebøger på 
Gyldendal og senere på eger forlag. 
29. juli 1953 - 14. februar 2006. 

Signe Charlotte Jensen, Smedeløkken 
8, Tejn. Cand. Psych. i Glostrup, 
Kasserer i Dansk Psykologiforening 
mn1. 
20. februar 1962 - IO. februar 2005. 

Carlo H. ]1111/, Jul. Nielsensvej 33-16, 
Vojens. Lufthavnschef i Rønne Luft
havn. Kompagnichef fo r Hjem me
værnet på Bornholm, same nacurel
sker og jæger. FraRyrrede Ø en i 1982. 
8. januar 1921 - I 0. okrober 2005. 

Borge Knudsen, Kongsrubbevej l , 
Rønne, Vognmand, gårdejer og 
biavler. 
5.april 1919 - 2. januar 2006. 

Ejler Holm, Løkkegade 50, Rønne. 
Blikkenslager og bl.a. producenc af 
kobberlamperne p:i Score Torv og 
lamper i mange gader i Rønne. 
6. maj 1920 - 17. juni 2006. 

Preben johanues femen, Langelinie 
34, Rønne. L1gerarbejder, chauffør 
samt ivrig samler sammen med bro
deren af lokalhisroriske billeder, 
postkort, bøger samt frimærker. 
5. maj 1934 - 26. marts 2006. 

johmmes jonsson, Posegade 21, 
Svaneke. Keramiker med eger værk
sted »Jønssons Keramik« i Svaneke. 
30. marts 1942 - 28. nov. 2005. 

lis Marie Knudsen, Vardegade 6, 
København Ø, føde Phillipsen i Snad
vig. Tjenestepige og bestyrede, sam
men med sin mand Lærlingehjemmer 
i København. Oprecholdr en rær kon
rakc t il Sandvig, hvor hun havde hus. 
4. juni I 920 - 23. okrober 2005. 



Ingo Kofod, Gefionvej 3, Rønne. 
Bager, aktiv i Bornholms Hjemme
værn, i besr. for Arbejdernes Radio
og Lytterforening, i bese. for Knud
sker Badminton samr lokalr og p:l. 
landsplan, for Ordblindeforeningen. 
15. januar I 945 - 27. januar 2006. 

j ens Anker Kofoed, Ældrekollekcivet, 
Årsdale, tidl. Østerlars. Savskærer på 
savmøLlen i Øscerlars. Medlem af 
bescyrelsen for Øsrerlars Vandværk, 
formand for Luchersk Missionsfor
enign i Øscerlars. 
5. dec. 1923 - 28. dec. 2005. 

Kimen Lnngevad Engberg, føde Strli
wing, Vemmetofte Kloscer, Faxe. 
Skovridderfrue, oplæser for Born
holms Lydavis . 
15. februar 1925 • 9. januar 2006. 

Jacob Andrem lmul, Lille T værsrræde 
4, Rønne. Købmand på Lilie Torv. 
M edlem af og kasserer for Rønne 
Handelsscands Foren ing, æresmed
lem, samt medlem af Arbejdsgiverfor
eningen på Bornholm. 
7. juni 1916 - 9. sep. 2005. 

Carl Wilhelm Kofod, Scrandvejen 2 1, 
Rønne. Manufakturhandler, fra 
1968 med forrccningen »Herretøj« i 
Sr. Torvegade 6, som han passede s:l. 
længe helbredet overhoveder cillod 
der. 
14. januar 1924 - 23. april 2006. 

Poul Holm Kofoed, Havnegade 36, 
Allinge. Tømmermester, bescyrelses
mcd!em i Venscre, Aste, Mesterfor
eningen og Sandvig Bølgcbad samt 
formand for Tejn sejlklub og jolle
havnen Kampeløkken. 
16. marrs 1930 - 3 1. augusc 2006. 

Hrtm Christinn Lnrsen, Svanekevej 62, 
Rønne. Overbibliotekar. Forestod 
Aycningen afbibliocekec cil Cenrral
biblioteket på Pingcls Alle. Stifter og 
formand for Bornholms Lokalhisto
riske Arkiv, m.m. 
12. maj 1928 - 6. nov. 2005. 

Knj Lu11dt, Louisenhøj 25, Røn ne. 
Maler, pedelmedhjælper på Born
holms Cenrralbibliocek og musi ker. 
9. juli 1948 - 3. maj 2006. 

Folmer Kofoed, Kannikegaard, Sim
blegårdsvej 3, Klemensker. G:irdejer, 
mangeårig formand for Venstrefor
eningen, same æresmedlem af Kle
mensker Idrætsforening, og mange
årige medlem af Hjemmeværnet . 
februar 1926 - 15. januar 2006. 

Sven So1111e Kofoed, Herlev. Født på 
Bornholm. Cevilingeniør på Landbo
højskolens afd. for landbrugsmaskiner, 
senere lektor. Flere af hans maskiner 
blev prisbelønnet og enkelte patente
rede, skrev ogs:l. Aere lærebøger. 
11. nov. 1924 - I 0. aug. 2006 

Jens Ange Borrese11 Lnrse11, Vejrmølle
gård, Bodelyngsvejen 1, Akllkeby. 
Dcpocindehaver, landmand og 
jæger. 
22. juli 1945 - 14. augusc 2006. 

Dan Mnrkussen, Holmelundsvcj I , 
Hvidovre, ridl. Born holm. T ømrer, 
hussælger »Hømhuse«, forretningsfø 
rer i Bornholms Bil-og Trakcorkom
pagni og vurderingsinspektør for 
Kredicforeningen Danmark. 
25. maj 1948 - 7. dec. 2005. 

Ingeborg Kofoed, Hovedgaden 23, 
Nyker. Køkkenchef på Ladel und 
Landbrugsskole og An delsskolen i 
Middelfare. T ilbage cil Lillegård i 
Nyker for bl.a. at passe sine forældre. 
Medl. af Menighedsrådec i Nyker. 
25. marts 1908- 14. nov. 2005. 

Astrid Sylvest Kristoffersen, Damme
gårdsvej 18, Klemensker, Servitrice, 
heste-opdrætter, gedeavler og mad
moder på Dyrskuet. 
23. august 1937 - 14. marcs 2006. 

Ame E. Lund, Bro~årdsvej 5, Nyker 
pr. Rønne. Mekamkker, avlsbruger 
og referent ril Bornholms Tidende. 
24. juni 1922 • 25. sep. 2006. 

Kjeld Mortensen, Scengade 64, Rønne. 
Ekspedicionssekrecær i sygesikringen 
samt en megcc engagerer sporcsmand, 
hvor fodbold scod hans hjerre nær. 
Hovedformand for IK Viking. 
20. april 1939 • 16. juni 2006. 
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Palle Munch, Harbovej 114, Rønne. 
Overlærer på Østerlars-Gudhjem sko
le. Underviser i kontrabas på Born
holms Musikskole, spiUede med i Ac
re bornholmske ensembler, bl.a. 
Bornholms Barokensemble. 
16. sep. 1942 - I 2. dec. 2005. 

Saren Nielsen, .Åkirkebyvej 190, Røn
ne. Bankrådgiver i Alm. Brand Bank. 
Aktiv sporrsmand og bl.a. hoved.kas
serer i Viking lK. 
18. oktober 1947 - 4. marts 2006. 

Poul Georg Pedersen, »P.G«. Godt
håbsvej 2, Rønne. Kasernemester på 
Almegårds Kaserne, formand for 
Rønne Skydeselskab og medlem af 
Odd Fellow-logen samt formand af 
Rønne Kaffeklub. 
20. marts 1929 - 3. juli 2006. 

Nora Riddersborg, Østergade 30, Røn
ne. Slagcennescerfrue, medhjælpende 
hustru mm. 
l. sep. 1924 - 2 1. marts 2006. 
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Bjame Munk Hansm, Brandsbjerg
vej 54 , Glostrup. Ekspedient i 
manufakrurforrecninger, graver ved 
Hasle Kirke, sidst kirketjener ved 
Vanløse Kirke. Formand fo r Rønne 
K.F.U.M og K. 
27. marts 1949 - 5. april 2006. 

Johmmes Olsen, Dokcordammen 6, 
Aakirkeby. Kusk på Almindingen 
Savværk, selvstændig hestevogn
mand sidse skovarbejder. Pioner 
inden for bornholmsk travsport og 
hesteejer. 
16. marrs 1925 - 19. nov. 2005. 

Jem Peter fpsen Peursen, Magscræde 
I, Rønne. Bagermester, medlem af 
Rønne Kirkes menighedsråd, søn
dagsskolelærer i Evangelisk luthersk 
missionsforening og trofast medlem 
af Venstre. 
19. april 190 8 - 9. ap ril 2006. 

Ejnar Rm11111sm1, Vinkelvej 13, 
Øscerlars, tidligere H alsegård Øscer
lars. Gårdejer, medlem af Østerlars
G udhjem sogneråd for Venstre. 
Besryrelsesmedlem og formand i 
Indre Mission, Østerlars. 
7. dec. 1913 - 21. oktober 2005. 

Annine Kirstine Nielsen, NørremøUe
ceruret , Nexø, cidligcr • Tinghøj«, 
Tingsted, Vescermarie. Kokkepige, 
avlsbrugerkone, grønsagsdyrker mm. 
I 20 år med i besryrelsen for Andels
vaskeriet i Allinge. 
30. dec. 19 14 - 25. okrnber 2005. 

Henrik Pauch. Fiskerstræde 14, Røn
ne. Stenværksarbejder og st randjæ
ger mm. 
l. april 1927 - 18. juli 2006. 

Poul Erik Petersen, •Polle., Åkirkeby
vej 4 1, Rønne. Skorstensfej er, for
mand fo r Skorstensfejernes Forbund. 
Besryrelsesmedlem og formand for 
Socialdemokratiet i Rønne. 
8. marrs 1946 - 12. februar 2006. 

Henry Mol/er Rasmussen, Sverigesvej 
30, Nexø. Bagermester og indehaver 
af •Henrys« Bageri, Aasen, Nexø. 
16. maj 1934 - 14. okrnber 2005. 

Hans Nielsen, Vandværksvej 6, Lob
bæk. Murermester. Overtog C h risti
an Jensens murerforreming og førre 
den videre på Vandværksvej 6 i Lob
bæk. 
25. juni 1925 - 27. august 2006. 

Kanten Pedersen, Vigebakken 3, Sva
neke. Teknisk servicemedarbejder. 
Formand for Svaneke boldklub, 
ungdomscræncr, holdleder, dommer 
og funebæret for klubben. 
3. marts 1956- 29. marts 2006. 

Akel Pihl. Øsrergade 48, Hasle. Byg
mester og tidligere ejer af H asle Sav
værk og Snedkerforreming. Ivrig 
jæger. 
7. juni 1911 - 14. november 2005. 

Jens Jacob SabberJensm, Melstedvej 
10, Gudhjem. Papirklipper, tegner, 
samler af sakse og fortæller mm. 
19. august 1938 - 6. sep. 2005. 



Hn11s Kristin11 Schou, Holger Lund
grensvej 42, Rønne. Skomagerme
ster i Nyker og gennem 39 år orga
nist i Ny Kirke. 

Jytte Skovgnnrd, Kapelvej 20, Rønne. 
Falckoline, særlig beskæftiger med 
siddende sygetransport. Interesse for 
politisk arbejde og til 2001 sæde i 
Rønne Byråd for Socialdemokratier 
og senere for Borgerliseen. 

Svend Scho111m111 So/berg, Havnebak
ken 2, Svaneke. Advokat. Mangeårig 
formand for Svaneke Tennisklub og 
Svaneke Bridgeklub. 
27. oktober 1924 - 12. februar 2006. 

Jnrl So1111e, rid I igere Randkløvegård, 
Øsrermarie. Gårdejer, landmand, 
teknisk inrerescret mm. 
2. august I 924 - l l . juli 2006. 

24. maj 19 13 - 3. februar 2006. 

13. august 1944 - 19. august 2006. 

Peter Stougnnrd, Godthåbsvej 59 B, 
Øsrermarie. Keramiker, kunsthånd
værker mm. 
26. dec. 1940 - 3. marrs 2006. 

Knrl Kristin11 Svendsen,«Knfle«, 
Nordlyst 12, Rønne. Mekaniker og 
værkfører, I 973-2002 indehaver af 
Kalles Bådmotor, Srransvejen, Røn
ne. 
3. oktober 1928 - 12. januar 2006. 

Egon Øls Soremen, Skanørvej 2, Røn
ne. Radiomek:miker, redaktør, forfat
ter og pol itiker. Sad i Rønne Byråd og 
i Amtsrådet først for SF og senere for 
Venstre, formand for Amtets Kulrur
og Socialudvalg. Sidst konsulent mm. 
23. februar 194 1 - 12 dec. 2005. 

Jemjohn11 Westh, tidl. St. Lærkegård, 
Olsker, senere Pilebroen 6, Allinge. 
Gårdejer og fo rmand for konservativ 
vælgerforening i Allinge-Gudhjem 
Kommune, samt i bestyrelsen for 
sygekasserne på Bornholm. 
11. oktober 1922 - 26. marrs 2006. 

Den nye redaktørs efterskrift 
Med denne årgang 2006 har under
tegnede med glæde og forventn ing 
overrager redaktørjobber, og der er 
endnu føjer et led til i kæden af 
redaktører. Som de mange trofaste 
læsere vil se, er der sker små ændrin
ger, særlig med forsiden. Frem over 
vil der formentlig også ske små 
ændringer hen ad vejen. F.eks. vil 
der blive skrevet om kunsthåndvær
ket på Bornholm, og blive bragt 
portrætter af mange af de berydende 
og banebrydende kunsthåndværkere 
øen har og har haft. Vi begynder 
derfor naturligt med de to søstre 
Lisbeth og Gertrud Hjorth. For ae 
begynde med begyndelsen. 

Andre ryper artikler vil også finde 

plads blandt de mange spændende, 
oplysende og morsomme artikler, 
der er tradition for i dette kulturhi
storiske årsskrift. Indholdet afhæn
ger i høj grad af hvad forfarterne 
indsender, og kun fa artikler er skre
vet efter opfordring fra redaktøren. 
Hver redaktør har sine kontakter, 
ideer og referencer, sådan vil det 
altid være. 

Jeg kan afsløre at arbejdet med Jul 
på Bornholm er noget større end jeg 
havde forestillet mig. Det er blevet 
til langt flere telefonsamtaler, mails, 
breve og møder på gadeplan end jeg 
havde troet. Men spændende er det 
og meget berigende. Det viser hvor 
mange gode ideer forfarterne har, og 

hvilket spændende stof de arbejder 
med. Bornholm har en meget rig 
natur- og kulturhistorie, og det er 
den, vi øser af Der er meget endnu, 
som ikke er blevet fremlagt, ikl<e er 
blevet bearbejdet, og ikke blevet 
beskrevet. 

Så alle der har noget på hjerte, noget 
de arbejder med, eller gerne vil 
arbejde med, er meget velkomne ril 
at kontakte mig. 

Enten på telefon 56 95 41 9 1, på 
mail h.vensild@mail.dk eller ved 
brev ti l: Henrik Vensild, Storegade 
29, 3700 Rønne. 

God læselyst. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2005 - 2006 
Ved Jens Sørensen 

Abrahamsen, Lars (reel): Sommersk,e1: 
Christinnso og Kunstnerne. 
Udsrillingskaralog: Sophienholm 8. april - 11 . juni 2006. 
Johannes Larsen Museer 17. juni - 17. september 2006 
Srort format. Gennemillustreret fortrinsvis i farver. 176 s. 
Sophienholm, Kgs. Lyngby og Johannes Larsen Museer, 
Kerteminde. . ................................. . 

Anderberg, Astrid: Keramik gennem 50 å1: 
Indledende tekst: Peter T iemroth. 
Svensk oversærrelse: Hedda Kainz, Bornholms 
Kunstmuseum. Ill. I 04 s. Galleri Kaffesioner . ... . . ... . . 

AngartY'; Anker: Bornholm. 
Billedbog om Unde1jordiske og nndre kuriositeter. 
Ill. med tegninger af for fatteren gengivet i farvetryk. 
Srort tværformat. 1. og 2. udg. 2006. 72 s. 
Bornholms Tidendes Forlag .................... . .. . 

Anganty1; Anke1: 
Bdderbuch iiber Underirdische und andere Kttriositeten. 
(Tysk udg. af ovenstående) .... .... ..... .. ..... . ... . 

Arkitekturguide til Øerne. Red.: Kim Oirckinck-Holmfeldt. 
Guidens ca. 30 bornholmske bygninger er udvalgt af 
arkirekt O laf Lind i samarbejde med arkitekterne 
Jørgen Hegner C hristiansen og Kim Dirckinck-Holmfeldt. 
Ill. Farver. 336 s. Arkitektens Forlag. . .. .. ....... . .. . 

Bornholm. Aktuelle Informationen, 
historische und kulturwissenchaftliche Essays 
Jll. delvis i farver. 272 s. Filos, Erlangen. 

Bornholm mellem Øst og ~st. 
En udenrigspolitisk dokumentation af Bornholms stilling 
op til og w1der de sovjetiske befrielsestroppers ophold på 
Bornholm 1945 - 1946 og under den kolde krig. 
Udgiver med indledning og noter af Jacob Hornemann. 
Srort format. 874 s. Bornholms Tidend es Forlag. . ..... . 

Bomholm 2006 i billeder. Red.: Richardt Skovgaard. 
!li. med pressefotos. 64 s. Bornholms T idendes Forlag. 

Bomholms Gymnfl!ittm. Arsskrift 2006. Red.: Hans Fæster. 
Ill. med portrærter. 80 s. H akon Holm ApS. 

Bornholms Hojskole. Arsskrift 2005. Red .: Karsren Thorborg. 
111. 72 s. Tidendes tryk. 

Bomholms Nisse 2005. (Satirisk årshæfte). 
Ill. med regninger af Bent Kaas og C laus Seidel. 
32 s. Udsendt som tillæg til Bornholms Tidende 

168,-. 

150,-. 

148,-. 

148,-. 

348,-. 

250,-

298,-. 

98,-. 

af Det Glade Vanvid, Svaneke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gratis 

Bornholmske Samlinge1: III. rk. 20. bd. 
Jubilæumsudgave 100 år. Red.: Jakob Seerup. 
Ill. Med Bibliorekar Niels Foghr Hansen: 
Litteratur om Bornholm. {der også omfatter lokalplaner, 
rapporter og andet trykt materiale fra Bornholms 
Kommune og andre myndigheder). 
Bornholms Historiske Samfund. 176 s. 
For medl. af Bornholms historiske Samfund. 175,-. 250,-. 
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Colbergs Avis l. årg. nr. 1. G rundig undersøgelse af 
Colbergslægrens Historie. Personalhistorie der bygger på 
grund ige arkivstudier. 
!LI. 4 avissider i tabloidformat. 
Samlet og udgivet i det Colbergske Officin af 
Irene og Erik V. Krustrup, Colbergs House ofBooks, 
Sankt Mortensgade 18, 3700 Rønne. 
Udsendt med Bornholms Tidende 2. november 2005. 

Davidskolens årsskrift 2006. Ill. 19 s. 

Dolme1; Jane Lovscha/l: Med vinden drager.fro 
- mens rodder stikker dybt. 
Billedhugger Jun-Ich i- Inoucs - Forograf Janne Klerk. 
Katalog udgivet i fo rbindelse med Udstillingen 
19. juni - 7. august 2005. Ill. 71 s. Tryk: Burgundia tryk, 

G ratis. 

Rønne. Bornholms Kunstmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,-. 

Diinemark: Bornholm, Wandem auf den Kiistenpfad und 
lnseltour per Rad. 24 farveillustrationer. 123 s. 
Conrad Srein Verlag .... .. .... ..... . .... .. . . ...... Ca. 115,-. 

European Ceramic Context 2006. 
The Island of Bornholm, Den mark. 
Exhibirion Catalogue: September 8. - Ocrober 22. 2006 
(1/3) Established Ceramists - 125 s.The Art Museum of 
Bornholm. (2/3) YoW1g Ceramists - 109 s. Grønbechs Gård, 
Hasle. (3/3) Indusrrial Ceramic Designers - 93 s. 
Hjorrhs Fabrik, Rønne. Editor: Lara Juhl Jacobsen. 
Translation: Dorte Herholdt Silver. Grafic design & 
printing: Burgundia tryk, Rønne. Ill.: Farveforos. 
Stort format. I al t 227 s. Published by Bornholms 
KunstMuseum, Grønbechs Gård and Hjorts Fabrik -
Bornholms Keramikmuseum. Sanu er pris 1-3. . . . . . . . . . 300,-. 

Fart på lokale fadevarer - en rapport ji"fl Bornholm 
og de damke småoer. Ill. farver. 22 s. . ..... . ...... Pris ikke ffl!tsat. 

Filholm, Bjarni Akesson: Tresserglimt ji"fl sol.skinsøen. 
Erindringer. Ill. 80 s .. ... . ..... .. ... . .. ... .... . . . . 

Fortidsminder på Bornholm. Natur & Miljø. 
3. rev. udg. Ill. farvetryk. 11 2 s. 
Bornholms Regionskommune. . ............... . .. . . 

Friis, Poul: Svanekesuiten - Barn af min by 
Ill. med Foros: Carola Harrel. 152 s. T ilhørende cd 
med digte af Djorn Juni. So list: Aja Braid. Komp. & arr.: 
Mogens S. Dam. Bornholms Tidendes Forlag. . ....... . 

Frost, Per jermiin: Afrikansk Kunst. The Frost Collection. 
Tekst, Jay-out og fotos: Per Jermiin Frost. 
Grafisk Tilrettelægning: Alvin Therkeldsen. 
Forord: Lars Kærulf Møller .. Ill. med farvefotos. 
A4. 92 s. Bornholms KW1stmuseum. . ....... . .. . .. . . 

Gregersen, Hans: Bornholm. Ill. (farve) med regninger 
og kort af Frede .Faber. 96 s. Højers Forlag. . . . ... .... . 

Hansen, Finn: NaturBomholm. 
Guide til NaturBornholm og nærliggende lokaliteter, 
Klintebal<l<en, Læsåen og Risebæl<l<en. Ill.: Jane Hamilton. 

168,-. 

80,-. 

198,-. 

150,-. 

198,-. 



Ny udg. (Tidl. I. udg. 2001). 64 s. 
Hos udgiveren: NarurBornholm 30,-. . ..... . Bogladepris 

Harild, Kirsten So1111e: Kampen om oen. 
Børnebog. 185 s. Gyldendal. . . .. . .. ...... ... . .... . 

Harris. Preben: Mi11 ukendte fiu: 
Erindringsbillederfi"ll vor nænneste fortid. 
173 s. Gyldendal. . ......... .. .... .... ..... . .... . 

Hauge, Sam: Natten til sondag. Digte. 56 s. Privattryk ..... 

Hessellimd, Birgit og Lars KÆmlf Mol/er: 3 x Sal ro. 
Red.: Lars Kærulf Møller. Udscillingskacalog: 
Bornholms Kunscmuseum 2. april - 11. juni 2006. 
Nordjylland Kunscmuseum 24. juni - 17. sept. 2006. 
Ill. Fotos: Ole Haupt, Simon Laucrop. 
Thorning og Halskov. Forcrinsvis farvefocos. 80 s. 
Udgiver: De to museer. . ..... . . . . .. . .. .Indb. helpap 

Henriksen, Leif BOFA- keramik 1953 - 1963. 

58,-. 

229,-. 

199,-. 

139.-. 

145,-. 

23 s. . ........................... . ... . ........ Privamyk. 

Holm, Birger Reker: Perifere eksistenser - små Faktione1: 
(Små cekscer). Omslagscegning: Bence Skov-Hansen. 83 s. 
Eger Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,-

Holm, Birger Reker: Filmarbejde. 
Ill. med 6 regninger af Bence Skov-Hansen. 264 s. 
Eget Forlag ... .................. ............... . 

}onsson, Ivar: Karrwe/valsen. 
Forcællinger ................................... . 
Tilhørende cd med seks melodier ...... . ........... . 

}orgensen, Henrik: Lobeskolen 
- en træningsguide til 5 og 10 kilomete1: 
l 04 s. Gyldendal. . ... .......................... . 

Knudsen, Ann Vibeke (red.): 
Bornholms Mweum I Bornholms Kunstmuseum 2004- 2005. 
Gennemillustreret delvis i farver. 128 s. 
Bornholms Museums forening. . .. .......... ...... . 
Gratis for med.I. af Bornholms Museumsforening ....... . 

Kofod, Dennis Gade: Brondtjætten. Roman. 269 s. 
Forlaget Rosinance .............................. . 

KÆrgaard, jo Dam & Steffen Brandt: 
25 vandringer i Oluf Hosts fodspo1: 
Ill. med farvefotos af Jo Dam Kærgaard. 
Score tværformat. 
40 upagn.s. Oluf Høst museer. .. .... . .. .. ... ..... . 

Laske, Friedrich: Die Rundkirchen 111if Bornholm. Ill. 112 s. 

250,-. 

150,-. 
40,-. 

169,-. 

145,-. 

249,-. 

125,-. 

Filos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,95. 

Lau, Damaris: Vejen hjem. Bogen der taler til dig. 
160 s. Aschehoug .... . ... . ... . . . .... ... . ... Helpap 199,-. 

L111ericlsen, Soren og Kaj Hallberg: Titren går til Bornholm. 
Ill. farver. 4 .udg. I .opl. 132 s. Policikens Forlag . ... .... . 130,-. 

Nn.turpå Bomholm. 4. Årgang. 2006. 
Ill. med farvefocos. 64 s. NaturBornholm. 

Nielsen, Einer Emil: Shanhaj-somændene 1940 - 1945. 
Danmarks glemte sofolk. Det gule helvede. 
Ill. med focos, porer., kort og tegninger. Delvis gengivet 

70,-. 

i farver. 218 s. Forlaget Emilios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 00,-. 

Nyborg, Anders: Præsentation af kzmstneren Anders Nyborg 
(f 1934) og ham værker. Ill. 64 s. Galleri Svaneke. . . . . . . . Gracis. 

Rijbjerg, Klam: Esbern. 
Roman. (Bygger på digceren Gustaf Munch-Pecersens 
og maleren Ole Wiedemann Høscs skæbner). 363 s. 
Gyldendal. Ord.udg. 299,-. . ......... Paperback 

Sandberg, jens Henrik: Med venlig hilsen 
- Kimstnere skriver brev. 
Ill. fortrinsvis af Oluf Høst. Farvegengivelser. 
Stort tværformac. 63 s. Oluf Høst museet, Gudhjem. 

Sandberg, jens Henrik: Narres/In 
- Oltif Hosts hus og have i Gudhjem. 
Ill. med farvefotos af Janne Klerk. Score tværformat. 119 s. 
OlufHøsc museer. . ............................ . 

Sandberg, Jens Henrik: (Oliif Host og fiskerlejet Vang??). 

100,-. 

149,-. 

275.-. 

Vang - nu og da. . .................... . ...... Pris ikke oplyse 

Serena, Lars (red.): L. Hjorth - kemmik gennem 150 år. 
Gennemillustret - delvis med farveforos. 224 s. 
Bornholms Museum. . ............. . .Indb. I helpap. 

Soderbergh, Catharina: Landsort 
- Skanor: din guide till Ostkustens iiar. 

275,-. 

Ill. 2.oppl. 405 s. Svensk-norsk Bogimport. . .......... Ca. 398,-. 

Soe, Synnove: Når den blå hane gale1: 
Roman. 214 s. Lindhardc & Ringhof. 

Tempelridderne på Bornholm. Udvikling af oplevelsesturisme 
på Bornholm. Ill. 22 s. Projektforslag udarbejdet af Kulcur 

199,-. 

og Kommunikacion for Bornholms Kommune. . . . . . . . . Gratis 

Ti·oldborg, Lars, Hans Jorgen Henriksen og Per Nyegaard: 
Report. DK-model. 
Ill. farver. 30 s. GEUS, Geological Survey of Denmark 
and GreenJand ................ ... .. ......... Pris ikke oplyse. 

Ære være Leonora. Kristian Zahrtmann og Leonora Christina. 
Red.: Marianne Saabye og Jan Gorm Madsen. Tekster: 
Marita Akhøj N ielsen, Jan Gorm Madsen og 
Trine Dissing Paulsen. Udgivet i forbindelse med 
udstillingen 8. sep. - 30. dec. 2006. 
Ill. med malerier gengivet i farvetryk. 
Scorr formac. 96 s. Den H irchsprungske Samling, 
Scockholmsgade 30, DK 2100 Kbh. Ø. . ............ . 

Listen omfatter kun boge1; der skormes af almen interesse, 
og der tages forbehold for fejl og prisændringe1: 
Registreringen er afiluttet pr. 15.10. 2006. 

129,-. 
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0 

ARET RUNDT! 
~or nholm~ Eibenbe 

-bragt til din dør 
gennem 140 år 

med alt hvad du behøver for at 
følge med i debatten på Bornholm 
og livet i stort og småt på vor ø. 

Avisen kan også 
blive din ... 

Kontakt abonnementsafdelingen: 

Ring 56 90 30 00 
eller e-mail: 

abonnement@bhstid.dk 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs mere: 

www.bornholmstidende.dk 
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Bornholmske 
\ 4 .b6g(t.dglVS1ser 

~ . . 

• 

Svanekesuiten 
Essays: Poul Friis 
Fotos: Carola Hartel 

lncl. CD med sange af 
Djorn Juni sunget af 

........ "... · . 
... " .. " ... 

Arkitektur på 
Bornholm 

Birgit Stoltz Andersen 

50 bornholmske eksempler på 
god arkitektur fra 1900-tallet. 

Kr. 95,• 

Aja Braid akkompagneret af Ebbe Torgersen.
1 98 Erik Lindblad, Mogens Dam Kr. ,. 

s"'~'-DYR Skaldyr & Skidtfisk 
~· Ulla Høst 

Østersøens Blå 
Ulla Høst 
-om Østersøens fisk og 
stemning, ledsaget af 
opskrifter på lækkerier 

Kr. 148,-

-ledsaget af opskrifter 
på lækkerier. 

Kr. 148,• 
r-"~..:.!.{..b[ "S L 

Bornholm mellem 
Øst og Vest 

Jacob Hornemann 

n udenrigspolitisk dokumentat ion 
op til og under de sovjetiske 
befrielsestroppers ophold på 

Dun til søsters dyne 
En vandrehistorie, tegnet og 
fortalt af Hanne Mai/and 

Kr. 98,• 

Bornholm 1945-46 og 
under den kolde krig. 

Kr. 298,• 



Autoriseret forhandler af: 

$ SUZUKI 
<§> 

KIA MOTORS 

www.bornholmerbiler.dk 

•Lave km-tal• Færre/ingen stenslag• Mindre/ingen rustangreb 
= 3 gode grunde til at handle bil på Bornholm 

1. Du får egen 
servicerådgiver. 

2 . I gennemgår 
bilen samm en. 

3. Du fåret 
skriftligt t ilbud . 

4. Værkstedet udfører 
kun det arbejde 
som I er enige om. 

5 . Du får supplerende 
oplysninger, når du 
henter bilen. 

6 . Din servicerådgiver 
følger op og holder 
forbindelsen. 

7. Udfyld vores 
kundetilf redsheds
skemaer - vi vil 
gerne blive bedre! 

Aut. Service 
Ford, Mazda, 

Suzuki 
- hverdage til kl. 17.30 

(Åkirkebyvej) 

bil huset 
har sit eget 

TESTCENTER 

Vi er med i en kæde af 
frie værksteder, der går op i 

din bils sikkerhed. 

DERFOR 
TILBYDER VI: 

• Service & reparation 
til alle bilmærker 

• Gratis service
rådgivning 
(få klar besked om 
din bils tilstand) 

• Klargøring til syn 
• Bilsyn tirsdag, 

onsdag og torsdag 
e PAVA og Merscasol 

bundbehandling 

SPECIALE: 
Aut. forhandler og service: 

SUZUKI I KIA 

Dansk Autohjælp 
- tryghed på vejen 

Det er bil husets 
egne mekanikere 

der kommer ud til din 
havarerede bil 

- 24 timer i døgnet! 

Delphi Aircon 
Service 

-Vi anbefaler 
et servicetjek 

hver 30.000 km 
eller hver andet år 

Uheldet er sket 
- hvad så nu? 

Du bestemmer 
selv dit værksted! 

- Vi henter bilen 

- Erstatningsbil 
tilbydes 

- Omg. elektron isk
skadesrapport 

- Hjælp til 
papirgang med 
forsikring 

- Servicerådgivning 

- 3 års GARANTI på 
karrosseriarbejde 
og larkering 

- Tilbud på 
rustarbejde 
til faste priser. 

- Handicap 
opbygninger 

".og så fik vi slet ikke fortalt, at vi yder fuld ombytningsret for biler over kr. 60.000 inden for 30 dage, hvis du fortryder og hellere vil have en anden 
tilsvarende bil i vores udstilling. Biler over kr. 100.000,- yder vi 6 mdr. 's fuld brugtbilgaranti oven i de 24 mdr's reklamationsret som købeloven kræver. 

bilhuset ~ 
NEXØ: Falckvej 1 · 3730 Nexø ·Telefon 56 49 22 52 · Telefax 56 49 22 42 · Åbent: Man.-fre. kl. 7.30-17.00 

Rønne: Zahrtmannsvej 98 · 3700 Rønne • Telefon 56 95 92 52 · Telefax 56 95 36 52 
Åkirkebyvej 51 · 3700 Rønne · Telefon 56 95 08 04 · Telefax 56 95 41 10 · Åbent i Rønne: Man.-fre. kl. 7.30-17.30 ·Søn. kl. 13-16 

mail@bilhuset.dk www.bilhuset.dk www.bornholmerbiler.dk 
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Alt i blomster 
og planter 

til hus og have ,...- ., 

ea, Værtinde 
buketter 

ea, Brude 
buketter 

ea, Bord 
dekorationer 

ea, Begravelses 
binderi 
- Det er os 

med det store udvalg! 

ÅBNINGSTIDER: 
Hverdage . . kl. 8.00-17 .30 
Lørdage . ... kl. 8.00-1 5.00 
Søndag .... Lukket 
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.... ".;I~ EN NY HJEMMESIDE colbergs.dk 
Bornholmiana, 

kunstbøger, illustrerede bøger, 
førsteudgaver, finere indbindinger, 

nye bøger, historie, arkæologi, 
natur, håndarbejde, galleri, plakater, 

fred og ro. 

COLBERGS
0 

HOUSE OF BOOKS 
BORNHOLMS BOGHUS - BØGER SIDEN 1833 

ANTIKVARIATER · AVISER · BOGHANDEL · FORLAG 

~.C ~ 
, ·· o -. !• \" ""~ 
~-~-

\\'orld Cl:iss Qunlit) 

BORNHOLMS ANDELSMEJERI 



'*' Score udvalg i vin og spi ricus 

'*' Udbringning af vingaver 

'*' Dagblade '*' Ugeblade '*' Månedsblade 

'*' Alc i udenlandske aviser og cidsskrifcer 

'*' Score udvalg i modemagasiner 

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL 

RÅDHUS· I KIOSKEN __ ....,.. 

SNELLEMARK 34 
Telefon 56 95 07 66 · Fax 56 93 19 55 

E-mail: info@raadhuskiosken.dk 

www.raadhuskiosken.dk 
- Vin på nettet 

Aut. tips- og lottoforhandler 
- scår altid cil Deres tjeneste! 

Husk vor vinogram-ordning · Dækker hele Danmark 

W SKJOIDBU•E 

Rønne ~•.Danske 
'VV Bedemænd 

Begravelsesforretning 
v/ Peter Lund 

Begravelser og 
ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Firmaet er tilsluttet 
Brancheorganisationen 
Danske Bedemænd, der sikrer 
kvalificeret hjælp og rådgivn ing 

Østergade 43, 3700 Rønne 

56 95 06 44 

/ -

COPENHAGEN 

Swingvase 

fra 14975 

Dustpan and broom 

14975 

Washingupbowl 
and brush 

44975 

Kitchenbowl 
set 

34975 

Torvegade 2 · 3700 Rønne· Telefon 5695 011 1 
Man.- tors. 9.30-17.30 · Fre. 9.30-18.00 · Lør. 9.30-14.00 
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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 

God jul og 
godt nytår 

ønsker 

I ]an]ensen 
Jt()I~ Ved Lunden 10 

BIND 3700 Rønne 
Tlf 56 95 24 84 

• 
• 

Fax 56 95 41 35 
Mobil 20 21 22 66 

Valg af revisor er en tillidssag 
Vi kan tilbyde assistance til 

Budget · Regnskab/bogføring · Rådgivning 

Revision af ApS, A/S og offentlige virksomheder 

Vi vil gerne som sparringspartnere være behjælpelige med at skaffe resultater 

RØNNE REVISION 

St. Torvegade 12 · 3700 Rønne · Tlf.: 56950595 · Fax: 56957991 

E-mail : post@ronnerevision.dk · www.ronnerevision.dk 

PARTNER I REVINET GRUPPEN 
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~PhotoCare 
-fordi livet ikke kan tages oml 

Store Torv 4 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 54 54 

lille Torv 14 · Rønne 
Tlf.: 5695 9449 

Vi e lsker dem der 
elsker deres hobby 

Hele øens nye vinsted 
Rustikke og hyggelige omgivelser, 
hvor vi gerne fortæller 
om. de enkelte vine 
fra hele Verden. 
Her kan du erfare, 
at kvalitet ikke 
behøver at koste 
en bondegård. 
Vi fører også lækre 
bornholmske 
kvalitetsprodukter. 

BORNHOLMS 

I cafeen serveres vin til fornuftige 
priser, kaffe, the samt Øl 

• 

og vand eller en 
lækker bornholmsk 

frokosttallerken ved 
forudbestilling 

(maks 20 personer). 
Vi arrangerer end-

• videre vinsmagninger, 
gerne med 

særlige temaer. 

VIN FORSYNING 
Torvet 2 st., 3720 Aakirkeby, tlf. 5694 0060, mobil 2029 2005 

vin@wolff.dk • www.bornholmsvinforsyning.dk 
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En butik med masser af gaveideer 
også modesmykker fra mange danske designere 

~® 
- som et rigtigt eventyr! 

Kom og kig - Vi har meget at byde på ... 

~ Ur- & Guldhuset ~ 
BORNHOLMERCENTRET · St. Torv 11 - 3700 Rønne 

Merete og Kenn Lund · Telefon 56 95 02 70 · Fax 56 95 37 06 
www.ur-guldhuset.dk . post@ur-guldhuset.dk 



BORN H<?LMS ~ TRAFIKKEN 

111 11 
5 7 0 3 8 13 007611 

Tel. +45 5695 1866 · Book onl ine: www.bornholmstrafikken.dk 


