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FORORD 

Det er ikke hensigten med denne 

bog at give en historisk skildring 

af byens stilling, men ved nogle 

løse blade vise et lille bysamf1mds 

og dets menneskers strid og stræb 

for det daglige brød og for byens 

ttdvikling. Jeg har valgt perioden 

1890 til 1914. Det er mit håb i en 

senere bog at kttnne skildre byens 

stilling ttnder verdenskrigen og op 

til vore dage. 
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BYEN 

Rønne var engang en af Danmarks største provinsbyer, i 1801 
nr. 7 i rækken efter indbyggertal. Skønt byen i hvert af forrige 
århundredes to halvdele næsten fordoblede indbyggernes tal, fra 
2436 i 1801 til 9292 i 1901, var den dog stadig bleven overfløjet 
af andre byer. Endnu i 1840 var Rønne nr. 8 (4055), i 1860 nr. 9 
(5435), i 1870 nr. 10 (5505) og i 1880 den tolvte i størrelse med 
6471 indbyggere. Horsens, Svendborg, Viborg, Vejle og Kolding 
var i årenes løb vokset større. - Medens Kolding i tiåret 1870-80 
rog til med 32,24 pct., voksede Rønne kun med 17 ,36 pct., hvilket 
dog var betydeligt mere end f. eks. Slagelse og Roskilde, hvor for
øgelsen kun var 11 ,12 og 12,87. Men i de 50 år fra 1880 til 1930 
er byen stadig gået længere og længere nedad i rækken og var i 
1930 nr. 24. Og Rønne bys historieskriver, M. K. Zahrtmann, har 
ret, når han i sin »Rønne By og Borgere« (1927) skønner, at ind
byggernes tal ikke inden 1950 atter ville være fordoblet, og tilføjer: 
»og dette turde vist være godt«. Thi mulighederne for en sådan 
forøgelse er ikke til stede på en Ø af Bornholms størrelse. Øens 
befolkningstal steg fra 19507 i 1801 til 38761 i 1890. D en gen
nemsnitlige årlige tilvækst ændredes betydeligt i perioden 1860-90 
for land og by. Det første tiår var tilvæksten for landbefolkningen 
1,04 pct" for bybefolkningen 0,50 pct., fra 1870-80 henholdsvis 
0,60 og 1,83 pct., men for 1880-90 stiger landbefolkningen kun 
med 0,20 pct., medens stigningen for byernes vedkommende er 2,05 
pct. Men er Rønne end således i folketal rykket langt ned i rækken 
af danske provinsbyer og muligvis vil rykke længere ned, så har 
byen dog i den sidste menneskealder fulgt godt trop med andre 
byer i udviklingen. N år man ser på byen, som den var i 1890'erne, 
og som den er i slutningen af 1930'erne, dens gade- og kloakfor-
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hold, kommunale værker, havnen, handel og industri, og samtidig 
husker, at byen i dette århundrede har lidt under 2 hårde kriser, 
først krigen og dyrtiden, senere den frygtelige stilstandsperiode i 
begyndelsen af tyverne, kan rønneboerne kun være glade og stolte 
af at have ført deres by frem til det trin, den nu står på. 

Det skal være min opgave først at give læserne et billede af 
90'ernes Rønne, føre dem gennem krigsridens besværligheder og 
stilstandens vanskelige tid og til slut give et billede af vor tids 
Rønne. Jeg bygger mine skildringer på oplysninger fra bladene, 
byrådets arkiv og mundtlige meddelelser. 

Byen havde det samme særpræg i 90'erne som i vore dage: mest 
små enetages huse, mange og krogede gader. Medens Kolding i 
1880 havde 662 bygninger, Slagelse 424 og Roskilde 4 14, havde 
Rønne 1254, og de fire byer havde omtrent det samme indbyg
gertal. I 1890 var rønnehusenes tal vokset til 1692. Rønne var en 
underlig blanding af på en gang at være en ren og proper by og 
samtidig en svinsk, uhygiejnisk by. Intet kloakvæsen, men uhum
ske render, dårlig gadebelysning, men samtidig pænt vedligeholdte 
huse med blomsterpyntede vinduer ud til gaderne og ret renholdte 
gader. En tysk turist roser i et pommersk blad 90'ernes Rønne: 

»De udmærket brolagte gader er skinnende rene, husene ser ud, 
som de var pudsede i går. Her hører renlighed hjemme. Jeg har 
aldrig set noget lignende på mine mange rejser. « Han omtaler de 
smukt passede blomsterhaver og ser, at bornholmerne holder af 
blomster. Ved sin afrejse udbryder han: »du venlige, renlige lille 
stad!« Turisten havde som turister mest kun set facaden. En af den 
tids rønneboere, der så mere end facaderne, skomagerlærlingen, den 
senere berømte forfatter, Martin Andersen Nexø, skildrer i »Pelle 
Erobreren« byen således: 

»Der lå husene så pynteligt til gaden, lide ud og ind, med snur
rige gamle døre og blomster i alle vinduer. De glinsede af blank
tjære fra bindingsværket og var altid friske i kalkfarven: okkergule 
eller blændende hvide, søgrØnne eller blå som himlen. På solskins
dage fik man indtryk af fest og flagning. Men Pelle havde under-
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Store Torv 1894 

søgr bagsiden af hvert hus, og der var der vasketude med langt, 
slimer skæg, stinkende svinetønder og en stor møddingkasse med 
en ram hyld over. Stenbroen flød med sildegjæl og rorskemaver, 
og murene var skjoldede med grønt mos forneden.« 

De fleste beboere havde deres svinesti i den lille gårdsplads og 
opdrættede grise - for fattigfolk var det en sparekasse. Sommeren 
igennem plukkede børnene svinemælder og andet grønt til den 
lille gris; efter høsten gik kone og børn på markerne og pillede 
aks, og efterårsdage gik en del af mandens fortjeneste til foder. Der 
kæledes for denne gris; den skulle jo blive arbejderhjemmets støtte 
i de lange vinterdage, hvor det var skralt med arbejde og fortje
neste. Hen mod jul slagtedes grisen. Det var en festdag i hjemmet. 
De gamle husker endnu fars og mors travlhed om morgenen, bør
nenes spænding, til grisen var stukket og væltet ned i det srore kar 
med dampende hedt vand, hvor den skulle skoldes og skrabes. Og 
op gennem dagen emmen fra de kogende gryder, duften af flæsk 
og blod og krydrede urter, de første bidder af varmt flæsk, der spi
stes til rørt rugbrød. Det var en festdag! Ligesom julen. Til hverdag 
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kendte man i arbejderhjemmene ikke til pålæg på maden, sjældent 
til øl eller mælk. Juledag spistes der frokost i modsætning til andre 
dage på festlig vis. Da havde mor lavet sildesalat, andefedt, hjem
melavet rullepølse og h jemmebagt hvedebrød. Det var en fest for 
børnene, når man en af dagene før jul så kusken fra Gads bryggeri 
aflevere et anker juleøl, der sammen med de andre herligheder for
højede juledagens frokost. Og det var en fest for børnene i dagene, før 
juletræet tændtes, m ed saks og klister at lave pynt til træet, kurve 
og kræmmerhuse, der fyldtes med godter og pebernødder; alt lavede 
man selv; man kendte ikke til at købe glimmer og anden pynt. 

Men i de fattigste hjem kendte børnene ikke meget til disse glæ
der, ikke juletræ, ikke meget til festmåltider. 

Men forud var det ikke så festligt. Fra svinestien flød stinkende 
væske ud til rendestenen eller blev stående mellem gårdens toppede 
brosten og blandedes med sildegæl og madrester. Fra møddingen 
steg ram stank op mod himlen. D en blev jo ikke kørt ud for ofte. 
Når bunken var tilpas stor, kørtes eller bares den om morgenen ud 
på gaden, hvor efterhånden møddingerne fra flere huse lagdes i 
bunker og fyldte gaden med deres ildelugtende dampe. Hen på dagen 
kom en vogn fra landet og hentede gødningen; men stanken hang 
mellem gadens huse hele dagen, helt ud på natten. Den tids w. c. 

var det lille hus i en krog af gården ved siden af møddingen, hvor 
rummets indhold ofte blev skovlet ud. Mange steder havde man ikke 
tØnde, men kun en kasse til at dække over de menneskelige udtøm
ninger. 

I 1887 havde byrådet vedtaget en ny sundhedsvedtægt, der forbød 
svineholdet og bestemte, at der skulle anvendes tØnder til latrinerne. 
Indtil 200 tØnder udbødes i licitation. D er var kort forinden ud
nævnt en ny distriktslæge i byen, P. W. E. Hansen. Det var en mand 
med lyst og initiativ til at gennemføre reformer. Og i næsten hvert 
andet møde i lang tid forelå på byrådets bord forslag fra sundheds
kommissionen om ændringer i de bestående forhold. 

Forbudet mod svinehold vakte naturligvis forbitrelse og mod
stand. Nogle beboere androg om ophævelse af forbudet, andre om 
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Brolægningen i Vio/Jtræde 

en anden anvendelse af bestemmelsen, og byrådet henstillede til 
kommissionen at anvende bestemmelsen »på en lempeligere måde 
end hidtil er sket«. 

Men det var særlig natrenovationen, der gav rådet anledning til 
lange drøftelser og var ved at give de gode rådsmedlemmer grå hår. 
Efter vedtægten skulle tØndesystemet være gennemført senest 1897. 
Men endnu 1893 var kun 700 af byens 16-1800 latriner forsynet 
med tønder. Det var både uvilje mod den nye ordning og måske også 
manglende evne. Sundhedskommissionen opfordrede byrådet til at 
hjælpe de husejere, som manglede evne til at skaffe anordningsmæs
sige latriner; men rådet »kunde ikke give et almindeligt tilsagn i 
så henseende«. Udkørslen vakte også kritik. »En arbejder« benævner 
i 1893 i »Bornholms Tidende« udkørslen som »det kommunale 
griseri« - ofte dryssede latrinvognene store dele af deres indhold 
ud over den toppede brolægning. Man nøjes ikke med som i andre 
byer at vande gaderne; her - skrev bladet spydigt - er man så frem
skreden, at man parfumerer gaderne. Han anbefaler to midler: 
tætsluttende låg og en jævn brolægning i alle byens gader. Spydigt 

5 



BYEN 

føjer han til, at rådet hellere skulle give penge ud til sådant nyttigt 
arbejde og ikke til guldbryllupsstads - byrådet havde anvendt en 
større sum til en fest i anledning af kongeparrets guldbryllup. 

Det lige så snedige som sparsommelige udvalg foreslog at an
skaffe 100 tætsluttende låg med gummiringe til tønderne. Det var 
en udgift; men man kunne spare en del penge, da tønderne blev så 
lugtfri, at udkørslen kunne ske om dagen. 

Udvalget ville også bygge desinfektionsanstalt ved fattiggården 
til rensning af tønderne. Man drøftede udførligt tre forskellige låg, 
om rensningen skulle ske ved damp eller håndkraft, og om spilde
vandet måtte løbe til Tevandsbækken. Tevandsbækken er nu dæk
ket af Zahrtmannsvej; men den gang lå ved enden af bækken en 
kilde, »Løvehovedet«, hvor folk hentede vand, når de skulle koge 
ærter. I en halv snes møder drøftedes disse spørgsmål grundigt og 
længe. Sagen var aktuel; thi i de tider hærgede koleraen Hamborg 
og andre tyske byer. Tønderne blev ikke ordentligt rensede eller 
desinficerede og ville således under en epidemi virke som slemme 
smittebærere. Således havde »velmeriteret medlem af byråd og sund
hedskommission« dr. Kabel! sagt i byrådet; men dette havde allige
vel ikke råd til at antage et par mænd til at rense latrintØnderne, 
skrev »Tidende« i den tid, da frygten for kolera var størst. 

I et af møderne foreslog den sparsommelige borgmester at nøjes 
med at købe 20 låg. Anstalten blev et træskur; damprensningen blev 
opgivet; den var for dyr, og, som dr. Kabell sagde, »man sidder jo 
da ikke på tØnderne, men på låget«. Rensningen overlades til lem
merne på fattiggården. 

Nogle år senere fastsættes nøjagtige bestemmelser om latrin
husenes indretning. D et hed i den ny vedtægt bl. a., at sæde-hullet 
må helst være ovalt og skal forfra-bagtil være mindst 12 rommer. 
Men den største ændring var vel nok, at dørenes lille idylliske hjerte
formede hul erstattedes af tremmeværket »mindst 1 al. hØjt og 16 
rommer bredt«, sådan som det endnu bruges, hvor w.c. ikke er 
indført. Tøndesystemet blev efterhånden gennemført i alle ejendom
mene på nær hos et af de byrådsmedlemmer, der som udvalgsmed-
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Telegraf bestyrer Carstem' have, St. T orv-Snellemark, ca. 1894 

lem var med til at gennemføre den nye ordning. Indtil 1917, da 
den gamle, ansete kommunalmand, sagfører og justitsråd N. C. 
Olsen døde, havde Olsen kunnet klare sig med at gå i dækning bag 
sin haves mange og store ribsbuske. 

Nogenlunde var brolægningen på de to torve, i St. Torvegade, 
Østergade og Søndergade, færdselsårerne fra det øvrige Bornholm 
til byen. Og nogenlunde var det i enkelte andre af gaderne i den 
ældre bydel. I de fleste af smågaderne - og byen havde allerede 
da omkring 120 gader - var belægningen toppede brosten, og for
tovene var ligeledes runde sten, blot af mindre format. Men da 
den store part af byens beboere uden for kredsen af embedsmænd 
og storkøbmænd gik med træsko, voldte den gammeldags brolæg
ning ikke så stor ulempe. 

Men værre var det i de såkaldte »private gader«, de ny kvarterer 
på Bidstrups Løkke i sydvest, Johnsens Løkke i sydøst og i kvar
tererne Øst om den gamle bydel. Her lå gaderne under vinterens 
regn i et trØsteslØst søle, under efterårets blæst i et rygende sandstøv. 
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Private bygmestre anlagde i disse kvarterer »gader«; de byggede 
billige huse til salg til arbejderne; men de glemte at lave selve 
gaden i stand, og de tog intet hensyn til de trafikale og hygiejniske 
krav. Når de havde fået husene vel solgt, brød de sig ikke mere om 
gaden; den måtte de nye husejere selv om. Byen savnede vedtægter, 
der kunne hindre denne fremgangsmåde, og mest savnedes forståelse 
af spørgsmålets betydning. Et godt eksempel er et andragende i 
1894 fra beboerne i Vesetsgade, der bad rådet erhverve hjørneejen
dommen Vesets- og Møllegade, da gaden ellers ville blive indsnæv
ret 7 fod i bredden. Byrådets flertal afslog - det var et skråplan at 
komme ind på; thi - sagde borgmesteren ved behandlingen af et af 
disse andragender - »holde vi vor faderlige hånd over denne vej, 
kommer vel de andre snart efter«. 

Gang på gang androg beboerne byrådet om at få gjort noget ved 
gaderne; men det faderlige byråd sagde altid nej. Selv da maskin
drejer H. P. Jensen m. fl. beboere af Johnsens Løkke samme år 
androg om istandsættelse og belysning, mod at beboerne betalte 
halvdelen af udgifterne i forhold til hver enkelts gadefacade af
dragsvis i løbet af 5 år, blev dette kort afslået. 

Og man fandt ikke på ved en gadevedtægt at hindre anlæggelsen 
af nye private gader. Det har kostet senere tiders skatteydere flere 
millioner kroner at få rådet bod på fortidens synder på dette område. 

Det vil dog være uretfærdigt at mene, at rådet til gengæld ofrede 
store summer på de offentlige gader. Efter flere klager fik Stengades 
vestlige ende en reparation - 2 læs skærver. Dette arbejde udførtes 
af en avlsbruger for 8 kr., hvor »dog ikke indgik levering af skær
verne, men kørslen af dem«. Og en anden offentlig vej sydpå fik 
2Y2 kubikfavn skærver og 10 læs grus. Den samme avlsbruger til
bød at udføre dette arbejde for 50 kr. og i samme pris at regulere 
vejen et par gange i løbet af det første år. Kommunen leverede dog 
skærverne fra fattiggården. 

Under en af sagerne drøftedes, om gamle sten fra Østergades om
lægning skulle bruges i Ellekongstræde eller Larsegade. Der faldt 
følgende bemærkninger: 
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Ab11e rendestene, Lille T orv-Stålegade, ca. 1900 

Borgmesteren: »Larsegade er et helt himmerige mod Ellekong
stræde.« Fagerlund: »Larsegade er også slem. « 

Fysikus Hansen: »Larsegade er bedst på det stykke, der ikke er 
brolagt.« 

Detailhandler Jens Nielsen tilbød på bygningskommissionens op
fordring at afstå 20 kvadratalen grund på hjørnet af Storegade
Kirkeplads til udvidelse af Storegade, da han skulle bygge om. By
rådet fandt de forlangte 300 kr. alt for høj en erstatning og afslog 
tilbudet. Så byggede købmanden om, og endnu stikker denne ejen
dom som en pukkel frem i den smalle gade. 

Da ejendommene fra Slippen op mod Søndergade i 89 skulle 
ombygges, foreslog teglværksejer L. C. Kofoed, der forøvrigt ved 
flere lejligheder viste at have mere forståelse af disse spørgsmål 
end det øvrige byråd, at kommunen skulle erhverve nogen grund 
til udvidelse af Østergade, og rådet mobiliserede både gadeudvalg 
og bygningskommission til forhandling med ejerne. Da disse ikke 
gratis ville afgive nogen grund, og rådet ikke fandt ekspropriation 
nødvendig, sabledes teglværksejerens fornuftige forslag ned. 
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Sparekassen skulle 1894 flytte fra Grønnegade og havde købt 
telegrafbestyrer Carstens have på hjørnet af St. Torv-Nygade (den 
gang Torvegade) . Bestyrelsen tilbød at afstå 128 kvadratalen grund 
a 5 kr. pr. kvadratalen, for at gaden kunne reguleres. Borgmesteren, 
konsul Hintze og bygmester Janus Dam tilrådede tilbudet; men 
ved afstemningen fik forslaget kun de tre medlemmers stemmer, 
medens tre stemte imod, og resten sov. Så lod formanden foretage 
navneopråb, og nu var der kun to for, men syv imod. En måned 
efter mødte Nygades beboere med etatsråd Zahrtmann og apoteker 
Fischer i spidsen med en henstilling om atter at tage sagen til be
handling. De henviste bl. a. til de da aktuelle jernbaneplaner, hvor
efter Nygade ville blive meget benyttet mellem torvet og havnen. 
D enne skrivelse blev der ikke taget hensyn til; men et halvt år 
senere fik dr. Kabel! gennemført et forslag om et mindre mage
skifte. Det havde været mere fremsynet, om byrådet havde taget 
mod det oprindelige tilbud. 

Ar efter år var der sager af samme art til drøftelse; konsekvent 
sagde det faderlige råd næsten altid nej. Derimod afstod man i flere 
tilfælde gadearealer til husejere, der byggede om og rykkede deres 
huse længere ud mod gadens midte. 

Dog - man kunne jo ikke ane meget om den forbløffende ud
vikling, trafikken ville gennemgå i løbet af den næste menneske
alder. 

Kom byrådet ofte let over de mange klager over den dårlige bro
lægning, skaffede vognkørslen til gengæld rådet mange timers drøf
telse, hvor mindst halvdelen af medlemmerne tog del i diskussionen. 
I 1890 vedtog man, at på H avnebakken måtte kun køres i skridt, 
og alle vogne, der førte læs på over 3000 pund, skulle forsynes med 
bremseapparat og hjul, hvis fælge var mindst 4 tommer brede. Intet 
læs måtte have større vægt end 4500 pund uden særlig tilladelse 
fra politiet. Det var lavet for at skåne de ikke altid lige fede eller 
kraftige vognmandsheste, hvis ejere af konkurrencehensyn ofte læs
~ede på vognen, så der mest nærmede sig dyrplageri. 
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Avlsbr11gerla:11ge, Møllegade. Gammel brolægning. 90'em e 

Men så kom arbejdet med bølgebryderen, hvortil vognmændene 
skulle køre en masse sten. For at kunne tjene noget på den nedpinte 
betaling ville de have lov at køre med 4000 pund. Det var vanske
ligt for rådet at blive enigt; thi nogle medlemmer havde medliden
hed med hestene og andre mest med gaderne og atter andre med de 
små vognmænd, som hverken havde bredfælgede vognhjul eller 
kraftige heste. Så indviklet var sagen, at den måtte gå i udvalg! 

Enkelte kloakker må der have været. Omegnens landboere tænkte 
på ar bygge andelsmejeri i den ejendom i Østergade, hvor nu Af
holdshotellet ligger, og søgte 1889 om tilladelse til ar føre en 
ledning til kloakken fra farver Buddigs ejendom på hjørner af 
Østergade og Slagtergade. Senere gik bønderne til Knudsvej og søgte 
nu om at måtte føre spildevandet »ud i den åbne rende, der fører 
igennem en del ejendomme og bygninger til havet i nærheden af 
Nørrekås«. 

Der var åbne rendestene og render, der skulle tage mod himlens 
nedbør som mod husenes spildevand. Gaderne gennemskares af 
rendestene, nogle dækkede af brædder, andre helt åbne. Gennem 
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Byledsgade skete en ikke ringe kørsel med kaolin fra Torneværket; 
men rendestenene - og der var ikke så få på tværs over gaden - var 
så brede og dybe og tilmed udækkede, at vognmændene ofte kørte 
deres vogne itu. Byrådet måtte så i 93 lade bygge fem stenkister 
over gaden og udfylde de største og værste huller med skærver. 

En enkelt sag og gadeudvalgets stilling til denne illustrerer tiden. 
Beboerne i Søborgscræde androg om at få rendestenen på den nordre 
side »forandret og istandsat, så der kan blive tilstrækkeligt afløb for 
vandet, der særlig i vintertiden løber over hele gaden og i høj grad 
generer færdslen «. Udvalget svarer: »Ovennævnte rendesten er flere 
gange blevet besigtiget af udvalget, men hver gang har udvalget 
opsat at foreslå noget gjort ved den, da det ville medføre en for stor 
udgift for indeværende år, og udvalget tillige fandt, at der var andre 
rendestene, som trængte mere til at forbedres end den.« 

Man fors tår, at det ikke var helt uden grund, når sundhedskom
missionen i 1890 fandt sig foranlediget til at rette en henstilling til 
byrådet om at pålægge udvalget for brolægning at drage omsorg for, 
at byens rendestene anlægges således, at de har afløb. Skønt rådet 
lod henstillingen gå videre til udvalget, synes det ikke at have haft 
synderlig virkning. 

I den nordlige del af lille Madsesgade fandtes ingen rendesten, 
og spildevandet fra husene blev ledt ud midt på gaden. Udvalget 
»så sig ikke i stand til at påvise skellinien«. 

Fra Set. Mortensgade klages over, at der i den ujævne rendesten 
på søndre side »i den varme tid dannes stinkende småpytter, der 
forøges ved det score tilløb af forskelligartede bestanddele fra ikke 
mindre end 6 rendestene i tilstødende gader« . 

Forholdene kunne dog være så slette, at der måtte gøres noget. 
I Damgade lagde man på den søndre side en rendesten af »tildannede 
sten og for et stykke endog af almindelige gode tildannede brosten«, 
da gaden der var så smal, at to vogne ikke kunne køre forbi hin
anden, uden at den ene skulle i rendestenen. I det første møde ud
satte rådet sagen ; man var betænkelig, det drejede sig om en udgift 
på 326 kr.; men senere vedtoges omlægningen. 

12 



BYEN 

Aakirkebyvej med Srmderhazys villa, ca. 1890 

I 1893, da man stod over for et byrådsvalg, foreslog brolægnings
udvalget, at rendestenene i løbet af 10 år skulle omlægges. Forslaget 
gik i cirkulation, og mere blev der ikke ud af det. 

Rendestenene skulle modtage alt det, der flød fra ejendommenes 
møddinger og køkkenafløb, og mellem de toppede brosten blev de 
værste uhumskheder liggende og udsendte på varme dage en kval
mende stank. Beboerne måtte ofte holde deres vinduer lukkede for 
at holde den forpestede luft ude. »Men hvad skal man sige,« skrev 
den ihærdige oppositionsmand, redaktør M. M. Smidt, i Bornholms 
Tidende, »når den kommunale styrelse går i spidsen og afgiver et 
glorværdigt eksempel til efterfølgelse ved at indrette en parfume
anstalt med afløb til den åbne rendesten.« Parfumeanstalten var et 
pissoir i Pistolstræde ved indkørslen til Præstegården og med afløb 
til den åbne rendesten! 

Man havde engang et par år før forsøgt om sommeren at skylle 
rendestenene, men opnåede kun at rømme byens brønde »for den 
smule rent vand, der fandtes i dem«. Beboerne måtte så »sætte deres 
håb til, når »Nordre Rende« ved et tordensky! lig en anden nil-
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flod ville fylde brønde og kældre med rendestensvandets mudder og 
fedme, krydret med afløbet og duften fra visse unævnelige indret
nmger«. 

Og det var store vandmængder, disse render kunne samle og sende 
ud. Under et tordenvejr en aften blev brandvagten sendt ud i byen 
i patruljer, og i St. Torvegade bankede de den sovende rebslager 
Lund op og beordrede ham til at hænge sin brandlygte ud. Rende
stensbrædderne svømmede rundt i gaden, og kom der et køretøj, 
ville hestene falde i og brække benene. Der som andre steder førte 
rendestene tværs over gaden. 

I 94 under et ualmindelig stærkt regnskyl steg vandet så hØjt i 
St. Torvegade omkring renden, at et par små børn, der var kommen 
på gaden, stod i vand til halsen og »vare efter al sandsynlighed 
druknede, dersom ikke rebslager Lunds hustru var kommen dem 
tilh jælp «. Det 1 yder utroligt; men således står at læse i et af byens 
blade. 

Værst af alt var »Nordre Rende«. Den gik fra Lille Madsesgade 
gennem haver og gårdspladser ned over Møllegade, St. Torvegade, 
Laxegade og videre til Nørrekås. Fra avlsbrugernes møddinger sivede 
ajlen ud i renden; lukkede beholdere kendtes ikke; sildeaffald og 
natpotter tØmtes i den; det var en sådan samling af alle slags 
uhumskheder, at nutidens mennesker ikke fatter dens uhygge. Under 
regnskyl satte vandet over bredderne og skyllede slammet ud over 
de haver og gårde, den løb igennem, og satte sit overflod ind i mange 
kældre og køkkener. Et sted løb renden lige under spisekammeret i 
et hus. I St. Torvegade lå Didriksens bageri i en kælder. Ofte fyldtes 
bageriet under regnskyl med rendens uappetitlige sager. Beboerne 
krævede gang på gang en ændring af disse svinske forhold; men 
byrådet overhørte standhaftigt alle klager. 

Da man i 1860 lavede byens første sundhedsvedtægt, sloges det 
fast, at »til offentlige afløbsrender kan kun henregnes renden over 
Store Torv og de rendestene, som overskjære gaderne, hvilke reen
holdes for communens regning. Afløbsrenden fra »Roligbedsløk
ken« gennem en stor deel af byen, indtil den imod vest falder i haver, 
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FprJte toetage, Nygade-PiJtolJtræd e, ca. 1900 

er imidlertid af en sådan betydning, at der af communens kasse gives 
et tilskud til dens nivellering og brolægning, hvorimod dens frem
tidige vedligeholdelse og renholdelse alene påligger de eiere, igjen
nem hvis grund den løber, dog under sundhedspolitiets opsigt«. 

Om renden i de 30 år efter 1860 var bleven nivelleret og brolagt, 
ses ikke af regnskaberne; men alt tyder på, at den havde fået lov at 
udvikle sig, som naturen og beboerne lod den. 

Den gamle byggegrænse var blevet flyttet i 1884. Indtil da 1 var 
grænsen mod nord Kalkbrænderivej (Nordre Støberi lå uden for 
grænsen), mod Øst den vestlige side af Lille Madsesgade, tværs over 
Landemærket og Set. Mortensgade gennem Højskoleforeningens 
have (nu Industricafeens), tværs over DampmØllegade op til maskin
fabrikken på hjørnet af Østergade og Voldgade for atter at gå mod 
vest næsten ned til Slagtergade og derfra i syd langs denne gade til 
Kandegade, delende Almegade og Stengade midt over ved Paradis
gade, hen til Skarpegade og derfra ud til Søndergade, fra Søndergades 
sydlige ende ned til Kapelvej. I 1884 flyttedes grænsen til Byåen, 
langs Pæretræsdalen (nu Borgmester Nielsens Vej) til Svaneke 
landevej, vest om lervarefabrikken til Aakirkebyvej, vest om Rønne 

1. K. Thorsen i Bornholms Avis 8 . maj 1934. 
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ceglværk, sydpå til Øst og syd om amtssygehuset, syd om Kastels 
møllen, Øst og nord om kirkegården til stranden. 40 år senere udvi
dedes grænsen igen ret betydeligt til 2 km fra torvet mod syd og 
mod nord helt ud til Knudsker-grænsen. Skønt en del grundejere 
syd for byen protesterede mod udvidelsen i 84, holdt rådet dog fast 
ved den vedtagne udvidelse, der forøgede byggelovens område med 
cirka der dobbelte grundareal. 

Der byggedes meget, mest arbejderboliger. Om 90 begyndte man 
op ad Østergades forlængelse (Aakirkebyvej) med Sanderhazys villa. 
Der var H. P. Bidstrups byggeforretning, der særlig byggede her og 
ud ad Lille Madsesgade. J ohnsens Løkke lå som mark og have; ud 
til Voldgade lå gartner Sørensens have, og her sås endnu resterne 
af den gamle fæstningsvold fra Fr. d. 5.s tid. Her og i Langelinie 
var det særlig bygmester Vang, der byggede. 

Stormgade, Pilestræde og Bækken hed da Bidstrups Løkke. Her 
byggede snedkermester Mads Hansen og - ud til Kapelvej fra Set. 
Pedersgade sydpå - lysestøber Bidstrup. 

Op ad Ser. Mortensgades forlængelse opfør te snedkermester Jør
gen Mogensen arbejderhuse. Gaden hed en tid H. P. Bidsrrupsgade. 
Ud ad Haslevej lå kun en enkelt række huse, opførte af avlsbruger 
Magnus Larsen. I 1891 opførte landboerne deres andelssvineslagteri 
her; men der varede mange år, inden den øvrige bebyggelse kom 
derude. 

Det var så godt som udelukkende små enetages huse. I midten 
af 80'erne var byggeriet på sir højeste med 50 huse er enkelt år. 
Kun ganske få større huse blev opfØrt. Snedkermester Sonne, der 
byggede en toetages ejendom på h jørner af Nygade-Pisrolsrræde, 
hed efter den tid i daglig tale altid » Toetages-Sonne«. Den samme 
Sonne sagde engang, da h an havde »lagt op«, at han var glad ved 
ar have været med i byens store udviklingstid; men han beklagede 
den, der skulle virke i den kommende tid; thi nu blev der næppe 
mere byggeri i R ønne. Og i den første halve snes år gik det også 
nedad. I treåret 91-93 opførtes 60 mindre beboelseshuse, men kun 
4 toetages, alle fire i 1891. Samme år byggedes gymnastikhus og 
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Hed11i11gestnede 

begge amtets sygehusbygninger, badehus, en coetages pakhusbyg
ning samt 8 fabriks- og værkstedsbygninger. 1894 var et dårligt år 
for byggefagets folk; der opførtes kun et toetages hus og 9 små huse. 
Så kom kravene igen, og i 1898 byggedes 3 toetages og 46 enetages 
huse, 2 forsamlingshuse og 8 fabriks- og værkstedsbygninger. Arer 
efter ses af byrådsforhandlingerne, at man opførte 64 enetages huse, 
3 kapeller og kirker, 6 pakhuse og fabriksbygninger, 2 lader og 74 
vaskehuse. Det er året med det største byggeri i tal inden århundred
skiftet. 

Ikke engang en rendesten fandt man sig forpligtet til at lave i 
disse ny »gader«, der forøvrigt anlagdes planløst uden hensyn til 
trafikforhold eller andet. Det var da heller ikke alle, der ikke så det 
forkerte her. Bygningskommissionen foreslog i 1892 at forbyde alt 
byggeri, før der var sørget for det nødvendige afløb for spildevand. 
Sundhedskommissionen ville have dette ændret således, at ny area
ler ikke kunne bebygges, før grundejeren havde anlagt et kloak
system - et strengt krav, da byen ingen kloakker havde endnu 
udover strækningen fra Slagtergade gennem Østergade til havet og 
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en lille kloak fra Pistolstræde over havnepladsen. I 1881 ville man 
have en samlet kloakplan for hele byen lavet, men da ingeniør 
Ambt i København oplyste, at en sådan plan ville koste 900 a 1000 
kr. plus udgifter til en rejse til Rønne, havde rådet foreløbig fået 
nok af kloakplan. 

Mange møder og lange diskussioner forårsagede bygningskom
missionens forslag byrådet. Det var synd for arbejderne at hindre 
dem i at få deres eget lille hus, sagde bekymrede medlemmer. Men 
dr. Kabelt var ikke bange for at sige, at spekulationshensynet var 
nr. 1 for bygherrerne og det humane nr. 2. Forøvrigt så han helst, 
at kaolinarbejderne bosatte sig i Knudsker; den spredte bebyggelse 
hindrede byen i at få gas- og vandværker. 

Formanden, byfoged Olivaritts, fandt det økonomisk fordelagti
gere for arbejderne at bo i større, velindrettede huse end i »disse 
småhytter<<, hvoraf mange så meget lidt indbydende ud. 

Fagerlund indså, at det ville være uoverkommeligt for byen at 
anlægge kloakker, når man som nu byggede spredt og planløst 
uden om byen. »Bygherren købte jorden for ca. 1400 kr. pr. td. 
land eller 10 øre pr. kvadratalen og solgte den som byggegrunde 
for 30-50 øre og strØg denne gevinst i lommen. Denne værdifor
øgelse var ikke fremkommen ved ejerens fortjeneste, men ved sam
fundets, byens vækst og udvikling. Det ville være uretfærdigt, at 
grundejeren kunne putte værdiforøgelsen i sin lomme og bagefter 
vælte udgifterne til kloak o. a. over på kommunen«. Sundhedskom
missionens forslag blev forkastet med 9 stemmer mod 5, medens 
bygningskommissionens vedtoges. Det var dog altid et fremskridt. 

Indtil 1910 var man atter nede på 10-15 nye huse om året. Fra 
1890 til 1900 steg husenes antal fra 1692 til 2090. 

Arbejderhusene solgtes for 1800-2500 kr. med en udbetaling 
på 2-300 kr. Bygmester Vang gav skøde, når der udbetaltes 100 kr. 
Mange fik købekontrakt og betalte højere husleje, til de 100 kr. 
var betalt. Men det skete også, at en mand blev arbejdsløs og ikke 
kunne klare den forhøjede husleje. Så blev han sat ud med tab af 
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Trommeslag«ren ved Bornholms Mmimn ca. 1900 

de indbetalte penge. Adskillige huse skiftede på denne måde »ejer« 
flere gange; bygherren strØg gevinsten og fandt hurtigt en ny køber. 

Det udstrakte selvejerforhold gav arbejderne en vis stabilitet; 
men det hindrede også deres tilslutning til fagbevægelsen, da mange 
nærede frygt for at blive arbejdsløse og miste deres hus. Og truslen 
om arbejdsløshed hang over hovedet på alle de arbejdere, der var 
organisationsfolk. 

Arbejdernes krav til bolig var små. I de såkaldte 4-fags huse 
boede ofte to familier. De havde hver en stue, et kammer og køk
ken. Selv i de små 3-fags huse kunne man træffe to familier med 
fælles køkken og den ene med en stue og et loftskammer, noget nær 
det, der var »moderne« i 1935. Bohavet bestod af en dobbeltseng, 
en træ-slagbænk, der udgjorde det for senere tiders sofa, et firkantet 
bord og fire træstole. I denne stue opholdt familien sig nat og dag; 
her sov man; her spiste man. Og ofte var det familier med flere 
børn. I det lille kammer, der hørte til, stod kommoden, som konen 
havde haft som tjenestepige og bragt med i ægteskabet. Lidt billeder, 
mest tyske olietryk eller udklip af blade, Luther, det svenske konge-
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par eller sødladne dårlige religiøse motiver, hang på væggene. For 
vinduerne ofte kun et stykke hvidt tØj, der ikke dækkede den øverste 
del af ruderne. Belysningen en tarvelig fladbrænder hængende i 
loftet. Man begyndte med petroleums-stålarnper med rundbrændere, 
og det var meget fint. 

Huslejen var lav, 5 - 6 - 7 kr. om måneden for en lejelejlighed i 
3-fagshusene, 10-12 kr. for et helt hus, 15 kr. for et 4-fagshus. En 
ungkarl kunne leje en stue for 1 kr. pr. uge. Nogle husejere lejede 
ud til flere ungkarle; der kunne bo indtil fire mennesker i en stue, 
hvor to dobbeltsenge fyldte det meste af værelset. Der lå så to i 
hver seng. Det var arbejderne vant til fra tyendekarnrene på landet. 
En arbejdsmand, der udlejede hver plet i huset til ugifte arbejdere, 
havde så overfyldt, at da der en dag korn en slægtning fra Sverige, 
som ikke straks kunne skaffe sig et værelse, fik slægtningen sove
plads i samme seng som manden og konen. Men det var dog allige
vel nok kun for en nat! Om sommeren var der mange lejere, sven
skere, der korn om foråret og rejste, når sæsonarbejdet i kaolinvær
kerne var endt. En Rønne-arbejder beretter, at det første år, han 
arbejdede i Rabækkeværket, var der kun tre danske arbejdere; resten 
var svenskere. Mange af disse slog sig ned her, giftede sig og 
købte hus. 

Prisen på byggegrunde var inde ved torvene 5 kr. kvadratalen; 
i Klokkegade solgtes en del af gaden for 2 kr. pr. kvadratalen. Ude 
i arbejderkvartererne solgtes jorden for 50 Øre. 

Treti år før, i 18 5 7, var byens ejendomme klassificerede skatte
mæssigt i otte klasser. I første klasse var kun »det store torv«. An
den klasse omfattede Lille Torv, Torvegade, Toldbodgade, Råd
husstræde, Havnegade indtil Vestergade, et stykke af Søndergade, 
Grummekulegade, nu gaden med det kedelige navn Store Torve
gade, fra Torvet til Magstræde, Tornegade, Storegade fra Rosengade 
til den lærde skole, denne ind., Krystalgade (der altså allerede i 
1857 var blevet omdøbt fra sit oprindelige navn: Skidenstræde), 
Havnepladsen og nogle ejendomme i Nellikegade. Østergade, Ny
gade, Grønnegade, Set. Mortensgade, Antoniestræde og flere kom 
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Store T orv! 11ordJide i begynde/Jen af 20. årh. 

først i tredie klasse. D enne klasseinddeling viser, hvor byens tyngde
punkt lå da, og i 90'erne var der ikke væsentligt forandrer. 

Byens 11 7 gader og stræder, de 5 torve og pladser oplystes siden 
1875 af nogle svagtlysende petroleumslygter, 1890 157 i tal. Og 
i 1892 klagede et byrådsmedlem, Chr. Pihl, over den tarvelige belys
ning og oplyste, at alle lygternes brændere havde udtjent, en ud
talelse, der gav et af venstrebladene anledning til at skrive med 
henblik på det forestående byrådsvalg: »der trænges svært til nye 
»brændere« deroppe« (altså i byrådet). I er andragende fra Øster
gades beboere om flere lygter siges, at der er 150 alen mellem hver 
lygte. Og andragendet afsloges med den motivering, at der var 
endnu længere afstand mellem lygterne i andre gader. I de »private« 
gader måtte beboerne selv om at skaffe lys. Beboerne af »Mads Han
sens gade« (Stormgade) klagede over, at den vestre ende af gaden 
vinteraftener var »uhyggelig at passere«; men byrådet havde det 
princip ikke at belyse private gader. Af budgettet for 1893 fremgår, 
at til gadebelysning medgik 8.200 pund olie til beløb 770 kr., for 
22 kr. tændstikker, til væger 27 kr. Lygternes rensning i august fik 
man udført for 20 Øre pr. lygte, pasning i de 170 dage, de tændtes, 
for 5 øre pr. lygte. Desuden fik byfogden 30 kr. til politistationens 
lygter. Man klarede sig med lys over hele byen for ca. 2.500 kr. årligt. 
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Forskydningen fra land til by var allerede i 80'erne ret stor. Medens 
Øens landbefolkning i 10-året 1880-90 kun var vokset med 456 per
soner, var byerne steget med 2941. 2 I dette tiår var folketallet i 
Rønne steget med op mod 28 pct. - fra 6471i1880 til 8281i1890. 
Af disse 8281 menneskebørn var 3886 af mand- og 4395 af kvinde
køn. Hvor meget tilflytningen allerede da betød, ses af, at kun lidt 
over halvdelen, 4185, var født i Rønne; 441 havde fødested i en 
af de andre bornholmske byer; men ikke mindre end 2156 hørte 
hjemme i de bornholmske landsogne. 233 var født i København, 
127 i andre af Danmarks købstæder og 194 i landdistrikter, medens 
933 var født i udlandet. Heraf var 870 fra Sverige. 

Der var 2866 gifte, 129 enkemænd og 165 enker, 14 fraskilte 
mænd og 25 fraskilte kvinder, ugifte under 30 år 4220, nemlig 2185 
af mand- og 2035 af kvindekøn, ugifte over 30 år 153 mænd og 
397 kvinder, i alt 550. Familiernes antal var 2384, og der var 1714 
beboede steder. 1346 personer boede »udenbys«. 

Det store flertal (7926) opførtes som tilhørende den lutherske 
folkekirke, baptister 265, katolsk-apostoliske 55, mormoner 15, 
ateist 1 og andre trosbekendelser 7. 3 

Fødselsoverskuddet var ret stort. I 1892 fødtes 132 drengebørn 
og 143 pigebørn, i alt 275. Der døde samme år henholdsvis 94 og 
85, i alt 179 - altså omtrent 100 flere fødte end døde, og så lå 
dødsfaldstallet i januar måned 20 over det gennemsnitlige tal på 
grund af en influenzaepidemi. Vielsernes tal var 36. 

Traps 3. udgave (1897) oplyser om befolkningens fordeling efter 
erhverv, både forsørgere og forsørgede: 492 levede af immateriel 

2. Mich. Koefoed i Bornholms Avis 13. juni 1893. 
3. Rønne byråds forhandlinger 1890, s. 35. 
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virksomhed, 3928 af industri, 1042 af handel og omsætning, 690 
af søfart, 322 af fiskeri, 248 af jordbrug, 45 af gartneri, medens 
816 fordeltes på »andre erhverv«. 585 levede af deres midler, 108 
nød almisse og - 5 sad i fængsel. Trap siger: »Byen og dens nærings
veje er i de sidste årtier i ret god opkomst; særlig lægger man mærke 
til det store antal, der beskæftiger sig med industri og handel; navn
lig stenhuggeriet, den keramiske industri og jernindustrien tager til; 
også søfart og fiskeri er vigtige.« 

Havet har altid betydet meget for Rønne. I en statistik fra 70'erne 
oplyses, at på Bornholm levede af hver 1000 mennesker de 102 af 
søen (søfart og fiskeri), medens hele landet kun viste et tal af 26 af 
1000. Tilbagegangen var begyndt. Medens byen i 70 'erne havde en 
skibsflåde på 80 skibe, hvoraf kun eet dampskib, var man nu nede 
på 65 sejls~ibe, men havde til gengæld 5 dampskibe. 

Alligevel var det endnu skibsfarten med de mange småskibsførere 
og søfolk, der prægede byens liv. Handelsflådens 65 sejlskibe var 
på 6604 reg.-tons og de 5 dampskibe på 720Y2 tons. Om vinteren 
fyldtes havnen med skibe, der lå og ventede på foråret, og de mange 
søfolk satte præget på gade- og særlig havnelivet. Den store del 
af byens folk interesserede sig for havnen og dens skibe og kendte 
navn på alle skibene og på førere og søfolk. Navigationsskolens 
elever satte liv i byen; gamle søfolk husker endnu elevernes muntre 
baller i »Sommerlyst« eller på hotel »Bornholm«. 

Særlig hen mod foråret, når skibene g jordes i stand til sommerens 
fart, var der liv og arbejde; havnen duftede af beg og tjære - og da 
kriblede det i ungdommen af lyst efter at kunne stikke til søs. 

D et var en enkelt ma~d, kgl. agent Mogens Christiansen, der fik 
fl åden dreven op til en for en lille by mer end almindelig størrelse. 
De mange skibe betød meget for byens næringsliv, og det førte 
ungdommen til søs. Agenten rostes i bladene som byens store, drif
tige velgører, og det var han for så vidt også. Han efterlod sig da 
også ved sin død en ret pæn formue, hvoraf det meste gik til legater, 
som byens trængende nyder godt af den dag i dag. 
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Kgl. agent M. Christiansen, 1828-1916 Ole Peter Rasch 

Hans arbejdsmetode var dog ikke uangribelig. Han købte gamle 
skibe; mange af disse forliste. Assurancen dækkede rederen rigeligt 
for tabene ved forlisene - men rundt i byen sad enker med børn, og 
der var intet velhavende assuranceselskab til at dække enten sav
net af far og mand eller noget til lindring af de økonomiske bekym
ringer i disse småhjem. 

Bygning af nye, gode skibe havde måske ikke givet det samme i 
pengeligt udbytte; men det ville have givet byens næringsliv en 
anderledes styrke og holdt skibsflådens virken i live i lange tider. 
Og det havde skånet mangt et menneskeliv. 

På folketingsvalglisten for 1892 er opført i alt 1219 vælgere, et 
lille tal mod nu; men valgretsalderen var 30 år, og kvinderne havde 
ikke valgret. Af de 1219 vælgere var 209, altså over en sjettedel, 
søfolk eller fiskere_ 169 er opført som mestre eller fabrikanter og 
272 som svende eller medhjælpere. Under handel er opført 134 
vælgere; men hertil er også regnet restaurationsfolk, vognmænd og 
»udlejere«. Der var 192 arbejdsmænd og 39 pensionister og af
tægtsfolk samt 61, der er »de, som leve af deres formue (kapita-
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lister)«. 46 var embedsmænd, lærere, læger o. lign. Af avlsbrugere 
er kun 43, hvoraf 2 med fra 4-12 tdr. hartkorn, 13 med fra 1-4, 19 
med fra 2 skp. til 1 td. og 9 med under 2 skp. hartkorn. 

Hvad avlsbruget betød, får man indtryk af ved at se optællingen 
over husdyrholdet i 1893. Der taltes 273 heste, 324 køer, tyre og 
ungkvæg, 106 får og 4 geder samt 189 svin. En noget tidligere optæl
ling viser også et stort fjerkræhold: 3806 høns, 1781 kyllinger, 27 
kalkuner, 543 ænder. Der var 35 bistader. Af køretøjer fandtes 233 
arbejdsvogne, 143 to- eller flersædede åbne vogne og af forspand 
på to heste med det fornødne seletøj 95. 

Byvangens jorder var delt i mange små lodder. Morgen og aften 
kom flok efter flok af køer, røde, sort- eller hvidbrogede, gennem 
gaderne, drevet af drenge eller koner, de sidste strikkende strømpe 
for at udnytte tiden. Køerne var små og gav kun 3 å 4000 pund 
mælk på et år. 4 Mælken kostede 10 øre potten uden hensyn til, 
hvad smørprisen var. 5 

Købstadgrundene var i midten af 90'erne opmålt til 1735 tdr. ld., 
hvoraf tilsåede 565, til græsning, brak og eng 299, kær og fælleder 
4, have 47, skov 485, hede 162, stenmarker 13, byggegrunde og 
veje 15 7, vandareal 2 td. land. Selve købstadgrundene udgjorde kun 
omtrent 132 tdr. ld. mod markjordernes godt 1600. Der var 30 
gårde med i alt 60 tdr. hartkorn (bornholmsk), hvoraf de 14,6 dre
ves fra 9 ejendomme i byen. Det samlede hartkorn for by- og markj. 
var 104,8 tdr. hartkorn (alm. dansk 72 tdr.). 

Som det for avlsbruget mest var småbrug, var håndværk og han
del også små virksomheder uden stor arbejdsstyrke. En københavnsk 
»vejviser« fra 1891, der næppe er fuldstændig, viser, at der bl.a. 
af selvstændige mestre var 3 buntmagere, 7 bødkere, 6 drejere, 8 
urmagere, 3 farvere, 3 garvere, 5 karetmagere, 1 nålemager, 5 t ræ
skomagere, 23 skomagere, 14 bagere, 16 smede og 18 snedkere -
fag, der enten helt er forsvundne eller opslugt af fabriksvirksomhed. 

4. K. Nørregaard: Bornholms Avis 4. juni 1930. 
5. Bornholms Tidende 5. januar 1895. 
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Moge11s Christiamem hm i T oldbodgade 

Byen havde 2 cementfabrikker og 1 pantelåner (0. H. Schou, 
Silkegade). Efter århundredskiftet har byen ingen pantelåner haft. 

Var der den gang 21 vognmænd, er tallet på vognmænd nu vel 
større; men det er ikke med heste, hvoraf der kun er 3, men med 
biler, og mange af disse vognmænd fører nu som da en træls kamp 
for tilværelsen. 

Byen kunne nøjes med 4 barberstuer; men da kunne dette hånd
værk heller ikke glæde sig ved de kortklippede damers besøg. D et 
var kun et fåtal af kvinder, tilhængere af den da ny kvindesags
bevægelse, der som et synligt udtryk for deres kamp for kvindens 
frigørelse havde ladet håret klippe kort. Det syntes det store flertal 
i 90'erne var meget uskønt. Nu tæller faget vel over 20 forretninger, 
og alle finder de kortklippede damer nydelige. 

En i »den fineste« af den tids stuer ophængt plakat er betegnende 
for tidens fordringer: »Barbering 10 øre, med ren serviet 12 øre«. 
For en ekstrabetaling af 2 Øre kunne man undgå at få hængt for 
sig en serviet, der i forvejen havde været benyttet ved 10-12 andre 
mænds barbering. 
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En af byens mest kendte mænd, justitsråd og byrådsmedlem, 
pebersvend, var en af de første kunder, der kom iod i forrecniogen, 
efter at plakaten var ophængt. Han så længe på den, satte sig så i 
stolen og brummede: »De behøver ikke at gi' mig ren serviet. « 

Man havde hverken gas eller elektrisk lys og ikke rindende vand. 
En blikbeholder var hængt op på væggen over servanten, læredren
gen måtte tit ud i gården efter vand og hælde ny forsyning i behol
deren. Fra beholderen førte en gummislange ned til servanten. Midt 
i lokalet hang en stor petroleumslampe, og ved stolene for klipning 
var anbragt små petroleumslamper med 20-linjers brændere. 

I 1892, da koleraen rasede i Hamburg, noterede et blad, at i 
hr. Bergers barberstue var indført den heldige reform, at ved hver 
barbering bliver håndklædet lagt i en desinfektionsvæske og kun 
benyttet en gang efter hver vaskning, og barberkniven blev skyllet 
med kogende vand. Bladet anbefalede andre barberstuer at følge 
eksemplet - selv om prisen var blevet »en smule forhøjet«, betød 
dette intet imod det, der opnåedes imod smitte! 

Man frygtede koleraen og havde haft en varmebølge med 29 ° 
celsius i skyggen. 

Medens i midten af det 19. århundrede et halvthundrede urma
gere var beskæftiget med at lave »bornholmere« og urproduktiooen 
et enkelt år var oppe på 1700 ure til en værdi af op mod 22.000 rdl. 
og der kunne udføres for op mod 20.000 rdl. , var i 90'erne kun en 
af byens 8 urmagere, H. P. Dam, mester i dette tidligere så betyd
ningsfulde håndværk. Mulig har han haft drømme om en ny tid for 
de bornholmske ure - han antog i al fald en lærling. 

Stenhuggeriet var det hverv, der beskæftigede det største antal 
arbejdere. A. P. Brodersen beskæftigede op mod 150 arbejdere, dels 
på stenhuggeriet nord for Landemærket, dels i Klippeløkken. Jacob 
Mogensen havde stenhuggeri på hjørnet af Svanekeve j og Pingels 
Alle helt hen til Østre kirkegård (Østre park). Magerius Bidstrup 
havde stenbane, hvor nu Øster Voldgade ligger; gårdejer Munch, 
Fynegård, havde et lille værk i Dampmølleredalen (Fru Krabbes-
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Skibene oplagt i Rønne havn, 90'erne 

vej) og Per Kæmpe et ved NordØstvej. I 1396 overtog Brodersen 
både Bidstrups og Mogensens værker og dannede A/ S De forenede 
granitbrud og stenhuggerier. Jacob Mogensen drog til Vang og 
oprettede stenværk der. 

Arbejdet var mest akkord. En rask stenhugger tjente 1.000 kr. 
om året; fortjenesten var højere end i de fleste andre fag, men ar
bejdstiden også længere, fra 6 morgen til 7-71/2 aften. Gennem
snitsfortjenesten lå dog lavere. 

Det var Københavns H andelsbanks bestyrer af filialen i Rønne, 
direktør Ravn, der var virksom ved sammenslutningen af de tre 
store stenhuggerier til et selskab. Dee var også direktør Ravn, der 
fik dannet (i 96) et aktieselskab, der overtog Thorvald D ams mølle 
i Frydenlund (Haslevej) og fik den omdannet cil dampmølle. Begge 
aktieselskaber fik senere vanskelige tider at slås med, og damp
møllen kom aldrig til ae betyde noget. 

Begge byens jernstøberier - Østre og N ordre - var i 1888 gået ind 
under det samme selskab, idet det 1880 stiftede A/ S Bornholms 
jernstøberi og maskinfabrik, Østergade, da overtog H. Wichmann & 
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Co.s jernstøberi og maskinfabrik, der var gået konkurs. Det var ikkt 
mindst mejeriartikler, der leveredes til de bornholmske mejerier, og 
kakkelovne samt landbrugsmaskiner og bygningsstøbegods. Nordre 
bestyredes af Peder Bidstrup og Fagerlund, efter 1896 af Carl Bid
strup; Østre lededes af H erman Blem. 

På havnen havde skibsbygmester Bech, der forøvrigt var en dyg
tig fagmand, eneret som skibsbygger. Desuden havde Bærild Han
sen ret til at bygge både. Derimod nægtede man en anden af byens 
borgere, pumpeborer Pedersen, plads på havnen til bådebyggeri, 
»da havnen og dens pladser er overdraget skibsbygmester S. M. Bech 
til der at bygge og foretage reparationer på skibe« - således hedder 
det i byrådets protokol, men datiden angav som grund, at Bech hørte 
til Højres trofaste skare, hvorimod pumpeboreren var venstremand. 
Pedersen byggede både på op til 4 tons oppe på en plads nær Østre 
kirkegård. Når båden var færdig, kørtes den på ruller ad gaderne 
ned til havnen og sattes i vandet. Denne begivenhed var en festdag 
for byens ungdom, der under hurraråb ledsagede »kørslen« . Oppo
sitionen krævede fri plads for enhver til erhvervet, og i et af byrå
dets møder i 1894 stillede Fysikus forslag derom og om, at havne
arbejdet skulle udføres efter licitation. 

Forslaget gav anledning til en meget hvas debat. Da Fysikus 
brugte udtrykket »et fordærveligt monopol« om skibsbyggerens 
eneret, påtalte formanden dette udtryk; det var byrådet, der havde 
vedtaget ordningen, og »byrådet tager ikke bestemmelser, der er 
fordærvelige« . Fysikus fastholdt sit udtryk. Formanden: Et medlem 
kan ikke karakterisere byrådets beslutninger som fordærvelige; det 
er han ikke kompetent til. Hintze: Nej, det er dog alligevel for 
hårdt. Hvorefter striden sluttede - for den gang. 

I Pistolstræde lå et »Arbejdernes fællesbageri«. Arbejderne havde 
ikke haft meget at gøre med dets oprettelse, men en del var dog 
med. Stenværksejer Brodersen og nogle af Venstres folk havde føre 
sagen igennem, i »Tidende« stærkt stØttet af journalist K. A. Peter
sen. Andelsselskabet købte det tidligere brænderi »Håbet«, der var 
gået i stå, og byggede det 1889 om til bageri. Det holdtes gående i 
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Stenhnggeriet nord for Landemærket 

16 år; men Brodersens stilling over for arbejderbevægelsen gav ikke 
arbejderne tillid til bageriet, og i 1905 måtte det standse. 

En ny andelsvirksomhed så nu dagens lys, et andelsfrugteri; men 
efter nogle års forløb måtte også dette give op, og den tegnede an
delskapital var tabt. 

Af byens to bryggerier var Gads det ældste, opført 1863 af Johan 
Peter Gad. En række år produceredes der bajersk Øl; men forskel
lige forhold førte til, at Gad udelukkende slog ind på hvidtøl og 
sodavand. Det andet bryggeri lå på den anden side af landevejen, 
hed »Rønne Aktiebryggeri« og var oprettet 1874. Det overtages 
1908 af Gad. 

Medens staten 100 år før under trussel om straf - bøder på 200 
rigsdaler, i mangel af betalingsevne da »korporlig straf« - havde for
budt al udførsel fra øen til fremmede steder af »Leer-Sorter, hvilke 
til Porcellain, Fajance, StentØi og Sukkerforme o. s. v. er tjenlige«, 
var kaolinvirksomheden nu ved værkerne »Buskegård«, »Rabække
værket« og »Torneværket«, alle i Knudsker, bleven betydnings-
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fuld for beskæftigelsen og for trafikken over havnen. »Avisen« kla
ger i efteråret 1892 over, at byggeriet er ved at gå i stå, og arbej
derne bliver ledige. Folketallet er i årets løb kun forøget med 1; 
men der er kommet 31 huse flere, og det er vanskeligt at sælge 
huse. »Det største kontingent til folkemængdens forøgelse i de 
senere år har kaolinslemmerierne leveret«. Denne artikel giver 
»Tidende« anledning til ae sige, at Rønne er en fattig by, ikke nogen 
fremskridtsby i udvikling. Og »Tidende« spår byens ruin! Dette 
sorte syn sk yldes dog, at det konservative byrådsflertal lige har ved
taget at bygge bølgebryderen, og dette ville efter bladets mening 
kvæle al udvikling i byen. 

Rabækkeværket, der i 1892 optog fabrikationen af ildfaste sten 
- den første ladning udskil:edes 14. juli 1892 til Kiel-, beskæftigede 
i sommertiden over 150 arbejdere, om vinteren betydelig færre. 
Værket tilhørte da en københavnsk jøde, grosserer Edelstein, der var 
en ret hård og hensynsløs mand over for sine underordnede. Torne
værket og Buskeværket, der ejedes af grosserer Thiem, beskæftigede 
tilsammen omkring 70 mand. 

Dittmers teglværk (nu Kielbergs) og Lervarefabrikken, oprettet 
1890, havde hver en snes mand i arbejde. 

I Rabækkeværket var arbejdsstyrken svenskere. De kom med 
damperen fra Ystad hvert forår og rejste hjem til Sverige igen, når 
værket om efteråret indskrænkede sin arbejdsstyrke. 

Syd i byen, hvor nu »Sønderborg« avlsbrug ligger, havde Kofoed 
teglværk, der dog ikke beskæftigede mange arbejdere. 

Endelig havde byen sine mange fajancefabrikker: Medens der nu 
kun findes fire fabrikker i lerindustrien - H jorths fabrik, Mich. 
Andersens, Holmgrens og »Søholm«, der til gengæld beskæftiger 
halvandet til et par hundrede arbejdere, dog mest unge kvinder -, 
var der i 1891 13 fajance- og terrakottafabrikanter og 4 pottemagere. 

De største var L. Hjorths i Krystalgade, Wolffsens »SØholm« i 

Grønnegade, Sommer, Rosengade, Sonne, Storegade, Mich. Ander
sen, Lille Torv, Grønberg, Østergade, Andersen, Byledsgade og 
Andersen, Søndergade, der vel på den tid i alt beskæftigede noget 



DEFOLKN I NG EN 

"1 p/len i Fryde11/1md ved Ha1/evei, 90'erne 

over hundrede mennesker. Hjorths fabrik var særlig kendt for de 
røde terrakottaarbejder, figurer og vaser, med kunstnerisk udførelse. 
Der var en dygtig stab af modellører og malere på værkstedet, og 
varerne fandt stor afsætning i udlandet. Allerede i 1870 havde 3 
arbejdere - Theodor Kofoed, Hans Lund og Andr. Møller - på 
L. Hjorrhs fabrik fået 2. præmie på den internationale arbejderud
stilling i London og fru M. Daugård 2. præmie for landskabsmaling 
på fabrikkens terrakotta. 

Fiskeriet havde i de sidste par snese år fået mange udøvere i 
Rønne. Der var ved de to bådehavne op mod 100 mænd, som ude
lukkende ernærede sig ved dette erhverv. I midten af 80'erne blev 
begge bådehavne sat i stand til ved statslån (Nørrekås 18.000 kr. og 
Søndre bådehavn 24.500 kr.) at foretage udvidelser. Skibshavnen 
måtte betale renter og afdrag for begge bådehavnene. Arene 90 og 
91 gav godt med laks, N ørrekås 769, Søndre 834 og svenske fiskere 
65 5 store laks. Fra hele Øen udførtes i 90 til indlandet 11.513, i 91 
8.622 stk. laks, til udlandet i 90 44 stk. og i 91 1.498 laks. Der 
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fiskedes også godt med sild: i 91 Nørrekås 22.973 ol, Søndre 29.413 
og svenske fiskere 22.900 ol. Nørrekåsfiskerne hjembragte 4 .208 
snese torsk, Søndre havns fiskere 12.283. Aret efter fik fiskerne fra 
Søndre 18.441 snese torsk, Nørrekås 2.866 snese. Dette år gav den 
sidste havn 14.983 laks, Søndr~ havn 8.772 og 207 laksørred. Sild: 
Søndre 31.565 ol, Nørrekås 26.036 ol. Arene derefter var ikke så 
gode; da fik Søndre havn 1.307 laks, 11.088 snese torsk, 26.427 ol 
sild, Nørrekås 3.578 laks, 1.300 ørred, 3.397 snese torsk og 19.861 
ol sild. Den strenge vinter holdt dem hjemme; de fik nogen ål mere 
end ellers. 

Over Rønne førtes i 91 11.000 snese torsk og 51.700 ol røget sild 
til København. Fra Østkysten udførtes til T yskland 18.560 ol fersk, 
68 tdr. saltet og 10.050 ol røget sild; af den ferske sild var 18.000 
ol efterårssild, der udførtes fra Svaneke. 

København var i stand til at modtage det meste af torskefangsten, 
og 5-6 fiskekvaser sejlede i sæsonen til stadighed mellem Rønne og 
København. Men fiskerne følte sig særlig trykkede under sildefiske
riet. Ligesom de bornholmske arbejdere så på de indvandrede sven
ske arbejdere med den største uvilje, førtes der fra fiskernes side en 
stadig kamp mod de svenske kolleger. 

I lakse- og sildetiden var skibshavnen fyldt med svenske fisker
både. Over 6.000 anløb af svenske både er noteret i 1891 for alle 
øens havne, i Rønne kunne ligge op til over 50. Mange havde 
konerne med, og på havnen og op i smågaderne, hvor de lejede sig 
værelser, stak de svenske farver i konernes dragt og det svenske 
sprog stærkt af mod de indfødtes. Kun i Allinge var de svenske 
fiskere ikke ildesete; der ventedes med længsel på dem, skrives fra 
Allinge til Tidende 4. januar 1895. »Så utroligt det end lyder, er 
her ikke en eneste bornholmsk fisker«. 

Svenskerne solgte deres fangster til lavere priser, og det kneb ofte 
for de bornholmske fiskere at afsætte særlig silden. Undertiden 
måtte de sælge efterårssild en til bønderne til gødning for 5 a 10 øre 
pr. ol. Prisen skulle ligge på mindst 20 Ør olen, hvis fiskerne skulle 
have noget ud af deres arbejde. 
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Ø1tre iermtøberi og ma1ki11/abrik, 90'•rne 

Også sælhunden var en slem fjende, og der var tæt med denne rov
fisk i Østersøen; i løbet af 3 døgn skød man ud for et fiskerleje på 
Gotland 109 sælhunde. For at stØtte fiskeriet arbejdede fiskernes 
ihærdige talsmand, kontrollør Stub i Nexø, for statsstØtte til udryd
delse af disse lakseædere, på anlæg af konservesfabrikker, men mest 
på oprettelse af en ugentlig dampskibsforbindelse på T yskland. I 92 
ansøgtes om 25.000 kr. hertil fra staten; også landboerne var ivrige 
herfor og regnede med eksport til Tyskland af fedekreaturer, fede
svin og heste, og man mente at kunne opnå højere priser i Berlin end 
i København. I 92 nævner et af bladene et forlydende om, at »66«s 
»Hjalmar« fra 1. juli skal gå til Kolberg hver fredag morgen og til
bage hver tirsdag. Til andre tider var der planer om at lade N exø
bådene løbe i fast ugentlig fart på Tyskland. Det blev kun til skønne 
planer, og det skyldtes vest- og Østbornholmernes mangel på evne til 
samarbejde - selskaberne så med gensidig konkurrence-uvilje på hin
anden, og beboerne sluttede op i denne konkurrence, og den gang 
som så ofte før og senere ødelagde bornholmerne selv mulighederne 
for at forbedre forholdene. Da Rønne-selskabet havde 4 og N exø-
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selskabet 2 dampere, kunne med den tids trafik sikkert nok et af sel
skaberne eller begge i samarbejde have gavnet både landbrug og 
fiskeri ved oprettelsen af en Tysklands-rute. 

Svenskernes konkurrence virkede sådan, at de hjemlige fiskere 
ofte måtte indstille fiskeriet flere dage i træk. Forår og efterår ind
førtes i dæksfartøjer en del røget sild og lidt saltet sild til Tyskland; 
men det betød ikke meget. Og det nyttede heller ikke, at man vedtog 
resolutioner, der krævede afgift eller skat af de svenske fiskere, når 
de søgte de bornholmske havne, »forinden vore egne fiskere går en 
total ruin i møde«. Man fik intet ud af andragender til ministeriet, 
selv om Stub opfordrede til »bare at mase på, thi bornholmerne 
havde hidtil været for beskedne i deres krav til staten«. Bh. Tid. er 
stadig ude med kritik mod Dansk Fiskeriforening, der ikke har villet 
stØtte Ønsket om en konservesfabrik, og bladet beretter om et hån
ligt afslag med den udtalelse, at »Bornholmerne altid vil have, men 
intet yde«. Også den gang spillede fiskehandlernes og fiskernes mod
satte interesser ind til skade for fiskerne. 

Forhandlinger i 1894 mellem Danmark og Sverige om ordnin
gen af fiskeriforholdene mellem de to lande vakte megen ængstelse 
blandt bornholmske fiskere. Svenskernes ret til sildefiskeri med driv
garn under Bornholm udvidedes fra 4 måneder til hele året, og 
bornholmerne fik ret til at fiske sild på strækningen fra Falsterbo 
til Simrishamn. De bornholmske rigsdagsmænd, Blem og Ingv. 
Jensen, kæmpede i flere år, inden lovforslaget blev færdigt i rigs
dagen, ihærdigt for bornholmernes interesser, og det lykkedes også 
Blem at få forslaget indskrænket til ae gælde kun fra l. maj til 31. 
august. Bornholmerne hævdede, at de ikke kom op til den svenske 
kyst, og krævede stadig ae få svenskernes ret til at fiske under Born
holms kyster l:.elt forbudt. G Forøvrigt var der en ikke så ringe ud
førsel til Tyskland, således i 1892 29.913 kbf. rå og 19.722 kbf. 
tilhuggen granitsten, 129.336 kbf. brosten, 3.5 11.850 sek. mursten, 
31 tdr. salt sild (før 1885 var man oppe på 5.000 tdr. sild), 21.980 
pd. røget sild, 700 tdr. byg, 12.110 tdr. ler, 7.392.700 pd. kaolin. 

6. K. H. Kofoed: Bornholms politiske historie, 6. afsnit, side 7 , 31 m. fl. 
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Ole Peter Raschs kØbmandsgt1rd, Store Torv 

Fiskernes arbejde for Tysklands-forbindelse og konservesfabrik 
vakte dog næppe samme interesse hos rønneboerne som de planer, 
der i de tider beskæftigede landboerne. 1890 gav byrådet et tilskud 
på 2.000 kr. til Landøkonomisk Forenings plan om et svineslagteri, 
som foreningen ønskede at lægge på »Kresen« eller bag »Nordre 
Støberi«, og lovede nedsættelse af bropengene for flæsk fra 30 ti l 
10 øre pr. 100 pd. udført flæsk. Foreningen havde sØgt om 14.000 
kvadratalen gratis byggegrund. Man gav 150 kr. årlig til samme 
forenings fedevaremarked, der afholdtes den anden tirsdag i maj 
måned. 

Og man fulgte med forventning landboernes planer om en suk
kerfabrik, som nogle arbejdede stærkt for, medens andre, således for
eningens leder, Kirketerp fra Lehnsgård, ville have en spritfabrik, der 
ikke krævede så stor anlægskapital. Kirketerp hævdede, at land
boerne ville tjene lige så meget ved spritten som ved roeavlen. 
Landboerne havde det som fiskerne, enigheden til at løse en af 
opgaverne manglede, og rønneboerne måtte til deres store skuffelse 
se det hele gå i lyset. 
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Slagteriet fik man. En af byens rigmænd, konsul Lyngberg, søgte 
også at anlægge slagteri som repræsentant for den bekendte Ph. W. 
Heymann i København, og sundhedskommissionen afslog forenin
gens krav om, at sundhedsvedtægten ikke skulle gælde for det sted, 
hvor slagteriet skulle bygges. Andelsslagteriet sejrede over privat
slagteriet, og bønderne fandt sig til rette med, at også et svineslagteri 
måtte være underkastet visse sundhedsregler. D et første halve år så 
dog ikke lyst ud; bønderne var ikke helt indgået i andelstanken. 
Man måtte købe omtrent lige så mange svin, 2264, af ikke-andels
havere, som andelshaverne kunne levere, 2723. Desuden opkøbte 
man 500 svin i Skåne, i hvilken anledning slagteriet i Ystad truede 
med at opkøbe svin på Bornholm og sælge slagteriaffald i Rønne. 
Men vinteren satte tilførslerne op, og det første år noteredes fra den 
21. maj 1891 til 21. maj 1892 13.307 slagtede svin. Arbejdslønnen 
det første halvår udgjorde kun 5.565 kr. 

I juli 1892 tændte flammen fra en petroleumslampe ild i loftet 
i et af lokalerne; hovedbygningen, det engelske salteri samt ishuset 
brændte ned. Det varede en time, inden brandvæsenets sprøjter kom 
ud til slagteriet, og da de endelig kom, manglede der vand, og sprøj
terne viste sig tilmed ikke at være i orden. En tilskuer beretter i 
Bornholms Tidende, hvorledes sluffe efter sluffe, hver forspændt 
med en hest og hver forsynet med en vandbeholder, der rummede 
10-11 Y2 potter ildslukkende vand, kom luntende ud til brandstedet. 
I omtalen af branden udtaler bladet Ønsket om en forbedring af såvel 
ledelsen som af brandvæsenet og vandforsyningen. Det var også 
tiltrængt. Maskinhuset blev reddet, og slagteriets drift kunne med 
noget besvær fortsættes. 

Man havde fået indført kødkontrol, og dyrlæge Petersen udførte 
også denne på slagteriet for et årligt vederlag af 200 kr. På kontrol
stationen, der var i »Fremtiden «s gård (nu Rådhuskroen) synedes i 
året 1891 710 okser, 1179 svin, 2053 kalve og 1388 lam, hos byens 
slagtere 35 heste, 512 okser, 4 18 svin og 1474 kalve og lam, på 
slagteriet 31 okser og 12318 svin. 
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GårdJpladJen til 0. P. RaJchJ købmandJgård 

Medens byen i midten af forrige århundrede prydedes af 13 vind
møller, 7 hvoraf dog en del var stubmøller, var der ved århundredets 
slutning kun 5 tilbage: »Rønne Dampmølle« på hjørnet af Lille 
Madsesgade og Dampmøllegade. Der var lavet dampmølle i 50'erne 
af skibsbygmester S. P. Bech; men han forbyggede sig, og hele ejen
dommen stilledes til auktion. 1907 solgtes vindmølle og bageri og 
flyttedes til Rutsker. Da havde der været mølleri i over 100 år, først 
kaldt »den hollandske mølle«, senere »Tobiassens mølle«. Hånd
værkerforeningen købte en del af grundene til opførelse af en hånd
værkerstiftelse. »Søndre mølle« ejedes af H. J. Andersen, solgtes 
1924 af dennes søn til K. H. Kjær og fik navnet »Kastelsmøllen «. 
Vest for Søndergade lå Espersens mølle, opført 1874, nedrevet 1902. 
»Wesths mølle« lå, hvor nu Østre skole ligger. 1906 købte 20 
møllere den til nedrivning, og kommunen købte pladsen til skole. 

Den femte hollandske mølle var »Frydenlund mølle«. Den havde 
stået på Christiansø som vindmølle og førtes 1858 til Rønne. Den 
ejedes af Thorv. Dam. 

7. K. Thorsen: Avisens julenummer 1936. 
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Det var dog handelen med oplandet, der i 90'erne betød mest i 
byens liv; det var de store korn- og foderstofkøbmænd, hvis navne 
prangede højest på skattelisten. 

Ind over de brolagte gader, fra nord, Øst og syd sØgte landboernes 
vogne. Endnu var handelen med korn- og foderstoffer hos byens 
større købmænd; andelsselskaber og pakhusforeninger havde ikke 
da taget den meste del af denne handel. De store købmandsgårde 
kunne være fyldt med bøndervogne, der kom med sæd eller for at 
hente foderstoffer og andre varer, staldene fyldt med heste og ud 
langs gaderne kunne der stå vogne i lange rækker, som gårdenes 
plads ikke kunne rumme, fra Ole Peter Raschs gård langt ud i 
St. Torvegade, og det fortsattes fra P. F. Michelsens og Werchmei
sters handelsgårde på samme måde. Biler kendte man ikke endnu. 
Det vil lyde som et eventyr for vore børn, men sådan var det. Cyklen 
derimod begyndte at trænge frem og modtages med samme uvi lje 
af de hestekørende som senere bilerne. Ikke ualmindeligt var det i 
den tid, at en cyklist blev forulempet på landevejen af kuske, der i 
cyklen så et fjendtligt redskab, som ville jage skræk i hans heste. 
D a en meget livlig rønnedame i 90'erne cyklede gennem gaderne 
i den helt ukendte og da forvorpne drag t: korte skørter og cykle
benklæder, slap forargelsen i den gode by ud i hede luer, og indig
nerede fruer af byens bedste kreds talte forarget om at lukke hende 
ude af det gode selskab. Da den unge smukke rønnepige senere 
kunne gæste øen som rig etatsrådinde, har de forargede nok nejet 
dybt for hende, hvis de da endnu var i de levendes tal. 

På de store dage bød de gamle købmandsgårde et livligt billede, 
stopfyldte som gårdene var af vogne fra landet og butikker og 
folkestuer af kunder, der trakteredes med malurtbitter og Øl og 
kvinderne med kaffe og brød. Landboerne spiste deres medbragte 
mad i folkes'tuen, tobaksrøgen lå tæt i de lavloftede stuer, diskussion 
om priser og politik og beretning om familienyt veksledes mellem 
de mennesker, der her mødtes fra de forskellige dele af Øen. 

Rundt i sm ågaderne sad de små detailhandlere med en ofte blan
det forretning, der for familien var et forsøg på at skabe en bedre 
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A . F. Schacks købmandsgård, St. T orvegade-Byledsgade 

økonomisk stilling ved siden af mandens indtægt som håndværker. 
Men det egentlige handelshus var de store købmandsgårde med 
bønderne som kunder og med korn- og foderstofhandel som en nok 
så indbringende indtægtskilde som de almindelige købmandsvarer 
kunne bringe. Det var I. I. Thorsens forretning i Nellikegade (nu 
Pakhusforeningen), Ole Peter Rasch's købmandsgård på St. Torvs 
vestlige side (nu biografteatret) , H arboes på torvets sydside (Tho
landers ejendom, Diskontobanken), i St. Torvegade P. F. Michel
sens (fra 1891 Vilh. Rønne med H. Chr. Exsteen som bestyrer og 
senere ejer), og I. S. Werchmeisters (fra 1897 A. F. Schack, der alle
rede da i flere år havde været Werchmeiscers førstemand) . 

Kul- og trælasthandelen varetages af konsul Elleby på havnen, 
Espersen i Østergade, Jens Espersen, Myregade, og Laur. Espersen, 
Grønnegade, C. P. Lund på Lille Torv, Carl M. S. Schor og C. P. 
Bendtsen i St. Torvegade og Stettestræde (fra 1901 Chr. B'.dstrup). 
Foruden handelen drev både Lund, Schor og agent Mogens Christi
ansen en ikke ringe rederivirksomhed. 
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Alle disse korn- og kulforretninger var gennem flere generationer 
i løbet af århundredet vokset op til at være efter den tids forhold 
store og betydende virksomheder, hvis indehavere alle hørte til byens 
store skatteyderklasse. Der var agent M. Christiansen med en ind
tægt af 20.000 kr., købmændene Wilh . Rønne (fiskeeksport) 15.000 
kr. og 0. P. Rasch 14.000 kr., kulagenten Lyngberg 12.000 kr" I.]. 
Thorsen 11.000 kr" R. M . Harboe og konsul Magerius Bidstrup 
10.000 kr., købmændene John H intze og Riibner-Wissing med 6.000 
kr" Schor, Bendtsen, manufakturhandlerne Brønniche og Vald. Holm 
5.550 kr" Simon Madsen og H. J acobsen, Werchmeister, C. P. Lund 
samt boghandler Colberg med hver 5.000 kr. - indtægter, der da 
vejede betydelig mere op, end tallene siger i dag. Mellem disse han
delens stormænd finder man enkelte embedsmænd, amtmand Hol
cen, fysikus Hansen, byfoged Olivarius med 8.000 kr. hver, nogle 
sagførere med 6-7.000 kr. og læger med 5-6.000 kr. H åndværkerne 
nåede ikke så hØjt op, stenværksejer Brodersen nåede 7.500 kr" 
bager Pauli Bidstrup 5.550 kr" bygmestrene Otto og Mach. Bidstrup 
4.000 kr. og snedkermester J . J. D am 3.000 kr. Byens postmester 
var nede på 2.400 kr., slagteridirektøren på 2.500 kr. 

De små detailhandlere og håndværksmestre lå langt nede i ræk
ken. Der var mange af dem, og konkurrencen var hård . Og det var 
ofte et drøjt job. Butikkerne åbnedes tidlig om morgenen og lukkedes 
først kl. 9, om lørdagen ikke før kl. 10. Som oftest sad personalet i 
de større forretninger og halvsov ved en lunken petroleumslampes 
skær, kunder var der sjælden mange af de sidste timer. Og om søn
dagen havde man åbent til kl. 9 om formiddagen og fra kl. 4 til kl. 
8 om eftermiddagen. Først i 1895 blev 10 af byens manufaktur
handlere enige om at lukke kl. 8 om aftenen, dog ikke om lørdagen. 
Da en ny helligdagslov i 1891 bestemte, at butikkerne skulle lukke 
kl. 9 om søndagen, angreb den ellers fremskridtsvenlige »Tidende« 
dette stærkt: værtshusene må holde åbent hele dagen; nu kommer 
tjenestekarlen fra landet; men ikke engang en cigar kan han nyde 
uden at gå på værtshus. Bladet så i bestemmelsen om lukning om 
eftermiddagen et led i det fæle forlig på rigsdagen mellem H øjre og 
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Gården til A. F. Schacks købmandsgård 

moderate: øldrikningen måtte ikke tage for meget af; for så fik 
Estrup ikke penge nok i statskassen. Bladets omsorg for den stak
kels tjenestekarl fra landet bundede i storpolitik. 

Et stykke handelsliv for sig selv var torvehandelen, der florerede 
livligt hver lørdag formiddag. Som eksempel kan anføres, at lørdag 
d. 23. september 93 var torvet besøgt af 152 vogne, hvoraf 78 med 
slagtede varer og 74 med frugt og grøntsager. Prisen på æbler og 
pærer var fra 10-30 Øre fjerdingkarret, levende kyllinger 65-85 øre 
stykket. Lørdag før jul 94 var ikke mindre end 160 vogne mødt 
frem med flæsk, gæs og ænder. Omsætningen var treven, og ikke få 
vogne forlod ved torvetidens ophør torvet omtrent fyldt med ikke
solgte varer. For gæs og ænder bragte tilrejsende opkøbere dog om
sætningen op, og for gæs opnåedes 65-75 Øre pundet, for ænder 
180-275 øre pr. and. Foruden de 160 kødvogne var mødt 21 med 
frugt og grøntsager. Torvehandelen steg gennem årene, 1895 taltes 
over 200 vogne med kødvarer, tilførslen større end efterspørgslen. 
Prisen på gode æbler var 60 Øre pr. fjerdingkar, juletræer 10 til 50 
øre, efter størrelsen. 
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Rtidhmet ved Store T orv 

Sildehandlen var henlagt til Lille Torv mellem anlæget og Ko
foeds avlsbrugerejendom (nu posthus) og havde været det siden 
1850. Når trommeslageren gik rundt i gaderne og slog på trommen, 
var det oftest om, at der var sild til salg på Lille Torv. Men folk 
lod på den måde også bekendtgøre møder, koncerter, auktioner, kød 
af en tilskadekommen fed hest til salg og meget andet. 



DET KOMMUNALE STYRE 

Det var i begyndelsen af 90'erne mændene med de store indtæg
ter, der herskede i Rønne, og de herskede enevældig t. 

I den lange periode fra 1868 til 1917, hvor den kongelige em
bedsmand, byfogden, som »født« borgmester var leder af byens 
kommunale styrelse, havde Rønne kun 3 borgmestre. Først fra 1868 
Carl Vilh. Bjørnsen, der skal have været en dygtig embedsmand, en 
god taler, men endte sine sidste år i spil og drik om nætterne på 
byens værtshuse og ved sin død med et underslæb på 10.000 rdl. 

1872 blev den i Nexø fødte Valdeniar Christian Bohn Olivarim, 
der da var sysselmand på Island, byfoged og dermed også borgmester 
i R ønne. I 35 år beklædte han disse stillinger og afløstes 1907 af 
Kmtd W øldike, der trak sig tilbage 1. april 1917 og døde nogle 
dage efter. 

Byrådet bestod foruden borgmesteren af 15 medlemmer, hvoraf 
de 8 valgtes af den almindelige vælgerklasse, d. v. s. alle valgberet
tigede mandlige skatteydere, medens de store skatteydere havde 
forret til at vælge de 7. H vert 3. år valgte de to klasser skiftevis, 
og valgperioden var 6 år. 

Det konservative parti, der i almindelig tale gik under navnet 
Højre, havde ikke så få dygtige folk inden for rækkerne. Partiet 
havde jo også alt, hvad der var af embedsklassen, alt blandt den 
større handel, skibsfart, stats- og kommuneskolernes lærerstab på 
enkelte mænd nær. Men også Højre havde sine kvaler. D a der var 
tale om forsamlingslokale, ønskede en del det gamle teater bygget 
om til at rumme både teater og forsamlingslokaler med hotel og 
restauration. De rigtig vaskeægte blandt Højre satte sig imidlertid 
herimod; det var særlig statsskolens adjunkter, der var interesseret 
for denne plan. Da de vaskeægte havde deres tvivl om adjunkternes 
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pålidelighed, blev tanken om teatret slået ned, og Højre fik »Danne
brog« i Borgergade. 

I byrådet regerede Højre enevældigt, og de brugte deres magt; 
men de fik ikke meget ud deraf andet end konsekvent at slå alle 
oppositionelle ønsker og forslag ned. De arbejdede med mange og 
gode planer, der betød fremskridt; men det strandede mest på fryg
ten for stigning i skattebyrden. Særlig havnen havde deres interesse, 
og det er ikke få planer, der blev lavet, og ikke få penge, der blev 
givet ud til nye planer. Når planerne kom på byrådets bord, veg de 
tilbage for udgiften. De mødte med forslag til store gaderegulerin
ger og til gas- og vandværker; men når forslagene var drøftede i 
mange udvalgs- og byrådsmøder, endte alle de skønne planer med 
det for byrådet den gang almindelige: sagen udsættes til bedre tider. 
Denne mangel på mod og initiativ gav oppositionen og særlig redak
tØr Smidt et kærkomment stof til bidende kritik. 

Også Venstre havde dygtige folk i deres ledelse Bidstrupperne 
og jernstøber Blem, fysikus Hansen, ingeniør Fagerlund og flere. 
Men de holdtes med hård hånd nede af flertallet. 

Arbejderne betød intet som opposition. Den socialistiske bevæ
gelse var ny, talte få tilhængere og mødtes med almindelig ringeagt 
af hele borgerskabet - og af det store flertal af arbejderne. Det 
betragtedes som forargeligt og frækt, om almindelige arbejdere 
eller håndværkets svende ville tale med, og dette syn gjaldt ikke 
blot politik, men også løn- og arbejdsforhold. En arbejder havde at 
rette sig efter, hvad hans arbejdsgiver fandt det rigtigt at bestemme. 
Der herskede hos disse konservative embedsfolk og adjunkter den 
største mangel på fors tåelse af arbejderklassens elendige og fattige 
tilstand; de betragtede det som den selvfølgeligste ting, at denne 
klasse af Vorherre var bestemt til en trælletilstand, om end under 
humane former med lidt hjælp og milde gaver, når det rigtig kneb, 
medens de selv af den samme Vorherre var sat til at regere sam
fundene. 

Opposition var der mod styret, og denne lededes fra Pistolstræde 
af Bornholms Tidendes redaktør, Mctds Mathiesen Smidt. Men den 
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Herredsfoged C.C. Ranmmen B'Yfoged V. Olivariw 

betød i 1890 ikke meget. Embedsstanden var konservativ, ligeledes 
handelens og håndværkets folk. Og den store kreds af arbejdere, der 
var afhængige af deres arbejdsgivere ligesom småhåndværkets og 
-handelens folk af embedsklassen, fylkede op i den konservative klub, 
hvor de fyldtes med punch og autoritetstro taler, og af gammel vane 
råbte de hØjt med i leveråbene for »Gud, konge og fædreland «, 
H øjres valgsprog. 

Der sad i rådet i 1890 lærer Othenitts Kofod, som havde fattig
væsenet under sig. Han var venstremand, men gjorde sig ikke be
mærket som oppositionsmand. Der sad sagfører Niels Chr. Olsen, 
skoleinspektør A. L. Hjorth, købmand Vilh. Rønne, isenkræmmer 
Chr. Pihl, snedkermester ]anm Dam - alle konservative og alle ret 
selvstændige og dygtige mænd. Men selvstændighed synes der ikke 
at have været plads til i rådet. Da Pihl engang talte for at forhøje 
arrestforvarerens løn som rådets bud fra 15 til 30 kr. årlig, lod for
manden ham vide, at han ikke kunne lide, at sådanne forslag frem
kom fra medlemmer, som ingen forstand havde på det, de blandede 
sig ind i. Og Pihls forslag forkastedes. 
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En gang senere forelagde Janus Olsen i rådet en sag fra skole
udvalget, hvortil J anus Dam bemærkede, at sagføreren måtte sige 
udvalgets flertal, da Dam ikke var enig med de andre. Han blev 
hurtigt telært af formanden, der kort erklærede: »Udvalgets flertal 
er udvalget!« Og derved blev det - Janus Dam havde ikke mere at 
skulle have sagt. 

Ved de højstbeskattedes valg i 1891 var den statelige grosserer 
og fransk konsul R iibner-Wissing, den drevne jurist, sagfører ]anm 
Olsen og læge Søren Kctbell kommet ind i rådet, og det blev sagt 
og var vist ikke urigtigt, at det var de to Olsen'er, Janus og Niels, 
der dirigerede rådet i de følgende år. Men det var lykkedes Venstre 
vistnok ved overrumpling at få valgt venstremanden ingeniør 
]. Fagerlttnd. Han kom hurtigt på kant med flertallet, og i et lukket 
møde opfordrede borgmesteren den uvelsete oppositionsmand til 
at tage sit gode tØj og gå ud af byrådet. I rådets arkiv findes følgende 
skrivelse: 

Højvelbaarne 
Hr. Borgmester Olivarius, R . af D bg. 

Herved tillader jeg mig at anmode Hr. Borgmesteren om at lade 
komme til Forhandling i Rønne Byraads offentlige Møde førstkom
mende Onsdag: 

Svar paa den Henstilling, Borgmesteren i sidste Byraadsmøde for 
lukkede Døre fremkom med til mig om at nedlægge mit Mandat 
som Medlem af Byraadet og Havneudvalget. 

Samtidig tillader jeg mig herved at udbede mig Ordet straks, saa
snart den Sag kommer frem. 

Rønne, den 12te December 1892. 

Ærbødigst Joctchim Fagerlund. 

Af byrådsprotokollen ses ikke, at der kom nogen sådan sag for 
hverken i det næste eller følgende møder. Det ses heller ikke, hvad 
det er, der kan have foranlediget borgmesteren til at anmode Fager
lund om at forsvinde. 
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Lærer Othenitts K ofo(l Redaktpr M.M. Smidt 

Men af bilagene til den kort før foretagne budgetbehandling ser 
man, at flertallet søgte anledning til at kanøfle oppositionsmanden. 
Fagerlund var formand for gadeudvalget, og dettes forslag til budget 
for 189 3 ser således ud: 

1. Gaders omlægning og grundforbedring 
2. Gaders istandsættelse og vedligeholdelse 
3. Bivejene ......................... . 
4. Tilsyn med arbejderne . .. ............ . 

I alt 

2.000 kr. 
3.000 kr. 

800 kr. 
250 kr. 

6.050 kr. 

De forskellige konti er udførligt motiveret, uden at der nævnes be
stemte arbejder udover, at man under konto 1 nævner Løkkegade 
som en af de gader, der skal grundforbedres. 

Til kloakarbejder er opført: en kloak nord i byen (Nordre rendes 
afløsning) 25.000 kr., en kloak fra St. Torvegade til havet 1.500 kr., 
en kloak fra Søndergade til havet 1.400 kr., et projekt til spilde
vandsafløbet i Rønne 2.500 kr., nivellement 400 kr., ti lsammen 
30.800 kr. 
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Kasse- og regnskabsudvalget sablede forslaget ned. Fagerlund 
havde ikke opfyldt vedtægtens § 7: det var ikke anført, hvilke arbej
der der ønskedes udført, og derfor foreslog man at nægte de fleste 
af de opførte poster og nedsætte resten, »hvorhos det bedes udvalget 
tilkendegivet, at dette ikke kan anvende nogen del af de bibeholdte 
beløb uden efter nærmere fremsatte planer og efter byrådets ved
tagelse«. Hele beløbet til kloakker forkastedes. Venligheden mod 
Fagerlund i regnskabsudvalgets indstilling er ikke til at misforstå. 
I et møde kort efter langede det konservative flertal igen en lussing, 
endnu mere fornærmende, ud mod venstremanden Fagerlund, idet 
man kasserede ingeniørens kloakplaner og antog en københavnsk 
ingeniør til at lave nye planer. 

Efter nytår 1894 valgte den almindelige vælgerklasse, og dette 
valg blev skæbnesvangert for H øjre. Det blev det første politiske 
omslag i byens historie. Selv om H øjre bibeholdt flertallet i rådet, 
blev partiets magt svækket og dets storhed dødsmærket. Venstre 
kunne have erobret flertallet; men partiet var splittet, i Rønne som 
over hele landet. Man var i »det store forlig«s dage, hvor de mode
rate venstremænd på rigsdagen førte hemmelige forhandlinger med 
de gamle modstandere, Estrups Højre, om en løsning af den årgamle 
forfatningsstrid. Også i Rønne levede Venstres to blade »Tidende« 
og »Dagbladet« som hund og kat. 

Særlig Smidts artikler giver trods deres ensidighed et godt billede 
af de kommunale forhold i Rønne. Han skriver om rådets forhand
lingsmåde, at sagerne ikke motiveres ved fremlæggelsen; undertiden 
syltes de af formanden eller en af rådets ufrivillige komikere med en 
vandet brander. Medlemmerne taler i munden på hinanden, og deres 
bemærkninger giver ofte det indtryk, at de aldrig har tænkt over 
sagen. Vover et medlem sig frem med en kritisk udtalelse, bides han 
af af borgmesteren, og ingen vover at opponere derimod. Alle vigti
gere sager afgøres for lukkede døre. Særlig har Smidt et godt Øje til 
borgmester Olivarius og kræver valgt selvstændige mænd, som »har 
mod til trods formanden at nægte at deltage såvel i møder på bunt
magerloftet som i hemmelige møder alene for herrer «. Smidt angreb 
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]emstpbcr Herman Blem lnge11ipr ]. Fagerhind 

flertallet for intet ar udrette til gavn for byen, og hvad der endelig var 
udrettet, var splittergalt. H øjre havde bygget skolen ved Ellekong
stræde; det var helt galt; man skulle have solgt den dyre plads ved 
torvet for 12 kr. pr. kvadratalen og ude på en afsides plads opført 
»en eller flere ganske tarvelige bygninger lidt efter lidt efter be
hovet«. Kommunen ejede flere sådanne afsides pladser; men byrådet 
»valgte at bygge en kostbar monumental bygning ud til et afsides 
stræde, hvor ingen ser den«. Smidt slutter dette angreb med den lidt 
uforståelige bemærkning, at rådet »begyndte med at klæde sig i 
Iøvehud, men endte ganske simpelt i fåreskind«. Der var altså et 
fremskridtspartis synspunkt på skoleforhold i der år 1893. 

Men allerstærkesr angreb han Højre for bygningen af den første 
bølgebryder: Det ødsle styre blokker borgere og kunder (landmæn
dene) for 300.000 kr. og kaster derpå de mange penge i vandet, og 
»ikke 1 kr. får man som frugt af dette arbejde«. Og beholder H øjre 
magten, så vil, skriver Smidt, byen »stadig gå tilbage, vore indtægter 
vil aftage og vore udgifter vokse, så her bliver mere og mere byrde
fuldt at bo«. 
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Det moderate Venstres folk var mere stilfærdige. Jernstøber Blem 
talte på et møde i de moderates »Borgerforeningen« meget om vogn
hjulenes fælge, og Dagbladets redaktør, K. R. Stenbæk, ville have 
anskaffet en klokke til formanden, bænke til tilhørerne og vedtaget, 
at medlemmerne »talte en ad gangen og ikke som nu 3 a 4 på en 
gang«. Så burde og kommunens sager bekendtgøres i hans blad. 

Smidt angriber rådet, fordi det har givet slip på byens sygehus og 
ladet amtsrådet bygge det ny amtssygehus; han ironiserer over, at 
man seks år i træk har lavet planer til kloakering af byen, men 
endnu er lige vidt. Man havde lovet både gas- og vandværk, men 
alt blev kun til snak. » Tidende«s to sidste numre før jul har på 
forsiden smukke julefortællinger om fred og forsoning; men på de 
næste sider Øses ud om det konservative byråds syndige handlinger; 
det kaldes »en skifting, uforsonlig med tanken om kommunalt selv
styre og frihed«, og han bebuder, at hvis vælgerne genvælger de 
7 af gående »rene konservative sæbekælderfolk fra den rigtige gamle 
konservative sæbekælder«, så vil vælgerne få lov til at tage deres 
træsko af, når de går på gaden, for at brostenene ikke skal tage 
skade, så vil handelen gå til Nexø, så vil »alle sager om kommu
nale fremskridt blive behandlede hver 14. dag og atter udsatte!« 
Og så skal vælgerne atter gå med hatten i hånden forbi det sted, 
hvor højheden residerer (hermed menes antagelig borgmesterens 
bolig), »og hvorfor ingen vover at knurre eller gøre næsvise be
mærkninger, for så ved han, at der vanker på pukkelen«. 

Dog, det var jo juletid, og Smidt slutter forsonende en af de krasse 
artikler med at love, at efter Højres forventede nederlag, »deres 
kommunale død«, vil »vi ikke være vrede på dem, hverken skade 
eller forfølge dem«, men tage »kærlighedens gamle forslidte kåbe 
ned af knagen« og brede den over dem - »som ligklæde«. Således 
var tonen i 1893. 

Venstres kommunale program var kloakanlæg og forbedret bro
lægning, vandværk, større trafikhavn, men ikke flere bølgebrydere, 
nedsættelse af skatterne og af havneafgifterne. 
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]otmialist K. A. Petemm Sag/Ører N. C. Olsen 

Højre var ilde til mode. Hidtil havde partiet under Olivarius's 
myndige ledelse kvalt al opposition, sikkert på at have vælgernes 
flertal i ryggen, men nu følte de sig utrygge. Man foreslog derfor en 
»upolitisk« liste, slog til lyd for at bygge et gasværk og advarede 
imod stigning af skatten. »Procenten vil komme over 6, og tiderne 
er trykkende«. Og så havde Højre et krav til: skat på brændevin. 
Det var dog ikke det lokale Højre, men den konservativt ledede køb
stadforening, der havde fostret denne tanke for at skaffe byerne nye 
indtægtskilder. Det var endnu i den tid, da både Venstre og social
demokrater levede hØjt på »den fattige mands snaps« og var imod 
en sådan beskatning. 

Selvfølgelig drejede en stor del af diskussionen sig om personerne. 
Smidt havde måttet døje den tort, at hans moderate »venner« havde 
fået lærer Othenius K ofod på Venstres liste. Kofod havde siddet i 
rådet i mange år og i fattigudvalget regeret med samme myndighed 
som Olivarius i selve rådet. Kofod var venstremand, men havde som 
oftest fulgt højreblokken, og han havde stemt for bølgebryderen, 
en dødssynd, som Smidt ikke kunne tilgive ham. Men han måtte 
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tage Kofod og undskyldte ham med, at måske var hans venstresind 
»kun blevet kvalt i al den megen sæbekælderluft«. H øjre opererede 
m ed håndværker-, handels- og skipperforeningerne, der skulle op
stille den upolitiske liste. I de ro sidste foreninger var H øjre sikker 
på stillingen, hvorimod man ikke var så sikker på håndværkerfor
eningen, hvor Blem og Bidstrupperne spillede en betydelig rolle. 
H andel og søfart mødre da også med en liste, hvor de fem kandidater 
var H øjres sikre folk, medens tre var fra Venstres liste. Kunne H øjre 
få en sådan liste gennemførr, ville partiet redde flertallet og magten, 
da seks af de hØjstbeskattede i rådet var højremænd, og kun Fager
lund tilhørte Venstre. 

På H øjres liste stod sagfører Niels Chr. Olsen, der var anset som 
en dygtig kommunalmand. Det var særlig mod ham, »Tidende« ret
tede sine angreb. Vælgerne stemte ikke den gang på en samlet liste, 
men kunne skrive, hvilke navne de ville, på stemmesed len. Og Smidt 
var bange for, at en del af oppositionens vælgere skulle nøjes med 
at stemme på de syv af venstrelistens folk og tage Olsen som den 
ottende. Fra den anden side rettedes angrebene særlig mod Smidt og 
fysikus Hansen, der begge var på Venstres liste. Og angrebene var 
fra begge sider lige personlige og lige skarpe. Smidt og fysikus blev 
af »Avisen« betegnede som )>oppositionssyge mennesker med vilde 
ideer «, og bladet så i Venstres liste ikke en kommunal, men en ren 
politisk opposition. Hvilken sidste påstand ikke var helt urigtig; thi 
det er vanskeligt at se forskellen på de to partiers syn da på kommu
nale opgaver. Det var magten , man kæmpede om, som man i de tider 
landet over kæmpede om det samme; overalt prøvede Venstre at 
sætte H øjres folk fra styret, i sogne- og byråd, brandkasser, mejerier 
o. s. v. Smidt betegner Avisens skrivemåde som tØlperagtig uopdra
genhed, og Avisen svarer, at fysikus Hansens sind er sygt af grænse
løs forfængelighed. 

Avisen anbefaler rent ud at vælge de to venstremænd jernstøber 
H errnan Blem og landinspektør K ofoed og nævner ikke et ord t il 
anbefaling for de to af Højres egne kandidater - det g jaldt om at 
splitte Venstre. 
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La11dimpektpr H . .M. K ofoed Ste11værk1ejer A. P. Broder1e11 

Smidts frygt viste sig at være begrundet. Det moderate » D agbla
det« nævnte ikke med et ord, at Smidt var på Venstres liste, skrev 
forøvrigt ikke meget om valget, men var medvirkende til, at en del 
moderate venstremænd stemte på N. C. Olsen i stedet for på Smidt. 
Valgplakater, løbesedler, musik i gaderne kendte man ikke forud 
for et valg; men diskussionerne førtes livligt i hjemmene og på ar
bejdspladserne; på værtshusene taltes der ikke om andet. 703 væl
gere mødte frem til valgbordet, et stort tal den gang; kvinderne 
havde i.kke valgret, og for mænd var valgretsalderen 30 år. Venstres 
folk valgtes på nær en - og denne var oppositionens ihærdige tals
mand, byrådets ubarmhjertige kritiker gennem en lang årrække, 
redaktør M. M. Smidt. H øjre fik genvalgt sagfører Olsen og lærer 
0. Kofod, den sidste på begge lister. Olsen fik 368 stemmer, Smidt 
365 stemmer. 

Venstre fik syv mand valgt, og med Fagerlund havde partiet fler
tallet af de 15 valgte medlemmer. Men Højre havde borgmesteren, 
og der stod således otte mod otte. Smidt var klar over dette, og hans 
angreb efter valget på Olivarius er lige ukloge og urigtige. En borg-
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Acci;ebod ved havnen, senere kommunekontor 

mester vil holde sig over den politiske strid, skriver Smidt, hvis det 
er »en fin og fornem mand« og ikke »en borgmester med ringe sans 
for, hvad hans stilling kræver af ham, og med en middelmådig ånds
uddannelse«. 

Olivarius fulgte i eet og alt Højre; men det fik i øvrigt ingen 
betydning; thi allerede seksten dage efter valget må Tidende med 
sorg og forbitrelse meddele, at en af de syv fra Venstres liste, Othe
nius Kofod, svigtede og stemte sammen med højreblokken. 

Men havde Højre således end bevaret det absolutte flertal, var 
Venstres styrke blevet så stor, at Højre ikke som hidtil kunne lade 
hånt om oppositionen. Det nyttede ikke mere, at borgmesteren bad 
det enkelte medlem om at tage sit gode tØj og gå ud af rådet. 



RØNNE KOMMUNESKOLE 

INDTIL 1890 

Man kan strides om, hvor gammel den danske skole er i Rønne. 
Rønnedrengen, eleven fra latinskolen, M. K. Zahrtmann, har i 
»Rønne By og Borgere« og i »Bornholmske Samlinger« med sin 
kærlighed til statsskolen kastet glans over denne og vil føre den til
bage til 1512, da ærkebisp Byrge i Lund pålagde hele Øens befolk
ning hver at give »een Skilling Penninge om Aaret« for at »der 
maatte holdes en Skole paa Landet i Rødme til al menige Landsens 
Indbyggeres Børn allenest« (B. S. 7. b. s. 56). Man kan måske føre 
kommuneskolen tilbage til dette år, skønt det ikke var en skole for 
Rønne, men for hele øen, opretholdt ved bidrag fra øens befolkning. 
Det var biskoppen, der påbØd denne ordning. 1550 var de ophørt; 
atter vedtoges det på Øens landsting, at øens sandemænd skulle ind
kræve skolepengene og indsende disse til borgmesteren i Rønne. 

Gennem flere hundrede år havde skolen til huse i en bygning 
nord for kirken, på hjørnet af Østergade og Storegade i det hus, hvor 
gildesbrødrene fra den tyske østersøby Gripsvold fra 1434 indtil 
reformationen havde haft deres Jomfru Maria kapel. Snart var denne 
skole tom, snart virkede den som almindelig kundskabsskole for alle, 
snart var den alene en finere latinskole og snart begge dele. 

Kommen over år 1700 er skolen en ren kommuneskole, der ved
ligeholdes og drives af byen, hvis kæmnerkasse afholder udgifterne. 
1 723 var skolen så forfalden, at den må bygges om. 

Da man skrev 1800, var det imidlertid så, at der slet ingen dansk 
skole var i Rønne. Nede i Rø sad der en præst, Elieser Gad, og han 
udgav 1803 en pjece om undervisningsvæsenet på Bornholm,8 og 
heri håner han Rønne-boerne for deres mangel på skolevæsen. 

8. •Den nuværende Tilstand af Underviisnings-Anstalterne paa Bornholm med 
Forslag til deres mulige Forbedring•. 
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R ønne havde den gang 6-700 huse og 25-2600 beboere. Gad be
retter, at mange af borgerne indså det meningsløse i at have en 
latinsk skole med undervisning i latin, græsk og hebraisk, men ikke 
en skole, hvor de almindelige borgeres børn kunne lære at læse og 
skrive dansk. Disse var henvist til private »lærere«, der, skriver præ
sten, »som oftest mangler ikke alene de nødvendigste Kundskaber, 
men også den Sædelighedsfølelse - uden hvilken endog den bedste 
Undervisning intet nytter«. Gad havde oplevet i Rønne, at en kone 
gav sin lille søn en pægl brændevin med til »læreren« til foræring 
den dag, læreren holdt fødselsdag. Konen sagde: »Ja! hvad skal man 
gjØre? selv har jeg ikke Tid eller Roe; noget skulle de dog lære - -« 

»Se, disse ere de almene Anstalter for Undervisningen i Landets 
Hovedstad Rønne! ! « 

I A akirkeby havde man skole; men læreren fik så lidt for sit ar
bejde, ar han nedlagde sit embede og igen tog fat på murskeen, hans 
gamle håndværk. Nexø havde den bedste skole og en dygtig lærer. 
I Svaneke gav en gammel underofficer undervisning, der nok var 
lige så mådelig som selve skolen. I Allinge og Sandvig var intet; i 
Hasle var skolen så usselt aflagt, at man da i to år ingen »nogen
lunde duelig Skoleholder har kunnet faae«. På landet vandrede sog
nets degn fra mikkelsdag til påske, en gang hver uge, fra gård til 
gård, hvor han samlede de omboende børn. I to timer gaves under
visning, stavedes, lærtes indenad og udenad. Børnene kom i løbet af 
en sådan vinter 4 a 5 gange til undervisning. En degn den gang var 
nærmest kun en kirkesanger. 

Således var undervisningen på Bornholm i året 1803. Mange for
ældre forstod dog det gale heri og var selv i stand til at give deres 
børn nogen undervisning. Andre betalte en mer eller mindre hava
reret person, der kunne lidt mere end et almindeligt fæ, for at under
vise børn. 

Pastor Gad, der har været fremskridtsmand med forståelse af un
dervisningens betydning, udkaster en <letal jeret plan til opførelse af 
skoler og en ordnet undervisning. I Rønne vil han have et skolehus 
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Pastor Elieser Gad Amtmand Fr. Thaamp 

med 2 skolestuer og 2 lærere, helst 3 skolestuer og foruden de 2 
lærere »en Lærerinde i Fruentimmer-Haandarbejde for Pigerne<' . 
»Da Rønne er så stor og folkeriig og har desuden iblandt sine Bor
gere endeel velhavende«, mener præsten, at det ikke er vanskeligt for 
Rønne-borgerne at skaffe sig en skole. Og skolen var der dog; men 
dens rektor havde fået den gjort til latinskole og afskaffet al dansk
undervisning. Han havde flyttet skolen fra kirkepladsen hen til 
Storegade, hvor nu statsskolen ligger. I Gads tid var denne latinskole 
dog næsten uden betydning, og blandt byens borgere herskede stor 
misfornøjelse med, at rektoren havde afskaffet den danske skole. 

Og den danske skole kom. Bornholm fik på den tid en dygtig 
amtmand, Frederik Thaarup, der også havde interesse for skolevæse
net. En ætling af den kendte Bohnske slægt, Joachim Ancher Bohn, 
var 1802 flyttet fra Svaneke til Rønne. Det var en virksom mand 
med fremsyn, og han blev af amtmand Thaarup udnævnt til sammen 
med 2 andre borgere, H ans Rømer og Christian Hansen Rønne, at 
danne en skoledirektion, og de fik i 1806 genoprettet den virke
lige danske skole i Rønne. M. K. Zahrcmann fortæller (Bh. S. 8. b. 
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s. 209-10), at hans gode tanke vakre stærk modstand hos mange af 
hans bysbørn, særlig hos militsen, der da holdt øvelse, hvor nu bibli
oteket ligger. De kunne ikke udsætte sig selv og deres fine uniformer 
for regn og tordenbyger ved at lægge deres øvelsesplads længere 
bort fra byens huse. Men amtmanden gav dem det råd at drage ud 
til øvelserne under opslåede paraplyer! 

D isse mænd ofrede af deres egne midler; de samlede frivillige 
bidrag ind; byen gav sin part; den gamle skole ved kirken var sunken 
i grus, og jorden blev solgt for 107 rdl. 9 til indtægt for Rønne, og 
den rige brygger og grosserer Hans Kofoed i København, etatsråd
inde Marie Kofoeds mand, gav 500 rdl. Derpå byggede disse frem
skridtsfolk den danske skole i Rønne, som blev grundlaget for skole
undervisningen i Rønne indtil vor tid. 

St. Torv var da grænsen for bebyggelsen, en stor åben plads uden 
brolægning, grænsende mod Øst op til haver og marker. Der lå en 
bygning på den østl ige side, Rønne hospital med plads for en halv 
snes fattige, med kirke for disse, en hundred år gammel institution, 
der måske for 6-700 år siden havde været bolig for de spedalske. 
Der er nu gymnastikhus for vestre skole. 

Ved siden af hospitalets have fik Thaarup og Bohn opført et skole
hus, en grundmuret bygning, der kostede 1031 rdl., og byens bor
gere ydede kørsel og arbejde efter tilsigelse og omgang.10 Ved en 
kongelig resolution af 20. december 1805 skaffedes nogle indtægter 
til en skolelærer, idet den kirke-og sang-opvartning, som hidtil havde 
været overladt latinskolens disciple, blev overladt borgerskolens. Det 
blev nu dennes elever, der fik primklokke hængt foran sig og gik 
rundt i gaderne og ringede sammen til kirkegang og sang i kirken 
ved gudstjenesten. Der ses af Thaarups egen bereming, at det var 
vanskeligt at skaffe det nødvendige beløb rilveje, og han måtte selv 
stå i forskud med et større beløb. 

I 1806 ofrede byen på skoleundervisning kun 5 7 skilling; men i 
1808 var man kommet så vidt, at en førstelærer Ancher Anthoni 

9. M. K. Zahrrmann: Rpnne Latinskole, Bornholmske Samlinger, b. 7., s. 91. 
10. Efterslægtens Samlinger, 3. b., s. 2e6. 
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Muller kunne overtage ledelsen af skolen. Samtidig var latinskolen 
af regeringen blevet reduceret til en »middelskole«, der også skulle 
undervise i dansk. Den var næsten hensygnet, havde i 1807 kun 
7 elever. Men Rønne-boerne havde fået genrejse deres gennem år
hundreder så stærkt omtumlede almueskole. Bygningen var på 7 fag, 
den sydligste del af den nuværende biblioteksbygning. 

Slægten Bohn havde gennem flere hundrede år høre til de bedste 
og indflydelsesrigeste i Rønne. Joachim Ancher Bohns navn bør 
sammen med amtmand Thaarups mindes med taknemmelighed af 
senere slægter. En anden af slægten var Bohns søster, Marie Kofoed, 
af hvis formue skolen den dag i dag nyder godt. Og Joachim Bohns 
anden søster, Karen, gift med købmand Mads Clemmed Engel, viste 
også sin interesse for skolen ved at testamentere den 1000 rigsdaler 
dansk kurant, i 1824 ved skiftets slutning opgjort til 500 rdl. sølv. 
Dette beløb blev anvendt til bygningens reparation og udvidelse, an
tagelig bl. a. til køb af noget af hospitalshaven. 

Arkitekt K. Thorsen anfører (i Bornholms Social-Demokrat okto
ber 1923) , at der i 1823 tilbyggedes 6 fag. Tvungen skolegang 
gennemførtes her i landet i 1814, da landet fik de skolelove, der med 
større eller mindre ændringer har været dansk undervisnings grund
lag indtil vor tid. Indtil 1814 måtte det enkelte hjem selv om, hvor
vidt børnene skulle have undervisning eller ej. Men selvfølgelig tog 
det tid at bringe en så stor reform ud i livet. Det ses også af den jour
nal, som prins Christian Frederik, senere Chr. 8., har skrevet om 
sit besøg på Bornholm, 1 1 at det endnu i 1824 srod sløjt til med både 
lærerkræfter og undervisning i byens borgerskole. Læreren, en semi
narist, klagede over, at han ikke kunne overkomme arbejdet med 
15 0 børn og et indskrænket lokale, tvende middelmådig store skole
stuer. Den nordre fløj har således ikke været bygget i 1823, men 
først senere. 

Man havde haft en dygtig kateket og lærer, H ans Chr. Mahler, 
der imidlertid havde fået præstekald i Poulsker, og byen kunne ingen 
anden kateket få; thi præsten, en tidligere dygtig og afholdt mand, 

l l. Bornholmske Samlinger, 16. b., s. 61. 
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Chr. Transe, var blevet gammel og fordrukken og ville ikke lønne 
en kapellan på anstændig vis. 

Joachim Bohn var død 1809, og hans svigersøn, Peder Dam Jes
persen, sandflugtsskovens skaber, gik i familiens fodspor og lønnede 
af sine egne penge i 6 år en andenlærer, da skolen kun havde penge 
til en lærer. Detvar den samme mand, der ved siden af skolen i 1812 
byggede et »arbejdshus«, hvor fat tige kunne søge til - bygningen 
mod Torvegade, hvor der nu er lysbadeanstalt. Også denne bygning 
blev, hvad stifteren næppe havde tænkt sig, senere også til skole
bygning. I 1822 indrettedes arbejdshuset til sygehus. 1832 blev det 
igen arbejdshus og benyttet til bolig for fattiglemmer. D enne for
sørgelsesmåde fandtes snart for dyr for byen, og bygningen henstod 
ubenyttet nogle år. 

Omkring 1840 var børnetallet vokset så meget, at skolen trængte 
til udvidelse, og byrådet fik 1844 ministeriets tilladelse til at om
danne arbejdshuset til skolebygning mod at betale til legatet 5 20 
rdl. Det beregnedes, at 4/ 9 af bygningen burde gå til legatet, og 
5 / 9 var byens oprindelige tilskud. Beløbet skulle forrentes med 4 % 
og afdrages på 10 år. I 1846 eftergaves dette beløb, mod at byen 
opførte en anden bygning på 20 fag til arbejdshus og fribolig for 
fattige. Det blev »Etatsrådinde Marie Kofoeds arbejdshus« i Mølle
gade. 

Borgerskoleundervisningen i Rønne foretoges således fra 1806 i 
Fr. Thaarups, Joachim Bohns og senere fra 1844 også i Peder Jesper
sens bygninger. Og gennem årene lige til 1890 fik Rønne-børnene 
deres almindelige skoleundervisning i disse bygninger. Store var 
udgifterne ikke. I 1877 ser regnskabet således ud: Lønninger og pen
sioner 9712,98 kr" skolebygninger og inventar 67 6,17, undervis
ningsrekvisitter 169,13, brændsel 445,21, andre udgifter 261,53, 
i alt en samlet udgift for skolen på 11,265 kr. 2 øre. 6 år senere er 
udgiften gået op til 12,724 kr. 

Da har skolen, der var delt i en forskole og en borgerskole, 8 
drengeklasser med halvdagsundervisning fra kl. 8-11 formiddag eller 
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Etatsr.idinde lvfarie Kofoeds arbejds/1111 

1-4 eftermiddag, nogle klasser 18, andre kun 15 timer ugentlig, 5. 
klasse dog 27, sang- og gymnastiktimer ikke medregnet. Der var 45 
elever i den yngste og 24 i den ældste drengeklasse, i alt 296 elever 
og 5 lærere. Pigerne var delt i 6 halvdagsklasser med omtrent 40 i 
hver klasse; der var 3 lærerinder og 265 piger. Den største del af 
børnene fik således kun 3 timers daglig undervisning. 

Gymnastik foretoges kun om'sommeren i fri luft. I 1882 henstil
ler ministeriet, at der enten bliver bygget gymnastiksal eller lejet 
lokale hertil. Da man nu havde under overvejelse at bygge ny skole, 
udsattes sagen. Der var i oktocer nedsat et udvalg til at tage spørgs
målet om skolevæsenets omordning op til overvejelse. 

Skolekommissionen motiverer 1883 et forslag om udvidelse med, 
at børnene som følge af de herskende forhold går ud af skolen 
med »aldeles utilstrækkelig kundskab«. Kun et forholdsmæssigt 
antal drenge går ud af 5. klasse, men så også med en forsvarlig lær
dom. Mange børn udskrives fra 4. klasses ældste og yngste afdeling, 
nogle endog fra 3. klasse. Det samme er tilfældet med pigerne. 
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Kommissionen foreslår at udvide undervisningen til 4 timer dag
lig for alle børnene og at oprette så mange nye klasser, at der i ingen 
klasse bliver over 35 børn. Der skal oprettes en forskole med 2 af
delinger, hver afdeling med 3 klasser under 2 lærerinder, og her skal 
børnene lære at læse, skrive og regne samt have nogen religion og 
noget af Danmarks sagnhistorie. 

Selve borgerskolen skal for drengenes vedkommende deles i 4 
klasser, de tre med 2 jævnsides løbende afdelinger med 24 timers 
undervisning ugentlig, 4. kl. med 27 timer. 4 faste lærere skal be
sørge undervisningen og undervise 36 timer, og førstelæreren 27 
timer. For pigeskolen bortfaldt 4. klasse; der blev 3 klasser med 
hver 2 afdelinger. Planen ville kræve en forøgelse af 4 lærerinder 
til forskolen og 1 til borgerskolen, og der skulle skaffes 5 nye skole
stuer, men af hensyn til den voksende befolkning helst 6 nye skole
stuer, et sanglokale og en gymnastiksal. Som lærerinder i pigeklas
serne mener man at kunne nøjes med kvinder, der »uden at have 
underkastet sig eksamen er øvede i skolegærning«, og de skal lønnes 
med 500 kr. for de to yngste og 600 kr. for de to ældste, medens den 
nye lærerinde må have den anordningsmæssige løn af ca. 750 kr. 
Også lærerne, der får timetallet forøget fra 33 til 36, må have for
højelse. Den samlede udgift bliver 3650 kr. og med forøget lys og 
varme i alt 4000 kr. Udvidelsen vil koste en betydelig sum een gang 
for alle, men, siger kommissionen, »byen skylder sig selv at give bor
gerskolen en tidssvarende udvidelse«. 

Skolekommissionens formand var byens dygtige og afholdte sog
nepræst, F. V. Christensen, og medlemmer var amtsforvalter Liitken 
og landinspektør H. M. Kofoed. Med skrivelsen fulgte et udførligt 
udkast til en ny skoleplan, der viste, at kommissionen virkelig ville 
gøre noget for at føre skolen frem. Bl. a. foreslås det, at alle under
visningsmidler ydes uden betaling til alle børnene. 

Det af byrådet nedsatte udvalg med borgmesteren som formand, 
med skolens leder, A. Hjorth, og lærer Othenius Kofod samt arki
tekt Mathias Bidstrup og fabrikant Chr. Wolffsen som medlemmer, 
skar forslaget ret betydeligt ned. At man strøg den grundtvigianske 
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sognepræsts krav om danske sagn og folkeviser, betød ikke så meget; 
men på flere punkter blev kommissionens gode forslag betydeligt 
forringet. Udgiften til bygning var af M. Bidstrup beregnet til 
54.900 kr" og herfor skulle man bl.a. få en bygning med 8 og en 
med 6 klasser. De årlige udgifter ville gå op fra 11.318 kr. til 
19.150 kr. 

Borgmesteren bemærkede ved forelæggelsen, at forslaget ville 
medføre en stigning af skatten på 8/ 10 % fra 4 1/ 2 til 5 3/10. 
Man havde derfor samme dag drøftet at opføre kun en bygning med 
12 klasser. Sagen gik til 2. behandling. 

Det var i maj 1883. Med den evne, det daværende byråd havde 
til at forhale alle ubehagelige sager - og herunder særlig alle krav 
med forøgede udgifter - undrer det ikke, at der gik 7 år, inden sagen 
delvis løstes, skønt klasserne var mere end overfyldte og lærerkræf
terne utilstrækkelige. 

I oktober udtalte borgmesteren, at sagen »hviler ingenlunde, men 
går stadig fremad, om end noget langsomt«. Måske ingensinde har 
byrådets formand udtalt sig så træffende om den tids byråds indstil
ling. »Det ligger nemlig i sagens natur,« fortsatte Olivarius, »at den 
ikke egner sig til at fremskyndes.« 

Han fremsætter derefter en plan om at omdanne den gamle hospi
talsbygning, som rådet nogle år før har erhvervet fra Bohns stiftelse, 
til to klasseværelser. De tre gamle koner, der boede i hospitalet, 
måtte så flytte ud. Kort efter vedtoges det at indrette et klasseværelse 
i hospitalet, at bygge ny latriner, leje et gymnastiklokale og forhøje 
lærernes løn med 10 a 15 tdr. byg a 10 kr. Hele omordningen med
førte en årlig udgift af 2.700 kr. Udvalget må kræve, at »der skrides 
langsomt og besindigt frem,« også fordi man »ikke er uden frygt« 
for med eet at forøge udgifterne med et alt for betydeligt beløb. 

1886 var tallet på skolepligtige børn vokset til 725 fra 561 i 
1877. Der var i alt 1033 skolepligtige børn; men der fandtes for
uden statsskolen og en del små pogeskoler tillige tre større pigesko
ler: translatør Jørgensens, frk. Horsths og frk. Raabyes. Denne sidste 
sluttede med præliminæreksamen; frk. Horsths skole havde omkring 
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40 elever og translatørens »højere pigeskole« 30-40. Alle fire større 
skoler fik tilskud fra kommunen. 

I Rønne byrådsforhandlinger for 1885 læses følgende: 
»Bornholms skoledirektion begærer byrådets erklæring over så

lydende skrivelse fra Rønne skolekommission: 
»Da børnetallet i Rønne borgerskoles yngste drengeklasse alt 

nu - efter opflytningen til 2. drengeklasse med nu over firsindstyve 
børn - er så stort, 91 børn, at det vil være aldeles uoverkommeligt 
for læreren at undervise børnene, når dette klassens børneantal i 
vinterens løb forøges efter al rimelighed med 30 til, har skolekom
missionen betænkt, med den hØjtærede skoledirektions billigelse, nu 
fra vinterhalvårets begyndelse at dele yngste drengeklasse i 2 hold.« 

Som lærerinde skulle ansættes en dame for 40 kr. månedlig. Sa
gen gik til skoleudvalgets erklæring. 

Byrådet havde en måned før vedtaget at ansætte yderligere en 
lærerinde med 500 kr. årlig løn og andel i skolepenge. Nu måtte 
byrådet igen til »forbedringer« . Der blev da ansat to unge piger til 
medhjælp for lærerinderne, der selv måtte antage, hvem de ville. 
De to lærerinder fik hver den rundelige betaling af 10 kr. måned
lig til at lønne medhjælperinderne med. 

1887 foreslår kommissionen en pogeskole med fællesundervis
ning for piger og drenge indtil 9 års alderen med 4-6 lærerinder. 
Rådet nedsætter udvalg. Dette arbejder forbløffende hurtigt. En må
ned efter møder det med 16 situationskort og 16 forskellige overslag 
af udvalgets medlem Math. Bidstrup. Man Ønsker et møde til drøf
telse af, om byrådet vil sælge skole og grund og bygge en ny skole 
et andet sted. Gik til cirkulation. Derefter til udvalget til yderligere 
forhandling og undersøgelse, der ender med forslag om at bygge ud 
til Ellekongstræde og at sælge den gamle skole ud mod torvet og 
Lille Torvegade. Med 11 stemmer mod 3 - Chr. Pihl, L. Koefoed og 
Vilh. Rønne - vedtoges indstillingen, og man købte en mindre nabo
ejendom og lidt jord af boghandler Colberg. Allerede i november 
1888 møder udvalget med tegninger og overslag, og i december
mødet vedtages forslaget. Men hele det næste år går med licitationer 
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og forkastelse af tilbud på centralvarmeanlægget. Nordre jernstøberi 
giver i 1889 tilbud på varmeanlæg til 6000 kr. Antages. Og det 
vedtages at oprette 5 klasseværelser i loftsetagen. Senere løb man 
fra kontrakten med Nordre jernstøberi og gik ind på at betale 750 
kr. i erstatning. Støberiet leverede så 9 varmeovne, og dermed var 
året 1889 gået. 

Man fik tilladelse til at låne 50.000 kr., og bygmester Math. Bid
strup lavede tegninger til den ny skole. Men ved licitationen viste 
det billigste tilbud sig at være på 64.986 kr., og man forkastede 
samtlige tilbud. Kun skoleinspektør Hjorth stemte derimod; han 
turde ikke påtage sig ansvaret for at udsætte sagen endnu længere. 
Et nyt udvalg fik planerne reducerede og satte maksimum til 36.000 
kr., og efter dette forslag byggedes skolen ved Ellekongstræde af 
firmaerne Dam & Olsen og H. P. Bidstrups byggeforretning i sam
arbejde og kostede 47.700 kr. 

1890 stod den ny 2-etages skole færdig, men kun med 9 klasse
værelser, og udvidelsen afløste således ikke den gamle skole, om 
hvilken dr. Kabell i et byrådsmøde havde sagt, at den var »ret elen
dig, den kunne dårlig hænge sammen - (Bidstrup: Hænge sammen, 
nå) ja, hvis De har noget imod sammenhængen, kan vi jo sige: så
længe den til nød kan bruges.« Indvielsen fandt sted 26. august 
1890. Skolens udvidelse krævede dog ansættelse af større lærerper
sonale, 2 lærere, 4 lærerinder og 2 pogelærerinder. 

Man skulle også bygge gymnastikhus. Ministeriet krævede det. 
Planen havde været at indrette gymnastiksal for piger i kælderen i 
den ny skole; men det ville ministeriet ikke gå med til. Alligevel 
trØstede man sig i 1889 med, at de gamle lokaler godt kunne bruges 
længe endnu. Men så i 1890, inden Ellekongstrædeskolen endnu er 
færdig, bryder det nedsatte udvalg pludselig staven over den gamle 
skole. Selv om der ofres store reparationer på den, således som mi
nisteriet har krævet, så vil de gamle lokaler »næppe blive tidssva
rende hverken i hygiejnisk eller i andre henseender«. Udvalget slår 
også hånden af den tanke at indrette gymnastiklokale i bygningen 
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mod Torvegade. Nu vil man en deling af skolen. Dette pludselige 
omslag skyldtes ønsket fra den regerende klike om at spænde ben 
for Math. Bidstrups planer vedrørende en teknisk skole, som man 
ikke fra den side ville have bygget i H. P. Bidstrupsgade (Set. Mor
tensgade). 

Man foreslår at købe en større byggegrund ude ved Møllegade 
og lægge denne sammen med jorden fra Marie Kofoeds arbejdshus 
og derude foruden en teknisk skole bygge en ny skole med 8 klasse
værelser, et gymnastikhus og en bolig for skoleinspektøren. I den 
1889 udarbejdede plan havde man allerede døbt den nuværende 
»Marie Kofoedsvej« med navnet Skolegade; syd for denne skulle 
gymnastikhus og lærerbolig opføres, nord for den ny skole, og nord 
for denne ud til Byledsgade den tekniske skole. Disse bygninger 
skulle kunne opføres for 50.000 kr., og man regner med at spare 
200 kr. i boliggodtgørelse til læreren og indvinde 1000 kr. ved at 
leje de gamle skolebygninger ud, så byens hele merudgift årlig ved 
denne store plan kun skulle blive 900 kr. Og man ville, siger ud
valget, opnå, at skolen kommer fuldstændig på højde med tidens 
krav. 

Håndværkerforeningen ville imidlertid ikke lægge sin tekniske 
skole »ud i en afkrog«, og byrådet var bange for nye udgifter. Da 
man imidlertid havde skyndt sig at købe grunden, blev resultatet, 
at den store plan reduceredes til gymnastikhuset, der opførtes 1891. 
Den anden jord blev liggende ubenyttet, indtil byen til afhjælpning 
af bolignøden byggede »Marie Kofoeds-Hus« med 8 lejligheder og 
senere »Byledshus« med ligeledes 8 lejligheder. Gymnastikhuset 
blev senere solgt til frimurerne til logebygning. Og de gamle skole
lokaler forblev i brug som skole lige til 19 21. 

Et var man enig om i udvalget i 1890 - den gamle skole måtte 
ikke sælges, »idet der i fremtiden kan blive tale om kommunale 
foretagender, hvortil pladsen særlig vil egne sig, og hvortil det vil 
være hensigtsmæssigt at have den i behold, så meget mere, som 
kommunen ellers ikke ejer nogen pladser«. Man henviser til kæm
nerkontor og politistation. 
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Senere mødte sparekassen som køber til den nordlige halvdel af 
bygningen mod torvet; men da der kun blev budt 10.000 kr., ville 
byrådet ikke sælge. »Avisen« derimod var stærk tilhænger af salg. 
»Vi kan vist alle let blive enige om et, og det er at få denne grimme 
kasse af en borgerskole, som i høj grad mispryder St. Torv, bort 
snarest muligt«, skrev bladet 8. maj 1893. Endnu i vor tid glæder 
mange sig over den gamle, smukke bygning på torvet. 

Og i 1929 var der atter en køber, som ville rive bygningen ned 
og opføre en stor 4-etagers bygning med flotte butikker og store lej
ligheder. Et mindretal i byrådet, 4 mand, anførte de samme grunde 
derimod som udvalget fra 1900: den plads burde kommunen be
holde til fremtidig brug; men rådets store flertal var villigt til at 
sælge, nogle med det for Øje at få et større byggeforetagende i gang. 
Det lykkedes imidlertid under de senere forhandlinger mindretallet 
at få flertallet til at gå med til at kræve en så stor afståelsessum, at 
planen strandede derpå. Den ville alligevel være strandet; men det 
vidste man ikke i de dage, da store diskussioner fandt sted i rådet 
om salget. Manden, der bød mange dollars, havde nemlig ingen! 

Lærerkræfterne bestod i 1892 af en inspektør, A. Hjorth, en an
denlærer, der var klokker og kirkesanger, 3 lærere på ældste og 2 
på yngste lønning - det vil sige henholdsvis 1500 kr. og 1100 kr. 
Så var der 2 lærerinder på ældste og 5 på yngste lønning, 2 poge
lærerinder, samt »til medhjælp« i pogeskolen en dame uden lærer
indeuddannelse med 240 kr. i årlig løn. Lærerinderne på yngste 
lønning havde kun 2/ 3 af den i loven normerede løn og nåede op 
til 809 kr. Lønningerne udrededes dels i fast pengeløn, dels i byg, 
der dog omsattes efter kapitelstakst til penge, dels i andel i skole
penge. Skoleinspektøren lønnedes således med 1320 kr. i pengeløn, 
50 tdr. byg (i 1892 a 11 kr. 34 øre = 567 kr.), godtgørelse for 
brændsel 80 kr. og andel i skolepenge 42 kr. 63 Øre. Det blev 
2009 kr. 63 øre, hvortil kom fribolig. Sanglærer var organist Emil 
Madsen med 384 kr. i løn for 11 timers ugentlig undervisning. 
Madsen fik senere denne storslåede løn forhøjet med 120 kr. mod 
at overtage yderligere 5 timers undervisning. Skoleudvalget gør 
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med rette, måske også med en vis stolthed, i sin indstilling herom 
opm ærksom på, at dette honorar »er forholdsvis betydelig lavere 
end det honorar, der tidligere har været ham anvist«. 500 kr. for i 
16 timer hver uge året igennem at skulle herse med en flok børn 
og lære dem ae synge! M adsen var en stor dygtighed både som mu
siker og sanglærer; men han søgte, sagde de moralske, »slet selskab« 
og drak sig ofte fuld. Kan man undres derover? 

Foruden disse lærere havde sergent Chr. H aslund gymnastikken 
med 400 kr. i løn. Til assistance ved gymnastik og svømning stod 
fyrværker ]. P. C. H elsing med 240 kr. i årsløn. Pedellen fik 1892 
sin løn forhøjet med 100 kr. til 450; han havde fri bolig, lys og 
brændsel og besørgede al rengøring på skolen. Kun til gymnastik
huset i Møllegade var for en årlig løn af 60 kr. antaget en særlig 
rengøringskone. 

D en samlede lønning i 1892 var ved skolevæsenet 18.956 kr. 
53 øre, men da kapitelstaksten for byg ventedes at gå ned under 10 
kr. tønden og den samlede løn i byg drejede sig om 548 1 /3 td" 
kunne lønkontoen for 1893 nedsættes på budgettet med 734 kr. 
77 øre. Skolens samlede udgifter var 22.665 kr. foruden renter og 
afdrag på lånene til den ny skole ved Ellekongstræde og gymnastik
huset. D et var i 1892. 

Nu var den ny skole bygget. Arkitekt Bidstrup havde her lavet 
en efter den tids krav udmærket skole og skabt en ret pyntelig byg
n ing. Oppositionsføreren, redaktør Smidt, havde ret i dette, at man 
havde lagt den skjul t for menneskene. Men byrådet havde hand let 
klogere, end oppositionen havde villet. Smidt ville bygge ude på 
en af kommunens grunde nogle lave bygninger, efterhånden som 
der blev brug for dem: Smidt var friskolelærer, og hans ideal var 
ikke et samlet skolevæsen med gode, lyse lokaler og samlet under
v isning. I 50 år har denne skole g jort udmærket fyldest og tilfreds
s tiller endnu alle rimelige krav. 

Mindre heldig var opførelsen i 1891 af gymnastikhuset (for 
15.264 kr. ) i Møllegade; det lå alt for langt fra skolen. Men dette 

70 



RØNNE KOMMUNESKOLE I N DTIL 1890 

Arkitekt Mathim Bidstmp Skoleimpektpr A. L. Hiorth 

var jo også et resultat af flertallets intrigespil over for håndværker
nes Ønske om en teknisk skole i Set. Mortensgade, et Ønske, by
rådet alligevel ikke havde evne til at slå ned. 

Men selve skolen med dens 9 store klasseværelser var god og 
tjente til rådets ros. 

Man havde blot ikke g jort skridtet fuldtud. Hele den gamle skole 
fra 1806 trængte til afløsning. Tanken var fremdeles at benytte 
skolelokalerne mod torvet og kun kassere lokalerne mod Torve
gade. Men allerede en måned efter indvielsen af Ellekongstræde
skolen foreligger godkendelse fra ministeriet på fremdeles at be
nytte 3 af lokalerne til Torvegade. De må dog kun benyttes »gan
ske midlertidig til skolebrug, indtil den af byrådet påtænkte nye 
borgerskole er opført«. 

Dette >>midlertidig« blev af årelang varighed. Og i mellemtiden 
havde byrådet kvaler nok med det indre liv i skolen. Der var en 
stadig kamp mellem skolekommission og ministerium på den ene 
side, skoleudvalg og byråd på den anden. Lønspørgsmål, reparatio
ner, klassernes overfyldning med elever var spørgsmål, der nok 
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kunne sætte et sparsommeligt byråd grå hår i hovedet. Der var f.eks. 
lønninger. 

Det ses ikke af byrådets forhandlinger, at kommunens funktio
nærer fandt på nogensinde at søge om forbedring af deres kår. Løn
nen var nu engang bestemt af det høje råd, og sådan burde og skulle 
den være. 

Derimod bebyrdedes rådet af og til med lønsager fra skolens folk. 
Således havde man en lønsag fra pedellen, fhv. skipper Johan Ras
mussen, der må have været et menneske med større fordringsfuld
hed end de andre funktionærer. Han var bleven ansat i 1890 med 
350 kr. i årlig løn og fri bolig, brændsel og belysning. »Den nu
værende bolig må dog erkjendes at være en del ufuldkommen«, 
skriver udvalget i 1891, da man efter hans andragende gav ham et 
tillæg på 100 kr. For denne løn var det hans pligt at renholde 14 
skolestuer og 2 gymnastiklokaler og passe kakkelovnene i alle loka
lerne, og desuden vande skolepladsen og feje gaden og rendestenen. 
Selv om klasserne kun blev udluftede de fire af ugens dage og ren
gjort onsdag og lørdag, måtte han alligevel leje hjælp og betalte 
1891 125 kr. af sin løn dertil. Han havde taget pladsen i det for
fængelige, men skuffede håb at kunne få tid til at tjene noget ved 
siden af pedelgerningen. For at gøre rent efter aftenbrugen af klas
serne til teknisk skole og andet tjente han 265 kr.; men i 1893 mi
stede han de 200 kr. heraf, idet teknisk skole flyttede op i sin ny 
bygning. I den anledning søger han for anden gang om mere løn, 
og skoleinspektør H jorth siger til andragendet, at »pedellen træn
ger til en lønforhøjelse, når arbejde og løn skal stå i et nogenlunde 
passende forhold.« Sådan syntes udvalget nu ikke - han var sluppen 
fri for gymnastiklokalernes rengøring, efter at det ny gymnastik
hus ved Møllegade var taget i brug, og udvalget fandt al lønfor
højelse overflødig. Det samme fandt byrådet. 

Også med lærernes løn havde byrådet en del kvaler. 

Byrådet var ikke uden evne, når det drejede sig om at forhale 
en udgift, der ikke passede det. I 1892 gav kultusministeriet til 
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skoleindberetningen for 1891 den bemærkning, at »det synes nød
vendigt at ansætte endnu en lærerinde ved skolens to pogeklasser, 
hvor børneantallet nu er steget til henholdsvis 59 og 49«. Inden 
skrivelsen kom tilbage fra skoleinspektøren med erklæring (31. de
cember 1892), var tallet steget til 122, 76 drenge og 46 piger. Der 
var i virkeligheden kun en lærerinde og en ueksamineret frøken som 
medhjælp. Man mener dog at kunne nøjes med endnu en »assi
stent«; det var billigere end at ansætte en lærerinde. Skoleinspek
tøren fandt det nødvendigt at antage en lærerinde. Kommission og 
byråd ventede ikke, at tilgangen i fremtiden ville blive så stor; men 
de anerkendte, at det gældende forhold virkede uheldigt også i de 
andre klasser. Ministeriet godkendte derpå en medhjælperske til, 
dog kun for et år, og krævede, at hun skulle lønnes med mindst 
500 kr., idet det fremhævede betydningen af, at der netop ved page
klasserne ansættes dygtige lærerinder. 

Men så fortryder byrådet, og i juni 1893 oplyser skoleudval
get, at der nok i pogeskolen er 1 7 drenge for meget; men da der 
ikke i de andre klasser er så mange børn, som skoleplanen tillader, 
36 i hver klasse, foreslår udvalget at søge ministeriet om, at det 
»indtil videre må have sit forblivende ved den nu bestående ord
ning«, tilmed da børnetallet i skolen er gået ned fra 908 til 863. 
Kommissionen synes ikke om denne ordning og oplyser (11. juli 
1893), at nu er tallet i pogeskolen steget til 148 børn, 83 drenge 
og 65 piger. Rådet mener, at man kan klare sig med at flytte om 
med børnene. Sagen forhales stadig, og i kommissionen er man 
lumsk ked af forhalingen. Der ligger i arkivet en lille lap papir, 
hvorpå sognepræsten har skrevet til et af kommissionens medlem
mer: »Kære Weidemann! Synes De ikke, at vi må se at få ende på 
sagen og lade byrådet om selv at klare det med omflytningen for 
ministeriet, som det kan bedst.« Ministeriet rykker i august byrådet 
om et svar. Da byrådet ved en snild manøvre giver det udseende af, 
at der er to lærerinder ved pogeskolen (de flytter på papiret en over 
fra forskolen), går ministeriet i oktober ind på at nøjes med en med
hjælperske. Men da det er oplyst, at denne for 36 timers ugentlig 
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undervisning kun lønnes med 20 kr. månedlig, forlanges hendes 
løn hævet til 500 kr. Det er i november 1893. Udvalget er nu klar 
over, at man »formentlig bliver nØdt til at forhøje vederlaget«, og 
foreslår, at dette sker fra 1. januar 1894. 

Men der sker intet, og i februar 1894 har ministeriet endelig tabt 
tålmodigheden. Det lader skoledirektionen meddele byrådet, at det 
ikke længere vil tillade forholdene ved skolen, der er »lidet tilfreds
stillende«, og at man ikke kan vente at få dygtige lærerkræfter »på 
de vilkår, som bydes ved bemeldte skole, navnlig ikke for den al
deles utilstrækkelige lønning, som er tillagt medhjælpersken«. By
rådet har nu at lønne lærerinderne i henhold til lovens krav. 

Så overvejer man atter, og i september vedtager man atter at 
lønne medhjælpersken med 500 kr. fra 1. januar 1895; men nu 
skal der spørges, om hun også skal have andel i skolepengene. Nu 
forlanger direktionen, at den »ekstraordinært« ansatte lærerinde, 
der også er uden eksamen, skal fast ansættes og hendes løn forhøjes 
til 650 kr. fra 500 kr., medens den godkender 500 kr. til medh jæl
persken. Og dette godkender ministeriet. 

Så kommer imidlertid lærerinde ved forskolen, frk. Emma Pe
dersen, med sit krav. H un har været knyttet til skolen som ekstra
ordinær længere end lærerinden ved pogeskolen, men har som denne 
kun 500 kr. i løn. Og nu bliver skoleudvalget pludselig flot og 
siger: Skal der være gilde, så lad der være gilde! Skal den ene have 
650 kr. , skal den anden også! 

Og så fik det smålige byråd da det ud af hele striden, at to løse 
embeder blev omdannet til faste med lønforhø jelse til begge, og at 
medhjælperskens løn blev sat op fra 240 kr. til 500 kr. Men så 
havde man også sparet de penge fra december 1891 til maj 1895. 

Skoleudvalgets håb om, at børnetallet skulle gå ned, viste sig 
hurtigt ikke at slå til. I juni 1895 var pogeklasserne bleven så over
fyldte, at man måtte dele klassen i tre afdelinger og give lærerinden 
20 kr. pr. måned for at overtage ekstra 12 timers ugentlig under
v1snmg. 
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Damgade med det gamle a1yl til højre 

Postbud Pihl og flere klagede over (b.f. 1892 20. oktober) for
skellige forhold, hvilket gav skolekommissionen anledning til at 
foreslå: 1. at der for kommissionens regning anskaffes gymnastik
sko til børnene; 2. at der opføres et skråtag til skærm for børnene i 
frikvartererne; 3. at der for kommissionens regning meddeles læge
attester til alle børn, der anslås fritagne for gymnastik eller svøm
ning. Skoleudvalget grundede fra februar til maj over dette forslag 
og indstillede så at bygge skråtaget, men sige nej til de to andre 
krav. Byrådet fandt sagen så vanskelig, at den måtte udsættes til 
junimødet, og der kom man til en tredie ordning : rådet fandt ikke 
anledning til at lade skråtaget opføre; men der måtte anskaffes 
gymnastiksko og udstedes lægeattester til børn, hvis forældre ikke 
selv havde evne til at betale derfor. 

Skolen var gammel og trængte på mange områder til forbedring. 
Men byrådet vendte oftest det døve øre til kravene. Udvalget Øn
skede en hovedistandsættelse af klasserne ud mod torvet og anslog 
udgiften til 1200 kr. De mærkede køligheden i rådet og frafaldt 
inden sagens 2. behandling ønsket om væggenes maling med olie-
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farve og ændrede kravet om vægpanel til, at der kun anbringes pa
nel i vindueshØjde, hvorved udgiften kunne nedsættes til kr. 736,00. 
Rådet sagde nej; der skulle ingen hovedreparation til; man kunne 
nøjes med »de nødvendige årlige vedligeholdelsesudgifter«. 

Skoleudvalget ville dog ikke opgive sine krav og stillede til bud
getbehandlingen forslag om efterhånden at forsyne lokalerne i den 
gamle bygning med brystpånel og opførte 200 kr. dertil. Desuden 
ville udvalget have 250 kr. til en venrilationsovn i inspektørens 
klasseværelse. Sådanne var efterhånden anbragt i klasserne; kun i 
inspektørens stod en gammel magasinovn, der så foresloges anvendt 
i hjælpeklassen i den søndre bygning, hvor der stod en »tildels kas
sabel kakkelovn«. Ved denne foranstaltning ville der »opnås bedre 
luft - også i den nævnte skolestue«, og desuden havde inspektøren 
meget Ønsket en sådan ovn af hensyn ril sin helbredstilstand. 

Man skulle næsten finde et sådant Ønske rimeligt; men det syn
tes det sparsommelige regnskabsudvalg ikke. Til budgetbehandlin
gen foreslog dette udvalg at stryge bevillingerne både til panel og 
ventilationsovn under henvisning til rådets tidligere forkastelse. 
Man mente vel, at inspektørens helbred nok klarede sig uden den 
bedre luft. 

Så vidt man kan se af det endeligt vedtagne budget, må det være 
lykkedes skoleudvalget at ombestemme byrådet; thi udvalgets op
rindelige budget er ikke blevet nedskåret. Måske har dette, at til
skuddene til stats- og navigationsskolen faldt bort dette år, været 
medvirkende hertil. 

Man sparede - til man blev tvunget til det modsatte. Skorstenen 
i skoleinspektøren s lejlighed var så gammel, at den næsten var ubru
gelig. Tilmed var den ikke opført fra grunden, men hvilede på bjæl
kelaget. Først da brandinspektøren følte sig tvunget til helt at for
byde brugen af skorstenen, blev den bygget om. 

D et er dog ikke uforståeligt, at man var påholdende. Skoleudgif
terne var gået stærkt op i den sidste halve snes år. Børnetallet også. 
I 1884 havde skolen 5 faste lærere og 3 faste lærerinder. 1893 var 
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der foruden skoleinspektøren, A. L. Hjorth, 6 faste lærere, hvoraf 
4 på ældste lønning, 7 faste lærerinder, hvoraf kun to på ældste 
lønning, og 2 pagelærerinder. I 1884 fik øverste drengeklasse 27 
timers ugentlig undervisning, formiddagsklasserne 18 og eftermid
dagsklasserne 15. I 1893 var undervisningstiden i øverste klasse 27 
timer og i alle de Øvrige 24 undtagen i pogeskolen, hvor der under
vistes i 18 timer. 

Lønnen var også blevet forhøjet for alle lærere og lærerinder med 
henholdsvis 50 tdr. og 33 tdr. byg og for førstelæreren med 200 
kr. i penge. 

Udgiften til skolevæsenet udgjorde: 

1. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Bygninger, brændsel, lys m.m. 
3. Andre udgifter ............ . 
4. Renter og afdrag på lån ..... . 

1884 
10.248 kr. 

1.154 kr. 
2.231 kr. 

Okr. 

13.633 kr. 

1893 
17.931 kr. 
3.931 kr. 
1.498 kr. 
2.900 kr. 

26.260 kr. 

En lærerinde, frk. Bosin, var syg, tog for tidlig fat på sin gerning 
efter et sengeleje og blev syg igen. Skoleinspektøren og næsten alle 
skolens lærere anbefalede, at byrådet betalte vikar for hende, og 
henviste til et cirkulære, hvori ministeriet havde udtalt, at skole
væsenet i al fald i de tre første måneder under sygdomstilfælde burde 
betale vikaren ful<ltud. Skoleudvalget fortolkede cirkulæret så klogt, 
at dette nok vedrørte en større by som Kolding, men ikke Rønne, 
og frarådede at skabe nye byrder for kommunen, »såmeget mere, 
som kommunen for tiden er så bebyrdet.« I skolekommissionen 
havde man kun kunnet opnå enstemmighed om at anbefale rådet at 
stØtte frk. Bosin under hendes sygdom. Rådet sluttede sig til ud
valget og sagde nej. Ville lærerinden i dette særlige tilfælde have 
stØtte, måtte hun andrage derom. 

Det ses forøvrigt af det nævnte cirkulære, at ministeriet førte 
kamp mod skoleautoriteterne andre steder end· i Rønne. Thi mini
steriet finder anledning til at bemærke, at »en betaling af 48 øre 
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pr. time må anses for at være for ringe; den bør ikke sættes lavere 
end til 60 øre og helst højere, men under alle omstændigheder ikke 
under sædvanlig timebetaling«. 

Hvem skulle betale - lærerne ville ikke, når det var i sygdoms
tilfælde, og rådet ville heller ikke. En enkelt skrivelse fra rådets 
arkiv giver et lystigt billede af vikarens noget usikre lønningsfor
hold. 

»Da jeg endnu ikke har modtaget min løn som vikar i frk. Bosins 
klasse fra 16. mam til 13. april forrige år, tillader jeg mig at an
mode det ærede byråd om at foranledige, at den bliver mig ud
betalt. 

Rønne, den 15. september 1893. 
ÆrbØdigst 

Fcmny Dmn.« 

Byrådsprotokollens tilførsel til dette andragende lyder således: 
»Det vedtoges at tilskrive frøken Dam, at byrådet for tiden ikke kan 
se, at spørgsmålet om den omhandlede løn vedrører samme«. 

Om »samme« senere i tiden fik et andet syn, og om frk. Dam 
nogen sinde fik sit tilgodehavende, ses ikke. 

Klokker Kofod søgte læge i København og blev beordret ind
lagt med det samme til operation for stær på begge Øjne. Da skole
inspektøren fik brev herom, antog han en vikar; men denne måtte 
også vente i årevis på at få sin løn. Sognepræsten anbefalede i be
tragtning af klokkerens alvorlige sygdom at lade byen betale vikar
lønnen; men rådet sagde nej. De var principfaste den gang - i små
ting. Senere vedtog byrådet i anledning af lærer Jacob Jensens syg
dom at udbetale vikarløn forskudsvis, hvis den sygemeldte ikke selv 
havde antaget og betalt vikar, men så at tilbageholde det udbetalte 
beløb i vedkommendes lønning senere. 

Og det var smålighed over hele linien. Da varmtvandsbadean
stalten var bygget, vedtog man at lade skolebørnene bade een gang 
om måneden; det ville koste 4-500 kr. Man forstår af diskussionen 
i rådet, at man mest gik med, fordi den private anstalt ikke kunne 
svare sig og alligevel skulle have tilskud. For at spare lidt af denne 
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Kan.011d:1/e11 og badeamtalten ca. 1900 

sum, ønskede et medlem sagen udsat til budgetbehandlingen. Så 
ville den tid gå - uden betaling og uden badning. Men det blev 
dog ikke vedtaget. Derimod vedtog man at betale for håndklæder; 
dog skulle et håndklæde strække til til 6-10 badende børn! Tidende 
hånede dr. Kabell for denne vedtagelse, da doktoren havde skrevet 
i Avisen, at det var vigtigt om vinteren at tØrre sig godt, og hver 
badende burde bruge 2 håndklæder. Men skolebørnene kunne godt 
være ti om et! Dr. Kabell havde endda ladet et aftryk af sin artikel 
slå op i badeanstalten. »Og dette griseri skal borgernes børn endog 
halvvejs tvinges til«, skriver Tidende indigneret. 



SAMFÆRDSELSMIDLER 

Forbindelsen med omverdenen besørgedes til søs af » 1866« med 
fire små skibe, »Skandia«, selskabets ældste båd fra 1866, 124 fod 
lang, netto register-tons 96, » Heimdal « fra 187 3 på 140 n.r. tons, 
136 fod lang, »H jalmar«, bygget 1881, 97 n.r. tons, 119 fod lang, 
og »Thor«, 1886, 121,89 n.r. tons, 129,6 fod. De første var små og 
rullede stærkt i søgang. Om det ene sagde folk, at det gik nok midt 
over, når det engang var ude i stærk storm. De ture, de små dam
pere til tider måtte t age i stærke storme og isvintre, viste tilstrække
ligt skibenes sødygtighed. 

Kahytterne var små og køjerne trange; en svær mand kunne van
skeligt komme til køjs. De fleste køjer var i de store fælles sove
saloner. Skandia havde 35, Heimdal 50 køjer. For dækspassagerer 
var forholdene mere end elendige. Thor var det bedste og hurtigst 
sejlende skib, og det tog man helst med. Først i 1899, da »Born
holm« anskaffedes, skete den første store forbedring. Dette skib 
blev 20 fod længere end Heimdal, 202,13 n.r. tons, med betydelig 
større maskinkraft og med 90 køjer. 

Den første dampskibsforbindelse havde man i 1843, da et kø
benhavnsk rederi 18. juni sendte en damper til Rønne. Den gik 
nogle ture i uregelmæssig fart, men hørte så op. Men rønneboerne 
havde forinden ladet selskabet vide, at der var ingen trang til en 
sådan forbindelse, og den ville blive lidet lønnende.12 I begyndel
sen af 50'erne satte postvæsenet på rønneboernes opfordring dam
peren »Waldemar« og senere »Skirner « i fart mellem København 
og Rønne; men staten standsede denne forbindelse i 1856, og nu 
købte rønneborgere en lille damper »Løven «, der gik turen en gang 
ugentlig. En kort tid havde denne damper en københavnsk konkur-

12. Bornholms Dagblad 10. marts 1893. 
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Hjuldamperen »Jl'lercnr« (•Varpe/nu« ) 

rent, et jerndampskib, der konkurrerede med lavere priser - 4 rdlr, 
på 1. plads, 3 på 2, og 2 på dæksplads; men den konkurrence varede 
kun en måned. 1857 anskaffedes en gammel hjuldamper af træ, 
»Merkur«, af folket døbt med navnet »Varpelars« og med I. P. 
Thorsen som fører, 

» Varpelars« var ikke noget heldigt ruteskib; det var en kulslu
ger, og folk var kede af det. Så rettede folk fra hele øen en opfor
dring til befolkningen om dannelsen af et nyt selskab. Mere af 
interesse for øens fremgang end i tillid til et nyt selskabs økono
miske trivsel gik befolkningen med og tegnede for 32.500 rdlr. 
aktiekapital; 13.000 tegnedes i København og 14.500 i Ystad og 
Trellecorg. Den 14. februar 1866 stiftedes »Dampskibsselskabet 
på Bornholm« på et møde på rådhuset i Rønne, og dermed lagdes 
grunden til vel nok den virksomhed, der gennem årene, som fulgte, 
fik den allerstørste betydning for ikke blot Rønne by og havn, men 
for hele øen. At man i de første åringer havde modgang og små 
forhold at kæmpe med, hindrede ikke, at skeptikerne snart så, at 
deres tvivl var uberettiget, og at der mellem Rønne og København 
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S/ S »Ska11dit1« 

var brug for god forbindelse og kunne skabes sunde og økonomiske 
vilkår herfor. Man begyndte med et skib med nettotonnage af 96, 
ca. 35 køjer og til en anskaffelsespris af ca. 60.000 rdlr. og med en 
ugentlig tur, fra 1870 to gange ugentlig. De første 13 måneder 
var bruttoindtægten 36.969 rdlr. 3 mark og 12 shilling. Blandt 
stifterne var de fire rønneboere, prokurator H. P. Lund, konsul 
Ad. Rasch, købmand J. J. Thorsen og konsul P. F. Michelsen. 

Nu besørgede de fire dampere trafikken; een gang om ugen an
løbes Ystad og Trelleborg. I de seks vintermåneder sej lede man 
dagfart fra København med afgang fra K væsthusbroen kl. 7 mor
gen, medens skibene gik fra Rønne kl. 24, undtagen mandagen, da 
man lå stille. Ved overenskomst med postvæsenet indførtes fra 1. 
juni 1888 natture yderligere i to måneder, marts og oktober. I »Ti
dende« for 24. december 1891 beretter en indsender et rygte om, 
at nexøboerne, »så utroligt det end lyder«, har andraget ministeriet 
om at få udelukkende natfarr med postskibene i stedet for »den for 
kort tid indtrådte dagfart «. Har nexøboerne allerede glemt » Jarl «s 
forlis, spørger indsenderen. En anden indsender imødegår ham; in-
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gen andre end » 1866« kan være interesserede i dagfart. Forretnings
folk i Rønne kunne få posten og sende breve af sted samme aften; 
men den øvrige øes befolkning fik først posten næste dag. 

I 1893 satte handelsforeningen en aktion ind på at få daglig 
forbindelse og natture hele året rundt. Byrådet anbefalede andra
gendet, men dog efter megen betænkelighed. Dr. Kabell kunne ikke 
se, at de hurtige og hyppige forbindelser mellem landsdelene var 
til nogen nytte, og borgmesteren havde hørt, at skibsførerne ikke 
var glade ved at se jle om natten; natsejlads var dyrere, sagde et 
tredie medlem, og et fjerde var bange for faren. »Tidende« hå
nede disse »middelalderlige betragtninger«, og »D agbladet« hånede 
dr. Kabell som »en af byrådets sædvanlige bagstrævere«. Byrådet 
anbefalede dog andragendet; men to stemte imod. Nexøselskabet 
havde allerede natfart, og dette bidrog nok til resultatet - Rønne 
kunne da ikke stå tilbage for Nexø! Gennem flere år var der ude 
fra øen resultatlØst stillet krav om disse fremskridt; særlig præsten 
i Østerlars, C. C. V. Looft, havde i tale og skrift været talsmand 
derfor. Hvad en bedre forbindelse betød, ses af et eksempel. Posten 
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fra England til slagterierne med beretninger om fredagssalget og ud
sigterne for den næste uge kom til København søndag eftermid
dag; den nåede hertil tirsdag aften, blev udbragt onsdag morgen, 
og slagteriet kunne således få sin post ca. 70 timer senere end lan
dets øvrige slagterier og konkurrenter. 

I maj 1895 ændredes sommerpostfarten til afgang fra Køben
havn hver aften kl. 8, 15 og om vinteren kl. 7,15 formiddag, man
dag undtagen. Fra Rønne kl. 22, om vinteren kl. 23; om søndagen 
gik stadig intet skib. 

Tiden skulle gå lige til 1900, da det endelig lykkedes at få dag
lig forbindelse og natfart året rundt. Fra dette årstal begyndte en 
ny æra for selskabet med stadig fornyelse af skibene og forbedrin
ger på alle områder, og det må anerkendes, at selskabets ledelse i 
dette århundrede har forstået at holde ruteskibene Rønne-Køben
havn på højde med enhver anden dansk rute. 

Der stod stærk kamp på selskabets generalforsamling om de 
fremtidige skibes størrelse; de ældre førere holdt på, at skibene ikke 
burde være længere end Heimdals 136 fod, af hensyn til indsej-
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Den g11le diligence i Rønne 

lingsforholdene, medens de yngre ville op til 170 fod. De yngre 
sejrede; men af økonomiske grunde blev »Bornholm« (1899) dog 
kun 156 fod og med ikke som tænkt 13, men kun 12 knobs fart. 

Forbindelsen med den øvrige del af øen foregik med »postdili
gencen«. Mange år senere, da jernbanen mellem Rønne og Nexø 
var i gang, klagede folk, og ikke med urette, over banens langsom
m e og rystende kørsel hen over et ujævnt banespor. Men havde de 
misfornøjede prøvet at køre med postbefordringen i 90'erne, ville 
alle deres klageråb hurtigt være forstummede. D e gamle, gule rum
lekasser var forfærdelige at komme med, når man skulle en tur ud 
på øen. Ofte var folk stuvede sammen som sild i en tønde, og de 
stØdtes mod hinanden og blev ømme af de mange puf og stød på 
de hårde træsæder. Luften i den gule postvogn kunne ofte være ræd
selsfuld tung og kvalmende. Endnu værre var det om vinteren, hvor 
sneen skaffede slæderne frem. Så sad folk i en åben slæde, og var 
de ikke selv godt forsynede med rejsetøj, måtte de nøjes med at 
svøl:e sig ind i et hestedækken, som kusken velvilligst lånte dem. 

85 



SAMFÆRDSE LSMIDLER 

D ilige'llce11 på landevejen 

Der var kapløb om at komme til at sidde hos kusken; thi på for
sædet var der fodpose. I tungt føre kunne den tunge, lukkede »di
ligence« heller ikke bruges, og at tage en lettere landauer i brug 
havde det sparsomme postvæsen ikke råd til. Så blev hestene spændt 
for den halvåbne »holstenskvogn« - og passagererne hentede sig 
den influenza eller i al fald snue, som ikke engang kuskens trutten 
i posthornet kunne hindre, selv om han blæste aldrig så kraftigt og 
kønt. Men billig var turen, 60 Øre pr. mil. »Når vort stakkels fat
tige postvæsen engang får råd til at holde lukket vogn i tungt føre, 
vil doktor og apoteker lide slemme tab«, skrev en misfornøjet ind
sender. 

Postvognen af gik fra Rønne til de andre byer om morgenen kl. 
5 eller en time efter damperens ankomst. I dagfartstiden en time 
efter skibets ankomst, dog ikke efter kl. 8 aften; så måtte post og 
passagerer vente natten over i Rønne. Fra de andre byer gik »dili
gencen« tilbage til Rønne ved 5-6-tiden om eftermiddagen. 

Vinteren 1888 havde standset næsten al forbindelse i marts og 
april måneder, og vinteren 1892-93 var ikke mindre slem. »Skan-
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dia« lå indefrossen i København fra 10. januar til 9. marts om af
tenen. Al postforbindelse var til tider afbrudt. Den 18. januar kom 
Heimdal med post fra Ystad, og så fik Rønne ingen post med 66-
skibene i 40 dage. Omtrent daglig forsøgte Heimdal at nå over til 
Sverige, var ofte kysten nær, men isen var for kraftig. Den 14. fe
bruar lykkedes det »Hjalmar« at komme ud af Rønne havn og om 
til Nexø. Derimod lykkedes det enkelte gange nexøskibet »Erna« 
at få forbindelse med Sverige og post med tilbage. Også lidt gær 
og petroleum havde »Erna« med, de varer, der savnedes mest. 

Fra 14. februar til 6. marts fik øen ingen post. Det begyndte at 
knibe med petroleum, og byrådet vedtog at spare på den i forvejen 
sparsomme gadebelysning og i stedet for at overlade hver familie 
indtil 2 potter af byens beholdning. Postvæsenet forsøgte at lade 
en damper gå ud fra Ystad, hvor der var opsamlet 154 sække post, 
for at bryde isen til Bornholm; men den skruedes fast i isen allerede 
mellem kosten og Ystad havnehoved. Den 4. marts lykkedes det 
»Heimdal« efter 3 dages sejlads at nå til Gedser med 20 dages post, 
en del gods og passagerer. Lodsbåden knustes, lidt før den skulle 
borde Heimdal. Da man ikke turde søge havn uden lods, søgte man 
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ud i rum sø; det blæste en storm, og passagererne var meget syge. 
På h jemturen - efter at have fået lidt post, 8 tdr. petroleum samt 
margarine og bajerskøl om bord - måtte skibet søge helt ned til den 
tyske kyst nær A rkana. Samme dag fik »M. Davidsen« og »Hjal
mar« forbindelse med Simrishamn og fik ved iskanten uden for 
havnen 252 ~ække postgods og nogle passagerer, der havde ligget 
i Ystad i 13 dage. 6. marrs kom »Heimdal « tilbage med en enkelt 
dags post, og ,> Hjalmar« kom med den i Sverige ophobede _omt 
for 3 uger. 

Det var en slem tid for landbruget, og på det første af landbrugs
foreningens møder efter isvinteren rejstes stærke krav om stats
stØtte til en isbryder. 27. februar var der opsamlet 120.000 pund 
smør. En af landbrugets talsmænd ville leje en damper og betale 
dobbelt fragt - han sagde dog ikke, hvor han ville leje skibet. 

For dampskibsselskabet var det også en vanskelig tid. Skil::ene 
gav intet score overskud - 5 % var hele udbyttet for 1893 til aktio
nærerne, og så var skibene endda ikke assurerede. En assurancepræ
mie ville have taget det meste af udbyttet. 1892 havde givet 7000 
kr. mindre i godsfragt end året før, og for 1893 var godsfragten 
yderligere gået ned med 15.000 kr., medens passagerindtægten med 
lidt svingninger havde holdt sig på det samme. Isbrydningen havde 
taget så stærkt på »Heimdal«, at der måtte ofres for 12.000 kr. til 
reparaooner. 

Udflugter kendte man ikke meget til; en tur en gang om somme
ren til Almindingen eller H ammeren - Røklipperne, P aradisbak
kerne og det Øvrige Bornholm var ukendt land for de fleste Rønne
boere. Man lejede en charabanc eller, hvis man ville være flot, en 
landauer hos en af byens mange vognmænd, og med den dagen før 
tillavede madkurv kørtes ud fra morgenstunden af. Det kunne være 
hyggelige og fornøjelige udflugter, og man havde tid til at se egnene, 
man kørce igennem. 

Cyklen var ikke almindelig - bicykle hed den; enkel te kørte på 
de store »væltepetere«, ofte hjemmelavede af en smed, med det roe-
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Sparekassedirektør T.H. Ltt11d Læge Søren Knbell 

ger score forhjul og et lille baghjul, begge med jernringe; der skulle 
en akrobats evne til at komme op på dem. Omkring 1890 fik man 
maskinen med to lige store hjul med faste hårde gummiringe og uden 
frihjul. Kuskene og særlig bønderne kunne ikke lide cyklerne og 
generede ofte cyklisterne ved at køre så tæt ind på dem, at cyklisten 
måtte vælte sig i grøften. Rakte en kusk sin pisk i vejret, var det 
påbudt, at cyklisten skulle stå af cyklen, til køretøjet var kommet 
forbi. D er blev af denne grund somme tider lidt sent at komme frem 
på cykle. Den 14. august 1892 stiftedes på H elligdomsgården i Rø 
en cyklistforening for Bornholm med 19 medlemmer. Efter mødet 
foretoges en fællesudflugt, hvor 3 af cyklisterne væltede over en 
hund og blev ilde tilredt. Ved den stiftende generalforsamling var 
tallet på medlemmer vokset til 29. 

En artikel fra Bornholms Tidende viser tidens syn på disse mo
derne »køretøjer«, og den giver samtidig et morsomt billede af red
aktionen af et provinsblad i de dage. Overskriften var »Om kørsel 
og riden på offentlig gade« . Efter at have aftrykt politivedtægtens 
afsnit herom fortsættes : 
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I vore dage vrimler det med en egen slags befordringsmidler, om 
hvilke der mulig kunne opstå tvivl, enten de skulle henregnes t il 
ridetØjer eler køretøjer, men almindelig henregner man dem til 
køretøjer, og således gØr også vor politimester. Disse befordrings
midler vare ikke i vælten, den gang man i 1871 lavede politived
tægten for Rønne, skønt de nok dengang, hvor de fandtes, gik under 
navnet »væltepetere«, nu kaldes de bicykler. 

Man vedtog derfor ikke dengang nogle særlige bestemmelser 
med hensyn til disse toh julede vogne eller benløse heste, hvorfor po
litimesteren nu må søge at indordne dem blandt de gammelkendte 
befordringsmidler. 

Hvorledes dette er sket, oplyser »Politiken« ved ae aftrykke en 
politiplakat, som vi ikke tidligere have set, skønt den vel nok på en 
eller anden måde må være offentliggjort her. 

Politiplakaten er følgende: 
»Herved kundgøres, at de i politivedtægten for købstaden inde

holdte bestemmelser om k jøren og riden vil blive bragt i anvendelse 
mod cykleryccere således: 
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De ere pligtige til at iagttage behørig forsigtighed, hvilket især 
gjælder, når de rider omkring gadehjørner og ud af porte eller 
andre udkjørsler af gårde. Al kapridning på offentlig gade er for
budt. På gader og pladse må ikke rides hurtigere end i jævnt trav 
og andet sted ikke hurtigere end i stærkt trav. 

De skal i tide varsko personer, der er foran dem på deres vej. 
Overtrædelse heraf vil medføre tiltale og straf. 

Rønne politikammer, den 22. juli 1891. 
Olivarim. « 

»Politiken« kalder disse bestemmelser »drakoniske«, d. v. s. me
get strenge. Os forekommer de imidlertid at være forholdsvis milde, 
hvorimod det efter vor mening ville have været i hØj grad drako
nisk, hvis det under straf var blevet pålagt bicyklerytterne ae ride 
»i jævnt« eller »i stærkt trav« endsige i galop gennem byens gader, 
særligt om det blev dem pålagt at ride ved siden af kørebanen. 

Så langt Bornholms Tidende i 1892. 

Det var naturligt, at man i denne periode begyndte at tale om 
jernbane, og at fysikus Hansen var den ivrigste talsmand. En privat 
kreds af Rønne-borgere havde valgt udvalg, og i dette udvalg sad 
foruden fysikus jernstøber Herman Blem, ingeniør Fagerlund, der 
var bestyrer af Nordre støberi, boghandler Colberg og konsul John 
Hintze. Allerede mange år forud havde byrådet valgt et jernbane
udvalg, og Olivarius havde i 20 år været formand for dette, uden, 
skriver Tidende, at have udrettet noget. 

En snes år før havde grosserer Edelstein forhandlet med Rønne 
byråd om en bane fra H asle til Rønne. 1877 optoges forhandlin
gerne igen, og byrådet lovede direktøren visse fordele. 1878 blev 
H asle tegl- og kulværker solgt ved en auktion til vexelmægler 
M. E. Meyer i København, der nu søgte byrådet om forhandling om 
anlæg af en sporvej, der eventuelt skulle føres gennem byens gader 
ned til havnen. Med 74 skibe havde Hasleværket udført i 1878 
850.000 stk. ildfaste sten, 500.000 stk. mursten, 35 .000 centner 
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Konsul John 1-lintze Folketi11gsma11d Marcus P. Blem 

ildfast ler, 10.000 centner mergel og 13.000 centner rØrler. Meyer 
meddelte, at han ville genoptage kulbrydningen og derved kunne 
forsyne Rønne med billige og gode kul. Byrådet stillede sig meget 
velvilligt; bropengene for de nævnte varer ville dog kun udgøre 
ca. 1.000 kr.; men byen ville overlade den nødvendige grund af 
byens gratis. Til held for Hasle havn og Rønne bys gader blev der 
intet af disse planer. 

Det private udvalg arbejdede stærkt og fik Aakirkeby, Nylars, 
Vestermarie, Aaker, Pedersker og Bodilsker kommuner til at tegne 
garantisummer, og også Rønne byråd gik i 1891 med. Byrådet ved
tog en rentegaranti af indtil 4 pct. af 250.000 kr. Banen skulle gå 
over Aakirkeby til Almindingen og koste 700.000 kr. De andre 
kommuner skulle garantere for andre 250.000 kr" og fra stat og 
amt ventede man 200.000 kr. Rønne byråd ville dog have bane til 
Nexø og til Svaneke; Svaneke gik man fra allerede i første omgang. 

Fra Nexø rejstes straks den stærkeste modstand mod planen og 
ligeledes fra landboforeningens formand, proprietær Kirketerp, 
Lehnsgård, der skrev i bladene, at en bane ville være til skade for 
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RØ1111e lodsb,id 

hele Øen, ødelægge Nexø, til dels ødelægge Svaneke, kun gavne 
Aaker, Pedersker, gavne Aakirkeby og Almindingen meget lide, 
men ellers kun gavne Rønne. Så ville den også »formindske vor i 
forvejen for ringe arbejdskraft«! 

I spidsen for Nexø-modstanden stod den dygtige og indflydelses
rige kaptajn og tidligere rigsdagsmand 0. E. Sanne. Lister mod ba
nen fik 1650 underskrifter, væsentligst fra de nordlige sogne samt 
fra Vestermarie og Nexø. Nexø-boerne, der alene samlede 320 un
derskrivere, ville være »fri for at beskattes til en så unødvendig ting«. 
10 af Øens 15 sogneråd androg amtsrådet om at blive fri for banen. 
Modstanden stammede ikke mindst fra en generalforsamling i Det 
øscbornholmske Dampskibsselskab. 

Spydigt sagde man på østlandet, at det kun var et par maskinfabri
kanrer i Rønne, der var baneinteresserede, Blem og Fagerlund. 
Disse to mænd rejste imidlertid ufortrødent fra sogn til sogn; garan
tien blev tegnet, og i 1891 indbragte folketingsmændene Marcus 
Blem og N. Ingvard Jensen (Gudhjem) et andragende i rigsdagen 
om anlæg af en bane fra Rønne til Aakirkeby. 
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Terrænet, hvor R ønne jernbanestation blev anlagt 

Næste år gik Ingv. Jensen i folketinget imod forslaget. Det var 
både hensynet til vælgerne og politiske motiver, der bevirkede 
denne kovending. Det var i forligsperioden, hvor en del af Venstre 
søgte forlig med det estrupske Højre. Den fløj af Venstre, Ingvard 
Jensen tilhørte, ville ikke give højreregeringen lejlighed til at gen
nemføre den store jernbanelov, der omfattede foruden flytning af 
Københavns banegård og nogle statsbaner tillige 15 nye privat
baner landet rundt. I 1894 gennemførtes forliget og dermed også 
de mange jernbaner. 

Også i Rønne byråd gik der politik i sagen. D et var en torn i 
hØjreflertallets Øjne, at flertallet i det private jernbaneudvalg bestod 
af fire venstremænd og kun en højremand. De andre kommuner 
havde suppleret udvalget med de to venstremænd, købmand Ipsen, 
Aakirkeby, og gårdejer P. Lund-Kofoed, Pedersker. Det udviklede 
sig til en stærk strid i byrådet. Højre hævdede, at efter loven var det 
kommunerne, der skulle optræde, og det private udvalg kunne blot 
gå sin vej. Men de andre kommuner ville ikke, at Rønne fik for stor 
indflydelse, bl. a. ved valget af den fremtidige ledelse. 
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Rønne hoved1tatio11 

Efter at have fortsat striden på flere møder, valgtes 10 repræsen
tanter, 7 af Højre og 3 af Venstre. Dette nåedes kun ved, at for
manden kasserede 6 stemmer, der var faldet på to af det private 
udvalgs medlemmer; efter Olivarius' afgørelse kunne disse nemlig 
ikke vælges som repræsentanter. Det var strid om personer, om poli
tisk magt, og havde intet med saglighed at gøre. 

Borgmester Olivarius indbød kommunernes repræsentanter til 
et møde i Aakirkeby; men der mødte kun højremændene fra Rønne 
og en repræsentant fra Nylars - alle de andre havde allerede forud 
holdt møde og protesterede i en skrivelse mod Olivarius' kompetence 
til at indbyde til møde, og de lod det Rønne byrådsflertal vide, at 
der blev ingen bane af, hvis ikke fysikus og hans venner fik lov at 
gennemføre banen. Det var en slem dukkert for den kongevalgte 
borgmester og hans folk. Avisen skrev da også, at »jernbanesagen 
nu må betragtes som skrinlagt, i hvert fald for lang tid« . Aktionen 
var ret meningsløs, da Venstre havde 14 eller 15 af de 23 medlem
mer af det af kommunerne valgte repræsentantskab og således var 
i stand til at vælge flertallet af et nyt forretningsudvalg. I byrådet 
fortsattes striden med personligt kævl i et par møder. Den moderate 
»borgerforening« fik 7-800 mennesker trommet sammen i »Danne
brog«, og der vedtoges enstemmigt en resolution, der gik imod 
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byrådsflertallet. Fysikus var hovedtaleren. Ingen af mødets deltagere 
var at formå til at tage ordet, men den store tilslutning viste inter
essen hos Rønne-boerne for banen. 

Mange frygtede, at sagen skulle strande på parternes lige store 
stædighed, og den gamle, velmenende pastor Christensen rykkede 
frem med et forslag om at lade striden afgøre af en voldgift med 
selve trafikministeren som opmand. Og »defensor« digter »en bøn«: 

Til rådets formand vi først appellere 
og til hans rådmænd: gør ej knuder mere. 
Jer Herres ære I ~er stå på spil, 
hør, Niels og Janus, I kan, når I vil, 
de andre går, hvorhen I dem fører, 
grosserer, konsuler, navigatører 
og pædagoger, ja, selv hr. Dam 
I har jo dresseret, til han blev tam. 
Jert muk de lystre nok allesammen, 
så vil I, vi enes i fryd og gammen, 
og spar vor borgmester for al den skam, 
der ellers vil regne ned over ham. 

Om det var Niels eller Janus, begge med tilnavnet Olsen, eller 
en anden (måske Riibner-Wissing), der fik forliget i stand, ved vi 
ikke. Men allerede i et byrådsmøde et par dage efter lød der mellem 
slagene enkelte formaningstoner, og på et møde på rådhuset mellem 
samtlige repræsentanter nåedes enighed. Borgmesterpartiet måtte 
gå ind på at nøjes med 5 repræsentanter i stedet for 10. Som et 
plaster fik de gennemført, at Rønne skulle have 5 repræsentanter 
i den endelige banebestyrelse, de andre kommuner 7. 

Man var nu kommen over de personlige stridigheder, men også 
nået frem til slutningen af 1894. De næste år gik med at tiltræde 
kravene om forhøjet garanti. Man var hurtigt bleven klar over, at 
banen ikke kunne gennemføres for de anslåede 700.000 kr. Da ba
nen åbnedes i 1900, den 13. decbr. (sidesporet til Almindingen dog 
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først 16. maj 1901), anslog man overskridelserne til 326.000 kr.; 
men ved den endelige opgørelse året efter var man oppe på 496.000 
kr. Et af bladene bebudede en stigning i skatteprocenten på 1 Y2, 
hvilket N iels Chr. Olsen skarpt protesterede imod i byrådet, renter 
og afdrag var fuldt ud beregnet på årets budget. 

Ingeniør Fagerlund opgav sin stilling ved støberiet og virkede 
som banens driftsleder, til alder og sygdom rvang ham bort. Han 
døde 1933, 74 år gammel. 

Koncessionen på banen er dateret 8. maj 1897 og udstedt til 
»Os Elskelig Distriktslæge P. W . E. Hansen. Ridder af Dannebrage« 
og de andre 8 medlemmer af forretningsudvalget, og giver eneret 
på anlæg og på drift »ved hjælp af lokomotiver« indtil 1. januar 
1990. Statskassen ydede som tilskud til anlægget halvdelen af ud
g iften; den anden halvdel ydedes af interesserede kommuner; amtet 
tog ingen del i udgiften. Ret hurtigt var modstanden mod banen 
brudt i Nexø, og denne by tog sin del af anlægsudgiften. D a først 
striden om personspørgsmålet var overvundet, var der enighed om at 
sætte alt ind på at få sagen gennemført. Og efterhånden steg Rønne 
kommunes og havns andel fra de oprindelig anslåede 250.000 kr. 
til 536.214 kr. 01 Øre, medens Aakirkeby, Nexø og landkommu
nerne slap med 290.925 kr. 63 Øre. Det var en urimelig forskel; 
men Rønne-boerne var blevet ivrige på at få banen gennemført. 
Selv om man ved klogere taktik kunne have fået den store over
skridelse delt på en retfærdigere måde, skal det daværende byråd 
ikke lastes, og de mænd, særlig Herman Blem og Fagerlund, der gik 
i spidsen for anlægget, fortjener tak for deres arbejde. Gennem 
årene virkede banen til gavn for byen og den Øvrige del af øen, den 
berørte. Den havde og har endnu sin mission. Selv om vi nu lever 
i bilernes tid. 
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Højre var omkring 1890 det store og dominerende parti i Rønne 
og udfoldede under adjunkt A. V. Øllgaards ledelse gennem Den 
konservative Klub, der talte 700 medlemmer, en stærk virksom
hed. Klubben var stiftet 1885 og talte straks op imod 400 medlem
mer. Ved folketingsvalget i 1889 havde Højre været sikker på at 
erobre Rønne-kredsen; men valget blev en skuffelse. Partiet holdt 
sine møder og fester i hotel »D annebrog« (senere » Phønix« ) [nu 
»Borgen«}. Der var altid stuvende fyldt til festerne, og til grund
lovsfesten i 1890 kunne man i »Sommerlyst« samle efter »Avi
sens« referat 3.000 mennesker. Folk af alle lag, også det store flertal 
blandt arbejderne, stod som medlemmer af klubben. 

Venstre holdt til huse i )>Østre forsamlingshus« (Industricafeen), 
også benævnt »Højskolehjemmet«. Partiets politiske organisation 
var »Grundlovsværneforeningen« , der talte omkring 350 medlem
mer og også havde nogle socialdemokratiske arbejdere som med
lemmer. De grundtvigianske højskolefolk var kernen i denne for
ening, og det var folk som Bidstrup'erne, Mathias, Otto, Carl og 
Peter, jernstøber Herman Blem, redaktør M.M. Smidt, landinspek
tør H. M. K ofoed, stenværksejer Brodersen, der førte an her. Det 
var de samme folk, der mødte frem til både Venstres møder og til 
højskolefolkenes. 

Det moderate Venstre, der var stiftet af folketingsmand Blem, 
havde dannet en forening, »Borgerforeningen«, der ikke talte mange 
medlemmer, og hvis virksomhed nærmest bestod i at spænde ben for 
det gamle bergianske Venstre. 

Kampene førtes mellem de to store partier Højre og Venstre, og 
kampen førtes hårdt; det var i provisorietiden, hvor luften var fyldt 
med skarpe toner, hvor de politiske diskussioner ofte skilte nære 
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Adi1mkt A. V. Øllgaard Adj1tnkt I. T. Aasted 

familier i stærke personlige uvenskab, og striden i bladene krydredes 
med personlige udfald mod modstandere, riffeltiden, de blå gendar
mers og fæscningsbyggeriets periode. Sådan over hele landet og 
sådan i Rønne. Det betragtedes i højrekredse som en skam, om en 
højremand satte sine ben til selv en upolitisk fest eller en koncert i 
forsamlingshuset og omvendt her. I »D annebrog« stod ved Højres 
fester to store håndkraftige havnearbejdere, brødrene Rasch, som 
udsmidere, og vovede en nysgerrig venstremand sig inden for døren, 
varede det ikke mange øjeblikke, før han lå ude i gadens rendesten. 
En typograf Nestved, der udgav et smudsblad - Folkets N isse, Ar
bejderbladet, Den ny Nisse; det skiftede titel mindst hvert kvartal -
var engang kommet helt ind i salen; han blev af udsmideren ekspe
deret på hovedet ud ad det åbentstående vindue, nå, han fortjente 
ikke bedre. De to udsmidere var for resten blandt de allerførste 
Rønne-arbejdere, der abonnerede på Københavns Social-Demokrat; 
de var socialdemokrater; men de tog jobbet og tjente deres dalere. 
Og så den gratis punch - når talerne var holdt for Gud, konge og 
fædreland, Højres valgsprog, serveredes der gratis punch. Til en 
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fest i anledning af kongens fødselsdag var der bestilt 80 potter 
punch, fortæller Avisen 1935 i en artikel om 50 års jubilæet. Og 
som i det øvrige land greverne og baronerne således blandede her 
adjunkter og embedsmænd sig mellem mængden, klappede nedla
dende en tØmrer på skulderen og trykkede en arbejdsmand i hån
den. Og berusede af punch og begejstrede af nedladenheden svor 
arbejderne til de konservative ideer - endnu. 

Højskoleforeningen havde et godt blandet sangkor. Men da det 
kneb med ar samle publikum til koncerterne, ville de unge i koret 
holde koncert i »Dannebrog«, hvilket gav anledning til mange og 
skarpe diskussioner og trusler om sprængning af koret eller udstø
delse af de formaste lige. Hellere synge med underskud i forsam
lingshuser end synge for de formastelige konservative i H øjres borg. 

Men for øvrigt levedes der et ikke ringe liv, ikke mindst for de 
unge, der h er havde et tilholdssted. Lokalerne var mer end spar
tanske; en enkelt kop kaffe var traktementet; kom den blinde An
dersen derop med sin fl øjte, tændtes den enkelte petroleumslampe 
i salen, og under dens søvnige lys svang unge og gamle sig i en 
rimes dans; der holdtes ofte foredrag og diskussionsmøder. »Avisen« 
kaldte spottende foreningen for »Kysseforeningen«, og højremæn
dene sagde aldrig andet end »Skuret«, når de talte om forsamlings
huset; men mange unge fik her deres fritid til at gå på en kamme
ratlig og god måde og fik vakt interesser. 

Arbejderpartiet var i sin vorden, svagt og med en lille forening på 
under 100 medlemmer. Der var i 1888 dannet en socialistisk for
ening; den bestod ikke længe; men i 1900 dannedes »Socialdemo
kratisk Forbund for Rønne og Omegn«. Denne forening og de ikke 
ret mange fagforeninger holdt til huse i Good-remplar-lokalet i 
Dampmøllegade. 

Arbejderpartiet regnede ingen med; dog tog Venstre gerne dets 
stemmer ved valgene. Den svage forening, der havde en af maskin
fabrikkens formere, københavneren Emil Nielsen, til formand, kærn-
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Sag/Ører ]anm Olsen Navigationukolebestyrer M. A. Bidstmp 

pede hårdt for at holde sin lille skare inden for rækkerne. Når dette 
parti holdt grundlovsfest og vandrede med en 50 mand stærk pro
cession gennem gaderne til festpladsen, måtte de gå med deres ene 
røde fane rullet sammen; først når de var nået uden for byen, måtte 
fanen foldes ud. Ikke før i 1896 fik partiet tilladelse til at udfolde 
den røde fane og spille socialistmarchen under processionen gen
nem gaderne. Af glæde over dette fremskridt vandrede socialisterne 
gennem Storegade og forbi politimester Olivarius' bolig i Østergade, 
og de svingede med fanen og råbte hurra op til Olivarius, der stod 
oppe bag det oplukkede vindue og smilede og vinkede elskværdigt 
ned til de røde socialister. Heller ikke til begravelser på kirkegården 
måtte »de røde« møde med deres fane. Denne hvasse modstand 
gjorde socialdemokraterne så meget ivrigere, og de samlede ikke så 
få mennesker til deres offentlige møder. Således holdt de i 1892 et 
par møder, hvor der var 500 tilhørere til det ene og 6-700 til det an
det. Ved det ene havde de foruden en socialdemokratisk taler også 
fået begge Venstres folketingsmænd som talere. »Tidende« medde
ler, at efter mødet fik foreningen 77 nye medlemmer. 
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Et par måneder efter talte maler (senere overpræsident i Køben
havn) ]. Jensen ved et nyt møde. Et par dage før havde Jensen 
talt ved indvielsen af en rød fane for stenhuggernes fagforening i 
Allinge. »Avisen« skrev i den anledning hånende om »den første 
røde klud« på Bornholm. Politimesteren i Hasle havde givet til
ladelse til at holde mødet søndag eftermiddag kl. 2, og da var der 
mødt 2-300 mennesker på festpladsen ved Hammershus. Et Øjeblik 
før modtog foreningens formand en skrivelse, hvori politimesteren 
forbød at begynde før kl. 4. Han havde ment, at det var en danne
brogsfane, der skulle indvies; men da han fik at vide, at det var en 
rød fane og en socialistisk præget fest, måtte der intet møde begyn
des eller nogen rød fane udfoldes før kl. 4, hvorfor de mødre måtte 
vente de to timer; men, skrev »Tidende«, »politimesterens i for
vejen temmelig svage popularitet styrkedes ikke«. Festen forløb på 
den roligste måde, og de udsendte gendarmer fik ikke brug for de 
revolvere, de i dagens an ledning havde pyntet sig med, beretter 
samme blad. 

Partierne betjentes af den konservative »Bornholms Avis«, det 
radikale, bergianske Venstre af »Bornholms Tidende« og det mode
rate Venstre af »Bornholms Dagblad«. Avisen, der havde eksi
steret siden 1828, redigeredes af adjunkt A. V. Øllgaard som poli
tisk redaktør; men den egentlige redaktør var Fr. Soltau, en dygtig 
bladmand, der særlig gjorde sig skattet ved sine upartiske referater. 
Bladene havde den gang lange referater fra de fleste møder, og refe
ratet af et møde kunne somme tider strække sig gennem en hel uges 
bladnumre. 

Tidendes redaktør var M. M. Smidt, der førte et meget skarpt 
sprog mod modstanderne, både de konservative og det moderate 
Venstre. Ufortrødent hamrede Smidt daglig sine politiske grundsæt
ninger fast i læsernes bevidsthed; gentagelsen var hans største kunst. 
Hans medarbejder var den senere som socialdemokratisk journalist 
kendte ypperlige skribent K. A. Petersen, hvis socialistiske sympatier 
ofte skinnede gennem hans spidse og vittige artikler. Det var sik-

102 



PARTIER OG BLADE 

Hjprnet af Damgade og Snorregade 

kert også den sidste, der i bladet indførte ord som »sofabønder«, 
»kreditpelse« o.l. om bornholmske storbønder. Socialisterne og 
deres politik tog Tidende varmt i forsvar og angrebes også stærkt 
herfor af Avisen: »Ser vi hen til, hvordan det radikale parti stil
ler sig herovre med deres tapre fører redaktør Smidt i spidsen, så 
er det intet under, om vi også herovre får socialismen til at blomstre 
både i by og på land ... «, men »så har vi fået efter fortjeneste«. Selv 
Marcus Blem, skrev Avisen, »bukker sig for generalen (d. v. s. red. 
Smidt) på møderne«, skønt Blem havde startet Dagbladet til kamp 
mod radikalismen. 

Dagbladet, der var startet af Rønne-kredsens folketingsmand Mar
cus P. Blem, redigeredes af K. R. Sten bæk, en elskværdig og alt an
det end stridbar mand; han søgte også en mere rolig plads som for
retningsfører for et sjællandsk blad, og han opdrog et kuld af dyg
tige bladfolk, hvoraf to senere efter hinanden blev »Bornholms Ti
dende«s redaktører, Regner og Holger Stenbæk. I det kommunale 
liv gik Stenbæk også i kamp mod flertallets styre og bebrejdede sær
lig dette, at hans blad var udelukket fra de kommunale annoncer. 
Et af de første resultater af Venstres sejr ved byrådsvalget i 1894 
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blev, at Stenbæks blad for en årlig betaling af 80 kr. fik de kom
munale bekendtgørelser. Denne sejr smagte næppe redaktøren af 
Tidende. 

Små firesidede var bladene; der var ikke let at drive bladvirksom
hed på Bornholm. Avisen var oprettet 1828 af en jyde, Eggert Chri
stopher Tryde, med 40 abonnenter, nåede efter mange drøje år op 
til over 1.000 abonnenter før 1880'erne, og den udgik i mange år 
kun ro gange om ugen som et lille 3-spaltet organ, senere tre gange 
ugentlig, og nåede i begyndelsen af 90'erne fra fire gange til at udgå 
alle hverdage. I Højres kulminationsperiode i 90'erne havde bladet 
vel 14-1500 abonnenter. Ejeren var da bogtrykker F. V. Tryde, pe
bersvend, lidt af en original; han var helt blottet for politisk inter
esse, og han lånte penge ud i stor udstrækning til højst usolide 
lånere, der ofte narrede ham for både renter og afdrag. 

Tidende var oprettet 1866; fra 1885 udgik det fire gange om 

ugen og som 5-spaltet. Bladet var nået op til 1.200 abonnenter, da 
Marcus Blem svigefuldt faldt der i ryggen med at oprette »Dagbla
det«. Det betød en nedgang i holdertallet til 800 abonnenter, og 
Smidt måtte ud til sine politiske meningsfæller og hente økonomisk 
stØtte. En af Smides venner har skrevet, at Smidt ledede sit blad 
»håndfast« . Det kan for så vidt passe, som han fulgte en bestemt 
linie i sin redaktion af bladet; dag efter dag hamrede han fast i læ
serne, at provisorierne var en forbrydelse mod landet, at Højres poli
tik var forbenet og til ulykke for folket, at de moderate venstremænd 
var nogle forrædere, der havde svigtet demokratiets og frihedens 
sag. Han vidste at benytte gentagelsens kunst, og han arbejdede Ven
stre op til e t stærkt parti, og selv de moderate turde ikke gå i kamp 
mod ham - Blem var bange for sit folketingsmandat. 

Som ni•h edsorganer var alle tre blade rent elendige. Smidt var 
politikeren og havde kun interesse for at fylde sit blad med politiske 
artikler og referater. Da øen i 1892 i flere uger var indefrossen og 
ingen post fik, var det Smides store sorg, at han måtte putte gamle 
ugebladsfortællinger i Tidendes spalter - til gengæld glædede mange 
af læserne sig over den påtvungne afveksling. 
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Dagbladet nåede aldrig op til 1.000 abonnenter, og i 1905 solgtes 
bladet til Smidt. Da havde Øen et par år før fået et nyt blad, » Born
holms Social-Demokrat«. Og da bornholmerne ikke ville avertere 
i mere end højst 3 blade, måtte det mindst levedygtige gå ind. 

De små oplag forbavser nutidens læsere; men i 90'erne var man 
endnu inde på at være ikke flere, men mange, ofte otte til ti familier 
om at holde et dagblad. Man ville ikke ofre mange penge på blad
hold, og bornholmerne brød sig ikke om nyhederne, som der som 
sagt heller ikke fandtes andre af end dem, læserne fandt i annonce
spalterne under dØdsbekendtgØrelserne. Nytårsaften delte den af 
bladholderne, der fik bladet sidst, de hengemte blade fra hele året 
i så mange bunker, som der var holdere om bladet, leverede bun
kerne ud og krævede den enkelte holder for hans ottende- eller 
tiendedel af det svundne års betaling for abonnement på bladet. Der 
gaves god kredit af bladene den gang. 

Det er morsomt at se den tids blades annoncer om de små 3-fags 
huse, der var til salg. Man var moderne, havde små klicheer af 
h use til bekendtgørelserne, formodentlig købt billig t hos en køben
havnsk bogtrykker - alle klicheerne var af 3-etages huse. 

Forholdene nødsagede bladene til billig drift. Trykkeriernes per
sonale var overvejende kvinder, der arbejdede for en ringe beta
ling; lærlingenes arbejdstid begyndte kl. 6 om morgenen med op
fyring i kakkelovnene, og fyraften opnåedes først ved 8-tiden om 
aftenen; det øvrige personale havde 10 timer, ofte 11. Redaktionen 
og ekspeditionen besørgedes af to mænd, der til gengæld førte titel 
af redaktør og redaktionssekretær; så langt ned i titlerne som til 
journalist gik man ikke! 



NORDRE REN DE 

Renden fra Landemærket ned tværs gennem byen, over St. Torve
gade ned gennem Laxegade, ind over haverne og videre ned til Nør
rekås fortjener sammen med byrådets stilling til dens afløsning et 
afsnit for sig. 

Den havde ligget der i århundreder. I en i 1830 i Slesvig trykt 
bog1 3 er den uhyggelige rende beskrevet i en omtale af Rønne by. 
Gang på gang gennem årene havde beboerne henvendt sig til rådet 
med klager over svineriet. Renden var kærkommet srof for »T i
dende« i bladets angreb på flertallets kommunale styre. Smidt min
der om sundhedsvedtægten, hvis renlighedsbestemmelser hvert år 
bekendtgøres for »Avisens« læsere - politimester og borgmester 
Olivarius »forudsætter formentlig, at de er de mindst renlige«. Så 
tog sundhedskommissionen, d. v. s. fysikus Hansen, fat, og for en be
taling af 50 kr. antoges en mand til at rense renden en gang årlig. 
For at stille beboerne tilfreds talte man en gang imellem om at råd
føre sig med Københavns stadsingeniører; men det blev aldrig til 
noget; man skød sagen ud til det ny byråd, der skulle vælges i 1891. 

Ved dette valg kom ingeniør Fagerlund ind i rådet og blev 
formand for gadeudvalget, der desuden bestod af fajancefabrikant 
Wolffsen og avlsbruger P. H. Kofoed. Efter rådets opfordring lavede 
Fagerlund en plan med hovedledning fra Nørregade til havet og 
med sideledninger i St. Torvegade, Laxegade, Borgergade o. s. v. ned 
til Nørrekås. Dernæst en kloak over Kredsen og en syd i byen over 
Løkkegade og Mads Hansensgade (Stormgade). D en første del af 
planen kostede kr. 25.000. Planen fik en krank skæbne. Fagerlund 
var venstremand og ragede snart uklar med flertallet; »Tidende« 
beretter, at det gik så vidt, at rådet »under formandens ledelse pro-

L3. 1. S. N. Panum: Beskrivehe over Bornholm eller Bornho lms Veiviser. 

106 



NO RDRE RE NDE 

stiruerede sig i en hidtil ukendt grad ved at opfordre F. til at udtræde 
af byrådet; man kunne nemlig ikke bruge ham«. 

Fagerlunds plan cirkulerer og er til drøftelse i tre af rådets møder, 
og til slut når man til at spørge, hvad planen skal koste. I samme 
møde i 1892 afslås ikke mindre end fire andragender om omlægning 
af forskellige rendestene; til trØst for de utilfredse andragere anmo
der rådet gadeudvalget om at lave forslag til forbedring af byens 
rendestene. 

Fagerlund tilbød sin kloakplan gratis; men under et ophold ovre 
erfarer han, at rådet nu vil lade en anden ingeniør prøve planen, og 
han telegraferer straks, at så vil han ikke lege med længere. Rådet 
vil dog have kloak nu, kasserer F.s plan og henvender sig til en kø
benhavnsk ingeniør. Man vælger endda et særligt udvalg, men hol
der F. udenfor. Dette udvalg er typisk for, hvad flertallet med den 
kongelige borgmester i spidsen turde gøre over for dem, der ikke 
ville følge trop. Først foreslår Wolffsen, der er medlem af gade
udvalget, at supplere dette med et medlem eller at vælge et særligt 
udvalg. Fagerlund, der er gadeudvalgets formand, spørger forbav
set, hvad meningen er; efter vedtægten består udvalget af 3 medlem
mer, og kloakker hører under udvalgets arbejde. Dette modsiger 
ingen; men man henviser for at komme over dette spørgsmål til -
gadeudvalget. Dettes flertal har ikke noget imod et særligt udvalg; 
Fagerlund finder et sådant overflødigt. 

Så stemmes der ved håndsoprækning; to stemmer for et særligt 
udvalg (borgmesteren og P. Kofoed), to imod (venstremanden 
P.A. H olm og højremanden navigationsbestyrer Bidstrup) . Man 
»tager så til den for vort byråd højst usædvanlige parlamentariske 
afstemningsmåde« (»Avisen«) at anvende navneopråb. To andre 
h øjremænd, Wissing og Pihl, siger sammen med H olm og Bidstrup 
nej, Fagerlund »stemmer ikke«, de andre ni ja. Wissing spørger lidt 
spydigt, hvor mange der skal vælges; thi Wolffsen havde jo ment, 
at tre mand var for lidt i »gadeudvalget«. Borgmesteren dikterer, 
at det er nok med tre. Wolffsen får 11 stemmer, P. Kofoed 6 - de to 
gamle medlemmer af gadeudvalget. Men Fagerlund , Dam og Bid-
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strup får hver 5 stemmer. Lodtrækning. Skæbnen eller lykken var 
Fagerlunds m odstandere gunstig; Dam blev valgt. Var lodtræknin
gen faldet ud til Fagerlunds fordel, ville det ny udvalg være blevet 
akkurat det samme som gadeudvalget, og den krigerske aktion mod 
Fagerlund med diskussion i flere møder og indstilling og afstemning 
havde alt været omsonst. Lykken kan somme tider stå den kække 
bi; det varede blot så kort, før det hele blev væltet omkuld. 

Medens Fagerlunds forslag fornuftigt gik ud på at lægge kloakken 
gennem gaderne, laves der nu et forslag, hvor kloakken skal følge 
renden tværs over 20 haver og gårdspladser. Renden var mellem 
Nørregade og Sroregade »sidst bleven grundforbedret«, hvorfor det 
fandtes »urimeligt« at røre ved dette stykke oldtidslevning. Det ny 
forslag var beregnet til 18.000 kr. Kloakken skulle begynde med en 
dyb rensebrønd i St. T orvegade. Flertallet havde forlangt af den 
fremmede ingeniør, at kloakken skulle gå over ejendommene. Kunne 
han bare lavet et forslag efter sit eget hoved, var dette blevet væ
sentligst som Fagerlunds plan. Men dette måtte for alt ikke ske. 
Og så vovede flertallet sig videre p å de vilde veje. 

I ikke mindre end 7 forskellige møder i 1893 drøfter man Nordre 
rende og kloaksagen. Man bevilger bygningsinspektør Jespersen 
100 kr" for at han kan rejse til København og studere kloakanlæg. 
Og i oktober vedtager man den nye kloakplan og anmoder ingeni
øren om at lave detailplaner hurtigst muligt, så arbejdet kan udbydes 
allerede inden årets udgang. Nu skal der gøres noget; thi - straks 
efter nytår skal der være byrådsvalg, og man ryster for oppositionen. 
Og i årets sidsce møde den 27. december vedtoges de endelige pla
ner, og det vedroges at søge et lån optaget og udbyde arbejdet i 
licitation. Dermed havde, skrev Smidt, de »borgmesterlige Ørne nået 
kulminationspunktet, og de kloaklavende herrer beredte sig til 
hvile på deres lavrbær« . 

Forinden havde man til gengæld ladet gadeudvalgets store for
slag om en omlægning af rendestenene dø en stille strådød. Efter 
rådets enstemmige opfordring havde udvalget givet sig i lag med 
at udarbejde en plan hertil. I augustmødet er planen, der skal ud-
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Ka1tellet, bygget 1689 

føres gennem de første to år og vil koste 77.740 kr. og 35 øre, 
til 1. behandling. I oktober må den frem til behandling igen. Den 
vækker ikke just begejstring. Pibl kunne ikke være med til at an
vende et så stort beløb på rendestenene, og borgmesteren foreslår 
med tilslutning fra mange medlemmer - at udsætte sagen til bedre 
tider. Og således vedtog »Ørnene«. 

Men så kom valget i januar 1894, og det slog alle de smukke 
planer om. Smidt skildrer resultatet således: »Det forfærdelige skete, 
at den samfundsomstyrtende del af borgerne satte 7 repræsentanter 
ind i rådet. Af det gamle hæderkronede »særlige kloakudvalg« blev 
kun en ubetydelig rest (Janus Dam) tilbage« . Nu gik kloaksagen 
atter til gadeudvalget, der var kommet til at bestå af Venstres folk 
alene - Fagerlund, fysikus og landinspektør Kofoed. Men forinden 
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havde licitation været afholdt, og der forelå 4 tilbud. Kloakudvalget 
var jo opløst, og det ny gadeudvalg lod hurtigt byrådet forstå, at man 
ikke sådan uden videre kunne lægge kloak over privat grund uden 
lodsejernes tilladelse, og denne havde det gamle udvalg ikke sikret 
sig. To af lodsejerne sagde nej. Desuden var planen umulig som 
kloakplan med fremtiden for Øje. Et medlem bemærkede rigtigt, at 
der omkring lille Madsesgade kunne vokse et helt kvarter op. 

I e t af møderne nægtede formanden at lade sagen behandle, da 
fysikus ikke, som han havde lovet i et tidligere møde, havde frem
sendt sin kritik mod planen i skriftlig form . Mod Venstres protest 
udsattes sagen med 8 stemmer mod 7 til næste møde. Hvorefter 
fysikus højtidelig t fik en lang erklæring indført i forhandlingspro
tokollen, til trådt af de seks meningsfæller. Fagerlund ville holde sit 
hoved på, at der ikke var forlangt et skriftligt indlæg, hvortil Oli
varius bemærkede: »Det kommer an på, hvad det er værd«. Venstre 
sendte en klage til ministeriet, der dog ikke fandt anledning til at 
give Olivarius den næse, som fysikus bebudede skulle komme. 

D a licitationstilbuddene skulle åbnes, foreslog fysikus H ansen at 
lade dem ligge. Men flertallet truede beboerne med det værste, hvis 
de ikke sagde ja. Janus Olsen havde holdt privat møde med lods
ejerne sammen med den afgåede formand, Wolffsen, og uden om 
det ny udvalg. Men uden resultat; de to af beboerne holdt fast ved 
deres nej. Den ene var adjunkt Aasted, og det bør nævnes, da de to 
hindrede flertallet i at gennemføre en umulig kloakplan. Man vidste 
ingen anden udvej end at antage det billigste tilbud på 14.400 kr. 
i håb om, at de to genstridige bøjede sig i løbet af de 14 dage til 
næste møde. Men det gjorde de ikke, og borgmesteren måtte be
skæmmet foreslå at forkaste de indkomne tilbud og lade sagen falde. 
Og dette skete. 

Flertallet var rådvildt, og nu fandt man på at spørge ministeriet, 
om man ikke nok uden lodsejernes tilladelse kunne lægge kloakken 
over deres grunde. Svaret var, at byrådet savnede enhver beføjelse 
hertil. Smidt hånede sine modstandere. »Et sådant spørgsmål er vir
kelig stillet af voksne mennesker med en kgl. dansk borgmester i 
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spidsen . .. Der lå alle gæssene med benene i vejret. Sprællende og 
hvæsende ad enhver, som nævnede ordet ,kloak'. Det blev slutnings
effekten i 1894«. Nu ved flertallet ikke andet råd end at bede politi
mesteren påbyde beboerne at holde kloakken ren. »Hvor før en 
kloak var en bydende nødvendighed, mener man nu, at en politistok 
kan være tilstrækkelig«. 

Fra oppositionens side hævdedes, at det var en privat rende, ikke 
offentligt vandløb, og dertil måtte ejendommenes afløb ikke ske; 
heller ikke byen måtte lade spildevand fra gaderne løbe til renden. 
Så gik beboerne til ministeriet for at få renden lukket for tilløb. 
Byrådets flertal holder sig til, at der er aldershævd på at benytte 
renden som offentlig afløbsrende både for kommunens rendestene 
og private. Og ministeriet siger, at indtil en dom har fastslået noget 
andet, må det holde for, at det ikke er i strid med sundhedsvedtæg
ten at benytte renden som modtager af spildevand. Flertallet drog 
et lettelsens suk; oppositionen skummede. Da borgmesteren havde 
læst ministeriets svar op i byrådet, bad fysikus om ordet; men dette 
blev nægtet ham med den motivering, at sagen ikke forelå til be
handling. Hr. Olivarius kørte sit råd med stramme tØjler. 



KLOKKERSTRIDEN 1890-1893 

En af de »store sager« i begyndelsen af 90'erne var striden mel
lem byens klokker og byrådet. Klokkeren hed Kofod og var anden
lærer. Striden drejede sig om forskellige lønspørgsmål. Det ene om 
40 kr. for ringning med kirkeklokkerne. Den gamle skik at ringe 
med »bedeklokken« morgen og aften var flere steder gået af brug, 
hvorfor kirkeministeriet i 1887 indskærpede dens overholdelse. I 
Rønne ringede klokken hver middag; men efter 1887 blev der rin
get hver morgen og aften, ved ottesangs- og solbjergstid. Klokkeren 
fik derved 400 ringninger om året mere end hidtil, og kirkeinspek
tionen fandt, at han burde have 40 kr. om året i vederlag herfor. 
StiftsØvrigheden sagde nej, da udgiften påhvilede skolevæsenet. Så 
gik Kofod til byrådet. Skoleudvalget sagde nej, og byrådet fulgte 
selvfølgelig udvalget. I flere møder drøftede byrådet denne sag; 
klokkeren og udvalget leverede lange indlæg og skændtes i bladene 
om fortolkningen af ministeriets cirkulærer. Klokker Kofod skrev 
godt og meget spydigt - i et af brevene står: »Jeg tØr jo ikke antage, 
at De skriver mod bedre vidende, men De burde have vidst« o. s. v. 
Sagfører Janus Olsen var skoleudvalgets formand og leverede de 
mest spidsfindige fortolkninger. Endelig efter flere års forløb, i 
1892, afgør ministeriet striden med at sige, at klokkeren er pligtig 
at ringe uden at kræve forhøjet vederlag; men ministeriet tilføjer, 
at billighed taler for at give klokkeren et vederlag for det forøgede 
arbejde. Forinden havde ministeriet forespurgt byrådet om dets vil
lighed hertil, men rådet sagde nej. 

Man får af sagens mange akter, 12 lange bilag, ikke indtryk af 
et særligt venskab mellem Kofod og byrådet. Måske man kan finde 
en forklaring på rådets smålighed i en af udvalgets skrivelser. Det 
hedder: »Ses dernæst hen til, at klokker Kofods embedsindtægter nu 
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PaJtor P. V. ChriJtemen Klokker ]okmn P. Kofod 

er betydelig højere end ved hans embedstiltrædelse, og at hans sam
lede embedsindtægt f. eks. er en halv gang højere end skoleinspek
tørens løn, kan udvalget ikke indstille, at der tilstås ham særskilt 
vederlag for den forøgede klokkeringning«. Og derved blev det. 

På et andet område havde rådet udbetalt Kofod mindre løn, end 
der tilkom ham. Ved en lønregulering i 1883 for skolens lærere 
var Kofods løn som andenlærer fastsat således: 180 kr. i penge, 15 
tdr. byg efter kapitelstakst, godtgørelse for bolig 200 kr., for brænd
sel 80 kr., anordningsmæssige skolepenge, kirkesangerløn af kom
munen 40 kr., og kirken 40 kr., 120 kr. for kirkens rengøring og 
klokkerens ringning, 60 kr. for rengøring og klokkeringning ved 
eftermiddagsgudstjenesten, samt offer og accidenser. Kofod gik til 
ministeriet. I lange skrivelser søgte rådet at bevise - alt efter skole
udvalgets forslag -, at i de 180 kr. i penge skulle være indbefattet 
de 120 kr. for rengøring og den foreslåede pengeløn på 180 kr. så
ledes være bleven 120 kr. for høj. Det ser underligt ud, at klok
keren af sin lærerløn skal betale andre for at gøre rent i kirken og 
ringe med klokkerne - selv om han lod sin kokkepige besørge begge 
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dele. Ministeriet lader da også i 1890 rådet »tjenstlig meddele, at 
byrådet selv må bære følgerne af sin fejltagelse, så meget mere som 
lønningen, der er tillagt andenlæreren, ikke er af fuld anordnings
mæssig størrelse. 

Endnu to år efter har Kofod ikke fået sin fulde løn og klager 
igen til ministeriet, der i 1892 skriver, at det »bestemt må forlan
ge«, at enten udbetales der klokkeren den fulde løn, eller også må 
hans timetal ved skolen nedsættes til højst 30 timer. »Ministeriet 
forventer, at byrådet i en nær fremtid vil træffe sit valg«. Og mini
steriet går endnu videre i sin alvorstale til det genstridige byråd. Vil 
rådet eventuelt dele det forenede klokker- og lærerembede, finder 
ministeriet »allerede nu at burde udtale«, at det »må stille fordring 
om fuld anordningsmæssig lønning for læreren.« Klokkeren skal 
dog kun have den for lidt udbetalte løn efterbetalt fra 1. august 
1890. Trods denne alvorlige »næse« bøjede rådet sig ikke helt. Ja
nus Olsen var nok mand for at trække sagen ud og endnu gøre for
søg på at trumfe sin krig igennem. Man nedsætter Ko fods timetal 
ved skolen, men udbetaler ham intet for tiden, der er gået. 

I juni 1893 indstiller udvalget efter fornyet andragende fra klok
keren, at han ingen penge skal have, og så føjer det en fornærmelse 
til: Hvis rådet skulle mene, at Kofod skal have sit tilgodehavende, 
må han først give en skriftlig kvittering for så ikke at have mere 
til gode! 

R ådet var standhaftigt og sagde nej; der tilkom Kofod intet veder
lag. Så brast klokkerens tålmodighed; han stævnede rådet, og nu 
var det til betaling lige fra 1883 af 1110 kr. med 5 % renter og 
sagens omkostninger. Borgmesteren mødte i forligskommissionen, 
hvor der selvfølgelig ikke kunne opnås forlig. Da han har meddelt 
dette i et byrådsmøde, har rådet den dristighed at ansøge om fri pro
ces og fri sagfører. Man har dog nok følelsen af, at det gik ikke, og 
overlader, hvis andragendet afslås, sagfører Janus Olsen at føre sa
gen. Der var den også i gode hænder. Så finder man ikke mere i de 
trykte forhandlinger om denne sag, der ellers havde beskæftiget 
rådet i en halv snes møder. Hvorledes endte den? 
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Østergade med klokker Kofods karnaph11s med kirken i baggmnden 
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Havde disse sager givet anledning til meget hovedbrud i råd og 
udvalg, mange avisartikler og en uendelig drøftelse på værtshusene, 
der den gang kunne glæde sig ved et fast stampublikum, som over 
en bajer eller en toddy drøftede indgående og med sagkundskab alle 
byens forhold, så gav den tredie sag anledning til endnu mere bry
deri og skriveri. 

En del af klokkerens løn var »offer og accidenser «. Der skulle 
ofres ved alle højtider; men det gik småt. Rønneboerne var ikke vil
lige til at betale - nå, det var vist ikke meget bedre i andre byer -, 
var m åske heller ikke så flittige kirkegængere alle. Offeret betød 
meget for klokkeren, da det var hans væsentligste kirkelige indtægt. 
Folk mødte i kirken og ofrede, eller de sendte offeret. Først et offer 
til præsten, så et halvt så stort til kapellanen og endelig atter halv
delen af det sidste til klokkeren. Er det herfra, man har det gamle 
ord, at regner det på præsten, drypper det på degnen? 

Allerede i 1888 havde præsten, kapellanen og klokkeren sØgt 
byrådet om at få hØjtidsofferet afløst. Det havde været på tale før; 
men da var sognepræsten imod det. Den gamle, rare pastor Chri
stensen sagde, at han havde troet, at »der hos mange jævne folk i 
menigheden var en umiddelbar følelse af, at der i denne overleverede 
form, at yde vederlag for kirketjenesten på, var noget, som ikke blot 
havde alderdommens hævd, men tiltalte ved et eget præg af enfold 
og fromhed.« Nu er han bleven klar over, at ofringen tværtimod 
støder an. Det oplyses i skrivelsen, at hans offerindtægt androg igen
nem 5 år gennemsnitlig 1322 kr., kapellanens 1160 kr. og klokke
rens 941 kr. Juleofringen gav mest, 693 kr. til præsten, påsken kun 
358 kr. og pinsen endnu mindre. Sognepræsten siger, at mindst 
trediedelen af de offerpligtige unddrog sig at betale. 

Det i 1888 nedsatte udvalg indstillede at beholde ofringen ind
til videre. Ved den ny skoleordning steg kommunens udgifter med 
7-8000 kr., og man turde ikke bebyrde skatteyderne med en ny ud
gift, der ville andrage mindst 4000 kr. 

Så gik tiden til august 1892, da klokkeren finder sig tvunget til 
for at få sin lovligt tilkommende indtægt at anmode om, at byrådet 
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Militærmmikken på Store Torv. Borgerskolen til hø1re 

i henhold til en gammel plakat af 1847 ville bestemme, hvad »offer
snyderne« skulle betale. I de 20 år, han har været klokker i R ønne, 
har omtrent en fjerdedel af de offerpligtige regelmæssigt ydet offer; 
den anden f jerdedel hat kun ydet offer en eller nogle gange i løbet 
af de 20 år; den tredie f jerdedel har helt undladt at yde offer og den 
fjerde ligeså; men dem regnede han ikke med som ydende. H Øjtids
offeret var en del af hans skoleløn, og det måtte være rådets pligt at 
skaffe ham det ikke indkomne. Klokkeren fremsendte en liste, der 
omfattede 606 skatteydere, deriblandt også byrådsmedlemmer. 

Der nedsattes et nyt udvalg, som fik klokkerens gode ven sag
fører Janus Olsen til formand. Udvalget arbejdede, udsendte bl. a. 
en trykt skrivelse til de 606 skatteydere, hvori de anmodedes om at 
fremsætte deres indvendinger mod klokkerens krav. Et halv hundre
de af dem findes ikke, og et andet halvt hundrede svarer i en samlet 
skrivelse, at er det lovens krav, vil de betale. 52 offerpligtige svarede 
enkeltvis - og der foreligger mange morsomme skrivelser derimel
lem; den gamle barber Mathias Møller havde aldrig haft evne til 
at ofre. Klokkeren var engang blevet klippet hos ham og havde ikke 
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betalt, men sagt: »Det kan gå af på offeret«. Nu havde barberen af 
en pålidelig mand fået at vide, at det var en pligt. »Jeg vil altså for 
eftertiden offre ham; han har efter min mening omtrent 4.000 kro
ner årlig indtægt, og jeg kun 300 kroner; kan han blive fed af det 
offer, jeg kan give ham, så skal han gjærne få en 5 Øre af mig hver
gang.« Jenus L. Holm »udtrådte af den såkaldte folkekirke« i 1863 
og mener ikke at være klokkeren noget offer skyldig. 

En tredie fandt ingen som helst anledning til at yde noget som 
helst offer, »naar baade Kloker Koffod saa væl som bæge præ
sterne nægter mig Adgang til alle Stats Kirkens hellige handlinger, 
og bedømmer mig som en Udtræder af Stats Kirken«. Det var unæg
telig en vægtig grund. 

En fjerde: »Min indvenning er, at jeg har haft for mange Børn, 
6 levende og 5 døde.« 

En femte: »Har vi noget offer at yde, giver vi det heller til en 
fattig sjæls frelse end til herr Klokker Koffoed, hvorfor han kan 
spare papiret til offersædler til os.« 

En snedker oplyser, at han kun kan skaffe sig arbejde i byen det 
halve år; vil han tjene mere, må man søge til de andre byer, hvor 
man dog ikke altid får noget arbejde. Han beder byrådet dømme 
retfærdigt, kommende ihu de ord: »Hvo som fortrykker de Ringe 
for at formere sit Eget, og hvo, som giver en Rig, skal kun have 
Mangel.« 

Mange har undladt at ofre, fordi de tilhører baptisternes eller 
andre samfund. Og et par giver et svar, som er oplysende om den 
tids kirkeforhold. Man bortauktionerede de bedste pladser i kirken 
til byens bedrestillede; disse stole var lukkede og forbeholdt lejerne. 
Dette forhold forargede mange mindrebemidlede af menigheden , 
og et par af svarskriverne siger, at de sjældent kommer i kirken, da 
de »ikke holder af at blive jaget ned i kirken fra den ene stol til den 
anden«. De pågældende kan næppe have sØgt kirken den sidste 
halve snes år; thi salget af stolestader var ophævet i 1881 , og kom
munen havde forpligtet sig til at erstatte kirken de op mod 300 kr., 
som auktionen havde indbragt. 
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En bødker havde leveret en sildefjerding som offer og ville helst 
blive ved at give offer i sildefjerdinger. Klokkeren siger hertil, at 
sildefjerdingen var sat til 75 Øre, og bødkeren skyldte offer for 5 år. 
Klipningen hos barberen måtte ligge mindst 10 år tilbage i tiden. 

En mand vil ikke undlade at ofre; men da han det sidste par år 
har måttet holde bryllup, begravet sin svigermor, fået sit barn døbt 
og et barn begravet og været med til to andre familiers barnedåb 
og hver gang måttet ofre, så synes han nu, det kunne være nok 
for de år. 

Også en anden kedelig ting ved denne form berøres - folk vidste 
aldrig, hvor meget der skulle til for at få offerets størrelse passende, 
og præsterne ville aldrig udtale sig derom eller forlange noget 
bestemt. 

Udvalget lavede en skala, hvorefter der ville tilkomme klokkeren 
et beløb af 72 kr. 25 Øre for alle de på listen opførte personer for 
året 1892. Dee var en meget lempelig skala. Der veksledes lange 
breve mellem udvalget og klokkeren. Denne skriver i et, at sag
førerens forskellige skrivelser »fostrer nogen tvivl hos mig om, 
hvorvidt jeg vedblivende måtte have evne, tid og vilje til at svare på 
alt, hvad De - efter hvad der allerede foreligger - kunne antages at 
ville spørge om«. Han vil dog svare denne gang, når »tjenstlige og 
huslige forhold levne mig en rimelig tid dertil, og De vil oplyse mig 
om, i hvilken henseende de kunne tjene til fremme for udvalgets 
virksomhed«. 

Med indstillingen til byrådet f Ølger 16 omfangsrige bilag med 
oplysninger fra politi og fattigvæsen og fra andre byer. Udvalget 
gør opmærksom på, ae klokkeren tiltrådte embedet som andenlærer 
med løn af 1.840 kr. og 15 tØnder byg efter kapitelstakst, men i 
1890 har han haft 3.349 kr. og endda de 15 tØnder byg efter kapi
telstakst og andel i skolepenge, så han kommer op på 3.553 kr. 34 
øre. Klokkeren har således fået rigeligt. Man gØr opmærksom på, at 
medens man de fleste steder kun skal ofre til præst og degn, skal 
man i Rønne også ofre til en kapellan. Efter reglen: kapellanen 
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halvt af præsteofferet og degnen igen halvt af kapellanens offer har 
klokkeren i virkeligheden fået meget mere, end der tilkom ham. 
Flertallet vil heller ikke forhandle om offerafløsning, men vente 
hermed, til klokkeren går af, da man så kan skille de to embeder ad. 

Man foreslår at sende en skrivelse til ministeriet med omtrent en 
hel snes spørgsmål, der Ønskes besvaret. Det var åbenbart hensigten 
mere at få tiden trukket ud end at skaffe klokkeren hans offerpenge. 

Man er nu nået hen i april 1893; sagen går i cirkulation, og først 
den sidste maj tiltrædes indstillingen af byrådet. I september sender 
klokkeren ny skrivelse, denne gang for jul 1892 og påske og pinse 
1893. Skrivelsen går ti l udvalget, der nu bl.a. forlanger at få at 
vide, hvor meget de personer, der nok har ofret, men efter klokke
rens mening ikke ofret nok, har betalt. D ette nægter Kofod kort 
og godt at oplyse. I decembermødet fastholder rådet sit krav. 

Imidlertid har Kofod anmodet ministeriet om at forhøje den af 
rådet fastsatte skala. Ministeriet finder taksterne »utilbørlig lave« 
og anmoder rådet om at udsende listerne med dettes ansættelse, 
hvorefter ministeriet vil forhøje taksterne. Skrivelsen slutter med 
en mindre elskværdig henstilling til rådet om »at fremme sagen 
så hurtigt som muligt«. 

Byrådets skala for degneofferet satte en 2-Øre for hver hØjtid for 
folk med 300 kr.s indtægt eller derunder, 5 øre for indtægter fra 
3-5 00 kr. , og så steg det langsomt op til en 2-kr. for indtægter over 
25.000 kr. I rådet førtes der mange og lange forhandlinger om 
skalaen og klokkerens skrivelser. Sagfører N . C Olsen kritiserede 
skalaen; frivilligt af 14 af skatteyderne havde klokkeren fået 951 
kr. ind om året; efter udvalgets forslag ville han få 806 kr. om året, 
når alle de offerpligtige betalte. De højere indtægter var også be
gunstigede på de smås bekostning. Janus Olsen forsvarede dette med, 
at sådant havde været skik og brug. For øvrigt beklagede han klok
kerens uvillighed til at give oplysninger. - Kabell og Fagerlund holdt 
med N. C. Olsen, og borgmesteren ville have en afgørelse, så rådet 
»fik sympatien med sig« . Rådet må have været ligeglad med sym
patien; thi dets flertal fulgte J anus Olsen. 
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Den 30. december »tillader jeg (Kofod) mig for fjerde gang at 
fremsende offerrestancelisten af 25/8 1893 og anmoder om, at der 
må blive gjort noget ved andragendet af 2/8 1892, »der nu er 17 
måneder gammelt«. 

I marts 1894 rykker ministeriet byrådet for svar, og i et senere 
møde tygges drøv på ministeriets skrivelse, og udvalget anmodes 
om at fremkomme med ny indstilling, hvilket skete forbavsende hur
tigt, allerede i april. Nu er offeret sat op til 5 Øre for de 300 kr.s 
indtægter, 10 Øre for 3-500 kr" 2 kr. for 10-15.000 kr., 2,50 kr. for 
15-20.000 kr" 3 kr. for 20-30.000 kr. og 4 kr. for indtægter over 
30.000 kr" hvoraf man ingen havde. 

Udvalget siger, at nu må Kofods indtægter komme op på 4.000 
kr" hvilket er meget mere end de andre læreres. Man spørger derhos 
ministeriet, om ikke Kofod er pligtig at meddele rådet, hvad folk 
har ofret. 

I juli anmoder biskoppen om at få oplysning om, hvor mange per
soner de forskellige husstande - offeret er ansat pr. husstand - består 
af, og hvilke regler rådet har fulgt. Klokkeren sender trykte rykker
breve ud med en lidt misvisende angivelse af skalaen, hvorfor rådet 
finder sig foranlediget til at bekendtgøre skalaen i bladene. 

Først i november 1894 slår ministeriet, efter at både biskop og 
provst adskillige gange har måttet af give erklæringer i sagen, fast, 
hvilket offer der tilkommer klokkeren. Og dermed faldt der nogen
lunde ro om den sag. 

Man nåede helt hen til 1921, før denne gamle, uheldige form for 
lønning af præst og degn blev afløst af faste lønninger. 



KIRKER OG SEKTER 

Sognekirkens store dag er julemorgenens gudstjeneste; da skal alle 
i kirken. Tidligt om morgenen går der en stille strøm af kirkegæn
gere gennem de mørke gader; ingen lygter er tændt; men lys skin
ner ud fra de små huses vinduer. Den gamle kirke, der nu har stået 
i over halvsjette hundrede år og er vokset op med byens udvikling, 
er fyldr ril trængsel; i gangene står der tætpakket med folk. Op i 
midtergangen står et par ældre mennesker, konen stØttende sig til 
sin stok og hvilende på en datters arm. Så rejser en herre sig op inde 
i en af de lukkede stolestader. Disse er forbeholdt de bed restillede; 
der holdes auktion en gang om året over disse øverste stolerader; det 
er en del af kirkens indtægter, men en form, der er stærkt kritiseret 
af nogle, som m ener, at i Guds hus skal alle være lige. Manden, der 
rejser sig, hjælper de to gamle ind på et par tomme pladser. Der 
bliver hurtigt varmt i kirken, og der lugter af tØj, som måske har 
hængr i skabet siden sidste jul. Nogle unge, der har fulgr deres for
ældre og fået dem anbragt på en bænk, trækker sig langsomt tilbage 
mod døren og lister stille ud. De foretrækker at gå tur i den friske 
juleluft; de ved, hvor længe det varer, til de kan hente de gamle igen. 

I sognekirken sad den gamle afholdte pastor Christensen med sit 
lyse grundtvigianske synspunkt. En særpræget skikkelse med det 
milde ansigr omrammet af fuldskæg og et tæt langt hår, begge dele 
lige hvidt. Nøje passede han på at få offerpengene ved bryllupper 
og begravelser ind, og han blev kritiseret i den anledning. De kritik-
1 ystne tænkte ikke på, skønt de sikkert vidste det, at hver Øre gik 
igen fra den gavmilde sognepræsts hænder ud til trængende. Skønt 
siddende med en efter den tids forhold ret pæn indtægt, døde han 
som en fattig mand uden at eje noget. Kom en fattig stakkel til ham 
og klagede sin nød og præsten ikke i Øjeblikket havde rede penge, 
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tog han gerne af sine klædningsstykker for at lindre nøden. En 
præst, der var en pryd for sin stand. 

Som kapellan havde han en indremissionsk præst, Hasle, om 
hvem den gamle ved sin afsked sagde, at de havde udfyldt hinanden. 
Mere praktisk i livets daglige hændelser end den gamle godhjertede 
sognepræst var også pastor Hasle. Og i kirkens administrationsfor
hold udfyldte H asle den gamles mangler. 

Selv om det store flertal af befolkningen på mandtalslisterne op
førte sig som tilhørende folkekirken, fandtes der dog mange sekteri
ske bevægelser. Den største af disse var baptisternes samfund med 
den ansete terracottadrejer P. A. Holm som forstander og prædikant. 
Op mod 300 mennesker sluttede sig til hans menighed. Baptistsam
fundet var gammelt, stiftet på Bornholm allerede 13. maj 1848. 
I 1888 solgte de deres kapel i Skolestræde og byggede kapellet på 
Lille Torv. 

Smeden Chr. Møller fra Bodilsker var trådt ud af pastor Tran
bergs menighed og havde dannet »Luthersk missionsforening«, der 
1881 byggede missionshus i Set. Mortensgade. Populært hed hans 
sekt »D e møllerske« eller »MØllerianerne«, og i Vestjylland, hvor 
han havde mange tilhængere, kaldtes de »Bornholmerne«. Møllers 
taleform var lidt udenfor det almindelige med stærke ord og skarpe 
domme, hans ordvalg alt andet end soigneret, han kunne bruge de 
mest forbløffende sprogblomster. Modstandere gav ham Øgenavnet 
»Bankesmeden «. 

I 1892 brød en del af hans menighed ud og dannede en ny Evan
gelisk-luthersk missionsforening. De indforskrev en prædikant, Mo
gren, og fik missionshuset over for mejeriet »Godthåb«, hvor nu 
Knudsvej er anlagt. I 1899 byggede de et nyt og større missionshus 
i Tværstræde. De var misfornøjede med ledelsen og smedens for
kyndelse. Ret stor tilslutning må Chr. Møller alligevel have haft 
Øen rundt og i Jylland; for han kunne udgive to månedsblade og 
udsende den svenske prædikant Rosenius' omfangsrige bøger. 
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Frelsens hær havde også begyndt at arbejde. Den havde lokaler 
i en gammel værkstedsbygning i Østergade over for maskinfabrik
ken. Lokalet var i de f Ørste åringer samlingssted for byens gade
ungdom, og der var ofte spektakler og regulære slagsmål. Politiet 
skred kun ind, hvis spektaklerne førtes ud på gaden. Men så kunne 
der også gå varmt til, en aften så hårdt, at der på gaden dagen efter 
lå »den ene store blodpøl ved siden af den anden«, meddeler et af 
bladene. Politiet havde holdt justits med det samme og brugt knip
lerne. De stilfærdige bornholmere så på »hæren« med foragt; de 
kunne ikke forsone sig med denne uvante, støjende form for reli
giøs vækkelse. 

Mormonerne agiterede også. De var få og havde som mødelokale 
et enkelt lejet værelse i et privathus. Deres virksomhed varede kun 
nogle få år. 

Derimod var »den katolsk-apostolske menighed« noget større. 
D e havde pastor N. F. Eilertsen til prædikant og leder. Skønt en 
menighed på under 100 medlemmer kunne den af tilhængernes 
tiendebetaling lønne præst og i 1888 købe baptisternes kapel i Sko
lestræde. Nogle særlig store velhavere fandtes der næppe i menig
heden. 

Indremissionen havde stærk fremgang overalt på øen. Også i 
Rønne vandt den stærk tilslutning, og i 1884 kunne sekten bygge 
» Emaus« i Nørregade ved frivillige bidrag. Den optrådte i de første 
år under sine strengeste og mest fordømmende former. »Vækkelsen« 
gav sig i de forskellige sekter udslag på mange måder; »de hellige« 
søgte kun »helliges« forretninger, og mer end en lille handlende gik 
ind i en sekt for at sikre sig en større kundekreds. En af de mest util
talende måder at vise sin store tro på brugtes ved avertering. Det 
var ikke blot i bekendtgørelser om religiøse møder; men mejerier 
f. eks. averterede generalforsamlinger og licitationer med et »om 
Gud vil«. Også enkelte forretningsfolk averterede, enten det nu 
var for at bekende deres tro eller for at kapre nye kunder, at de 
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Prædikant Chri1tian Møller Bapti1tfor1ta11der P.A. H olm 

solgte deres varer »om Gud vil«. En forarget indsender skrev i bla
dene, at man vel snart fik at se, at en mand solgte norske spegesild 
eller 4-ugers grise om Gud vil. 

Den stærke tilslutning til særlig indre mission føltes stærkt for 
teaterlivet. En stor del landboere, der havde været gode, faste tea
tergængere, fordømte nu ikke blot dans og alle sådanne verdslige 
fornøjelser, men også alt teaterliv, de mest yderliggående endda 
musik- og sangfester. Ens for de fleste sekter i den tid var deres 
ufordragelighed mod andre trosretninger; ethvert nok så retskaf
fent og troende menneske var på vildfarelsens og fortabelsens veje 
i den rigtige sekterers Øjne, hvis det ikke netop sluttede sig til hans 
sekt. Men beundringsværdig var deres offervilje og evne til at holde 
menighedens ydre form oppe, til at skaffe missionshuse og lønne 
prædikanter. 

Endnu flere sekter end de allerede omtalte dukkede op i årenes 
løb. Der var frimissionen med »Hebron« i Lille Madsesgade, ad
ventisterne i Dampmøllegade, den biskoppelige metodistkirke o . .fl. 
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Og for nogle af dem gik det som Chr. Møllers menighed, de delte 
sig, og der dannedes nye, så byen kunne fremvise 14-15 religiøse 
retninger og lige så mange kapeller eller missionshuse. 

Den ret store valgmenighed fik 1900 bygget sin kirke i Set. Mor
tensgade, og her h oldtes det grundtvigske livssyn i ære. 

Arkitekt Math. Bidstrup tegnede og byggede en stor del af mis
sionshusene, således begge baptisternes, missionshuset i Tværstræde 
og valgmenighedskirken. 

Man havde 1889 fået opført et ligkapel på kirkegården; men det 
varede en tid, før folk vænnede sig til at benytte det. Det var ræd
selsfuldt indvendig med sit kolde og grimme grå cementgulv og 
kun to bænke langs sidevæggene. Træværket under taget var malet 
med roser og bånd i mørke farver og virkede tungt og trykkende. 
Om vinteren holdt folk sig helst udenfor, mens præsten talte over 
den døde; der holdt de bedst varmen. Mange gik fra begravelserne 
med en forkølelse. 

Begravelserne foregik i de første år fremdeles mest fra h jernme
ne, hvor følget, inden kisten bares ud, trakteredes med portvin og 
kage. 

Arkitekt Bidstrup havde et par år før opførelsen af ligkapellet 
givet tegning, og kirkebestyrelsen indstillede at bygge efter dette 
forslag; men med 6 stemmer mod 5 nægtede byrådet at yde den 
nødvendige garanti, da de 6 fandt overslagssummen for høj. Bid
strup måtte derfor lave andet forslag, og han har således ikke alene 
skylden for det meget uhyggeligt indrettede ligkapel. Man fik byg
gesummen ned fra 10.300 kr. til 8000 kr. Rønneboerne måtte i 40 
år døje kapellet og vænnede sig efterhånden til det, så begravelser 
fra hjemmene efterhånden helt hørte op. 
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En gang i 1893 fandt apoteker Fischer og andre beboere på, at 
det kunne være rart at få lidt musik på torvet en gang om ugen i 
sommerens tid. Det ville i tre måneder koste 240 kr. med et orke
ster på 13 mand, og man sØgte byrådet om halvdelen af de 240 kr. 
Borgmester Olivarius var den eneste af rådets medlemmer, der var 
stemt for musikken - »det kunne være nyttigt at skaffe småfolk en 
fornøjelse«. Men han blev også den eneste, der stemte for at for
n øje småfolkene. 

Ellers kunne byen glæde sig ved et ret godt hornorkester, mili
tærmusikken, og flere gode sangforeninger, højskoleforeningens, af
holdsforeningens og metodisternes. 

I musikdirektør og organist Emil Madsen havde byen en meget 
dygtig musiker; noget af et musikgeni var han, men lige så meget 
af en boheme. Han førte et liv, der ikke passede alle rønneboerne; 
men han spillede og dirigerede sit orkester og sine sangkor på en 
sådan måde, at man tilgav ham meget. Gamle pastor Christensen, 
den milde, frisindede mand, der ikke måtte blive provst, fordi han 
var venstremand, tog Madsen alvorligt i skole, når han skejede ud. 
Særlig, da han en påskemorgen havde vist den dristighed på kirke
orgelet at spille »O, Gine! du dejlige mØ«, væltede forargelsen ud 
over den lille by, og Madsen var ved at blive sat på porten. Det 
var et væddemål, som han vandt - og han blev. Men da han en 
gang senere i en stor kæfert i kirken gav sig til at spille socialist
marchen eller en anden lige så slem melodi, fyldtes de brave bor
gere med forargelse, og så røg han. Opholdet havde været ham en 
skuffelse. Lønnen som organist var kun lille, og musikdirektørstil
lingen var det, væbningen betalte. Efterhånden fik han også sang
lærertimerne ved skolerne. Men det havde alt taget tid. D et var jo 
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ikke så meget dygtigheden, man så på i tiden forud. En kunstdrejer 
var organist, en affældig kontorist sanglærer på den latinske skole, 
og en tunghør skræddermester var sanglærer på borgerskolen, hed
der det i en af bladenes mange indsendte artikler. Madsen måtte i 
lange tider vente på, at en af disse lidet kvalificerede mænd måtte 
trække sig tilbage, eller døden måtte hente dem. Lad os nu få en 
yngre og dygtig mand, skrev byens musikvenner, hvis ikke al mu
sik i Rønne skal uddø og Rønne komme til på musikkens område 
at stå langt under de andre byer. 

Ved hans bortrejse havde man i byen et ungt musikgeni; men 
da denne mand havde begyndt sin løbebane som typograf, var han 
ikke fin nok til de toneangivende kredse. Han blev vraget og rejste 
bort og blev senere som musikdirektør i Horsens kendt og skattet 
over hele J ylland. H an hed Georg Marquard, gift med en datter af 
dampskibsekspeditør Nielsen i Rønne. 

Sammen med fru Rigmor Smidt, redaktør Smidts hustru, dan
nede Marquard et sangkor, og det lykkedes dem at skabe nyt liv 
for sang og musik. De gav flere koncerter; men disse var oftest 
tyndt besøgt. I den store befolkning uden for foreningernes om
råde var der kun ringe interesse. Det havde kun været godt, om 
apotekerens tanke med offentlige koncerter havde skabt noget af 
den m anglende interesse. 

En lille, fin herrekvartet havde byen i begyndelsen af 90'erne 
i kvartetten »Octo«, der havde Emil Madsen til dirigent, senere pa
stor Sulger og sidst lærer F. Skovmand. I 1905 optrådte denne kvar
tet sidste gang for offentligheden på en børnehjælpsdag. 

Rønne havde en tid været en ret god teaterby. De lokale dilet
tanter havde gennem 80 år holdt teatret oppe, og de var ikke bange 
for at tage ret svære opgaver op, helaftensstykker, og der var gen
nem årene på det gamle teater under dr. Søren Kabells ledelse ud
dannet kræfter, der virkelig kunne give god komedie. Folk som 
bogbinder Jeppesen, guldsmed Kolling, købmand Ahlstrand, kon
sul Hintze, skomager Schou o. fl. mindes af dem, der nu hører til 
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T elegra/ bestyrer Carstens Mmikdirektpr E. Madsen 

den ældre generation. Og dilettanterne havde som oftest godt be
søg; man skulle jo se byens egne børn på scenen. 

Også de tilrejsende selskaber havde et fast publikum, ikke mindst 
blandt landboerne. I mange år begyndte direktør Carl Henriksen 
sin sæson i Rønne; den begyndte omkring l. oktober og varede 
det meste af en måned, dog med enkelte fores tillinger i de andre 
bornholmske byer. Men hen i 90'erne begyndte det at sløje af. Det 
var den stærkt voksende indremissionsbevægelse, der trak mange af 
det gamle stampublikum bort fra teateret hen til de nye missions
huse. I flere år havde Henriksen kunnet samle fuldt hus til lidt 
af hvert - »Tordenskjold i D ynekilen« og »GØngehøvdingen« var 
et par af trækplastrene - men han forsøgte også at give moderne 
stykker. 

En anmeldelse i »Tidende« i 1896 fortæller om tilbagegangen: 
»Når man gang efter gang i forrige sæsoner har set de halvtomme 
bænke til halvgode skuespil og de endnu tommere bænke til de 
enkelte gode stykker o. s. v.« I en senere anmeldelse kritiseres pu
blikums smag. Rønneboerne var forargede over Esmanns »Magda-
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Pia11isti11tle Rigm or Smidt Lærer P. Sk ovmand 

lene«; men et tvivlsomt lystspil med en god del »moderne« frivo
litet og klovnagtige løjer »gled som sukkergodt ned i et højst
æret publikum, at dømme efter latteren og bifaldet.« D e sidste år, 
direktør Carl Henriksen besøgte Rønne, vandt han ikke guld. 

Henriksen forsøgte også at lave sommerteater i »Dannebrog«; 
men det gik slet ikke. Folie brød sig ikke om at sidde de varme 
sommerdage inde i en lummer teatersal. Man bød på sommerrevy, 
og handlingen foregik mellem pumperne på St. Torv. »Der er 
mangt og meget her i byen, der kunne have godt af at piskes af 
satiren; men forfatteren har lagt bomuld på piskesnærten, « skrev 
»Tidende«s anmelder. 

Væbningen satte en kort tid af sommeren sit præg på byens liv. 
I to uger var denne bornholmske hær under våben; da funklede 
det med epauletter og skinnende knapper, med blanke sabler og of
ficerer til hest. Når væbningen samledes til udrykning på St. Torv, 
var alt, hvad der havde fri af voksne og børn, tilskuere, og først og 
fremmest alle byens barnepiger og barnevogne. Rytteriet red i spid-
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Bogbinder N . Jeppesen Guldsmed G. B. K olliug 

sen efter musikkorpset, blå dragoner på raske bornholmske heste, 
og troppen sluttede med artilleriet og kanonerne - hver andet år. 
Thi hvert andet år var det infanteriet, der fyldte op i gaderne. Skarer 
fulgte udmarchen til Galløkken; de samme trofaste stillede op ved 
øvelsernes ophør og fulgte med ind til torvet. I de åbne vinduer 
lå fruer og tjenestepiger og nød de bornholmske »jenser«. Mest 
glade ved væbningen var byens gæstgivere, der i den tid havde 
ekstra god søgning - på Galløkken var under øvelserne ikke min
dre end 5 marketenderier; mindst tilfreds var vel nok de arbejdere 
i små hjem, der ofte måtte overlade deres egen sengeplads til den 
indkvarterede. Om aftenen fyldte de få hundrede mand op i byens 
ellers så stille gader. 

De fleste fandt hele dette lokale militære apparat så uendelig 
overflødigt; men de næringsdrivende var glade ved »omsætningen «. 

Mange unge bornholmske landmænds videre uddannelse ved 
militæret fik en betydning derved, at deres ophold ovre lærte dem 
en bedre optræden, og de fik lejlighed til at se andre landbrugsfor
hold. De virkede senere bevidst eller ubevidst ind på deres om-
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gangskreds. Alt dette var i en tid, hvor samfærdselsforholdene var 
ringe, og hvor det kun var en meget lille del af bornholmerne, der 
nogen sinde kom uden for øens grænser. Men det var også således, 
at mange vænnede sig til en levefod , der lå over standens natur
lige, og dette blev undertiden til uheld for de pågældende selv og 
deres familie. 

Da en kendt landsmand, dansk generalkonsul i London, i 1939 
lå en halv snes dage i Rønne med sin lystdamper, sagde han, at 
Rønne var den kønneste provinsby, han havde set; men der var så 
forbandet kedelig t, et par biografer og en bar, hvor der heller ikke 
var morsomt. 

Mere »forlystelsesliv« synes der at have været i byen i 90'erne. 
I »Villa Nova«, »Curdts' Lund« og »Sommerlyst<< søgte man at 
muntre datidens menneskehed, de to første steder dog kun med en
kelte koncerter. «Sommerlyst« var stedet, hvor der foregik noget. 
Der florerede ballerne, foreningsfester, og der var ret tit »stor fore
stilling på tea tret«. 

»Curdts' Lund« hed i gamle dage »Smede-Ellet« og bestod kun 
af noget forkrøblet ellekrat. Så købtes krattet af k rigsråd Curdts, 
og han plantede og hægede om sit arbejde, der efterhånden vok
sede op til en køn, lille skov. Det var en lang tid det eneste sted i 
byens nærhed, hvor sangforeninger, selskaber o. s. v. holdt til, fe
stede med medbragte madkurve og nød livet. Bækken var mere 
vandrig end i vore dage, en kilde sendte sit klare vand frem - »og 
af dens vand en »madam Brun« kan laves, hvortil ej magen før 
på jorden gaves«, hedder det i en sang til lundens pris. Og gøgen 
spåede om menneskets levedage, duerne kurrede, og nattergalen 
slog sine triller, mens »puggerne« kvækkede i en lille, nu udtør
ret dam. 

I 1890 var kun nattergalens sang tilbage som attraktion; vær
ten havde solgt lunden til ejeren af Sommerlyst, og der måtte ikke 
drives restauration. Da værten, H. P. Jensen, en tid havde sovet på 
handelen, snød han den ny ejer godt gammeldags; han købte jord 
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Militærmmikken på Store T orv 

ved siden af sin lund, og derpå byggede han en ny restauration, som 
han åbnede i juli 1893 under navnet »Lundens Minde«, gæstgi
vergård. Han kunne blot ikke servere i skoven. 

Det var imidlertid Sommerlyst, der var centrum for livet af for
lystelser. Der skød byens spidser til mål de to store dage, hvor 
fugleskydeselskabet skulle have ny »konge«; der holdt Højre sine 
fester og møder for »Gud, konge og fædreland«; der samledes alle 
foreninger til fest og dans, og der arrangerede værten kapskydning 
og »store høst-, blomster- og fyrværkerifester« med optræden af 
komikeren Nathan og andre celebre folk ovre fra, og der var bal
ler hver uge sommeren rundt. Først hen i oktober sluttedes der af 
med »stor slutningsfest«, 12 mands orkester og fyrværkeri af kunst
fyrværker Lind, dans, skydebane, panorama, ballongynge, verdens 
stærkeste kvinde o. s. v. Værten i »etablissementet« var den da me
get kendte Larsen, der samtidig var vært på postskibene og i Høj
res forsamlingshus »D annebrog«. Også gæstgivergården » Fremti
den« drev Larsen. 
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Vtebningen på Store T or·v 

Forlystelser ellers - ja, der var udflugterne med charabanc eller 
landauer, som nu pengene stod til. D e almindeligste udflugter var 
ture til fods til beværtningerne i Stampen, Villa Nova, Vandmøl
len og Gundbergs Have, og det var både sommer og vinter; rønne
boerne var dengang ikke bange for at gå. Også Sjelsmyre var yn
det; folk tog selv kaffe og mad med. Kun en enkelt gammel grå
pil stod der i gamle dage; men nu var skoven vokset op, og mange 
nød hvilen og freden ude ved den lille sø. Så var der den årlige sejl
tur en af pinsedagene fra Rønne til H ammeren, hvor en del af delta
gerne altid drak sig fulde og lavede slagsmål, så der måtte ekstra 
politistyrke til at holde styr på de »glade« pinsegæster. 

I gamle dage, vistnok også om denne tid, sejlede » 1866«-bådene 
også lysttur til Christiansø. D a var der sat komfur op i »Kongens 
Have« til kaffelavning. Der var musik med, som gav koncert, og 
på en plæne i haven dansedes. Opholdet var længere og festligere 
end nu, hvor bådene sætter en hel del mennesker i land og disse 
i den korte tids ophold skynder sig øen rundt uden at få tid ti l at se 
alle de enkeltheder af vild og skøn natur, som øen frembyder. 
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Trangen til samvær og selskabelighed søgtes i hjemmene, hvor 
de ældre spillede kort til en toddy og ungdommen fordrev tiden med 
pantelege og dans. Biblioteker og læsestuer kendtes ikke meget; 
der var nogle småbiblioteker uden særlig værdi og uden overdre
ven søgning. Statsskolen havde dog et ret stort bibliotek på 8-9000 
bind; men det benyttedes ikke af den brede befolkning, der næppe 
vidste noget om, at også almindelige mennesker kunne låne bøger 
der. Den litterære tørst tilfredsstilledes fra boghandlernes lejebi
blioteker. Bøgernes snavsede og iturevne udseende tydede på, at der 
var mange lånere. Ud over Venstres samlingssted i Østre forsam
lingshus og Rønne klubs lokaler fandtes kun den konservative klubs 
læselokale i Dannebrog. 

I betydelig stærkere grad dyrkede rønneboerne samværet på 
restaurationerne. Og der som ved fester i hjemmene yndedes et 
højt glas. 

Man drak godt i den tid. Øl som anden spiritus var billig; 9 øre 
for en pægl brændevin. Og det var i alle kredse. Der førtes i over
klassen megen selskabelighed, og fuldskab var ikke nogen sjælden
hed; tværtimod regnedes det, om ikke for en ære, så dog så langt 
fra som nogen skam, om nogle af selskabet trillede under bordet. 
Fra Dams hotel drog en aften en kreds af byens spidser med borg
mesteren i spidsen op mod torvet, købmænd, embedsmænd o. s. v" 
alle i meget løftet stemning, alle forsøgende mindre vellykket at 
synge de ildesete socialisters sang: Nu dages det, brødre. Det, de 
kunne bedst, var at hyle efter omkvædet »til arbejde, liv eller død«, 
ordet øllebrød. På torvet stod byens fire natbetjente, parat til at 
hjælpe de dårligst gående til deres respektive hjem. 

Og inden for arbejderklassen blev der drukket tæt. Store dele af 
arbejderne var blottet for alle interesser; den 10-11 timers arbejds
dag gjorde dem sløve. Skulle de have lidt adspredelse, var det kort
spil og brændevin. Lørdag aften og nat forlystede arbejderne sig i 
mange hjem på denne måde, eller de sad på værtshusene, hvor 
nattesæde var almindeligt. 
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Villa N ova 

I Dampmøllegade lå kun nogle huse i den vestlige ende, og her lå 
brænderiet »Keilow«. På den åbne mark eller på stenbanerne Øst for 
brænderiet kunne man fredag og lørdag aften se flere klynger af 
arbejdere, der flittigt lod brændevinsflasken vandre fra mund til 
mund. Når flasken blev tom, hentedes ny forsyning i brænderiet, 
hvor butikken var åben til midnat. 

Det blev de ny bevægelser, socialdemokraternes krav til arbej
derne og afholdsbevægelsens krav til alle om ædruelighed, der sejgt, 
men langsomt fik ændret dette triste forhold. Og disse bevægelsers 
indflydelse virkede også opad, indtil en dag flosklen om den fattige 
mands snaps helt kvaltes ved den nye ordning med dyrere spiritus. 
Men forinden var mange hjem blevet ruinerede, mange tårer fæl
dede i hjemmene. 

Også værtshuslivet florerede godt. Der var mange beværtninger, 
mest småbeværtninger med små stuer, lavt til loftet, tarveligt træ
møblement, luften mættet af tobak og spiritus. I »Sortehavet« ved 
kirken og hos Cecilie Holm ved Nørrekås kom mange andre end 
fiskere, folk, der nød et glas Øl og et par snapse for i alt 10 øre. 
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Vandmøllen 

Gulvet var hvidskuret og sandbestrøer, store spyttebakker med pa
pirpynt om randene viste kunderne, at der måtte ikke spyttes på 
gulvet. Hos »Karl Espers« (nu Landmandshotellet) kom de poli
tiserende håndværkere, og om toddyerne diskuteredes højlydt ven
stre og højrepolitik. Der var nogle og tyve spiritusrestauranter. I 
»Ølstuen« i Bredstræde serveredes kun Øl; der kom mest svende 
og arbejdsmænd. »Skadereden«, »Klædeskabet«, »Helgoland« var 
nogle af navnene på disse småbeværtninger. De havde også en ret 
stor søgning af landboere. På torvet, hvor Storetorvegade mundede 
ud, lå » Vestermarie« (Cafe la Porta) og »Østermarie« overfor hin
anden; de kaldtes således, fordi de to ejerinder begge hed Marie 
til fornavn. 

Der var også god lejlighed til at få spiritus. En opgørelse fra 
80'erne viser, at der kunne købes spiritus hos 21 købmænd, 42 de
tailhandlere, 2 købere, 1 restauratør, 2 konditorer, 7 gæstgivere, 16 
værtshusholdere samt hos brændevinsbrænderen. 

Nattesæde var der rigeligt af. På mange beværtninger sad byens 
folk til langt hen på natten og soldede; hver beværtning havde sine 
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Sjelwiyre 

stamgæster, der om natten spillede kort, raflede terninger, disku
terede politik eller bynyt, eller blot soldede. Gode gæster var de jyske 
uldkræmmere, som på deres uldvarer, der angaves at være hjemme
lavede i Hammerum herred, men af alle undtagen øvrigheden vid
stes at være fra de store fabrikker i Herning, København eller andre 
byer, tjente store penge og fik råd ti l at samle soldebrødre om sig 
om natten. Da stod den på en drik, der hed knækbeinere eller sådan 
noget lignende, et glas portvin med en rå æggeblomme. Efter nydel
sen af nogle stykker sådanne gik man over til kaffe med trestjerne 
cognac for at ende med champagne eller punch. Den enkelte uld jyde 
kunne godt bruge nogle hundrede kroner på en enkelt nat. Hun
drede kroner var mange penge den gang. Det var de mindre kloge 
af dem; de gik i hundene. De kloge soldede ikke; de endte som store 
manufakturhandlere rundt i landets provinsbyer. Enhver er sin egen 
lykkes smed, sagde de sidste. 

En yndet vinterfornøjelse var maskeraderne med præmier for de 
smukkeste dame- og for de morsomste herredragter. Det var lige fra 
nytår til langt efter fastelavn, og alle foreninger havde maskerader 
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G1111dbergJ hnve 

på programmet. I bladene ses en enkelt vinter bekendtgørelser 
herom fra Socialdemokratisk forening, Højskoleforeningen, Skan
dinavien (afholdsforening), Cyklistklubben, Good-templar-logen, 
Konservativ klub o. fl. »Den temmelig affældige klub har efter fat
tig evne forsøgt at lege karneval på stumperne af fordums herlig
hed«, skrev »Tidende« hånligt i 1899 - det var finere med karneval 
end med maskerade. Men foreningerne tjente i 90'erne godt med 
penge på dette arrangement; hen i det ny århundrede faldt maske
radefornøjelsen bort lidt efter lidt; folk var blevet trætte af den 
form for glæde. 

I begyndelsen af 90'erne kendte man ikke fodbold i Rønne. Der 
havde været et hold, der forsøgte med kricket, men det gik hurtigt 
ind. 1. maj 1897 startedes Rønne Boldklub, som begyndte med kri
cket og tog først i 1903 fodboldspil på sit program. 

Også Allinge havde en kricketklub, og de to klubber kæmpede 
mod hinanden. En enkelt gang havde klubben besøg af Akademisk 
krickethold fra København og fik sig et grundigt nederlag. At 
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Colbergdmmnen 

Rønne-boerne var oven ud stolte, da klubben mange år senere sej
rede over den københavnske Akademisk boldklub, siger sig selv. 
Efter 1902 sejrede fodbolden over kricketbolden, og dette spil tabte 
interessen. 

Mange spillede derimod i deres haver eller ude på Galløkken 
krocket. Den eneste sport var skydning og gymnastik. Skyttekred
sen havde en energisk formand i stenværksejer A. P. Brodersen og 
drev både gymnastik og skydning. Rønne gymnastikforening havde 
også våbenøvelser og gymnastik ude i borgerskolens gymnastikhus 
i Marie Kofoeds Vej. Lærer var sergent Haslund, skolernes gym
nastiklærer. 

SkØjte!Øbning dyrkedes en del på engene om byen; de er senere 
til dels afvandede. Også på Colbergdammen var der en nogenlunde 
brugbar bane, hvor der samledes megen ungdom, og om søndagen 
var der musik som underholdning. Tidendes »S« skriver dog i 1894: 
»De unge piger og knøse i hundredvis trængtes om et elendigt vand
hul ude ved L. Kofoeds teglværk som fluer om et stykke sukker«. 
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Skpitelpb på Colbergdammen 

Skaf os en ordentlig isbane! siger »S«. Da Colbergdammen blev til 
den dybe lergrav mellem ingeniør Kielbergs bolig og Forsørgelses
gården, blev forholdene for skøjteløberne endnu ringere; nu var 
der kun tilbage engene og sjelsmyr. 

Hen i det nye århundrede foretages flere mislykkede forsøg på at 
lave skøjtebane - bag lodshuset, i Industriforeningens have o.a. ste
der. Først nu i 30'erne er der mulighed for denne sport, efter at 
vandværket har inddæmmet et større areal ude ved Stampegården 
til vandreservoir. Under isvinteren 1893-94 kunne folk løbe på 
skøjter langs kysten mellem Rønne og Hasle. 

Sergent Haslund varetog - noget hårdhændet - skolebørnenes bad
ning, der for borgerskolens børn foregik fra en badeanstalt nord for 
Nørrekås. Det var dog mere badning end virkelig svømmeunder
visning, der blev ud af det. Svømning som sport tænkte kun få på. 
En ret begrænset del af byens folk badede fra anstalterne; men de 
fleste fandt det enten for dyrt at bade fra disse anstalter, eller også 
så de i badning noget ret unødvendigt. 
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Nordre b'1dehm 

Fysikus henstillede i 1889 til byrådet at bygge et badehus vesten 
for lodshuset for ubemidlede; men det fandt byrådet ingen anled
ning til. Man havde hele to badeanstalter, den nord for Nørrekås 
og en ude i Kastelsbugten. Begge er borte forlængst, den første tog 
en stormflod, den anden måtte vige, da Sydhavnen anlagdes. 

Den første, der ejedes af kulhandler Schor, var bygget således, at 
væggene manglede en hel alen i at nå ned til vandet. Og oppe på 
skrænten sad ældre skuelystne Rønne-boere af det stærke køn og 
stirrede gennem kikkerter ned på de badende damer. Må vi få sejl
dug for, forlangte en indsender i Avisen. 

Det tillades ikke at svømme for langt ud. Da engang en ung 
mand ovrefra havde svømmet et par hundrede meter ud, fik han 
hårde bebrejdelser og forbud mod gentagelse af bademesteren på 
det søndre badehus. »Hvis De druknede, ødelagde De vor anstalts 
renomme, (( sagde den gamle. 

Badeliv fra stranden kendte man ikke. Det betragtedes som meget 
tarveligt og umoralsk at gå i vandet fra åben strand. Hen mod år
hundredskiftet vovede enkelte sig dog til at nyde både solen og det 
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friske klare vand ude ved Onsbæks eller Sandflugtsskovens rene 
hvide sand. Og efterhånden bredte det sig mere og mere, hvilket 
samtidig betød, at flere og flere fik smag for det sunde badeliv. Man 
brugte ikke meget med badedragt; de fleste mænd gik helt nøgne i 
vandet. Men også herude lå bag buskene visse mandfolk med deres 
kikkert for at nyde synet af de badende damer. Om nogle af de skue
lystne vidste man, at de om søndagen var flittige kirkegængere og 
selv regnede sig blandt moralens vogtere. 

Cyklesporten var i sin vorden. 1892 stiftedes en klub for cyklister 
fra hele øen; men den talte kun 30 medlemmer. Klubben afholdt i 
de følgende år landevejsløb og havde tre dygtige ryttere i Jens Ol
sen , Grønbech og Bohn. Disse deltog i Dansk Bicykleklubs lande
vejsløb, og i 1897 kom Jens Olsen ind som en fin nr. 3 og Grøn
bech som nr. 8. 

Agent M. Christiansen, skibsrederen, ejede i 90'erne Stampen og 
anlagde en cyklebane, hvor nu vandværket er bygget. Den indviedes 
den 27. juni, og bladene havde, mod hvad der var sædvane da, lange 
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referater af løbet, Tidende hele to spalter. Et halvt hundrede ryttere 
kørte fra torvet kl. 3. Tidendes referent beretter, at vogne og cykli
ster »i massevis« kørte ud ad Søndre Landevej forbi de mange gå
ende, der ikke havde fået plads i kapervognene, »hver gang efter
ladende en støvsky«. Da de tre kendte ryttere den dag deltog i Es
bjerg-løbet, var interessen mindre. En V. Petersen, Rønne, og Jensen, 
Sandvig, blev sejrherrerne og fik præmierne overrakt af selveste 
amtmand Groothoff. 

Helt færdig var banen ikke blevet; helt god blev den vist heller 
ikke, og megen betydning for cyklesporten fik den aldrig. 

»En vejfarende« rettede i bladene alvorlige henstillinger til cykli
sterne om at stå af cyklen, når de mødte et hestekøretøj, hvis hestene 
var bange. »Ved deres hensynsløshed gør de den gode og nyttige 
sportssag til skamme«. Det var nu synet den gang. Mange heste
kørende søgte at genere »hjulrytterne« ved at tvinge dem ud i grøf
terne. Der var hos mange den samme uvilje mod cyklen i 90'erne 
som senere mod bilerne. 

Endeløse diskussioner fandtes i bladene. Cyklisterne beklagede 
sig ikke mindst over, at de forulempedes af hundene, der syntes 
endnu hidsigere modstandere af cyklerne, end kuskene var det. 

I 1895 lavede amtsrådet en politivedtægt med sådanne bestem
melser, at cyklisterne næsten var retsløse på landeveje; de skulle 
vige til side for kørende, ridende og gående; men ingen havde nogen 
forpligtelse til at tage lidt hensyn til det »moderne« befordrings
middels bruger. 

Tre år senere fores log amtet en vedtægt for cyklekørsel som tillæg 
til Rønne politivedtægt. Denne var på 9 paragraffer og ikke lem
peligere end amtets og påbød bl. a., at på gader o. fl. steder måtte 
der ikke køres i stærkere fart, end når der med vogn køres i jævnt 
trav. Fysikus Hansen kritiserede stærkt forslaget. Cyklen, sagde han, 
var ikke længere kun til sport, men et almindeligt befordringsmid
del, og på landevejene mødte man flere cykler end vogne. De ind
skrænkninger, der var for cyklisternes ret til at færdes på vejene, 
burde hæves. Politimesteren (Olivarius) havde g ivet forslaget sin 
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Dams H otels have 

tilslutning, men dog ment, at en klokke kunne forveksles med en 
butiksklokke, og det var bedre, om cyklisterne havde f.eks. en skralde 
eller et horn end en klokke på cyklen. 

Dam var enig med fysikus; han havde tit som cyklist ærgret sig 
over den måde, hvorpå kuskene drillede cyklisterne. 

Kabel!: »En cyklist forlanger jo ikke mere end 2 tommers plads; 
så han kan let vige til siden for andre.« 

Referatet af denne sags behandling fylder 5 lange spalter i A vi
sen; påbudet om, at cyklisterne altid skulle vige til siden, ændredes 
til, at cyklister og andre vejfarende, også gående, skulle - begge 
parter - holde til højre. Dernæst fik cyklisterne lov til at køre på 
plantagens spadserestier, dog ikke om søndagen. Amtet nægtede 
senere at godkende denne tilladelse. 

Et krav i en adresse fra cyklister om en paragraf til cyklisternes 
(specielt damernes) forsvar over for brutale eller drukne kuske be
tegnede borgmesteren som en moralsk læresætning, der havde sin 
plads i Balles lærebog og ikke i en politivedtægt. Som forholdene 
var den gang, havde en bestemmelse i vedtægten ikke været helt 
uberettiget. 
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Adjunkt Øllgaard var en ivrig talsmand for opførelsen af et bade
hotel ude i Sandflugtsskoven. H an ville have et »moderne, kom
fortabelt indrettet, elegant badehotel med smukke anlæg og omgi
velser «, en smuk spadseresti langs havet fra byen til hotellet, kon
certer i »Dannebrog« o. s. v. Akkurat de samme tanker, som et 45 
år senere nedsat udvalg drøftede - med samme resultat: intet. 

Megen turisme så man ikke til i Rønne. Blanchs Hotel var byg
get i 80'ernes sidste år; 92 byggedes »Jomfrubjerget«, og i de føl
gende år voksede hoteller op på nordlandet. 1894 fik Sandvig sit 
badested i bugten, og tyskeren Braunlich oprettede den første faste 
turistrute mellem Swinemiinde og Allinge. Tyskerne havde mistet 
Helgoland som badested og kastet deres Øjne på Bornholm. De 
havde først undersøgt mulighederne i Rønne ude ved Stampen; men 
da kystforholdene der var for ens med deres egne ved Pommerns 
kyster, søgte de til nordlandets klipper. 

Medens Øllgaard holdt på Sandflugtsskoven, drømte andre om 
et turisthotel med mange badegæster ude ved Stampen. Det blev 
som det nordpå kun ved tanken - og er endnu i 1940'erne ikke 
blevet til mere. 

Øllgaard udtrykte sin skuffelse over, at det ikke var et dansk sel
skab, der havde sat turistruten i gang, og opfordrede » 1866« til at 
sætte en rute i gang mellem Simrishamn og A llinge. H an roste 
» 1866«' ledelse, der »ikke indlod sig på forfløjne ideer «, men sko
sede den samtidig, fordi den var så fin kun at reklamere i Berlingske 
Tidende, medens det Østbornholmske selskab reklamerede i Avisen 
og ved opslag. 

Tyskerne kom efterhånden i store mængder. Tyske journalister 
fortalte i deres blade om det billige ophold - »det billigste i ver
den« - 3Yi a 4 mark for kost og ophold, billigere endnu ved læn
gere ophold. Men Rønne mærkede ikke meget andet til den ny be
vægelse end Øllgaards og indsenderes opfordringer i bladene. Der 
var ingen interesse og ingen tiltro til muligheden for badehoteller. 
Medens restauratør Koch havde Stampen, blev der bygget badehotel 
med plads til en snes senge. Det var danske gæster, der holdt til 

146 



LIVET I BYEN 

Cafe og restlluration ved N prrekås 

der. Et møde i december 1895 i »Dannebrog« om turistsagen var 
kun dårligt besøgt. Dansk turistforenings sekretær og den lokale 
herredsfoged Rasmussen talte, men der blev ingen lokalforening 
dannet. 

Byens største hoteller var »Dams hotel«, hvis leder var konsul 
Rich. Ancher, der var broder til den bekendte bornholmer skagens
maleren Mich. Ancher, samt »Dannebrog« med Jens Larsen som 
ejer. Desuden lå »Hotel Rønne« nede ved kirken; det virkede nær
mest som pensionat for bedrestillede ungkarle, hvorimod »Hotel 
Bornholm« i Havnegade var samlingsstedet for havnens søfolk med 
samlingsstuer for skippere og styrmænd i stueetagen og Øl- og bræn
devinsbeværtning i kælderen for matroser og havnearbejdere. Hav
nen var godt forsynet; thi foruden »Bornholm« havde Anders Jen
sen beværtning i kælderen i huset nr. 6 (nu Vesterhus) og madam 
Dahl beværtning i en ejendom ved siden af havnekontoret. H er 
kom byens købmænd og andre, der foruden havnenyheder og by
sladder gerne ville have et par hjertestyrkninger. 
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Sygehusforholdene var så tarvelige, som de vel kunne være. Efter 
at der i sandflugtskommissær Jespersens »arbejdshus« i Torvegade 
havde været sygehus under fattigvæsenets ledelse fra 1822 til 1832, 
indrettede byen et værelse i et hus ved Stettebondeleddet til syge
stue. Dr. Fr. Bremer siger i sin medicinalberetning af 1840, at der 
er kun 3 senge, »også her er af og til en enkelt patient fra landet 
tilstedet plads imod betaling; men der havdes aldeles intet inven
tarium til en sygestue «. Disse usle forhold fik lov at gå år efter år. 
I begyndelsen af 1840'erne kan »Avisen« dog oplyse, at byens over
øvrighed overvejer at få et amtshospital indrettet. Men først i be
gyndelsen af 50'erne tager byrådet en kraftig beslutning og får i 
1852 et sygehus opført af grundmur for 5000 rdl. på omtrent sam
me sted ved Stettebondeleddet, og dette var i brug fra 1. december 
185 3 til endnu i 90'ernes begyndelse. Det siges, at det kasserede 
»sygehus« blev flyttet nord ud i byen og er den endnu liggende 
stråtækte ejendom »Sibirien« ved Haslevej. Det ny »amtshospital«, 
amtsrådet gav 60 rigsdaler i årligt tilskud i 28 år og derefter årlig 
30 rdl" var en lang, lav enetages bygning med mange små 2-sengs 
og 4-sengs-stuer, skummelt med en lang, mørk gang, sengene af 
træ med tykke, firkantede stolper som ben. I den nordre ende var 
fire sindssygeceller, og forøvrigt brugtes det både til almindelige 
og smitsomme sygdomme. 

Alle læger kunne indlægge og behandle patienter. 
Af de i arkivet opbevarede regnskaber ses, at der i årene 1889-

91 var indlagt henholdsvis 15 1, 196 og 233 patienter med 2989, 
3704 og 4496 sygedage. Den stærke stigning viser trangen til et 
større sygehus. Af de 233 patienter i 1891 var 23 på amtets og 78 
på landkommunernes regning. Udgiften i 1891 udg jorde 32,58 Øre 
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pr. sygedag, og byens egen udgift var 1100 kr. foruden 2114 kr., 
betalt af fattigvæsenet for 40 patienter, medens amtet for de 23 
patienter betalte 782 kr. 

Af de 233 patienter i 1891 havde 60 tyfus, difteritis eller skar
lagensfeber, 30 fnat, 23 kønssygdomme og knap en snes var sinds
syge. Fysikus Hansen havde ikke været længe i Rønne, før han røg 
uklar med byens læger og sygehusledelsen om forholdene i det 
gamle sygehus. Der veksledes mellem Hansen og sygehusets regn
skabsfører, kunstdrejer S. A. Bille-Høyer, en række indlæg, hvori 
de to herrer overøser hinanden med så mange personlige ukvems
ord, at der var stof nok til en lang række injurieprocesser med lige 
så mange bøder. 

I 1877 forhøjede amtsrådet sit tilskud til 300 kr., så længe syge
huset benyttedes som amtssygehus, men meddelte samtidig, at man 
»havde under overvejelse, om det måtte anses hensigtsmæssigt at 
bygge amtssygehus«. På amtets forespørgsel erklærede byrådet sig 
villigt til at sælge det gamle sygehus. 

Betjeningen på sygehuset var »opvartningskonen«, der passede 
og kosterede de syge. Hun fik i løn foruden fri bolig og brændsel 
10 øre daglig for hver patient, 15 øre for hvert bad til ikke-patien
ter (varmtvandsbadeanstalten på havnen var endnu ikke bygget) 
og 10 Øre for et styrtebad samt 1/3 af den »sygehuset tilkom
mende betaling for lig, som ikke vedkommer dette« (byen havde 
intet ligkapel endnu). Til pigeløn 150 kr. og for vask 60 kr. Ud
valget regnede ud, at da pigelønnen var 300 kr., blev der i penge 
kun 44 kr. til »opvartningskonen«, og byrådet forhøjede da også 
i 1886 hendes løn med 140 kr. Uddannet sygeplejerske fandtes 
ikke på sygehuset, lige så lidt som der i byen fandtes nogen sådan. 

Under epidemiske sygdomme fik lægen 1 kr. daglig for en en
kelt patient og 50 øre for hver af de efterfølgende; men betalingen 
kunne dog ikke overstige 2 kr. daglig. Det var billigt at drive syge
hus i de tider. 

Opvartningskonen havde et strengt job som både sygeplejerske, 
oldfrue og økonoma. Hun skulle være plejerske for de syge, lave 
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mad til dem, holde vagt over dem, være til tjeneste for lægerne, 
vaske patienternes og sygehusets tØj, holde lokalerne rene, feje gård 
og gade, »så og besørge bud til apoteket og andre fornødne ærin
der« og være ansvarlig for inventariet. Forså hun sig mod disse 
ikke få eller ringe pligter, kunne udvalget pålægge hende en bøde 
af indtil 10 kr. Til hjælp havde konen en tjenestepige. 

Også to badekamre havde sygehuset, det ene i stuen og forsynet 
med styrtebadsapparat. Efter reglen var dette »kun til almindelig 
afbenyttelse om søgnedagene fra kl. 9-7 og søn- og helligdage fra 
kl. 9-4«. Ordet kun måtte vel betyde, at der var lukket om natten. 
Også badningen skulle opvarmingskonen passe. De badende ikke
patienter måtte indføre navn og dato i badeværelser. 

Fysikus klagede i 1887 dels over den utilstrækkelige betjening 
og dels over sindssygecellerne. Når der var mange syge og konen 
stærkere optaget i køkkenet, »besørges plejen af koner, hentede fra 
gaden, lejede i dagevis«, hedder det i klagen. Og disse koner har 
hverken begreb om at hjælpe de syge eller at række lægen en hjæl
pende hånd i en snæver vending; »det forstår de ikke, og de hæn
der, der til afveksling gribe i gryder, askeskuffer, natpotter o. s. v" 
de egne sig ikke til at gribe i sår, i forbindingsgenstande eller til 
at tage på patienter«. 

Sindssygeafdelingen lå op til lighuset. Døde en patient, bares han 
gennem disse lokaler ind i lighuset; de to rum var forbundne med 
en dør. Fysikus skildrer det indtryk, de nervøst syge må få af dette 
naboskab, og den smittefare, naboskabet må medføre, og han kræ
ver et frit beliggende lighus. 

Udvalget foreslog at opføre en brandgavl mellem celler og »lig
hus« - »obduktionsstue« kalder udvalget ligstuen. D erimod må man 
bestemt fraråde at gå med til at skille sygepleje og økonomi. 

Sagen går gennem amtet til ministeriet og sundhedskollegiet. I 
en senere indhentet erklæring erkender udvalget, at sygehuset »ikke 
i den forstand kan kaldes tidssvarende«; men man mener heller 
ikke, at tidens krav til et hospital »med billighed kan gøres gæl
dende over for R ønne sygehus, hvor forholdene er så grundforskel-
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Det gamle sygehm fra 1853 til 1893 

lige fra, hvad de er i de store stæder«. Her er spredt bebyggelse, 
frisk luft fra søen og det åbne land gennemstryger byen, et argu
ment, der også senere er benyttet mod fremskridt. Inden dette svar 
blev givet, havde man dog skyndt sig med at få opført et frit belig
gende lighus, og der bliver »ikke oftere købt træsenge og fjæder
dyner«. Det, udvalget var mest imod, var fysikus Hansens krav 
om at blive enelæge for sygehuset, og man henleder rådets op
m ærksomhed på, at »han i den nylig udkomne statshåndbog atter 
i år lader sig betegne som læge ved Rønne sygehus, uagtet han er 
gjort bekendt med de ministerielle afgørelser angående dette for
hold«. Byrådet holdt med udvalget. 

Gode var forholdene ikke, vistnok ringere end i de fleste andre 
byer af samme størrelse - og Rønne hørte jo endnu da til provin
sens »større stæder«. Det var også kun som den yderste udvej, at 
folk lod sig indlægge på sygehuset. Mange gik hellere til »kloge 
folk« og lod sig årelade; mange gjorde dette en gang hvert år; så 
følte de sig forsikrede mod sygdomme. En mand, Lars Kruse, var 

70'erne og 80'erne anerkendt som årelader. En kone, fru Folk-
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mann, havde stort virke på samme felt ved at påsætte igler, særlig 
mod tandpine. Måske en sådan aftapning af en pot blod kunne være 
gavnlig også i vore dage mod visse menneskers mavesurhed. 

Først i slutningen af 80'erne følte amtsrådet sig nødsaget til at 
bygge et amtssygehus; dette toges i brug 1. oktober 1892, og 1. 
april året efter nedlagdes det gamle sygehus, og byrådet nedsatte et 
udvalg til at overveje, hvad man nu kunne bruge bygningen til. 
Udvalget foreslog at indrette en plejestiftelse, som byen savnede, 
nærmest for alderdomsunderstØttede. Da man imidlertid ikke kunne 
anvende de mange værelser på denne måde, ønskede man også at 
kunne optage i asylet »sådanne værdige, gamle trængende, som nær
mest er at sætte i klasse med alderdomsunderstØttede, men som af 
en eller anden grund ikke kunne tildeles alderdomsunderstØttelse«, 
samt svagelige, som ikke burde indlægges på en fattiggård. Det var 
den første tanke om et alderdomshjem i Rønne. Der skulle imid
lertid gå 31 år, inden tanken blev bragt til udførelse. 

Ministeriet ville ikke godkende denne sammenblanding af alder
domsunderstØttelse og fattighjælps nydende og afslog andragendet. 
Ministeriets af gØrelse var korrekt; men det kan ikke nægtes, at som 
forholdene var i de tider, talte meget for byrådets plan. Mange hæ
derlige mennesker var på grund af sygdom eller lignende kommen 
på fattigvæsener, mange også fordi de var udlændinge; nogen vir
kelig hjælpekasse kendte man ikke, så lidt som invalideforsorg, og 
sygekasserne havde et ringe tal af medlemmer. For disse mennesker 
stod fattiggården som en trussel, der fyldte dem med skræk. Gen
nemførelsen af planen ville i de tider have gjort godt over for man
gen en fattig mand eller kvinde, der uforskyldt blev »lem« på fat
tiggården. 

Så stor var skrækken for at komme på den tids fattiggårde, at 
mangen gammel hæderlig mand foretrak at tage livet af sig selv, 
når et by- eller sogneråd beordrede ham indlagt på fattiggården. 

Hen på året 1893 foreslår udvalget, at der ikke tages bestem
melse om sygehusets brug foreløbig. Amtsrådet ville have ophævet 
den gamle overenskomst om fællesskabet mellem landet og byerne. 
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Skulle dette gamle forhold nu hæves, ønskede udvalget at kunne 
tage bygningen i brug igen som et lokalt sygehus for byen. 

Fællesskabet mellem by og land blev ikke sprængt den gang, og 
det varede ikke længe, før der blev brug for den gamle bygning. 
Den nydannede museumsforening fik den overladt til midlertidig 
brug, og siden har Bornholms museum holdt til huse deroppe. 

Under en tyfusepidemi i 1891 var man meget vanskeligt stillet, 
da det gamle sygehus var overfyldt. I tre møder drøftedes sagen, 
og man sØgte på alle måder at luske udenom de store ekstraud
gifter, der af et medlem ansloges til at blive 1000 kr. Et medlem 
fandt på den ide, at man kunne bruge det gamle lighus, hvor »der 
også var obduktionsstue« til anbringelse af tyfuspatienterne, hvilket 
et andet medlem dog mente var forbudt; »ellers ville det gamle 
vist blive det billigste«. Sundhedskommissionen kunne leje et hus 
i Løkkegade i 3 måneder for 65 kr.; men efter at rådet den 21. ok
tober havde ladet sagen gå til 2. behandling og den 4. november 
udsat den, vedtog man den 30. december, efter at være blevet ryk
ket påny af kommissionen, at svare, at byrådet ikke havde brug for 
den nævnte ejendom. Formodentlig var tyfuspatienterne blevet ra
ske eller døde i løbet af de forløbne måneder. 

Nu må man ikke heraf forledes til at tro, at byens vise fædre 
intet gjorde imod epidemier. Man averterede i »Avisen«, at tørve
smuld til indblanding i latringødning til at indsuge ildelugtende 
og sundhedsskadelige stoffer udleveredes til byens borgere hos kon
sul Hintze for 2 Y2 Øre pr. pd., og at uformuende kunne erholde 
den uden betaling en halv snes steder i byen. Det blev ikke aver
teret i byens andre to blade, hvorfor »Dagbladet« spurgte, om det 
kun var højresmuld, hvilket »Tidende« dog ikke troede, da bladet 
»med sikkerhed ved, at hr. borgmester Olivarius er vidende om, at 
hos venstremænd er der altid rent, så der behøves intet tØrvesmuld 
til at opfange stinkende luftarter som dem, der forpeste højremæn
denes huse og gårde«. 

Da sygehuset nedlagdes, forsøgte dr. Kabell at få byrådet til at 
ansætte »opvartningskonen« som fast hjemmesygeplejerske mod 
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et tilskud fra rådet af 150 kr.; men det blev ved tanken. lægen 
foreslog et par år efter, at byrådet økonomisk h jalp til, at der kunne 
blive ansat en hjemmesygeplejerske. Der bevilgedes 100 kr.; men 
man fik blot ingen til at søge. 

Af sygekasser var der foruden et par små tillige Rønne sygekasse 
som den største. Den ejede en formue på 3660 kr. i 1894. Medens 
byrådet nægtede at give tilskud, gav sparekassen 120 kr. Sygekas
sen havde kun en læge; gamle etatsråd Zahrtmann blev 1887 af
løst af læge Holger Poulsen; der kendtes ikke frit lægevalg. 

Kassen hed oprindelig Rønne Kiøbstads Haandværkerforenings 
Sygehjælps- og Begravelseskasse, var stiftet 1844 med 73 medlem
mer. Det var i enevældens tid, og der måtte søges om kongelig til
ladelse til at oprette sygekassen. Man udredede 20 rigsdaler ved 
dødsfald; kontingentet var 4 skilling ugentlig.1 4 Efter 20 års virke 
var medlemstallet steget til 267 medlemmer; men efter yderligere 
30 år, ved 50 års jubilæet i 1894, talte den kun omkring 300 med
lemmer. Kontingentet var nu 27 øre ugentlig, og der ydedes fri 
lægehjælp og sygehusbehandling, fri medicin og 50 Øres daglig 
pengehjælp under sygdom. 

Det eneste Af hjælp, der ydedes mennesker, som på grund af 
sygdom eller arbejdsløshed var blevet trængende, gaves som fattig
hjælp. Det skulle stå hårdt til, før folk sØgte hjælp. Man havde 
ganske vist en institution, der hed »Den frie fattigkasse«; men den
ne kasse havde i Rønne som andre steder den kedelige skavank 
aldrig at have mange penge, og ledelsen sØgte oftest at holde igen, 
så folk, der skulle have hjælp, måtte ty til fattigvæsenet, hvilket 
bl. a. betød, at de mistede valgret både til kommunale og politi
ske valg. 

Efter »den fries« regnskab 1890 modtog 197 mennesker hjælp 
det år. Man kan ikke sige, at der blev gjort forskel: den 4. februar 
fik hver understØttet 1/2 td. kul, den 7. marts igen 1 / 2 td. kul og 
den 18. december 1/ 2 td. kul samt denne gang til at fejre jul for 

14. •Bornholms Tidende• 4. maj 1894. 

154 



SOC IALE FORHOLD 

Bornholms amtssygehm i Rønne fra 1892 

2 kr. Af de 197 fik dog to et højere beløb, den ene 3 kr" den 
anden 4 kr.; men disse to har også nok været særlig meget træn
gende. Midlerne fik kassen fra uhævet indkvarreringsgodtgØrelse 
(99 kr.), kendelser og bøder gennem politimesteren (141), kirkekas
sen (75) samt tilskud fra kommunen 600 kr. og fra sparekassen 
100 kr. Hele årets udgift til understØttelse var for 259 tdr. kul 700 
kr. og i penge 336 kr" i alt 1036 kr. 1892 klarede man sig med at 
uddele 133 kr. i penge, for 145 kr. medicin og 130 tdr. kul og 
kunne slutte med en kassebeholdning på 27 2 kr. Denne store kas
sebeholdning var måske grunden til, at byrådet afslog at forhø je 
tilskuddet til 800 kr" skønt det var en streng vinter og der var så 
megen arbejdsløshed, at fattigudvalget fandt sig foranlediget til at 
andrage om 500 kr. til skærveslagning for at modvirke arbejds
løsheden. 

Ved siden af denne meget smålige offentlige hjælp til trængende 
havde man en privat understØttelsesforening, der skaffede midlerne 
frem ved indsamling hos borgerne ved afholdelse af koncerter o. s. v. 
Foreningen samarbejdede med bestyrelsen for den fri fattigkasse og 
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efter samme principper, 2, 3 eller 4 kr. til den enkelte; en gang 
imellem fik en trængende op til en snes kroner. Man indsamlede 
8-900 kr. om året. 

Da »den fri kasse« ophævedes ved lov i 1907 og afløstes af 
»Hjælpekassen «, ophævede man også den private forening, hvis 
virksomhed for øvrigt var blevet ret ringe, da indsamlingerne til 
sidst var gået ned til nogle få hundrede kroner. 

Inden for håndværkerklassen fandtes en 2. april 1865 stiftet 
»Rønne H aandværkeres UnderstØttelsesforening«. Kun medlemmer 
af håndværkerforeningen kunne optages. Amtsforvalter Jensen var 
den første formand. I 90'erne var fabrikant L. Hjorth formand 
(1889-1912), og i tiden fra 1874-90 uddeltes 10.880 kr" men de 
næste 25 år fra 1890-1915 40.331 kr. til understØttelser til gamle 
medlemmer eller enker. Inden for en begrænset kreds har forenin
gen gjort meget godt. Som en taler sagde ved foreningens 75 års 
jubilæum i 1940, var stifterne og de senere bestyrelser besjælede 
af den ånd, der er en af de store i menneskesindet: at være gode mod 
andre mennesker, at skabe glæde i hjem, hvor der trænges til sol
skin. I de 74 år uddelte foreningen ca. 110.000 kr. som h jælp til 
gamle medlemmer. Tobaksfabrikant Østerbye sad i 30 år fra 1894 
til 1924 som kasserer. Foreningen ejede i 1940 en formue på op 
mod 50.000 kr. En årrække fik foreningen andel i varelotteriets 
overskud, i alt 45 .600 kr.; men det faldt bort, fordi »bornholmerne 
ikke stØttede lotteriet i særlig grad«; kun 2 Y2 pct. af befolkningen 
spillede deri mod 8-9 pct. i det øvrige land. 

Også forsvarsbrødreforeningen havde understØttelse som et af 
sine formål. Foreningen, der var stiftet 5. november 1881, havde 
med et så ringe kontingent som 60 øre kvartalet nået i 1895 at 
samle et grundfond på 10.000 kr., og man vedtog, at det skulle op 
på 15.000 kr. Fra 1896 udbetaltes i begravelsesh jælp 25 kr. og i 
understØttelser 50 kr. til trængende medlemmers enker. Indtil 50-års 
jubilæet i 193 1 havde foreningen uddelt 25.000 kr. i småbeløb ved 
juletid. Politibetjent P. Andersen var formand i den første halvdel 
af 90'erne. 
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Den væsentligste del af den nødvendige hjælp til de mennesker, 
der ikke kunne klare sig selv, bestemtes af fattigudvalget, hvis myn
dige formand var lærer Och. Kofoed. Byen var delt i 10 fattigdistrik
ter med hver sin formand. Disse formænd skulle føre tilsyn med de 
fattige og udbetale de af udvalget bestemte beløb. Oftest bestod 
hjælpen i udlevering af mærker, for hvilke den fattige kunne købe 
brød eller brændsel. UnderstØttelserne var uendelig små, og stak
lerne måtte for at leve, hvis de ikke kunne få noget tilfældigt arbejde, 
skaffe sig resten ved tiggeri. 

I 1890 fandtes der efter byrådets egen opgivelse 54 mænd over 
60 år med en årlig indtægt af under 200 kr. - heraf de 25 gifte - og 
163 enker eller ugifte kvinder med under 150 kr. i årlig indtægt. 
D e 41 ansås som »faste fattiglemmer« og de 20 som »delvise« fat
tiglemmer. De fattigunderstØttede havde fået udbetalt ca. 7 .000 kr. 
eller gennemsnitlig 115 kr.; 119 af de 163 kvinder var enker, og for 
at bringe disses indtægt op på 200 kr. årlig skulle bruges et beløb 
af ca. 8.000 kr. Gennemsnitlig lå disse 119 enkers årlige indtægt 
altså på 133 kr. Der var 19 ægtefolk over 60 år, som for at få deres 
indtægt op til 300 kr. skulle have et tilskud på 2.700 kr.; - sådan et 
gammelt ægtepars indtægt lå - gennemsnitlig - altså på 168 kr. Tal
lene taler for sig selv. Man havde til 29 syge udbetalt 1.540 kr. eller 
50 kr. til hver. Man må ikke have haft megen sygdom blandt fat
tigfolk i den tid. 

Så havde man fattiggården. I 1869 drøftede man i byrådet at 
bygge en fattiggård i forbindelse med Hasle og kommunerne i vestre 
og nordre herred. Kun Knudsker ville være med, de andre sagde 
nej; Set. Nicolai sognerådsformand skrev, at der havde vist sig en så 
stærk opposition mod tanken der i sognet, at sognerådet ikke kunne 
deltage i fortsatte forhandlinger. Rønne måtte alene arbejde videre 
på sin fattiggård. Man ventede ikke nogen besparelse i de fattiges 
forsørgelse, men håbede bl. a. at tvinge »de arbejdsuvillige« til at 
bestille noget og »betage de fattige lejligheden til at fortsætte det 
forargelige og usædelige levned, hvortil de nu uhindret kunne hen-
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give dem«. Moralen blev bedre nogle få år senere; thi i 1877 sva
rede byrådet ministeriet, at man ikke i Rønne havde brug for noget 
regulativ for eller tilsyn med løsagtige kvinder. 

Man ville nu »indskrænke sig foreløbig« til at indlægge på fat
tiggården: 

)) 1. Alle dem, der nyde fuld eller dog i al fald en større årlig hjælp 
og er i besiddelse af nogen arbejdskraft; 

2. usædelige og drikfældige personer med deres børn i en alder 
af indtil 10 år, og 

3. raske og arbejdsføre personer, som kræve hjælp under fore
givende af, at de ikke kunne få arbejde, hvilke, efter uddrag af fat
tiglisterne for tiden udgjØre c. 60 individer«. 

Det er betegnende for den tids syn på de fattige, at man dog skil
ler folk i de tre klasser; om den første ved man intet andet at sige, 
end at de ikke kan klare sig selv, og i den sidste slås i samme hart
korn enhver arbejder, der ikke kan skaffe sig arbejde. Alle skal de 
sættes i hus med fordrukne individer. 

Af en i arkivet opbevaret liste ses, hvilke mennesker der er tænkt 
til fordømmelse som lemmer på den nye fattiggård; det er enhver, 
der får 3 eller 4 mark i månedlig understØttelse; det er ægtepar, 
formodentlig ældre mennesker, der oppebærer i hjælp 8 pund brød 
om ugen og kul om vinteren; der er en kone, som får 24 skilling og 
brød for 24 skilling om ugen og kul om vinteren. Der er endda 
mennesker, som kun får midlertidig hjælp, således Ole Erlandsen, 
der kun får hjælp om vinteren. 

Man købte et stykke jord i Bodelyngen og af købmand Colberg 
en del af Kommandantløkken og fik i 1872 for 15 .600 rigsdaler 
bygget gården, ved overgang til den ny mønt i 187 6 sat til 34.000 kr. 

I 1890 var fattiggården beregnet til at huse 25 mænd og 18 kvin
der, og i regulativet hedder det, at enhver, som forlanger vedva
rende eller midlertidig hjælp af kommunen, må finde sig i at an
bringes på anstalten. Et »lem« kunne ikke udskrives uden fattig
udvalgets samtykke, og udvalget kunne ikke nægte frigivelse, hvis 
»lemmet« kunne gøre det sandsynligt, at han eller hun kunne skaffe 

158 



SOC IAL E FORHOLD 

T obaksfabrikant H. P. L. Østerbye Terrakottafabrikant L. Hjorth 

sig føden ved arbejde uden for gården. Havde et lem slidt sit med
bragte tØj op og fået et nyt på kommunens regning, måtte han af
levere det ny, inden han forlod anstalten. 

Det vides dog ikke, at »lemmerne« fik lov til i nøgen tilstand at 
gå ud til friheden. 

»Lemmerne« måtte op om morgenen kl. 5 Yz fra april til oktober, 
om vinteren en time senere. De måtte derefter rede deres senge, feje 
og gøre rent og sattes så til arbejde. Kl. 9 aften skulle alle være i 
seng, sommer som vinter. De måtte ikke modtage besøg og ikke 
forlade gården uden bestyrerens tilladelse. Til gengæld var det på
lagt bestyreren at passe på, hvad der kunne »tjene til lemmernes 
opbyggelse i kristendom«, og der skulle desårsag være nogle eksem
plarer af det ny testamente og en bog med prædikener, vel for at 
staklerne kunne læse sig til, hvorledes kristendommen havde tænkt 
sig buddet om næstekærlighed ikke f Ørt ud i livet. 

Hvis »lemmet« havde opført sig »upåklageligt« hele ugen, burde 
bestyreren ikke nægte ham udgangstilladelse om søndagen. Helt 
uden humane følelser var ledelsen ikke. Regulativet siger ganske 
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vist, at tobaksrygning ikke må finde sted; men udvalget kan dog 
tillade det. Og det hedder udtrykkelig, at »samtale under arbejdet er 
ikke forbudt«, men med den fortsættelse: »når den ikke forstyrrer 
dette«, en tilføjelse, der let kunne benyttes mod staklerne af en 
uvillig og hård bestyrer. 

Indtil 1893 kendte man kun dobbeltsenge på fattiggården. Da 
fandt udvalget det nødvendigt at lade hvert »lem« få sin egen seng. 
Der var en billig lejlighed dertil, da det gamle sygehus blev nedlagt, 
og udvalget søgte om at få overladt de enspændersenge, der ikke 
længere var brug for på sygehuset. 

Blev et ægtepar indlagt på gården, bestemte regulativet, at de 
skulle skilles og anbringes i hver sin afdeling. Der spistes i fælles
stuer, mænd og kvinder hver for sig. Spisestuen havde er langt uma
let bord uden dug eller papir og lange bænke uden rygstød. Hvert 
lem fik sin portion udleveret i et fajancekar ved køkkendøren. Mor
genmåltidet bestod af bart brød med spegesild og dertil den born
holmske »sØvva«, mælk og Øl kogt sammen. Da natbetjent Kjøller 
i 1905 blev bestyrer, fik han dog indført, at de fik en halv skive af 
et lispundsbrød med fedt om morgenen og senere på formiddagen 
igen et stykke fedtemad og en kop hvidtøl. Silden lagde de på det 
dugløse bord, og de måtte selv med deres lommekniv skrabe og 
rense silden, der var taget lige op af sildelagen. 

Mange af de indlagte var stakler med stort hang til spiritus. Be
styrerens pligt var at undersøge dem, når de havde været i byen, hvor 
de gerne købte brændevin. De brugte alle kneb for at skjule den 
elskede drik; men den blev som oftest frataget dem. D et var også 
nødvendigt; ellers drak de sig døddrukne med det samme. En kvinde 
prøvede at gemme flasken i sine benklæder; hun havde den hæn
gende mellem benene, da hun kom ind. Den blev konfiskeret. 

Lemmerne kunne købe en kop kaffe med 2 stk. sukker for 4 øre; 
men de kunne også købe en snaps for de 4 Øre. Det var den konfi
skerede brændevin, de måtte købe tilbage på denne måde - en bil
lig godgørenhed for kommunen. Da Kjøller blev bestyrer, ophæ
vedes salget af snapsen. 
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Om aftenen serveredes vandgrød og mælk. Ved højtidelige lej
ligheder fik de en kop te om aftenen. 

Middagsmaden var efter reglementet: f. eks. søndag: Kødsuppe: 
60 kvint oksekød, 6 kvint mellemgryn, 50 kvint kartofler, passende 
urter, rødder og salt. Hver person 1 pot suppe - kødet til eftermad. 
Og mandag: Spegesild, 2 sild til hver person, meldyppe og 75 kvint 
kartofler; eftermad sødgrød. Tirsdag ærter, onsdag torsk og vælling. 
Torsdag: Kogt, salt sild, 3 sild til hver person (hveranden uge 20 
kvint stegt flæsk), sennep og 75 kvint kartofler; eftermad: Vand
grød, 25 kvint gryn, passende salt og Y3 pot skummet mælk til 
dyppe. 1 kvint er lig 5 gram. Desuden så meget brød, som den en
kelte kunne spise. Om fredag og lørdag foreligger intet oplyst. 

»l emmerne« beskæftigedes med måttearbejde, værkplysning og 
splitskrabning samt med gårdens agerbrug, stensprængning og skær
veslagning på gårdens jorder. 

Medens udgiften til alderdomsunderstØttelse for 1894 er bud
getteret til 12.000 kr., er udgiften til fattigvæsenet sat til omtrent 
20.000 kr., begge poster efter fradrag af refusioner, et den gang 
stort beløb; gadeudgifter var sat til 24.000 kr. og skoleudgifter til 
22.000 kr. En oversigt fra 80'erne viser, at 235 familier og per
soner i Rønne fik fattighjælp, og på fattiggården var indlagt 37 
m andlige, 16 kvindelige lemmer og 4 børn. Den samlede udgift til 
fattigvæsener var ca. 25.000 kr. 

Man gik strengt frem mod de lemmer, der var ulydige. »For gen
tagen opsætsighed og uorden på fattiggården « blev i 1894 to lem
mer sendt til den berygtede Korsør Tvangsarbejdsanstalt til afso
ning af 6 måneders tvangsarbe jde. Det var ikke dommeren, men 
byrådet, der afsagde disse domme, hvortil dog politimesteren (altid 
byrådets formand) skulle give sit samtykke. En svensk kvinde, der 
var indlagt, fordi hun ikke kunne klare sig selv, efter at manden 
var rejst hjem til Sverige, forlod en dag uden tilladelse gården og 
vendte samme dag tilbage og gik dagen efter igen uden tilladelse. 
Straf: 15 dages simpelt fængsel i Rønne arresthus. Senere vendte 
manden tilbage; men da forlangte byrådet, at begge ægtefællerne 
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skulle hjemsendes til deres fødeland Sverige. Da den svenske rege
ring imidlertid nægtede at modtage familien, måtte Rønne byråd 
bide i det sure æble og beholde den. 

Et enkelt år blev fem »lemmer« hver idØmt 30 dages tvangs
arbejde, nogle for at have forladt gården uden tilladelse, en for 
uorden på gården, en for ikke at være vendt tilbage efter udgangs
tilladelse. D et var strenge straffe; men det var heller ikke altid gode 
drenge, der var samlet på gården. 

Den samme h årdhed anvendtes også mod fattige uden for går
den. En i København boende sømand havde engang fået 18 kr. i fat
tighjælp og søgte R ønne byråd om eftergivelse for at kunne gifte 
sig. Efter loven skulle sådan hjælp eftergives, når der var gået 5 
år og manden ikke senere havde fået hjælp. Der var gået de 4 1;2 
år, og det var tilmed på grund af sygehusophold, at manden havde 
fået hjælpen. Konsul Wissing anbefalede eftergivelse; men rådet 
sagde sine principper tro nej til andragendet. Sømanden måtte vente 
det halve år med at gifte sig. 

Ganske uberettiget var Marie Kofoeds stiftelse i Møllegade om
dannet til fattighus. Der boede 7 enker med 7 børn. Sundhedskom
missionen skrev til byrådet, at fattighuset var så dårligt, at det ikke 
egnede sig til menneskebolig. Byrådet svarede ikke, gjorde heller 
ikke noget ved den faldefærdige bygning - det var efter rådets me
ning en frivillig sag, om de syv enker ville bo der eller ej. Men da 
sygehuset blev overdraget til museum, måtte man gå til en istand
sættelse; man ville indrette 12 lejligheder til fattige og husvilde. 
Bygningen var jo ikke den gang større end nu - hvor der skulle 
blive plads til 12 lejligheder, har man lidt vanskeligt ved at forstå. 

Og sundhedskommissionen var der straks. Kendte fattigudval
get ikke de gældende fordringer til sådanne huse? spurgte den. Ud
valgets formand, lærer 0. Kofoed, svarede, at han kendte ikke den 
sidste ministerielle skrivelse, som fysikus havde henvist til, hvorti l 
fysikus Hansen spydigt svarede, at den var fra 1873. Det var i 1894, 
denne diskussion fandt sted i byrådet. 
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S ygeh11simpekt{Jr Ingemann Mogensen Fattiggårdsbestyrer }. P. Kip/ler 

Loven om alderdomsunderstØttelse af 1891 bragte nogen for
bedring i de gamles stilling; men det smålige styre gjorde, hvad 
det evnede, for at forandringen ikke skulle blive for mærkbar eller 
gå de gamle, udslidte mennesker til hovedet. Selv var de gamle til
bageholdne; mange betragtede det som noget af en skam at søge 
understØttelse. Bladene bidrog, sikkert ubevidst, dertil. De med
delte med navns nævnelse, hvilke personers ansøgning der blev 
behandlet i byrådet. For at plukke af den ensrettede buket: i okto
bermødet 91 bevilgedes enke Hanne Pedersen 50 kr., en anden 
enke 50 kr., en tredie 25 kr. og en ugift kvinde 25 kr. og en for
henværende husmand 25 kr. - alt som årlig understØttelse. Sten
hugger Funch klagede til amtet over, at den ham tilståede under
stØttelse på 50 kr. årlig, 416 V3 øre hver måned, var så lidt, at han 
ikke kunne leve af det. Den gamle amtmand Peder H olten fand t 
den stor nok, og Funch fik ikke mere. 

Regnskaberne for 1891 viser, at 25 familier tilsammen var be
vilget 2875 kr. eller gennemsnitlig 115 kr. til mand og hustru; 
13 enlige mænd fik 975 og 77 enlige kvinder 6550 kr. D et højst 
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tilståede beløb på Bornholm var til en familie i Poulsker 350 kr" 
det laveste til en familie i Rutsker på 20 kr. De fleste understØttel
ser holdt sig til omkring 100 kr. årlig til en familie. 

Arbejdsmand Anders Bodding i Paradisgade får 100 kr" men 
så dør hans kone, og understØttelsen nedsættes til 50 kr. i 1892; 
men efter fornyet andragende fik han den dog op på 75 kr. året 
efter. Musikdirektør Nikatius Stibolts enke er så heldig at få et legat 
på 200 kr" og straks inddroges alderdomsunderstØttelsens 150 kr" 
og sådan går det også Karen Spelling i Storegade, ikke mindst fordi 
hun foruden legatet har en værdi i huset, der er ca. 700 kr. større 
end hendes gæld. Karen Spelling var en række år byens eneste post
bud. Der måtte ikke ejes noget som helst. Marchers enke får sin 
ansøgning afslået; thi hun ejer et gældfrit hus af værdi 14 a 1600 
kr" og selvfølgelig var alderdomsunderstØttelsesloven ikke bereg
net for sådanne kapitalister. 

Udvalget fik desuagtet ofte ansøgninger om forhøjelse af under
stØttelsen. Det ser ud af protokollerne, som om man havde faste 
regler at gå efter - en eller højst 2 kroner om måneden var som 
regel det højeste, en gammel mand eller kvinde kunne få udvalget 
til at sætte hjælpen op med. Hvorledes de gamle klarede sig, er en 
gåde for vor tids mennesker. 



KOMMUNENS FINANSER 

»De trykkende skatter« og »de stigende udgifter« var også i den 
periode som i alle senere genstand for megen bekymring og megen 
diskussion. Hvis skatternes og udgifternes stigning var det eneste 
af betydning for en by, og stigningen havde været så ødelæggende 
for byens trivsel, som man fra enkelte sider altid har hævdet, ville 
Rønne by for længst være udslettet af byernes tal. 

Da rådet skulle lægge budgettet for 1894 og med valget for Øje 
gerne ville have skatteudskrivningen så langt ned som muligt, fore
slog Janus Olsen at konvertere 8 af byens ældre lån, hvorved der 
ville opnås en nedsættelse i renteudgifterne af 3661 kr. Disse lån 
udgjorde 51.864 kr.; men desuden havde byen tre nyere lån på godt 
56.000 kr. 

Kasseudvalget gik fornuftigvis imod forslaget, der vel ville med
føre en Øjeblikkelig lettelse, men til gengæld medføre, at lånene 
først blev tilbagebetalt i 1935 mod ellers 1912. Denne måde at 
vælte byrderne over på efterslægten turde rådet dog ikke gå med 
til, og Olsen trak sit forslag tilbage. 

Budgettet viste en stigning fra 74.666 kr. til 84.143 kr. Gennem 
de sidste 10 år var stigningen fordoblet; 1884 kunne man nøjes 
med 47.000 kr. Renter og afdrag drejede sig om små 10.000 kr.; 
til gadearbejder var opført 4000 kr. Man sukkede i rådet over den 
megen stigning og de dårlige tider. D et var særlig alderdomsunder
stØttelsen, skolevæsenet og bidraget til amtsrepartitionsfonden, der 
var gået op. Alle udgiftsposterne var steget på nær indkvarterin
gen og forskønnelsesudvalgets konto. På amtsfondens konto var det 
det nye sygehus, der medførte stigning. 

Samtidig var dog skatteydernes indtægt gået op - fra 1.606.800 
kr. i 1880 til 2.212.050 kr. i 1893. Den højeste skatteprocent i 
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Kom11l B. Lyngberg Amtmand A. V. H. Groothotf 

perioden fra 1880-1890 var 5, den laveste 4,4. Nu var skatteprocen
ten oppe på 5,4. 

Der lød særlig i perioden fra 1917-30 stadige klager over »stig
ningen« . Men i perioden fra 1890 til 1894 steg skatteudskrivnin
gen med 27 pct" så fortiden havde altså også haft sine byrder. Det 
var den gang som senere også fra de hØjsrbeskattedes side en almin
delig påstand, at det var de store skatteydere, der betalte alle kom
munens udgifter. Det passede da som nu ikke. I 1894 var der 2116 
skatteydere. 48 af disse lå med en indtægt under 300 kr" 519 mel
lem 300 og 500 kr" 668 mellem 500 og 700 kr" 384 mellem 700 
og 1000 kr" 326 mellem 1000 og 2000 kr" 133 mellem 2000 og 
5000 kr" 30 skatteydere havde indtægt af mellem 5000 og 10.000 
kr. og 8 over 10.000 kr. 

Det bedste billede af den store befolknings lave lønninger og 
fattige forhold ser man af, at ca. 77 pct. af skatteyderne havde en 
indtægt af 1000 kr. eller derunder, 15,4 pct. lå på indtægter mel
lem 1000 og 2000 kr. Kun 8,2 pct. af samtlige skatteydere lå over 
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Købmand Vilhelm Rønne Bankdirektør H. C. Lohmann 

2000 kr. Men skatteyderne med indtægter under 2000 kr. udredede 
alligevel af den samlede skat 50,2 pct., altså godt halvdelen. 

Fordelingen var bestemt af de regerende, altså de store skatte
ydere, og de forstod at holde hånden over sig selv med en lempe
lig skat og en efter indtægten meget tungere på de små skatteydere. 
Byens tre største skatteydere i 1895 var amtmand Groothoff, kon
sul Lyngberg (der var kulgrosserer) og købmand, fiskegrosserer 
Wilh. Rønne. De havde hver 15.000 kr. i indtægt og svarede hver 
i kommuneskat 885 kr. 

Foruden disse tre var byens stormænd dette år følgende: skibs
rederen, agent M. Christiansen, købmand 0. P. Rasch 14.000 kr. -
bankdirektør Lohmann 13.000 kr. - købmand I. I. Thorsen, Nel
likegade 11.000 kr. - fysikus Hansen, apoteker Fischer, købmand 
H arboe, St. Torv, kulhandler C. P. Lund, 10.000 kr. - konsul Mage
rius Bidstrup 9.000 kr. - byfoged Olivarius 8.500 kr. - bager Pauli 
Bidstrup 7.500 kr. - boghandler Colberg, konsul Riibner-Wissing, 
sagførerne N. C. Olsen og Carl Petersen, stenværksejer Brodersen, 
læderhandler Lyster, købmand Simon Madsen 7 .000 kr. 
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K øbmand llV aldemar H olm Knlhandler C. P. Lm1d 

Med over 5000 kr. figurerede følgende: 6.500 kr. sagfører Th. 
H. Lund (» 1866«) , købmand Werchmeister, enkefru H . Rønne; 
6000 kr. agent A. Knudsen (petroleum), sagfører Janus Olsen, køb
mand Schor (kul), købmand Toxværd (Ll. Torv), købmand H. Ja
cobsen, C. P. Bentzen (kul), enkefru P. Rønne, læge P. Dircks. 5500 
kr. sparekassebogholder Brandt, købmand Wald. Holm (Messen, St. 
Torvegade), læge H. Poulsen. 5000 kr. sognepræst Christensen, kon
sul ]. Hintze, K øbmand Brønniche (Crome & Goldschmidt), bog
handler Frits Sørensen, St. Torv, agent]. P. Jespersen, Vestergade, 
stenværksejer J acob Mogensen, Vognmand Rasch. 

Kommunens budget mødre med tal, der ser meget små ud ved 
siden af vor cids, selv med kronens ringere værdi taget i betragt
ning. Regnskabet for 1894 balancerer med 130.239 kr. 77 Øre. På 
indtægtssiden er refusioner for brolægning ca. 800 kr" renter af ka
pitaler 1546 kr" skoven gav et overskud på 1015 kr. (der var solgt 
brænde m.m. for 4423 kr.), brændevinsskatten gav 4315 kr" sta
tens tilskud til alderdomsunderstØttelse 5392 kr" hundetegn 832 
kr. og betaling for kødkontrol 1860 kr. Skatterne havde i alt givet 
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Læge H . Poulsen Boghandler Frits Spremen 

94.560 kr., hvoraf grundskat 3111 kr. og husskat 6676 kr., den 
personlige kommuneskat 84. 77 3 kr. 

På udgiftssiden er der indbetalt statsskat 1470 kr., bidraget til 
amtsrepartitionsfonden 14.369 kr. og til skolefonden 20 kr. Bidra
get til amtsfonden var kommunens andel i udgifterne til sygehus, 
jordemodervæsen, politi o. a. Under byens bestyrelse er opført løn 
til sognepræsten 200 kr. og til kapellanen 460 kr. Ellers er det en 
billig administration: kæmneren 1600 kr., byrådets sekretær 0 (ar
bejdet udførtes af byfogedfuldmægtig H . Larsen), alderdomsudval
gets sekretær 200 kr., og gamle politibetjent Marker fik 50 kr. for 
at være samme udvalgs undersøger. Endelig er der 350 kr. til pen
sion (den tidligere kæmner C. A. Hoffmann), i alt til løn og pen
sion 2860 kr. Kontorholdsudgiften havde været 1400 kr. nemlig 
til byråd og ligningskommission 1050 kr. , til berigtigelse af matri
kelskort 50 kr. og 300 kr. som kontorholdsgodtgØrelse til borgme
steren (byfogden) . For benyttelse af rådhuset betaltes 120 kr. , og 
med dette beløb bliver hele udgiften på kontoen for byens besty
relse på 4380 kr. 
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Der er dog lønning, pension og kontorholdsudgifter også på an
dre konti. Således 1000 kr. på fattigudvalgets konto, og til politi
betjenten es lønning ydede byen den gang 315 0 kr. 99 Øre samt til 
pension 60 kr., ligesom der til brandvæsenet er lønninger på 320 kr. 

Fattigvæsenets øvrige udgift var efter fradrag af refusioner fra 
andre kommuner 18.547 kr. Til alderdomsunderstØttelse var gået 
12.089 kr. Skolevæsenet havde taget 17.979 kr. til lønninger og 
pensioner og til kontorholdsudgifter - 2 kr. 50 øre. Inventar og rek
visitter havde krævet 672 kr., brændsel og belysning på skolen 
1223 kr. , og med »andre udgifter« 1542 kr. kommer man op på 
en samlet udgift for skolevæsenet på 21.907 kr. 

Medicinalvæsenet indeholder to poster: til sygehuset 123 kr. og 
»andre udgifter« 955 kr. 

D et var ikke meget, der var ofret på gaderne og til belysningen. 
Til gaders anlægning og grundforbedring 208 kr., til gaders istand
sættelse og vedligeholdelse 1913 kr., bivejene 590 kr. og til anlæg 
af en kloak 1100 kr. At der er gået 200 kr. til tilsyn med arbej
derne virker næsten imponerende ved siden af de andre udgifter. 
I alt var udgiften til gader og veje 4012 kr. 73 øre. Til belysning 
af gaderne: petroleum 797 kr" lygternes tænding og pasning 1508 
kr., andre udgifter 284 kr., i alt 2589 kr. 

Også til den offentlige renlighed havde man haft udgifter, nem
lig til renovatørerne for renholdelse af kommunens pladser 450 kr. 
og til natrenovation 2318 kr. Til snekastning var medgået 4 kr. 
12 Øre; men man skal dog ikke heraf lade sig forlede til at tro, at 
der ikke var falden sne i vinterens løb; sneen fik ganske rolig lov 
at l igge i gaderne, til solen kom frem og tØede den op. Man bud
getterede hvert år 600 kr. til snekastning, men brugte dem nødig. 

Til vandforsyning havde man ingen udgifter, og de offentlige 
lystanlæg fik 400 kr. - denne post har altid været stedbarn i Rønne 
og er det endnu. 

Under konto 18 »Andre udgifter« findes nogle poster morsomt 
blandet sammen: jordebogsafgift 192 kr" bidrag til kirken 670 kr" 
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Købmand A. F. Schack Købmand P. BrØnniche 

til eftermiddagsgudstjeneste 232 kr., til velgørende Øjemed 507 kr., 
til understØttelse af trængende 400 kr., skatter af byens ejendomme 
4 kr. og udpantningsgebyrer 5 kr. samt »andre udgifter« 4078 kr. 

Til renter af gælden var medgået 4288 kr. og til afdrag 4861 
kr. Senere tiders skatteborgerforeningsfolk har nok fået tårer i Øj
nene ved at sammenligne disse to sidste tal med nutidens udgifter 
til renter og afdrag. 

Man kunne slutte regnskabet med en kassebeholdning på 18.495 
kr. mod 10.741 kr. ved årets begyndelse, og man havde 5100 kr. i 
udestående skatte- og refusionsrestancer. 

Formue og gæld opgjordes således, at byen i etatsrådinde Ko
foeds to legater til skole og »fattigvæsen« havde en kapital af 
12.852 kr. og i Set. Knuds præstegård en indvunden købesum ved 
gårdens salg i 1816 af 4435 kr. I sparekassen indestod 13.675 kr. 
Grundfonden var på 8720 kr. De faste ejendomme - skole, gym
nastikhus, fattiggård o. s. v. - er sammen med skoven, Galløkken, 
grunde o. s. v. sat til 263.146 kr. Den samlede formue blev 302.829 
kroner 37 øre. 
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Gælden - kommunens lån - var i alt 103.356 kr. 84 Øre. Det 
ældste lån var fra 185 3 til opførelse af sygehuset. Det var oprinde
lig på 4000 kr. og i 1894, efter 40 års forløb, kun nedbragt til 
2200 kr. Når man lånte, var det gerne med en afdragstid på over 
50 år - senere tider har måttet mærke denne forkastelige låneform. 
Ellers var der restlån til fattiggården: 9,200 kr., til gadearbejder: 
33.256 kr. (Lånebemyndigelsen til alle disse lån var af december 
1878, lånene optagne indtil 1884) og til skolen 58.704 kr. (Elle
kongstrædeskolen og gymnastikhuset i Møllegade) . 

D et er helt igennem små tal, der svarede til byrådets frygt og 
uvilje for af hensyn til skatteprocentens stigning at give sig i lag 
med de ikke få påtrængende opgaver - gas- og vandværk, bedre 
skole, bedre gadebelægning, kloak o. s. v. 



ADMINISTRATIONEN 

Byens bestyrelse var meget billig og staben af funktionærer lille. 
Man havde en kæmner, Chr. Ipsen, der lønnedes med 1600 kr" 
efter 5 års tjeneste yderligere 200 kr. og efter andre 5 år atter et 
tillæg på 200 kr. Som fattigvæsenets sekretær og regnskabsfører 
fik han 400 kr. Han måtte selv sørge for kontorlokale, og »hans 
udgifter til papir, skrivematerialer, porto, bøger og deslige udredes 
af ham selv«, hedder det i instruksen. Dog forsynede kommunen 
ham flot med et jernskab til opbevaring af penge og aktiver. Et 
sådant havde havnen ejet siden 50'erne, hvori man måske vil finde 
grunden til byrådets gavmildhed. 

Efter vedtægten skulle han desuden have 300 kr. for at være 
byrådets sekretær; men byfoged Olivarius foretrak at lade sin fuld
mægtig have dette »ben«. Kæmneren holdt kontor i sit hjem og 
måtte selv lønne sin medhjælp. Til gengæld var han kgl. vejer, 
måler og vrager, hvilken stilling i sin tid af staten var givet til 
byens kæmner, der da kun havde 50 rdl. i årlig løn. Vejerstillingen 
indbragte kæmneren nok så meget som den kommunale. 

Efter at toldvæsenet i mange år havde holdt tilhuse i »den gamle 
toldbod« i Toldbodgade, lod staten i 1896-97 opføre den nye told
bygning efter tegning af kgl. bygningsinspektør Vilh. Petersen. Den 
gamle toldbod var opført 1684 af rømmer, der var tilhugget i Kø
benhavn, som kongelig korn- og pakbod, smør- og toldbod. I den 
modtages bøndernes landgildeydelser, efter at staten havde flyttet 
styrelsen fra Hammershus til Rønne. 

Den tidligere herredsfuld.mægtig Chr. Ipsen havde været kæm
ner fra 1890; men i juli 1897 opsagde han stillingen, og sagfører 
N. C. Olsen konstitueredes indtil 1/ 11. Denne opsigelse gav anled
ning til, at byrådet overvejede en ny ordning i administrationen, og 
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et flertal af kasseudvalget indstillede, at der foruden en kæmner også 
skulle ansættes en bogholder, som skulle fungere som sekretær for 
alle rådets udvalg, dog ikke for byrådet. Hele udvalget havde først 
foreslået kun at antage en kæmner, da ansættelse af to mand til ad
ministr<i tionen ville blive temmelig dyrere, og, skrev udvalget, byen 
hørte heller ikke til de byer, der efter størrelse eller andre forhold 
kunne have brug for både kæmner og bogholder. Kæmneren skulle 
dog have lønnen forhøjet med 200 kr. op til 2000 kr. , desuden et 
tillæg på 1000 kr. til antagelse af en assistent eller fuldmægtig. 
Denne ordning fandt ikke tilslutning i byrådet, og sagen gik tilbage 
til udvalget, hvor Olivarius og N . C. Olsen gik med til delingen, 
medens landinspektør Kofoed holdt på det bestående ud fra det 
synspunkt, at »kommunen var bedre betrygget ved at have en nogen
lunde godt lønnet end tvende mindre vellønnede bestillingsmænd« . 
Flertallet derimod hævdede, at arbejdet ikke kunne ventes tilfreds
stillende udført, når det hele arbejde skulle overdrages en enkelt 
mand. Efter det første forslag skulle kæmnerens arbejde udvides be
tydeligt; han skulle bl. a. være sekretær for alle udvalgene; disse 
havde hidti l klaret sig uden større hjælp. Kæmneriet havde hidtil 
været udføre i kæmnernes private boliger. Da »den gamle toldbod« 
nu var overdraget kommunen som erstatning for den jord, staten 
havde fået af havnen til at bygge ny toldbygning på, foreslog man 
at benytte disse lokaler til administrationsbygning. 

Flertailets forslag vedtoges, og kæmneren med sit private perso
nale og bogholderen rykkede ind i den to huridrede år gamle byg
ning. Chr. Ipsen må vel have fundet den ny ordning mere tilfreds
stillende; thi han var blandt de 11 ansøgere til stillingen - og han 
valg tes igen. Til bogholder valgtes fuldmægtig på N exø byfoged
kontor H enry Mogensen. 

I disse små og lave stuer sad nu kommunens embedsmænd i en 
snes år, til byens vækst og særlig forholdene under krigen 1914-18 
tvang byrådet til at skaffe større og bedre lokaler. I 1897 anså 
man »den gamle toldbod« for så god, at »savnet af et særskilt ar
kivlokale derved ville blive afhjulpet«. Endnu i 1940 havde kom-

174 



ADMINISTRAT I ONEN 

Den gamle toldbod, senere kormmmekontor, og det gamle havnekontor 

munen ikke fået dette savn afhjulpet. Den gamle, ejendommelige 
bygning står endnu 256 år efter dens opførelse. Men der er bud 
efter den; forhandlinger om mageskifte truer med, at igen en af 
byens gamle, historiske bygninger skal rives ned og give plads for 
en moderne butiksbygning. 

Skoven havde som tilsynshavende landmåler Jespersen, der fik 
260 kr. med to tillæg af 70 kr. efter 3 og 6 års tjeneste. En ringe 
betaling for det store arbejde, Jespersen udrettede for skovens anlæg. 
Senere tiders rønneboere kan være landmåleren taknemlige for den 
interesse og det initiativ, han udviste her. I 1926 satte byrådet Je
spersen et smukt mindesmærke ude over for skovfogedboligen, en 
stor sten, hentet ude i den skov, landmåleren mere end andre havde 
været med til at skabe. Som skovfoged fik Chr. Jensen 150 kr. -
årlig altså - samt fri bolig og brændsel og en lille jordlod. 1902 
fik han sin løn forhøjet til 300 kr. 

Math. P. Kofoed fik for at bestyre fattiggården 600 kr. og frit 
ophold, brandinspektøren (tømrermester Pelle) 200 kr. og drejer 
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S. A. Bille-Høyer 300 kr. for ae være sygehusets regnskabsfører. 
Bygningsinspektøren derimod lønnedes med sportler. 

Ved havnen havde havnefogeden, H. Chr. Lund, 1000 kr. og 200 
kr. i boliggodtgørelse, således som byens vedtægt af 1889 bestemte. 
Lodser nævnes ikke, heller ikke i regnskabet. Lodserne fik de ind
komne lodseriindtægter. Udover de her nævnte var der ved havnen 
2 nattevagter med hver ca. 600 kr. og en dagvagt med 550 kr. 

Politistationen var som nu på rådhuset. Politiet lønnedes af amts
repartitionsfonden; men byen måtte i henhold til overenskomsten 
med amtsrådet yde et tilskud cil politiets lønninger af 2900 kr. Styr
ken var fire dag- og fire natbetjente med en løn af 400 kr. for de 
første og efter 10 års tjeneste 500 kr. for vogcerne af nattens ro og 
orden. De hed for øvrigt betjente af 1. og 2. klasse. 

Foruden denne politistyrke var byen forsynet med tre af provi
sorieregeringens lyseblå gendarmer, hvoraf der i alt var anbragt 9 
på hele øen. 

I det år 1774 fik Rønne, der da havde 2000 indbyggere, kongelig 
tilladelse til for indsamlede frivillige bidrag at antage og lønne en 
natvægter Hans Olsen Kiøbeck. Da året var gået, samlede byfogden 
beboerne sammen til en »rådstuesamling« på selve nytårsdag 1775 
for at drøfte antagelse af endnu to nacvægtere. De indsamlede bidrag 
slog kun til til antagelse af en mand endnu, og han blev antaget. 
Man gav op til 2 sk. ugentlig, kommandanten Arenstorff gav 6 sk., 
skønt han ikke ejede hus eller grund i byen. Natvægterne fik 4 mark 
ugentlig om vinteren, 3 mark om sommeren i løn.1 ;:; 

Et par små ildebrande i 1805 gav anledning til, at byen i henhold 
til et rescript af 1766 måtte ansætte tre vægtere, hver med en ugent
lig løn af 1 Y2 rdJ.16 

Den ene betjene boede på rådhuset, var rådhustjener og arrest
forvarer samtidig. Arrestcellerne lå også i rådhusbygningen ud til 
gården. Det hedder i Trap 1891, at der er beregnet plads til 14 

15. Kay Larsen: Da Rønne fik natvægtere. Bornholmske Samlinger, 2. bd., s. 154. 
16. Thaarup: Samlinger 1810. 
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De to p11mper på Store T orv 

arrestanter; men der var i virkeligheden kun plads til 5. Arrest
forvarerens lejlighed må heller ikke have været rummelig. D a amts
rådet engang ansatte en ny arrestforvarer, en af byens natbetjeme, 
J. P. Kjøller, men byfogeden havde en anden mand som favorit, 
meddelte byfogeden den nyansatte, at »det af hensyn til rumfor
holdene i arrestforvarerboligen ikke tillades pågældende at have 
flere end høist 4 af sine børn hos sig«. 

Et hovedstadsblad viste i en morsom karikaturtegning, hvorledes 
arrestforvareren svang øksen over børnenes hoveder for at få tallet 
bragt ned til det af byfogeden bestemte. Byfogeden fik også sin krig 
ført igennem, dog ikke ved, at manden tog livet af sine børn; han 
foretrak at opgive pladsen. 

Byens brandvæsen står i regnskabet opført med en lønningsudgift 
af 350 kr., hvoraf brandinspektøren fik de 200 kr. En væsentlig del 
af resten gik formentlig til trommeslageren, der ved opståede ilde
brande ilede rundt i byens gader og med tromme og råbet: Brand! 
Brand! kaldte sprØjtemandskabet til tjeneste. 
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Et par af byens store dage var brandvæsenets samling om de to 
pumper på Store Torv. Fra stigerne, der ikke imponerede ved deres 
højde, sendte sprØjtemesteren vandstrålerne ud over byens gade
drenge, der hujende og jublende løb ind under regnen. Brandkorp
set omfattede den store del af byens voksne befolkning og var delt 
i sprØjtekorps, redningskorps og nedbrydningskorps. Pligt til at stå 
i et af disse korps havde enhver borger. Fint hævet over disse stod 
ordenskorpset, hvis udvalgte trop selv måtte bekoste de fine unifor
mer og sabler, og som årlig holdt en ro-dages øvelse, hvor man ekser
cerede lidt og slukkede mere, dog ikke brand, men menneskets til 
tider store tØrst. 

Meget sprøjtevæsen havde man ikke, og meget duede det ikke ti l. 
Efter branden på slagteriet i 1892 skrev Tidende, at kunne byen nu 
blot blive fri for flere brande, så var der ingen tvivl om, at »brand
væsenet vil være i stand til at hævde sin stilling med ære«. 

Vandet blev kØrt til brandstedet fra byens »vandforsyning«: 
pumperne, hvoraf der stod 2 på St. Torv, 2 i St. Torvegades brede 
del over for købmand Exsteens butik, 2 på lille Torv og 2 i Nellike
gade. »Hvilket stolt syn er det ikke på en mønstringsdag at se de 
med vælige heste forspændte 117 sluffer, hver med sin vandtønde, 
hvori der rummes mindst halvtredie spand vand«, skrev Tidende 
og foreslog at sætte hele brandvæsenet op på det ny museum. 



NOGLE TAL 

Efter beretningen for Købstædernes alm. brandforsikring var ejen
domme i Rønne brandforsikrede i 1891 for godt 6,5 mil!. kr., der 
næste år var steget med op mod 400.000 kr., og der var 1879 ejen
domme forsikret i dette selskab. Rønne stod blandt alle landets byer 
som nr. 3 med hensyn til tallet af forsikringer, Odense med 2858 
ejendomme, Arhus 2665 og derefter R ønne. Så kom Horsens med 
1381 og Alborg med 1277. 

Til Rønne postkontor indgik i 1891 234.923 almindelige breve, 
1.482 anbefalede breve, 3.209 pengebreve med i alt et beløb af 
kr. 1.822.029,00, 2.302 postopkrævninger til indløsning, 6.737 ud
betalte postanvisninger (197.788 kr.) og udbetalte postopkrævnin
ger (26.723 kr.), 16.295 almindelige pakker (65 .364 pund), 6.981 
blade og tidsskrifter (182.130 numre) . Telegrafstationen ekspede
rede samme år 41.785 telegrammer, 1892 42.779 og 1893 ca. 
46.700. Posehuset lå i hjørneejendommen Østergade-Snorregade. 
Postmester var H. Schmidt. Desuden bestod personalet af en ekspe
dient, en fuldmægtig og en elev. Publikum kom ind i et lille rum og 
ekspederedes gennem et lille vindue i den væg, der helt skilte post
væsen fra publikum. Tonen var ikke altid behagelig for publikum. 
Der var ansat 4 postbude. Postvæsenet havde udviklet sig stærkt 
gennem den sidste snes år. 1875 havde Bornholm 5 landposebude, 
i 1895 var man oppe på 33. Bornholm havde i 1895 7 postkontorer 
og 9 brevsamlingssteder. Der kom i midten af 70'erne af breve 4,8 
pr. indbygger; i 1895 var det steget til 13,8. Telegrafstationen lå 
på St. Torv: bestyrer Carstens, 4 telegrafister og 2 bude. 

Over Rønne toldsted var 1896 hjemmehørende 89 skibe og målte 
både med en samlet størrelse af 5. 7 36 cons; de 6 skibe var damp
skibe med 673 tons og 350 hestekraft. I udenrigsfart klareredes for 
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Po1thmet ved Ø1tergade-Sn.orregt1de 

indgående 341, for udgående 562 skibe; i indenrigsfart indkom 726 
og udgik 562 (361 og 356 dampskibe). Told- og skibsafgifter ind
bragte 50.958 kr. og krigsskatten af vareindførslen 1.322 kr" i alt 
52.280 kr" en fremgang fra det foregående år på 10.324 kr. 

Fortegnelsen over de udførte varer giver et billede af virksom
hederne. Der udførtes til udlandet af indenlandske frembringelser: 
14.350 tdr. byg, 1.305 tdr. kartofler, 425 stk. hornkvæg, 13.943 
pund røgetlaks, 11.035 kbfd. kampesten, 203.607 centrer slemmer 
kaolin, 11.387 tdr. råt ler og 2.597.100 stk. mursten. Til indenland
ske steder uden for øen udskibedes bl. a. 4.928 tdr. byg, 2.466.306 
pund flæsk, 157.478 pund kød, 3.279 tdr. smør, 187.778 pund hu
der og skind, 328.7 31 pund forarbejdede metaller, 216.885 pund 
fersk og 3.279 pund røget laks, 16.922 ol fersk, 38 tdr. saltet og 
226.896 pund røget sild, 13.487 kbfd. tilhugne kampesten, 60.434 
centrer slemmer kaolin, 10.356 tdr. grus, 85.403 snese æg samt 
fajance-, terracotta- og pottemagerarbejde til en værdi af 91.888 kr. 
- og 8 stk. ure. 
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Dårligst stillet af alle klasser var arbejderne. Det gik for dem af 
de faglærte, der havde nogenlunde fast arbejde hele året rundt. Ved 
den største påpasselighed kunne de skabe sig et lille sparsomt, men 
hyggeligt hjem. Men det var kun mindretallet, der var således stillet. 
Og meget fattigt var det hos den store arbejderklasse. Skønt arbejds
tiden var lang, i værkerne og på flere andre arbejdspladser op til 11 
timer daglig, kunne der kun nås op til en løn af 10 til 14 kr. om 
ugen for det store flertal. Mange nåede ikke op på en årsindtægt 
højere end 6-700 kr. Ugelønnen hos det den gang som regel bedst 
betalte fag, typograferne, var 16 kr., årsindtægten således 832 kr. 

Arbejderne havde ingen indflydelse på løn eller arbejdstid; det 
bestemte arbejdsgiverne selv. Fagforeningstanken dukkede frem 
hist og her; men de fleste arbejdere stod uforstående over for denne 
tanke. Efter 11 lange timers arbejde fandt arbejderne ingen lyst til 
at beskæftige sig med tanken om deres elendige stilling. Eller rettere, 
de fandt det ørkesløst at gruble derover; de så ingen udvej, turde 
intet håb nære om kortere arbejdstid og bedre fortjeneste. Deres ene
ste ønske var: blot arbejde, om det så skulle være både hellig ogsØgn. 

Foredrag gik de ikke til, læsning interesserede dem ikke. Et spil 
kort, en flaske Øl og en flaske brændevin var det meste, de sØgte som 
adspredelse i deres trøstesløse tilværelse. 

Lønningerne var ikke blot lave, men lå under løn i det øvrige 
land. Efter oplysninger indhentede af indenrigsministeriet for 1892 
tjente arbejdsmænd på Bornholm 11,07 kr. ugentlig mod gennem
snitlig i det øvrige land 13,10, malere 11,55 mod 17,77, murere 
12,14 mod 17,40, snedkere 12,51 mod 15,83, skræddere (akkord) 
13,18 mod 16,70 og syersker 4,59 pr. uge mod 5,95 i det øvrige 
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Hjørnet nf Sp11dergade-Ø1tergade 

land. Selv i R ønne med sine over 8.000 indbyggere lå lønnen lavere 
end i provinsbyer ovre med under 2500 indbyggere. 

Bornholms amtsråd fastsatte i 1894 lønnen for snekastning til 
1 kr. for en hel dags arbejde, 50 øre for 4 timer eller derunder. På 
et socialdemokratisk møde besøgt af 6-700 mennesker fortalte for
retningsfører H . P. Hansen, at han på et stensliberi havde truffet 
kvinder, der arbejdede en lang dag for 1 kr. om dagen; mændene 
fik 16 øre i timen. 

Elendigst var forholdene for vaskekonerne. De stillede kl. 2.30-3 
om natten, når herskaberne skulle have storvask. Så arbejdede de i 
vaskebaljerne og skyllede og hængte tØj op. Der var ingen vandhane 
at skrue op for, ingen vandledning fra noget vandværk, men kun 
brønden, hvorfra k onerne som oftest selv måtte poste vandet op og 
bære det til vaskehuset. Som regel varede konens arbejde til kl. 19, 
og for denne arbejdsdag på 16-1 7 timer, det kunne endda blive til 
19-20 timer, fik hun foruden kosten kun 1 kr. , en lØn af 5-6 Øre i 
timen. En embedsmands frue bød engang - og dette er ingen krønike, 
men en virkelig passeret begivenhed - en vaskekone for to da
ges vaskearbejde i stedet for penge, de 2 kr., som løn et par af 

182 



LØNARBEJDERNE 

Rønne havn i 1870, i baggrmulen »Skandia• 

mandens aflagte benklæder. De kunne jo altid syes om til et skørt, 
mente fruen. 

Det siges ofte, at i »gamle dage« kendte man ikke arbejdsløshed. 
D ette er ikke rigtigt; den blev blot ikke protokolleret. Mange virk
somheder lå stille en eller to måneder om vinteren, ofte mere. I ja
nuar 1887 nedsætter byrådet et udvalg »til at modvirke arbejdsløs
heden«. Kirkeinspektionen foreslår i februar, at rådet «i anledning 
af arbejdsløsheden« skal lade udføre forskellige planerings- og dræ
ningsarbejder ved kirkegårdene. Efter protokollen er byrådet »villig 
til at anvise den fornødne arbejdskraft«, når inspektionen selv vil 
føre tilsyn. Der nævnes intet håb om, hvad det må koste, men i et 
senere møde bevilges det nedsatte udvalg »yderligere« 300 kr. til 
foranstaltninger mod arbejdsløsheden. Det fremgår ikke af regnska
bet, hvor stort et beløb arbejdsløsheden kostede byens pengekasse. 

I 1892 i februar bevilgede byrådet efter indstilling af fattig- og 
gadeudvalgene 500 kr. til arbejder for at modvirke arbejdsløsheden. 
M an lod bryde skærvemateriale på fattiggårdens grund. 
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Hipm et af H ed11i11gestræde og Vimmelskaftet 

I den strenge vinter 1893, da isen afbrød al postforbindelse i 
lange tider, var arbejdsløsheden stor; allerede straks efter nytår luk
kede værkerne, og havnearbejdet standsede. For at bøde på nøden 
dannedes »Rønne samaritanvirksomhed«, der for indsamlede mid
ler, 1. 7 36 kr" bespiste de trængende i » Dannebrog«s lille sal. Over 
400 mennesker, mest børn, blev her trakterede med byggrynsgrød 
eller Øllebrød. Et af bladene beretter herom, at det er »en meget 
praktisk kost, der er kraftig og nærende og samtidig ikke frister 
nogen, der er bedre vant«. D et er rørende at høre, at man også 
havde blikket åbent for det farlige i at udsætte de fattige for for 
store fristelser, der kunne ligge uden for nydelse af byggrynsgrød. 

Arbejderne stod hjælpeløse over for lønspørgsmål. D e havde in
gen fagforeninger, ingen arbejdsløshedskasser, ingen ret til forhand
ling med deres arbejdsgivere og ingen ret til understØttelse, når ar
bejdsløshedsspØgelset viste sig. Den socialistiske forening agiterede 
for bedre løn og kortere arbejdstid, men først og fremmest for, at 
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•66•-dampere1i kommer fra Ystad med svemke arbejdere 

arbejderne skulle organisere sig. Men foreningen var svag og uden 
betydning, og arbejderne var uforstående og - bange. Snedkerfor
bundet sendte i 1892 sin forretningsfører, Martin Olsen, til Rønne, 
og han fik 23. oktober dannet en fagforening, 60-70 snedkere var 
mødt, og de valgte en foreløbig bestyrelse. D agen efter afskedigede 
en af arbejdsgiverne to af sine svende, der var gået ind i den nye 
fagforening. Mesteren erklærede, at så lod de øvrige svende nok 
være med at melde sig ind i nogen fagforening. Byens tømrere og 
snedkere søgte undertiden om vinteren til Nexø eller på landet for 
at få nogle ugers arbejde. Dette fags folk så i maskinernes indtræn
gen grunden til deres dårlige stilling, og man hØrte ofte ældre ellers 
meget konservative snedkere fremsætte bitre udtalelser om, at det 
var bedst at slå maskinerne i stykker; det var maskinerne, der frem
kaldte arbejdsløsheden. 

Stenhuggerne havde fået deres fagforening dannet allerede i 
1890. I en noget senere periode brugte stenværksejer Brodersen 
den samme fremgangsmåde, dog kun mod dem, der lod sig vælge 
ind i foreningens bestyrelse. 
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Landboere venter på at få svenske arbejdue 

Som landarbejderne endnu ligger under andre arbejdere med løn, 
lå de også da langt under byernes arbejdere. Særlig kvindernes løn 
var elendig: 40 øre om dagen for markarbejde fik f. eks. en kone 
på en af gårdene i Vestermarie. Manden t jente efter den tids for
hold ret godt, da han slog skærver på akkord, og en dag sagde han 
til konen, at hun skulle forlange 66 øre i dagløn. Da konen måtte 
betale en anden kone 25 Øre om dagen for pasning af familiens to 
småbørn, fik hun således selv 15 Øre for sit daglange slid. Gård
ejeren svarede hende blot, at hun kunne rejse et vist varmt sted 
hen. Senere blev han uven med sin nabo, da denne gav konen de 
66 øre i dagløn. 

Mangelen på organisation og uvidenhed og ligegyldighed holdt 
arbejderne nede i den største fattigdom. Men også andre forhold 
g jorde det vanskeligt for dem at opnå forbedringer, deriblandt den 
stærke indvandring af svensk arbejdskraft. 1. maj og dagene der 
omkring kunne man på Rønne havn se postskibet, når det havde 
anløbet Ystad, sejle ind fuldt lastet med svenske arbejdere af begge 
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køn og alle aldre, lige fra unge drenge, rene børn, til halvgamle 
arbejdere. Kajen var fyldt med landboere, der søgte arbejdskraft. 
De søgende gik rundt og så på de ankomne, følte dem på armene, 
om der var arbejdsevne, pruttede med dem om prisen for så ende
lig at få dem til vognene og køre dem til deres fremtidige arbejds
sted for den sommer. 

Så stærk var indvandringen, at den vakte uro i Sverige. I maj 
1892 beklagede »Ystad Allehanda« stærkt den store udvandring 
til Bornholm og Amerika af svenske arbejdere, der var så stærk i 
Småland, at mange huse stod tomme og jorden lå øde. »Bornholm 
var i våren det forjættede land; didhen stilede mange arbejdere 
kursen«. 

Nogle danske spekulative agenter havde rejst på kryds og tværs 
omkring og med fagre løfter og forestillinger lokket en hel del ar
bejdere med sig. Flere var rejst fra faste pladser. Bladet siger, at løf
terne om den højere løn blev en skuffelse, særlig for pigerne, og 
efter at de svenske blade havde fremdraget flere misforhold, var 
pigernes udvandring taget af. Ved auktionerne over de udvandredes 
ejendele opnåedes høj pris for inventaret; men ingen ville byde en 
øre for ejendommene. 

Denne indvandring gav stødet til, at landarbejderne søgte til 
Rønne, men særlig stærkt til Amerika. Den indvirkede også tryk
kende på lønningerne i Rønne, da kaolinfabrikkerne og teglvær
kerne i udstrtlkt grad gjorde brug af den indvandrede arbejdskraft. 



BYEN OG LANDBOERNE 

Landboforeningens folk satte byrådet mange grå hår i hovedet. 
De var altid misfornøjede med havnetaksterne bl.a. Efter den lange 
og hårde vinter i 1893 kom en meget ringe høst, og den følgende 
vinter mødte med en følelig foderknaphed. En husmand i Nylars 
havde sået 10 tdr. vårsæd, men fik kun 8 tdr. igen. Flere steder holdt 
man kreaturerne ude til hen mod jul, og ude på »Lyngen« måtte 
husmændene holde deres kreaturer ude lige til nytår. Da man havde 
mildt vejr ril hen i 1894, klarede køerne sig nogenlunde. Mange 
slog lyng ikke blot til strøelse, men også til fodring . »Vi havde 
grund til at hyle, og vi hylede«, sagde landboforeningens formand, 
proprietær M. E. Kirketerp, Lehnsgård, på er møde. Medens den 
samlede værdi af høstudbyttet f. eks. i 1891 var opgjort til 7.040.250 
kr. eller 131 kr. pr. td. land dyrket areal, var man i 1893 nede på 
4.728.078 kr. eller 88 kr. pr. td. land. 

Og så forstærkede landboerne kravet om en nedsættelse af havne
og brotakster; særlig smørtaksten rettedes der stærke angreb på. 
Kirketerp truede med, at landboerne selv ville bygge havn ved 
Amager og udføre alt smør derover. Og på række og geled rykkede 
alle de store proprietærer, Otto Jespersen, Splitsgård, Hans Holm, 
Simblegård, N. A. Koefoed, Langemyregård, Hans Hansen, Gamle
vælde, o. s. v. frem med de samme angreb og trusler. Jespersen do
cerede, at landboerne ingen interesse havde i, om byerne byggede 
større og gode havne. »Vi har midler i vor magt til at tvinge dem 
til at nedsætte taksterne,« sagde Kirketerp. 

Landboerne var krigeriske i den tid. Agrarforeningsbevægelsen 
var i løbet af forbavsende kort tid vokset op til en anselig størrelse 
og truede med at sprænge de gamle politiske partier, H øjre og Ven
stre. På Bornholm havde foreningen fået omkring 1.000 medlem-
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T oget ved N ord1·e trinbræt ca. 1900 

mer. Avisen opgør i 1894 tallet på gårde på Bornholm til ca. 1.000 
og på huse på landet til ca. 6.000. 

Der udførtes ca. 2 mill. pund smør; afgiften til havnen var 60 
øre pr. 100 pund, fragten 53 øre. På et landbomøde angaves disse 
tal som 150 og 50. Også den gang kendte man overdrivelsen i agi
tationens tjeneste. Holm, Simblegård, gik videre endnu. I 1883 ud
førtes kun 3.000 tdr" nu i 1894 7.000 tdr., i 1883 var taksten 1 kr" 
nu et par kroner. En almindelig bonde betalte 30-40 kr. i havne
afgift årlig. De kunne bygge en havn for 100.000 kr. og behøvede 
kun 5.000 kr. til renter og afdrag. 

En indsender i Avisen beklager den bitre tone og lader Holm og 
Kirketerp vide, at de næppe har meget begreb om, hvad det koster 
at bygge havn på Bornholm. Han oplyser, at taksten for smør kun 
er 7 / 1 o pct. af værdien, medens de fleste andre varer er belastet 
med 1 til 3 pct. af værdien. Landmændenes repræsentanter havde 
forøvrig t været de ivrigste til at kræve bedre havneforhold. Når 
Jespersen havde påstået, at havneafgifterne betød en skat pr. td. 
hartkorn, kunne indsenderen oplyse, at vareafgifterne de sidste fem 
år gennemsnitlig havde været 48.200 kr. og heraf for landbrugs-
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produkterne kun 19.000 kr., så de 15 kr. kunne nedsættes til under 
4% kr. 

Efter valget 1894 var Venstre rykket ind med sin store styrke, 
og Venstre krævede også nedsættelser, der virkede bedre end det 
at smide hundredetusinder i havet til en bølgebryder, der kun gjorde 
skade. Og straks i 1895 nedsætter byrådet taksterne for flere varer, 
deriblandt smør fra 60 til 50 øre pr. 100 pund: Men Kirketerp gik 
til ministeriet og krævede smør ned til 35 Øre foruden større ned
sættelser på andre landbrugsprodukter. Byrådet fastholdt sit forslag. 
Og senere godkendte ministeriet byrådets forslag. Vejen var åben 
til nye diskussioner og stridigheder om dette spørgsmål. 

Nedsættelse betød en indtægtsformindskelse på 12.000 kr. Hav
nens gennemsnitsindtægt de sidste 5 år havde været 56.200 kr., ud
gifterne 44.400 kr. Smørnedsættelsen betød 1.05 5 kr., indtægten 
af smør havde været 6.150 kr. 

Det var det første resultat af Venstres krav. Smidt »takkede« i 
sit blad med et angreb på flertallet, der havde vanrøgtet byen, så 
den nu sad så elendigt i det. 

Antagelig ville Smidt have haft skibsafgifterne sat ned også; i 
al fald fortæller han, at i Ystad lå under isvinteren 20 dampere, 
medens der ikke lå en eneste i Rønne. 



OPGAVER, DER LØSES 

Faglig undervisning for håndværkere var allerede optaget 1825 
af major Henning Pedersen. Efterslægtsselskabet betalte udgifterne. 
Skolen sygnede han, og undervisningen holdt op. Da Rønne bor
gerskole i 1844 omdannedes til betalingsskole, indførtes tegneun
dervisning. 1849 tilbød skoleinspektør Hjorth gratis tegneunder
visning; 2 meldte sig, næste år ingen. En af skolerådet 1856 oprettet 
teknisk skole gik ind efter 2 års forløb. Mestrene var imod den -
en mester sagde til Hjorth, at han kunne ikke være tjent med, at 
hans lærlinge blev dygtigere end han selv. 

Men i 1862 dannedes Håndværker- og Industriforeningen, og den 
oprettede en teknisk skole med 1 klasse og 4 timers undervisning 
søndag eftermiddag. Nu var der så stor tilslutning, at der hurtigt 
måtte laves 2 klasser. 2 år efter gik man over til at have undervis
ning 2 sØgneaftener om ugen, idet man dog en tid bibeholdt skriv
ning og regning som søndagsundervisning. 

Medens Nexø allerede i 1884 havde fået rejst sin smukke tekni
ske skole, måtte man i Rønne holde sig til borgerskolens lokaler ud 
til Torvegade. I 1892 var elevantallet stort nok til yderligere at tage 
to klasseværelser ud til torvet i brug.Til skolen var knyttet 9 lærere 
og en inspektør; forstander var bygmester Math. Bidstrup. Statstil
skud 1.400 kr., skolefonden 150 kr., sparekassen 100 og byrådet 
300 kr. samt lokale og brændsel. Udgifterne lå omkring 2.500 kr.; 
lærerne lønnedes med 1 kr. timen; håndværkerforeningen dækkede 
underskuddet. 

Allerede i 1884 havde man tanker fremme om en selvstændig 
bygning, og byrådet bevilgede 3.000 kr. Generalforsamlingen for
kastede imidlertid bestyrelsens forslag om køb af byggegrund. 1889 
søgte man byrådet igen; man havde samlet 6.200 kr. og anslog byg-
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ningen til 27 .000 kr. På denne tid havde byrådet sine store planer 
om at bygge helt ny borgerskole ude ved Marie Kofoeds stiftelse og 
foreslog nu også at lægge teknisk skole der. Byrådet skyndte sig 
endog med at købe jord til skolerne. Man tilbød endda et kontant 
tilskud på 2.000 kr. Bestyrelsen ville tage mod tilbuddet; men gene
ralforsamlingen forkastede det. 

Det blev et stort stridsspørgsmål. Byggeudvalget, d. v. s. Math. 
Bidstrup, ville have skolen liggende i »H. P. Bidstrupsgade« (Øst
lige del af nuværende Set. Mortensgade) og ville ikke gå ind på by
rådets plan, hvorfor man i 1891 anmoder byrådet om at anbefale 
et andragende om statstilskud; man søger ikke tilskud fra kommu
nen. Byggesummen var nu anslået til 55.500 kr. Byrådsudvalget, 
der var blevet suppleret med Olivarius, ville ikke anbefale andra
gendet; det tvivlede på, at foreningen selv kunne skaffe penge, og 
fandt den foreslåede og allerede købte plads for dyr (5.500 kr.) 
og uheldigt beliggende. Det blev foreslået at forhandle med for
eningens bestyrelse, ikke med byggeudvalget; men Olivarius fandt, 
at »man skulle være meget ung i den slags forhandlinger, hvis man 
ventede noget resultat af en forhandling«. Kun Brandt, P.A. Holm 
og Janus Olsen stemte for at anbefale andragendet, og rådet vedtog 
derefter, vel for at dække over de andres mange smukke ord, at for
handle med bestyrelsen. Byggeudvalget var en torn i Øjet på byrå
det. Men forøvrigt h avde rådet jo ret i, at pladsen ikke var heldig, 
der var ingen plads for den udvidelse, som senere viste sig ønskelig. 
En misfornøjet håndværker spørger i »Tidende«, om »det er de 
femten, der kører med den ene, eller den ene, der kører med de 
femten?« 

Så spørger byggeudvalget om at få det gamle sygehus's have til 
byggegrund; men rådet siger nej og forlanger svar inden 14 dage 
på tilbuddet om grunden ude ved Møllegade. Bestyrelsen takker for 
de 2.000 kr., men rør ikke svare på det andet, hvorefter rådet skri
ver, at tilbuddet er bortfaldet både på grund og tilskud. Brevet er 
betegnende for den venlige stemning; byggeudvalget betegnes som 
»nogle mænd, som betegner sig medlemmer af H. og I. foreningens 
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T ekniik skole 

byggeudvalg«. Man er åbenbart i rådet meget vred over afslaget. 
Man rådet havde også for en gangs skyld været hurtigt til at handle; 
det havde jo allerede købt grund ude ved Møllegade både til tek
nisk skole og kommuneskole. Der kom aldrig til at ligge nogen af 
skolerne derude, kun et gymnastikhus. 

Aret efter søger håndværkerforeningen igen; byggesummen er 
nu oppe på 61.500 kr. Og denne gang tØr byrådet ikke gå imod. 
Rådet var selv gået bort fra at flytte hele skolen ved torvet; man 
var bange for ikke at få det lovede store statstilskud, og foreningen 
har fået løfte om et årligt tilskud fra varelotteriet på 1.200 kr. Dette 
sidste benytter »Ørnene« i rådet som en kær anledning til at få sagen 
ud af det dødvande, man selv havde bragt den i. 

Endelig den 31. august 1894, efter to års kamp mellem byråd og 
håndværkerforening, kunne teknisk skoles bygning indvies. Den 
havde kostet med grund og tilbehør 62.500 kr., hvoraf staten havde 
ydet 19.500 kr., byen 3.000 kr. Sparekassen ydede årlig 200 kr. til 
forrentning. Smidt kritiserede beliggenheden; »det er bleven skik 
og brug, at vi skjuler vore offentlige bygninger så godt, vi kan«. 

13 193 



OPGAVER, DER L ØS E S 

Han var nu engang på kant med det »moderate partis« mand, Math. 
Bidstrup. Men denne havde fået sin krig ført igennem, klog og sne
dig, som han var, og han havde mere end nogen anden æren for, 
at byen endelig fik en ordentlig teknisk skole. 

Math. Bidstrup havde tegnet skolen; H. P. Bidstrups og Dam & 

Olsens byggeforretninger byggede den. Landets da fineste ugeblad, 
»Illustreret Tidende«, bragte fotografi af bygningen og skrev, at 
denne efter kyndiges mening var en af de smukkeste i provinsen. 
Når der var anvendt granit af forskellige farver, var det ikke blot 
af dekorative hensyn, men også for at vise den bornholmske sten
industris betydning. Meget for lidt har eftertiden benyttet lejlig
heden til ved byggeforetagender i Rønne at tage det samme hensyn. 

Samtidig løstes et andet spørgsmål. Byrådet overlod det gamle 
sygehus med have til den nydannede museumsforening, dog kun 
til brug, ikke som ejendom. Lærer J. A. Jørgensen o. fl. havde rejst 
stemning for et museum og fået dannet en forening, og for en gangs 
skyld var der enighed mellem bornholmerne om, at dette burde 
ligge i Rønne; selv nexøboerne anbefalede dette, måske det eneste 
tilfælde i Bornholms nyere historie. Den 16. juli 1894 åbnedes mu
seet for første gang. Det var sikkert også på høje tid. Masser af op
købere havde gennemsøgt øen på kryds og tværs og allerede - ofte 
for en ringe betaling - erhvervet og bortført mange af de gamle 
møbler og andre ting, der hørte hjemme på et lokalt museum. 

Da byrådet efter megen strid havde overladt det gamle sygehus 
til museet, foreslog »Tidende«s vittige pen »Civis« (K. A. Peter
sen), at der i museet skulle indrettes en særlig stue for Rønne, der 
»er brændpunktet for vort kulturliv herovre«. Af oldtidslevninger 
havde man ganske vist kun pumperne på St. Torv. De kunne an
bringes på hver sin side af døren, over denne byens våben med de 
tre torsk og på væggene de efterhånden af byrådet mange og kost
bare tegninger til havnens udvidelse. De ville vidne om et byråd 
med et stort syn på tingene og konstatere, hvilken rigdom på stor
slåede ideer byens bedste mænd havde kunnet undfange. 
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Læffr ]. A. ]prgemw Rektor C. G. Koefoed 

I begyndelsen af 90erne løstes også på en bedre måde sygehus
spørgsmålet. Det var amtsrådet, der gennemførte opførelsen af et 
efter den tids krav godt sygehus; men det var ikke mindst rønne
boernes rektor C. G. Koefoed, der var den drivende kraft i denne 
sags løsning. Flere gange havde det i amtsrådet været på tale at 
bygge et amtssygehus; men også her veg man tilbage for udgiften. 
I 1887 opfordrede indenrigsministeriet amtsrådet til at bygge et 
sygehus fælles for land og købstæder. Efter at et udvalg havde over
vejet sagen, opfordrede amtsrådet udvalget til at lade udarbejde teg
ninger og overslag »med så ringe et antal senge, som forsvarligt 
kan anses« for en udgift ikke over 50.000 kr. Forslaget blev på 14 
senge til smitsomme sygdomme og 12 senge til den anden afdeling. 
Det endelige resultat blev 22 og 15 senge. Tegning var af arkitekt 
Arboe, Arhus, og byggearbejdet udførtes af firmaet Dam & Olsen, 
Rønne. Udgiften blev ca. 80.000 kr. 1. oktober 1892 åbnedes syge
huset med dr. Søren Kabel! som læge og en af byens læger, H. Poul
sen, som reservelæge. I de første fire år var belægningen ringe, på 
den almindelige sygeafdeling 337 og på den epidemiske 287. 
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Et andet spørgsmål af stor betydning for både byen og hele øen 
var ændringen af latinskolens virkeområde. Den var indtil 1892, 
siden 1852, kun en højere realskole med undervisning i latin og 
græsk. Eleverne måtte søge over til de lærde skolers af gangsklasser 
for at fuldende deres undervisning. Ved loven af 1892 blev skolen 
atter ophØ jet til lærd skole med demissionsret. 

1890 bevilgede rigsdagen 30.000 kr. til en højst tiltrængt udvi
delse af skolen; der købtes to naboejendomme til nedrivning, og 
skolen ud mod Storegade byggedes; 1905 sattes en etage over den 
ny bygning. Skolens elevtal var 1890 104. I 1896 fik piger lov 
til at søge undervisning der i 5. studerende klasse. 12 år efter nåede 
skolen op til 112 drenge og 88 pigebørn. Storegade fik ved nybyg
ningen i 1890 en betydelig udvidelse. (Rønne statsskoles historie: 
M. K. Zahrtmann i Bornholmske Samlinger, 7. bind, side 53-109). 

Bornholmsk initiativ lod Rønne-boerne skabe deres navigations
skole og Nexø-boerne deres seminarium, begge læreanstalter af den 
allerstørste betydning for øen som for befolkningen. Bestræbelser 
fra centraladministrationen spændte senere en skønne dag ben for 
de to virksomheder. Seminariet i Nexø virkede fra 1896 til 1918. 
Navigationsskolen oprettedes i J ohnsens gård 7. november 1883 
med M. A. Bidstrup som forstander. Skipperforeningen fik byrådet 
til at yde årligt tilskud på 300 kr.; ministeriet derimod sagde nej til 
statstilskud, hvorefter byrådet satte sit bidrag op til 500 kr. årlig. Ret 
hurtig udvidedes skolen til også ae uddanne maskinister, og i 1892 
gaves fiskeskipper- og sætteskippereksamen. Denne skole uddannede 
en stor del af bornholmsk ungdom til dygtige navigatører og maskin
mestre. Mange af de unge havde næppe fået lejlighed til denne ud
dannelse, hvis der ikke havde været en skole her. Det betød en føle
lig tilbagegang for øen, da skolen indskrænkedes i 1922. Ved Bid
strups død i 1899 overtoges ledelsen af den dygtige lærer Carl Falck, 
der kom fra skolen på Fanø. 

Sent kom mange fremskridt til Rønne efter deres gennemførelse 
i det øvrige land: Det varede 36 år, før man i 1855 begyndte regel-
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Rønne lærde skole ca. 1900 

mæssig dampskibsfart, 5 3 år før man fik jernbane, 42 år før gas
værket og 50 år før vandværket åbnedes. Derimod havde man 1869 
fået telegrafforbindelse kun 17 år efter anlægget af den første linie 
fra Hamburg-København-Helsingør. 1881 havde et privat selskab 
anlagt telefonforbindelser i København, og det varede ikke længe, 
før driftige Rønne-boere tog tanken op om at skaffe byen og øen 
det ny forbindelsesmiddel. 

Det var »Bidstrup'erne«, der her som på så mange andre områder 
var foregangsmændene, og af dem særlig bestyreren af Nordre jern
støberi, Peder Bidstrup. Som en lille begyndelse fik de to jernstøbe
rier, Otto og Math. Bidstrup samt kulfirmaet Schor & Bentzen anlagt 
telefoner mellem deres forretninger og privatboliger, og de arbejdede 
straks på at få dette praktiske meddelelsesmiddel ud til en større 
kreds af byens og øens beboere, så det kunne få den rigtige betyd
ning. Selvfølgelig mødtes det ny som alle fremskridt med skepsis og 
modstand. Et konsortium med boghandler Colberg i spidsen søger 
1887 amtsrådet om tilladelse til at anbringe en telefonledning langs 
vejen fra Rønne til Aakirkeby. Den gamle amtmand Peter Holten 
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erklærede, at »det forekommer mig så klart som solen på himlen, 
at det ville være aldeles uforsvarligt at give lov hertil, når vejen er 
så smal, at knap to vogne kan passere hinanden, når den ene som 
postvognen er forspændt med 3 heste«.1 7 Senere udtalte Bolten 
under diskussionen, at han ikke kunne indse, hvad interesse og vægt 
man kunne have af at få telefon. Landschoff foreslog at sætte stæn
gerne på den udvendige side af grøften, og det gik amtsrådet med til. 
Men H olten lod tilføre protokollen, at han stemte imod. 

I marts 1888 søger de tre firmaer byrådet om tilladelse til anlæg 
af ledninger i Rønne, og efter at byrådet har ændret et nedsat ud
valgs indstilling, således at der ikke gives eneret, men »alene til
sagn om ikke at give andre ret til at anlægge telefoner, når ikke 
tvingende grunde foreligger«, gives tilladelsen, og senere viser by
rådet sin velvilje ved at tegne abonnement til politistationen, brand
inspektøren, fattigudvalgets formand, fattiggården og havnen. Det 
kunne også gøres nødvendigt. Thi det »Rønne telefonselskab«, der 
stiftedes hen på efteråret, samlede kun 45 abonnenter. Der findes i 
en vejviser fra 1891 fortegnelse over abonnenterne. Blandt disse er 
ikke amtskontor eller amtstue, heller ikke Vester herredskontor, 
telegraf- og toldvæsen. Ikke engang kommunens eget kæmnerkon
tor havde byrådet fundet nødvendigt at give telefon. 

Telefonsrationen indrettedes i en bygning på lille Torv, maler 
Spellings, og frk. Mathea Ipsen blev den første bestyrerinde. Anlæg
get kostede 9.870 kr., og herfor havde man fået et telefonnet med 
ca. 3 mil ledning, et centralbord til 100 abonnenter og 45 apparater 
samt materialer for 473 kr. 

Der er hurtigt andre ude for at få del i det udbytte, et sådant an
læg ud over Øen kan ventes at give; men allerede nogle få måneder 
efter har selskabet fået samlet en lille kreds af indflydelsesrige mænd 
fra Nexø, Svaneke og Aakirkeby, og den 19. januar 1889 sælges hele 
anlægget til et samme dag stiftet »Bornholms Telefonselskab«, der 
med en aktiekapital på 36.000 kr. vil lægge ledninger til samtlige 
byer. Abonnementsprisen blev 50 kr. årlig inden for 3.000 alens 

l7. Bornholms Avis 15. juli 1887. 
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afstand i byerne og 65 kr. på landet uden hensyn til afstanden. Disse 
takster måtte dog snart forhøjes, og 1890 var anlægget kommet op 
på 58.500 kr. Under anlægget faldt en københavnsk telefonarbejder 
ned og slog sig ihjel; selskabet betalte hans enke 300 kr.; man havde 
endnu ingen ulykkesforsikringslov. Peder Bidstrup blev som fore
gangsmanden selskabets første formand. 

Nordpå anlagdes en central i Klemensker, og herfra deltes lednin
gen til Hasle, Allinge og Gudhjem. Denne virkede til 1898, da der 
blev lagt direkte ledninger til Allinge og Gudh jern. Det var gået 
jævnt fremad; men tilslutningen var endnu ved århundredskiftet 
kun tre hundrede abonnenter; særlig ringe var tilslutningen på lan
det; her foretrak folk at vandre til brugsforening eller mejeri, hvis 
de Ønskede at benytte telefonen. 

Peder Bidstrup døde 1896 og afløstes som formand af konsul 
John Hintze; ved dennes død i 1898 blev jernstøber Herman Blem 
selskabets formand, og det var også ham, der gennem mange år 
ledede de forskellige anlægs- og vedligeholdelsesarbejder. 
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Efter Venstres store sejr ved byrådsvalget i januar 1894 spåede 
Avisen, at valget ikke ville få nogen som helst betydning for byens 
styrelse; det ville ikke kunne spores i resultaterne. Avisen havde 
kendt sine pappenhejmere, i al fald anet, at Venstres folk ikke alle 
var lige sikre som opposition. 

Allerede 19. januar må Tidende i en kort notits indrømme, at 
Højre ved afstemninger stadig har 1 stemme mere end oppositionen, 
8 mod 7 (den konservative Janus Olsen var syg), så det er klart, at 
en af oppositionen »har stemt med højrekliken. Denne ene mand 
er hr. Othenius Kofod«. 

Med Kofod og Olivarius blev det konservative flertal på 9 mand, 
og Tidendes betegnelse var oftest » nise jstendedelsflertallet«. 

Oppositionens opgave var efter Smides udsagn at bringe frisk luft 
og sunde fremskridtstanker frem i rådet. Og skulle ikke andre egne 
sig til at skabe røre i andedammen, var fysikus Hansen mand derfor. 
Energisk, veltalende og med en hensynsløshed, der ofte grænsede 
til brutalitet, var han en farlig modstander for det gamle styre. Alle
rede i det første møde trak han en sag frem, varmtvandsbadeanstal
ten ved havnen. Denne var bygget 1891 af et privat aktieselskab 
for 22.000 kr., og byrådet havde dels overladt selskabet den nødven
dige grund på havnen, dels givet garanti for et lån på 15.000 kr. til 
opførelsen. Anstalten kunne som andre badeanstalter ikke svare sig, 
og kommunen måtte dække underskuddet. Dog gav såvel sparekas
sen som etatsrådinde Kofoeds legat tilskud på i alt 850 kr. Kom
muneskolens børn blev badede for 5 øre pr. bad. I 1892-93 toges 
1.700 bade på 1. afdeling, medens der på den billige 2. afdeling var 
taget 418 karbade og 5.300 styrtebade. Anstalten havde kun åbnet 
om lørdagen og søndag formiddag. Nu var det ordnet således, at 
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aktionærerne i stedet for at få 5 pct. af deres aktier kunne bade til 
nedsat pris på anstaltens 1. klasse. Her kostede et karbad 3 kr" og 
aktionærerne gav kun 175 øre. Denne form for »udbytte« var alle
rede blevet kritiseret før valget, og nu trak fysikus den frem i en lang 
tale og krævede »reformer«: Aktionærerne måtte betale for deres 
bade, og byrådet skulle have en »kommitteret« i bestyrelsen. Dr. Ka
bell havde vel nok været den ivrigste talsmand for den fornuftige 
tanke at få rejst en badeanstalt, og han holdt et endnu længere fore
drag og forsvarede anstalten. At de to læger i deres indlæg var højst 
uenige også om den hygiejniske side af sagen, kan ikke forundre. 
H ygiejnen, sagde fysikus, er en ung videnskab, som man må om
gås med varsomhed. Med 7 stemmer mod 6 nedsabledes fysikus' 
forslag om at af gøre sagen i det samme møde - hvor var de to af 
oppositionens folk? - og sagen udsattes! For så vidt gik altså alt i 
den gamle form. 

Diskussionen blev livlig derefter i bladene. Særlig angreb Tidende 
borgmesteren, fordi denne tillod dr. Kabell, sig selv og andre, der 
var ejere af disse stakkels aktier, at stemme i denne sag, skønt han 
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kort tid før havde nægtet et medlem, der var bestyrelsesmedlem i 
Teknisk skole, at stemme i en bevillingssag til skolen. 

I det næste møde gik bølgerne atter hØjt, og det lykkedes virkelig 
fysikus Hansen at få sin krig ført igennem. Med 6 stemmer mod 5 
(Tidende noterer: Othenius Kofod stemte med oppositionen! ) ved
toges det, at aktionærerne ingen nedsættelse må få, og at byrådet skal 
have »en overlegen indflydelse« på anstaltens drift. Aktionærernes 
nedsættelse drejede sig om et beløb årlig af 170 kr. Det var en liden 
årsag i forhold til den store batalje, men oppositionen havde nået 
den første triumf. 

Badeanstaltens aktionærer lod sig dog ikke true. På en generalfor
samling sagde de kort og klart nej til begge byrådets krav. Aktio
nærerne havde indskudt 6.000 kr. på den betingelse, at de skulle 
have moderation i betalingen for bade, og dette vidste byrådet, da 
det tilsagde sin garanti. Rådet kunne altså ikke slippe for at betale 
renterne. Og da der sad tre byrådsmedlemmer i bestyrelsen, havde 
rådet »overlegen indflydelse« nok! Da svaret forelå i rådet, toges 
det stiltiende - til efterretning. 

Men der var ellers stof nok til strid i det første møde, der over
væredes af 20-30 tilhørere, hvilke endda til formandens forargelse 
tillod sig at råbe »hør!« og blev irettesat derfor. 

Blem havde stillet forslag om nedsættelse af havnetaksterne, og 
dette var også en torn i Øjet for flertallet, der lige havde bygget 
bølgebryder og havde andre store havneplaner for. 

Striden fortsattes århundredet ud i byrådet. Fysikus undlod ikke 
nogen lejlighed til at angribe denne byens eneste varmtvandsbade
anstalt, og Smidt fulgte trol ig i fodsporet. I 1896 skulle kirken have 
et nyt orgel, hvortil byen måtte betale renter og afdrag. Olivarius 
tillod sig uforsig tigt at sige, at det blev en ny slags badeanstalt, og 
bemærkningen modtages med munterhed af rådets medlemmer. 

Hvorefter Tidende skrev: 
»Vi mindes, at visesangeren Peder Møller en gang skrev en dyr

skuevise, hvori der stod, a t svinene stod udstillede i Almindingen 
,til eget grin'. Dette vidnede jo om, at svinene måtte være i besid-
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delse af en lykkelig evne til at se alt fra den lyse side. Det kunne ikke 
falde os ind at sammenligne Rønne byråd med svinene i Almindin
gen; det er blot dette klassiske udtryk af Peder Møller, vi ville frem
hæve, idet vi bemærke, at man også i Rønne byråd synes at have en 
lykkelig evne til at se sagerne fra den lyse side, idet man så småt kan 
muntre sig over sine egne mislykkede foretagender. Der vil desværre 
vistnok i fremtiden blive rundeligt brug for denne evne.« 

Man kan have vanskeligt ved nu at forstå denne strid om en i 
virkeligheden god foranstaltning for byen og kun drejende sig om 
et beløb på 170 kr. årlig. Men oppositionen skulle jo bringe frisk 
luft og sunde fremskridtstanker ind på bundtmagerloftet. Virkelig
heden kom fysikus selv i et foredrag ved en anden lejlighed, om jern
banesagen, sikkert ubetænksomt frem med: 

»I Rønne byråd er destoværre to partier, jeg sagde destoværre, 
fordi der ikke er noget forskelligt grundsyn på sagerne, og da der 
ikke er sådanne store sager, som ligge i vejen, og som kan opret
holde den skarpe grænse, så må partierne ty til personlige hensyn.« 
Med disse ord udtalte fysikus en dom over striden mellem de to par
tier, som var mere rigtig, end han måske selv ville have sagt. 



STRIDEN OM GASVÆRKET 

»Endnu inden over 1870 var Rønne forud for andre købstæder i, 
at den ingen udgifter havde til gadelys. Med sin runge skipperlygte 
duvende i en håndsnor nede ved de toppede brosten foran ens fod 
vankede man fra vintergilderne forsigtigt g jennem gademulmet og 
gadepytterne hjem i sin seng. Den første sparsomme tænding af 
petroleumslygter på gadehjørnerne hilstes da 1875 som et strålende 
varsel om lysere tider. « 

Således tegner Rønne bys historieskriver forholdene før 1890-
erne.1 8 Et af de store stridsspørgsmål var anlæg af gas- og vand
værker. Men selve byens beskaffenhed med de 117 gader og stræder 
og 5 torve og pladser, om hvilke kun lå 1.600 ejendomme, kunne 
nok vække betænkeligheder, når talen blev om reformer, enten det 
så var gas- og vandværk eller kloaksystem. Det ville i forhold til 
husenes antal blive lange og kostbare ledninger. 

Måske mest af hensyn til det forestående byrådsvalg opfordrer 
råder i 1893 udvalget for gadebelysningen (Chr. Pibl, Ri.ibner-Wis
sing og Fagerlund) til at tage »en omregulering og forbedring af 
gadelyg ternes plads« under overvejelse. 

Udvalget henstiller senere til rådet at overveje, om ikke petrole
umslygterne bør afløses som gadebelysning af elektrisk lys eller gas, 
da særlig gas vil give kommunen og dens beboere fordele også i 
andre retninger. Skal den gamle belysning bibeholdes, må der an
skaffes 50-60 nye lygter, og et lige så stort antal af de gamle skal 
flyttes, hvilket i alt vil medføre en udgift på 1.900 kr. straks og en 
senere årlig udgift af 1.000 kr. 

Efter denne indstilling kunne Rønne-boerne gøre sig håb om en 
bedre gadebelysning og om at rykkes lidt ud af ravnekrogstilværel-

18. M. K. Zahrtmann: Rø nne By og Borgere, side 266 f. 
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sen, særlig da rådet anmoder udvalget om at arbejde videre i sagen 
»efter den af samme gjorte henstilling«. Men udvalgets friske initia
tiv svaledes hurtigt af - muligt i stille overensstemmelse med »den 
g jorte henstilling«. Thi efter et års forløb møder udvalget med for
slag om at udsætte sagen indtil videre af hensyn til de dårlige tider 
(året 1893 var et dårligt høstår for landbruget). Udvalget tror dog 
fremdeles, at »et gasværk her i byen vil kunne forrente sig, ja, vel 
endog vil kunne give udbytte«. 

Indstillingen passer dog ikke byrådet - nu var der kun nogle måne
der til valget -, og udvalget anmodes om at arbejde videre med sagen. 

Det var dog ikke første gang, tanken om et gasværk havde været 
fremme i rådet. Gasbelysningen var allerede da indført i mange 
provinsbyer her i landet. 1807 begyndte man i London, Paris kom 
med 1810, Kristiania (Oslo) 1848 og Stockholm 1853. København 
fik først gasværk i 1857; men allerede i 1854 stiftedes et privat sel
skab »Det danske Gaskompagni«, og det fik koncession på anlæg 
af værker i Nakskov og Odense. Disse to byer var således de første 
her i landet, der tog dette fremskridt i brug. Først hen om 1880 
begyndte man at anvende gas til kogebrug. 

I 1881 tilstillede ingeniør T. A. Englich Rønne byråd kopi af en 
overenskomst mellem flere danske byer og gaskompagniet. Selska
bet forlangte eneret i 25 år og en godtgørelse af 25 kr. om året for 
hver gadelygte med brændetid af 1.200 timer om året. Lygternes 
lysstyrke skulle være lig lysstyrken af 5 vokslys af 6 på pundet. 

Rådet lod ingeniør Windfeld-Hansen i København udtale sig om 
sagen, og i et meget udførligt svar opfordrer ingeniøren stærkt kom
munen til, hvis den vil overlade et værk til det private selskab, da 
at sikre sig bedre overtagelsesvilkår end de af selskabet foreslåede. 
Men mest anbefaler ingeniøren, at kommunen selv bygger og dri
ver et gasværk. 

I. Thim i København tilbyder også at anlægge et gasværk. Men 
efter at udvalgene havde overvejet tilbuddene, vedtoges det i juni 
1881 »ikke at modtage eller indlade sig på noget af de foreliggende 
tvende bud«. Da byens to aviser i den tid ikke bragte andet referat 
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fra rådets møder end en udskrift af forhandlingspromkollen, endda 
ofte først 2-3 uger efter mødet, kan det ikke ses, hvilke drøftelser 
denne vigtige sag har giver anledning til. 

Næste gang, der bliver tale om et gasværk, var i 1890, da der 
foreligger forespørgsel fra bestyreren af Københavns handelsbanks 
filial i Rønne, Tscherning, om betingelserne for at erholde konces
sion på anlæg af et gasværk. Værket tænkte han bygger på havne
pladsen nordvest for det daværende lodshus, der lå, hvor toldbyg
ningen nu står. Byrådet svarede, at det vel var stemt for anlæg af 
er værk; men man nærede betænkeligheder ved ar overlade nogen 
del af havnepladsen dertil. 

Da belysningsudvalget i er junimøde i 1893 fik fornyer opfor
dring til at arbejde videre med gasværkssagen, skete dette efter en 
længere debat i rådet. 

Sagfører N. C. Olsen mente, at der kunne begyndes straks, når 
værket mentes at kunne svare sig. Udvalget var vel blevet sat i virk
somhed, fordi man var enig om, at byens belysning var mangel
fuld. Navigationsskolebestyrer Bidstrup mente, der sparedes en del 
arbejde ved at anlægge gasværk og vandværk samtidig; men flere 
af medlemmerne turde ikke være med til, at byen skulle tage så 
meget på een gang; thi så ville skatteprocenten stige alt for stærke. 

Så gik man den ikke ubekendte vej at bede udvalget »skaffe tlere 
oplysninger«. Men da udvalget så en måneds tid senere bad om lide 
penge til disse »oplysninger«, fik det læst og påskrevet. 

Dr. Kabell havde ikke tænkt sig et overslag nu, blot nogle oplys
ninger fra andre byer. Dee samme syntes kæmner Ipsen. N. C. Olsen 
(tØrt) : De oplysninger kan vist fås i byrådets arkiv. Rubner-Wissing: 
Men de oplysninger er ikke meget værd. Andre udvalg har fået be
villinger til ingeniørassistance. Formanden syntes ikke, at tiden var 
moden til overslag. Den ret selvstændige Ci1r. Pibl var gnaven over 
behandlingen og bad om skriftlig besked om, hvad rådet Ønskede. 
Formanden: Det er ikke så ler. Rubner-Wissing ville have er med
lem over ae se på gasværker; men formanden afbrød ham med at 
sige: Ah, de fleste har vel set et gasværk. Fagerlund: Må der slet 
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Konml T. Riibner- 117issing Fysikm P. V. E. Hansen 

intet koste? Formanden: Vi anmoder udvalget om at indhente op
lysninger fra andre kommuner. Riibner-Wissing: For så vidt, de 
kan fås gratis. Wolffsen: Fagerlund skrev engang efter oplysninger 
om kloakker; det kostede jo ikke andet end portoen. Fagerlund: Ja, 
den har jeg selv betalt; så det behøver De ikke at bekymre Dem om. 

Formandens forslag vedtoges. »Tidende« føjer til: Dersom nogen 
af denne forhandling har fået det indtryk, at vi ikke får nog~t gas
værk for det første, så er dette indtryk vist ikke så meget fe jl. 

Efter valget den 4. januar 1894, hvor oppositionen satte omtrent 
hele sin liste igennem, gled isenkræmmer Pihl ud af byrådet, og 
fysikus Hansen, oppositionens fører, kom ind i belysningsudvalget. 
Fagerlund og Riibner-W issing fortsatte som medlemmer af udval
get, hvor Venstre derefter havde flertallet. Dette var ensbetydende 
med, at sagen foreløbig var skrinlagt; thi Venstre var imod at an
lægge gasværk; fra den side ville man have vandværk først. 

En af byens matadorer, konsul Lyngberg, søgte i begyndelsen af 
året 1894 at få koncession på et gasværksanlæg; men udvalget drøf
tede slet ikke sagen. Det kan ikke ses af forhandlingsprotokollen; 
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men i oktober tilstiller dr. Kabell rådet en skrivelse, hvorefter det 
synes, at rådet har overgivet såvel gasværksspørgsmålet som kon
sulens skrivelse til - brolægningsudvalgets drøftelse! Kabell fore
slår ae vælge et helt nyt udvalg, da brolægningsudvalget ikke en
gang havde holdt møde om sagen og ikke havde svaret konsulen. 
Dette udvalg bestod af de tre venstremænd Fagerlund, fysikus og 
landinspektør Kofoed. 

Da udvalgets formand, Fagerlund, ikke var til stede, svarede fysi
kus Hansen - »for sig selv og formanden, der havde talt privat sam
men om sagen!« Hansen var absolut imod gasværk; tiden var ikke 
til det; var gas eller vandgas bedst, var ikke professor la Cours 
belysningsmetode bedre? Her var ingen jordbund i Rønne for et 
gasværk: til motordrift duede gas ikke og - »er her butikker og of
fentlige lokaler, der vil ofre penge på gas.« Forøvrigt oplyste han, 
at han privat havde svaret Lyngberg, at man intet gasværk ville 
have. De gode venstremænd syntes hurtigt at have lært at handle i 
den ånd, de så ofte havde bebrejdet det gamle flertal. 

Ri..ibner-Wissing og K abell ønskede noget g jort ved sagen, og da 
fysikus flot erklærede, ae han gerne så valgt nye folk med »mere 
klogskab« (han havde lige fortalt, at han havde været formand for 
gasværket i Roskilde i en halv snes år), tog højreflertallet det for
nuftige parti at vælge et særligt udvalg for denne sag, og ved valget 
benyttede partiet sig af sit flertal og holdt Venstre helt ude. Man 
valgte de tre højremænd Riibner-Wissing, navigationsskolebestyrer 
Bidstrup og bygmester Janus D am med 11,10 og 9 stemmer. Nogle 
venstremænd har således stemt på disse tre mænd, da Højre kun 
rådede over 8 a 9 stemmer. 

Ri..ibner-Wissing »vandt sejren«; thi han fik sagen løse; men 
længe efter at gasværket var en kendsgerning, blev »Tidende«s tryk
kerimaskine drejet runde af et par koner - i Pistolstræde var gassen 
bandlyst i flere år. 

Allerede den 20. december anmodede det nye udvalg om 500 kr. 
til udarbejdelse af plan m. v" og bølgerne gik atter hØjt i byrådet, 
så højt, at formanden flere gange bad fysikus om at holde sig til den 
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foreliggende sag. Fysikus var bitter over, at han »var bleven afske
diget« som udvalgsmedlem, og gentog i mange og lange indlæg, 
at der næppe var brug for et gasværk i Rønne. »Gas vil i Rønne by 
blive en fuldstændig luksusartikel«. 

Fagerlund slog fast, at et gasværk kan aldrig forrente sig i Rønne. 
Rubner-Wissing ironiserede over fysikus, der i forrige møde var ude 
af stand til at danne sig en mening, men nu 14 dage efter havde 
meningen færdig. Hvortil den altid slagfærdige læge svarede, at det 
øjeblik, da han var kommen til klarhed i sagen, var indtruffet »lige 
midt imellem den tid og i aften «. »Tidende« refererer her: Flere af 
de ni på een gang: Hahaha! Da borgmesteren afbryder fysikus i den
nes lange udvikling om omkostningen ved et gasværksanlæg med 
den bemærkning, at diskussionen kun drejer sig om at bevilge 500 
kr. til at indhente oplysninger, foresætter fysikus: Ja, og det er disse 
oplysninger, jeg bringer; det må borgmesteren da være glad over. 

Borgmesteren: Deres oplysninger er mig den ligegyldigste ting 
af verden; men De må indskrænke Dem til at tale om de ting, der 
foreligger. Fysikus protesterede harmdirrende mod borgmesterens 
berettigelse til at afskære ham fra ordet; men han bøjede sig. 

Med 9 stemmer gik sagen til anden behandling, efter at der end
nu var blevet affyret adskillige skud med skarpt mellem de to par
tier. Forholdet mellem de 9 hØjremænd og de 7 venstremænd var 
iØvrigt mere skarpt, end man senere var vidne til. Således und lod 
borgmester Olivarius i det første møde efter nytår 1895, som han 
ellers tidligere havde plejet, at Ønske medlemmerne glædeligt nytår 
og at takke for det gamle år. 

I januarmødet i 1895 er striden atter gående i byrådet. Fysikus 
holder en lang tale om det uforsvarlige i at bygge et gasværk, som 
i de første 30 år vil give underskud og i den første halve snes endda 
betydelige tab. Det var også forkert at binde kommunen til et belys
ningsmiddel, som allerede var forældet. Dr. Kabell anførte, at ved 
valgagitationen forud for det sidste valg, hvor de syv venstremænd 
kom ind i rådet, blev et gasværk netop fremhævet som et af de 
goder, Venstre ville velsigne byen med. 
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Fysikus benægtede ivrigt, at Venstre havde skiftet standpunkt. 
De havde bebrejdet byrådet, at dette ikke havde ladet en privat
mand bygge gasværk. Efter en lang drøftelse, hvor andre venstre
mænd, Blem og landinspektør Kofoed, tog nogen afstand fra fysi
kus' udtalelser om gassens nytte, skred man til afstemning, og denne 
fik det i byrådets historie ikke ukendte resultat, at udvalgets ind
stilling forkastedes. Kun 6 af de 9 fulgte udvalget. Lærer Othenius 
Kofod og N. C. Olsen undlod at stemme, og konsul Hintze var fra
værende. Også Fagerlund var fraværende; men de 6 andre venstre
mænd stemte efter en snor, og således var forslaget forkastet. Det 
så lidt sort ud, da »de ni« netop havde kasseret det gamle udvalgt 
og valgt et nyt for at sætte fart i sagen. 

Men konsul Ri.ibner-Wissing, der var den drivende kraft i denne 
sag, tabte ikke modet. Allerede den 1. maj kunne han møde med 
en af ingeniør English udarbejdet plan til anlæg af et gasværk for 
en bekostning af 17 6.000 kr. og et driftsoverslag med en indtægt 
af 36.450 kr. og et overskud på 4400 kr. Ri.ibner-Wissing holdt en 
lang og saglig tale, og diskussionen var betydelig afdæmpet fra mod
standernes side. Fysikus ville stadig have, at man skulle give konsul 
Lyngberg koncession; men hans meningsfælle, jernsrøber Blem, 
fulgte på dette område udvalget. 

I bladene fra de dage find es blandt det yderst sparsomme lokale 
stof en lille notits i »Tidende«, der glad kan meddele, at manufak
turhandlerne ikke vil have gas i deres butik.ker; gassen ødelagde 
varernes farve. »Avisen« skyndte sig at trøste med , at det ikke pas
sede, da man nu havde opfundet nogle nye brændere, der lyste med 
klart, hvidt blus. Ak nej, siger en indsender, selv i store byer, hvor 
man har råd til at ofre noget for at få god gas, ødelægger gas va
rerne; »hvad skal man så sige i Rønne, hvor det hele vil blive meget 
primitivt«! 

Endelig vedtoges gasværket. Den 12. juni kom sagen til anden 
behandling i råder. Efter fysikus' mening skulle der bruges to gas
beholdere, og der nyttede ikke, som Ri.ibner-Wissing mente, »at 
bygge en af de beholdere, som var til at skyde ind og ud som en kik-
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kert«; thi sådanne beholdere tålte ikke blæst, når de blev for høje. 
De to herrer stredes drabeligt om, hvad der var billigst til koge
brug, gas eller petroleum, og hver holdt standhaftigt på sir. Fysikus 
vidste endda, at han havde alle sagkyndige på sin side. Gadebelys
ningen blev meget dyrere end nu med petroleum, udslyngede fysi
kus til sine modstandere. »Det kan tage sig flot ud, men har vi 
råd til det? Skatteindtægten er gået ned og skatteprocenten op fra 
5 4 / 1 o til 6. Vi mangler andre ting, som er nødvendigere. Vore 
gader er næppe til at gå på, vore spildevandsforhold er en skandale, 
og vi mangler ordentligt drikkevand. Når vi lader alt det ligge og 
i stedet bygger gasværk, som ingen savner, kommer man til at 
tænke på manden, der gik med trekantet hat og svømmebukser. « 

Det hedder videre i et af bladenes referater: Bidstrup kunne ikke 
forstå fysikus' stilling nu, eftersom han før havde anbefalet gasværk. 

Fysikus Hansen: »Det gØr mig meget ondt, at navigationslæreren 
ikke har forstået mig - (Bidstrup: »Ja, jeg er et fæ, det ved jeg nok.« 
Munterhed) . Hr. Bidstrup glemmer, at tempora mutantur - (Bid
strup: »Latin kan jeg ikke!«) Nå, så siger vi: Tiderne forandres.« 

Fysikus: »En gaslygte kostede 21 / 6 øre pr. time i Roskilde; i 
Rønne koster en petroleumslygte 0,43 øre pr. time.« Efter at have 
diskuteret dette noget, vandrede Janus Olsen ud til byrådets arkiv 
og kom tilbage med den oplysning, at en petroleumslygte med pas
ning kostede ca. 2 øre pr. time. Blem meldte sig nu helt som til
hænger af gasværket, enten det blev kommunalt eller privat, da gas 
betalte sig godt for den mindre industri som drivkraft. 

Efter to timers forhandling skred man til afstemning. H ansen 
foreslog at udsætte sagen; men dette forkastedes med 7 stemmer 
mod 5. Og derefter vedtoges det at anlægge et gasværk. Imod 
stemte kun de fem af oppositionens 6 mand: Bentzen, Fagerlund, 
fysikus, Mads H ansen og H . Jørgensen. Fysikus fik tilført protokol
len, at han havde stemt imod. Det forlangte også de fire andre mod
standere, men dog med den motivering, at de fandt sagen utilstræk
keligt behandlet. Det vedtoges dernæst at supplere det særlige gas
værksudvalg med to medlemmer og at overlade sagens videre udvik-
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Jing til dette udvalg. Man valgte i et senere møde Blem med 9 stem
mer og borgmesteren med 8 stemmer. D er bevilges 1000 kr. til for
beredende arbejder. 

Medens undersøgelserne står på, søger en hr. Silfverberg fra Kø
benhavn om eneret på anlæg af en elektrisk lysstation i Rønne. 
Borgmesteren fandt det uheldigt nu, da man stod i begreb med at 
bygge gasværk, at tillade en konkurrence, hvorimod fysikus vil give 
tilladelsen. Skal, siger han, gasværket være en hindring for ethvert 
fremskridt på belysningens område, da Gud hjælpe os! 

Og i »Tidende« kommer et enkelt angreb af og til - det var jo 
ikke meget, bladene skrev om lokale forhold . »En fræmskridtsby 
er Rønne«, stod der. »Medens man nu trindt om i landet, ja selv i 
landsbyer, betragter gasbelysningen som forældet - - o. s. v.« 

Da udvalget i september lader lister til tegning af gasforbrug bære 
rundt, håner bladet dette, skønt det netop var Venstres første krav i 
byrådet, at en sådan tegning skulle foretages, inden bestemmelse 
toges. I en anden artikel lyses efter Borgerforeningen, der skulle tage 
sig af kommunale sager, men ikke har ladet høre fra sig. Og i en 
tredie kritiserer en indsender, at de kommunale anlæg forfalder -
»byrådet har vel kun tid til at tænke på gasværk og bølgebrydere«. 
Og som den sidste prøve på tonen mellem de ro partier et citat fra 
Bornholms Tidende 1. oktober 1896: »Gasværket vil aldrig blive 
g lemt af Rønne bys indbyggere, hverken af nulevende eller tilkom
mende«, og Bornholms Avis skriver: »Den vidste næppe, da den 
skrev dette, at der allerede var påtænkt at lade gassens fædre med 
den franske republiks repræsentant (Ri.ibner-\'V'issing var fransk 
konsul) som hovedfigur (da han er hovedet for det hele) udhugge 
i marmor og opsætte over porten til gasværket, således at de vende 
ansigterne til gasværket for at skue ned på den velstand og herlig
hed, de skabte Rønne by. Subskriptionen vil blive udsendt med det 
første. x.« 

I januar 1896 vedtager »de 9 / l 6 af byrådet« at optage et lån på 
250.000 kr. , og i et senere møde samme måned overdrages leverin
gen af gasapparater til Ludvigsen & Herman og af rørledninger til 
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Gasværksbestyrer Jørgen Mogensen Gas1<terksbestyrer ]. Stibolt 

Chr. C. Rahr & Co" begge firmaer københavnske. Der var nær kom
men ulave i gangen. Dr. Kabell havde ventet en virkelig plan med 
overslag forelagt byrådet, inden man lavede licitation. Men han 
faldt dog til føje, efter at både borgmesteren og Rubner-Wissing 
havde erklæret, at byrådet havde vedtaget sagen. Hvilket nu formelt 
ikke var helt rigtigt. 

Udvalget havde antaget ingeniør T. R. English som konsulent. 
Ingeniøren deltog i mødet og anbefalede stærkt gas som langt billi
gere end elektricitet. English fik under mødet sæde i fysikus Han
sens stol, hvilket formanden tog som et godt varsel. De seks stemte 
imod kontrakten; de var standhaftige. 

Gasværksudvalget - ikke udvalget for gadebelysningen - mødte 
også med plan om gadebelysning, hvorefter der skulle anbringes 
2 60 lygter med auerske gløde! ys til afløsning af de 15 7 gamle pe
trolemnslygter, der nu i en snes år havde sendt deres sparsomme lys 
ud over byens toppede brolægning. I de »private« gader, så godt 
som arbejderkvarterer al t, havde byen ingen forpligtelse til at skaffe 
belysning så lidt som gadeistandsættelse. Men da beboerne i nogle 
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af disse gader havde tegnet sig i stor udstrækning for kogegas, skulle 
de også have gadebelysning. Det var således tilfældet i Mads Han
sens Gade (Stormgade) og gaderne på Johnsens Løkke. Andre pri
vate gader fik løfte om den samme fordel, når de ville tegne sig lige 
så bravt for kogegas. Der var ingen, der spurgte om, hvad udvalget 
for gadebelysning mente. Og som den sidste dråbe malurt i bægeret 
til dette udvalg og fysikus H ansen mødte gasværksudvalget med for
slag om, at byens belysning underlagdes gasværksudvalget, når gas
værket var færdigt, medens udvalget for gadebelysning ophæves. 
Dette tiltrædes af flertallet. 

Fra den anden side fortsættes agitationen imod gassen. En indsen
der søger i Tidende at forskrække folk med de dyre glødenet - et 
hveranden måned a 3 kr. - og han forsikrer, at andre steder har folk 
fortrudt, at de har lagt gas ind. Og redaktionen rykker selv ud med 
en længere artikel og bebrejder udvalget, at det har vedtaget at give 
rabat på gas til større motorer. Tidende »fristes til at spørge: Sidder 
der måske en eller anden større fabrikant, der har brug for billig 
gas til en større motor, i gasudvalget?« Og bladet spinder videre om 
denne formastelige handling og udråber med forargelse: »Vi håber 
for deres egen skyld (d. v. s. de større fabrikanters), at der ingen 
sådanne sidde i gasværksudvalget, for de ville få alt for meget imod 
sig ved et sådant forslag, og de mænd, der sidde i byens råd som i 
folkets råd, skulle have rene hænder.« Det var en trussel mod me
ningsfællen jernstøber Blem, der ikke havde fulgt diktatoren fysikus 
Hansen i denne sag og ikke blot stemt for gasværk, men også ladet 
sig indvælge i udvalget. Og efter at Blem har fået sin omgang, tager 
redaktør Smidt fat på hele udvalget: Hvad erfaring har udvalget for, 
hvor billig gassen kan leveres - udvalget har i det hele taget slet 
ingen erfaring - der er al sandsynlighed for, at enhver kubikfod af 
denne billige gas bliver en udgift for kommunen - og således vil de 
mindre håndværkere komme til gennem gassen at betale skat til de 
større fabrikanter, ja, »alle byens borgere må skatte til de større fa
brikanter«. Det må ordentlig have ringet for jernstøberens Øren i de 
dage! »Det er en slet kommunal husholdning. Og hvor er byrådet 
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henne, som vedtager en sådan nedsættelse. Man får en underlig for
nemmelse ved at se på dette og andet, som om hele byen skal være 
som en slags malkeko for de større fabrikanter«. 

I september antog man blandt 14 ansøgere oversergent, arbejder
formand Jørgen Marius Mogensen som værkmester. Han ansattes 
med fri bolig, fri lys og varme i boligen og fri gas, 1.000 kr. i fast 
løn årlig samt i tantieme 3 pct. af værkets årlige nettooverskud. Der 
var indstillet fire af ansøgerne, deriblandt en gårdejer fra Rø. 

Arbejdet bestredes i en årrække af fire fast ansatte arbejdere. 

Anlægsudgiften blev straks anslået så stor, at man vedtog at låne 
250.000 kr. Det udarbejdede overslag lød på 188.000 kr. foruden 
30.000 kr. til stikledninger. Der indhentedes tilbud på et lån på 
200.000 kr. fra københavnske pengeinstitutter; men så tilbød spare
kassen i Rønne at yde lånet til 5 pct., hvoraf 3 % pct. rente, resten 
afdrag. Det første lån strakte dog ikke til; man måtte yderligere 
låne samme sted 57.000 kr. , hvoraf til anlægget 25.000 kr., og 
senere et tredie lån på 22.000 kr., hvoraf 8.500 kr. til anlægget og 
10.000 kr. til driftskapital. Lånene til anlæg, ledninger o. s. v. blev 
i alt 279.000 kr., hvilket lån først var helt afbetalt i 1934. 

Beboelsesbygningen (nu assistentboligen) opførtes af snedker
mester L. A. Grønberg for 4.800 kr. , samtlige øvrige bygninger af 
H. P. Bidstrups Bygningsforretning for 21.252 kr. Kun tre firmaer, 
alle lokale, havde givet tilbud. 

Nedlægning af hovedledningen udførtes af Nordre Støberi for 
20.387 kr. Stik- og husledningerne af samme firma sammen med 
I. Timms Sønner, alt efter licitation. Af de tre tilbud på udførelsen 
af gasbeholder med ventilbrønd og 2 vandbrønde var konsul Lyng
bergs det billigste: med havvand 15.365 kr., med fersk vand 15 .785 
kr. Retorter og ildfast sten leveredes af Rindom & Restorff, Køben
havn, og gasmålerne af Riedels Eftf., København. 

Den første levering af gaskul - 600 tons Pelow Main - overdroges 
kulhandler C. P. Lund for 12 kr. 29 Øre pr. ton a 2.033 udvejede 
danske pund, frit leveret i værkets kulskur. 
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Til belysning fastsatres gasprisen til 4 kr. pr. 1.000 eng. kubikfod, 
til kogning, motorbrug og gadebelysning 3 kr. For 20.000 kbf. mo
torgas pr. kvartal gaves 5 pct. rabat og for 10.000 kbf. derudover 
yderligere 1 pct. indtil i alt 10 pct. rabat. For gasmålere betaltes en 
årlig leje af fra 2 kr. årlig for 3-lys-målere op til 20 kr. for 100-lys
målere. 

Gasværket åbnedes den 12. december 1896. Det står på regnska
bet 1897 opført for en samlet anskaffelsessum af 271.328 kr., nem
lig til selve værket 88.240 kr., til ledninger 105.730 kr., til gade
lygter 25.240 kr., andre anlægsomkostninger 15.548 kr. og til hus
ledninger og målere 36.567 kr. 

Værket begyndte med 562 kunder, der allerede efter et års forløb 
var steget til 747. Så gik det jævnt opad, og ved udgangen af 1901 
var man oppe på 940. D et første år solgtes for 12.253 kr. kogegas, 
509 kr. motorgas, 7.612 kr. til belysning. D esuden 6.077 kr. for 
koks og 751 kr. for tjære, gadebelysningen 9.401 kr. og målerleje 
1.518 kr. Produktionen af gas steg fra det første års 9.607.140 kbf. 
til 12.650.000 kbf. i 1901, af koks fra 8.989 tdr. til 11.358 tdr. 
Forbruget af kogegas gik i samme 5-årige periode op fra 4 til 6 mil!. 
kbf. og af motorgas fra 182.200 kbf. til 1.566.500 kbf. 

Trods de ildevarslende spådomme og den direkte agitation mod 
brugen af gas lærte Rønne-boerne hurtigt at tage dette nye frem
skridt ind i deres daglige virke. Men forbruget lå alligevel langt un
der forbruget i andre byer. I 1900 var produktionen 1.296 kbf. pr. 
individ i Rønne og dermed den laveste produktion i de danske byer, 
hvis gennemsnitlige produktion var over 2.000 kbf. om året pr. indi
vid (»Ingeniøren«, nr. 92, 1901). 

En grund hertil lå dog i, at ikke alle gader i den udstrakte by 
straks var blevet forsynet med ledninger. Prisen lå under gennem
snittet for andre byer. Med sine 350 Øre pr. kbf. for kogegas (i 1900 
var priserne forhøjet med 50 øre for såvel koge- som lysgas) la 
Rønne på højde med 12 andre danske byer, 28 havde højere priser, 
helt op til 514 Øre, og kun 8 byer havde en lavere pris. 
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Man begyndte med et net af hovedledninger på 59.437 fod og 
var i 1901 oppe på 63.294 fod eller 19,8 km. 

Med stolthed kunne konsul Ri.ibner-Wissing i en beretning om 
værkets førs te fem års drift skrive, at de forhåbninger, man nærede 
til anlægget af et gasværk, ikke var blevet skuffede. Konsulen fik 
ikke sit navn på noget monument eller - som fysikus spydigt havde 
udtalt- sit »ansigt støbt i bronze«. Men æren for, at Rønne by i 1896 
fik bygget sit første kommunale værk, tilkommer i første række 
Ri.ibner-Wissings interesse og initiativ. 

Striden var dog ikke endt. Ved anlægget blev gadebelysningen 
betydeligt forbedret, lygternes tal forøgedes med godt 100 op til 
275 og brændetimernes tal fra 900 til 1.300, hvorved udgiften kom 
op på godt 9.000 kr. Denne udgiftsforøgelse gjorde N. C. Olsen ved 
budgetbehandlingerne stadig ophævelse over -, at gadebelysningen 
var blevet mindst tyve gange bedre, interesserede ham næppe. Og 
ude i byen var mange villige til at sige, at det var gasværket og den 
bedre gadebelysning, der var årsag til skattestigningen; man talte 
meget mindre om de andre grunde: skole, offerafløsning og slet ikke 
om den betydeligste årsag til stigningen, det ny jernbaneanlæg. 



HAVET TAGER FISKERNE 

En hård ulykke ramte i marts 1898 de bornholmske og sydsven
ske fiskere og ramte også Rønne-fiskerne. 25.-26. marts rasede en 
hård nordøstlig snestorm over det meste af Østersøen. De fleste 
laksefiskere var ude, og »M. Davidsen« gik ud fra Hasle og »Skan
dia« fra Rønne for at lede efter de savnede både. 2 både fra Rønne 
gik tabt, og havet tog de 4 mand, der var med: Hans Kjøller, 71 år, 
Jenius Peter Jensen, 27 år og gift, Hans Andersen, 20 år, og Ferdi
nand Holm, 18 år, de to sidste ugifte. 6 Tejn-fiskere, alle ugifte, og 
2 Nexø-fiskere omkom; den ene Nexø-fisker efterlod sig hustru og 
5 ukonfirmerede børn. Mange fiskere, der reddede livet, led srore tab 
på både og redskaber. 14 svenske både gik bort. De fleste var sejlet 
ud fra Bornholm. Af 24 savnede fiskere var de fleste fra Mjallby i 
Blekinge, 14 var gift. Der sattes straks indsamlinger i gang her på 
øen både til de danske og svenske fiskeres efterladte. 

To Tejn-fiskere reddedes i land ved Stralsund; de havde forinden 
reddet to svenske fiskere over i deres båd. 

Flere bornholmske skibe led havari. Ved Svaneke strandede et 
tysk skib, besætningen, 4 mand, samt kaptajnens hustru og to børn, 
druknede. Et Marstal-skib, »Jensine«, på rejse fra København til 
Rønne med majs, gik under, 3 mand druknede. En anden Marstal
skonnert, »Sifa«, strandede nogle dage senere i tåge syd for Rønne. 
»Sifa« havde ved den tyske kyst reddet en ung sømand fra Nexø
skonnerten »Valborg« . Sømandens far og den Øvrige besætning 
var druknet. 

Fiskerne havde nogle år før - under isvinteren 1893 - også været 
ude for store tab. De bornholmske fiskeres tab ved vinterens øde
læggelse af deres redskaber ansloges til ca. 15 .000 kr.1 D 

19. Bornholms Dagblad 20. rnarcs 1893. 
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Strandinger var i de tider almindelige på Bornholm. I 25 år indtil 
1898 var der strandet 171 fartøjer ved de bornholmske kyster, og 
redningsvæsenet havde fra de 47 af de strandede fartøjer reddet i alt 
323 mand. Fra 4 skibe, der strandede ved klipperne i samme tids
rum, var druknet 25 mennesker. 

Bjergningen indbragte ofte fiskerne en god bjergeløn. Således da 
en stor fragtdamper »California« i 1898 strandede nord for Rønne. 
D en var lastet med 4.500 baller bomuld, der oplossedes på havnen 
og fyldte hele Østre kaj. Det voldte ikke så lidt besvær at slippe af 
med skib og bomuld. Men fiskerne fik for skibets bjergning som 
deres part i bjergelønnen udbetalt 38.148 kr. 

Endnu 30 år efter satte havneudvalgsmedlemmer sig imod plan
lagt opførelse af pakhuse på Østre kaj med den motivering, at der 
engang igen kunne strande en anden »California« ved Rønne. Stran
dingen gav selvfølgelig arbejde ved og indtægt for havnen - men 
alligevel! 

Fiskerne stred deres strid som tidligere; de mange sælhunde stjal 
laksen fra fiskernes kroge og lod kun laksehovedet tilbage, og de 
svenske fiskeres konkurrence gav anledning til mange drøftelser. 
Om foråret drev op mod 100 svenske !aksebåde fiskeri fra Rønne, 
og senere kom sildebådene. I 1898 indbragte svenske fiskere til 
Rønne 28.466 ol sild; laksefiskeriet derimod havde været ringe, kun 
250 stk. store laks. Rønne-fiskerne selv indbragte 42.269 ol sild, 
15 .999 snese torsk, 771 store laks, 1.408 pund ål. Fiskerne fik hav
neudvalget til at kræve, at svenske både skulle betale 1 kr. ugentlig 
for ind- og udgående; men ministeriet kunne ikke godkende denne 
vedtagelse af hensyn til overenskomsterne med andre lande. 



DET GÅR FREMAD 

Langsomt og roligt voksede byen fremad. Virksomheder voksede, 
og nye kom til. Befolkningstallet gik op fra 8.269 i 1890 til 9.187 
i 1899 og de beboede steder fra 1.714 til 2.024. Skatteindkomsterne 
var i 1890 anslået til knap 2 mil!. kr., i 1899 til 2V2 mil!., og ser 
man på tidens skattelister, er der nogen fremgang for mange af de 
store og mellemstore indtægter, mindre for arbejderstandens. Skatte
procenten var samtidig gået op fra 4 4 / r; til 6?. / 1 o, den udskrevne 
skat fra 61.887 kr. til 103.998 kr. 

T raps 3. udgave (1897) g iver udførlige oplysninger. Ikke mindst 
interessant er oplysningen om brændevinsbrændingen, der i 1896 
indbragte 18.793 kr. i roldafgift. Det producerede udbytte var på 
274.620 potter, og heraf udførtes 4.078 potter til udlandet og 
171.267 potter til indenlandske steder uden for øen. Og så var pro
duktion og forbrug dog intet mod tidligere tiders. 1855 anslås for
bruget på Øen til 744.690 potter, i 1870 gået ned til 512.279 potter, 
en nedgang af 20 potter for hvert mandligt individ, nemlig fra 
536/20 til 33 2/?. å rlig! Den mandlige befolkning 1855 var 
14.036, i 1870 15 .197. Da også kvinderne nød rigeligt af den hjem
mebryggede snaps - selv småbørn fik puttet en sut, indeholdende tyg
get rugbrød overhældt med brændevin i munden, når de blev lagt i 
vuggen; børnene sov så rart roligt efter denne nydelse! - kan mæn
denes forbrug retfærdeligt sættes noget ned. 

Skønt øen i 1870 h avde 7 brændevinsbrænderier (de 6 damp
brænderier), indførtes der a lligevel 8.24 3 potter mere, end der ud
førtes. Produktionsafgiften var 25.427 rdl. Brændevinsdrikkeriet var 
således gået ganske betydeligt tilbage i løbet af de fyrretyve å r. 
Rønne havde 1897 kun 1 brændevinsbrænderi tilbage, »Keilow« 
i Dampmøllegade. 
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Af fabrikker og industrielle virksomheder nævnes desuden: 2 
h vidtØlsbryggerier (anlagt 1862 og 1875), 1 mineralvandsfabrik, 
2 mejerier, 5 møller, hvoraf 2 dampmøller, den ene aktieselskab, 
oprettet 1896, aktiekapital 80.000 kr., andelssvineslagteriet, 1 klæ
defabrik, oprettet 1872, 2 større bygningsforretninger, 1 skibs- og 
bådebyggeri, 2 jernstøberier og maskinfabrikker, 3 stenhuggerier, 
7 faj ance- og 3 terracottafabrikker, 3 pottemagerier, 3 teglværker, 
1 cementfabrik, 1 garveri, 1 lakserøgeri og etablissement for salt
ning og hermetisk tilberedning af sild, flere silderøgerier, 1 stentryk
keri, 4 bogtrykkerier, 3 aviser. 

Byen havde 117 gader og 5 torve og pladser. 
Ikke mindst maskinfabrikkerne satte ind for at skabe ny virksom

hed. Herman Blem var en dygtig og driftig leder af virksomheden 
og øvede på mange områder uden for denne en betydelig indflydelse, 
ikke mindst ved sit arbejde for at få oprettet jernbanen og tele
fonselskabet. 

De mange mejerier, der oprettedes i 80'erne, gav maskinfabrik
kerne godt arbejde; men da Øen efterhånden var blevet forsynet med 
mejerier i hvert sogn, prøvede man foruden fremstillingen af land
brugsmaskiner, bygningsstøbegods og kakkelovne at finde nyt virke
felt, og dette blev i en periode bygning af jernskibe. 1895 tog man 
fat på denne opgave. 

l 50'erne havde Rønne haft et stort skibsbyggeri, der beskæfti
gede omkring 200 skibstømrere foruden smede, sejlmagere, malere, 
riggere o. s. v. Al denne virksomhed var ophørt - det sidste her byg
gede træskib, skonnert »Amalie« , blev sat i vandet 1885 -, og bor
gerne krævede af byrådet et slæbested og et skibsbyggeri ude ved 
K astelsodden, så lidt af den gamle glansperiode kunne vende tilbage. 
Var ikke nu stenhuggerierne, kaolinfabrikkerne og maskinfabrik
kerne vokset op, havde det set miserabelt ud for Rønne, skriver en 
indsender i bladene i 1893. Bladets redaktion mener dog, at tanken 
om et jernskibsværft nærmest hører hjemme i drømmenes verden. 

Alligevel tog Herman Blem fat, og den 28. januar 1896 løb det 
første jernskib, skonnert »Veset«, af stabelen. Det kostede 22.000 
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kr.; føreren blev kaptajn Math. Lund; redere var firmaet Schor & 

Bentzen. Skibene byggedes på havnen, og dette arbejde gav en år
række liv på havnen for ikke at tale om festdagene, når de nybyg
gede skibe under befolkningens tilstrømning og jubel løb af stabelen. 

I alt 12 stålfartøjer på størrelse fra 100 til 500 tons sattes på søen, 
og det var en sorg ikke blot for ledelsen og arbejderne, men for 
mange af byens folk, da forholdene ind i det ny århundrede udvik
lede sig således, at skibsbyggeriet ikke længere kunne svare regning. 
MaskinkonstruktØr P. H. Stenby lavede tegningerne til skibene og 
ledede arbejdet. Fra alle sider fik disse skibe anerkendelse som godt 
og solidt arbejde. Trap angiver, at de ro fabrikker i 1896 beskæf
tigede over 120 arbejdere. 

Også inden for stenindustrien var der grøde. A. P. Brodersen 
købte Mag. Bidstrups og J acob Mogensens stenværker og fik dan
net aktieselskabet De forenede Granitbrud og Stenhuggerier, der 
foruden gravstene til ind- og udland leverede meget bygningsar
bejde over og bl. a. de kunstmæssigt tilhugne skulpturer til Køben
havns nye rådhus. »De forenede Granitbrud« og de to øvrige sten
huggerier beskæftigede i midten af 90'erne 180-200 mand. 

Den keramiske industri havde 1. H jorths fabrik som den betyde
ligste, og det var ikke mindst de smukke krukker og figurer i rød 
fajance, der var stor afsætning på. Inden for lervareindustrien be
skæftigedes omkring 125 arbejdere på 13 mest små fabrikker, og 
der udførtes årlig lervarearbejder for 100-150.000 kr. 

Hen mod århundredskifter slog Hjorth ind på nye varer; kun
derne krævede nye former, og det sarte terracotta afløstes af det 
stentøj, der i en årrække gjorde rønneindustri kendt langt uden for 
landets grænser. 

H erman Blem var også en af de virksomme for 1890 at få op
rettet Rønne lervarefabrik, et aktieselskab, der fra 1891 førte det 
fine navn »D anish Firebricks Company limited«. D ens væsentlig
ste virksomhed var mursten. 
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Konml Joh. Jespersen Jægermester M. B. Kirketerp 

Kofoeds Teglværk ved Colbergdammen (senere Kielbergs) var 
gået over til Dittmer, som 1898 solgte værket til et engelsk konsor
tium for 415 .000 kr. med det for Øje at slå ind på fabrikationen af 
saltglaserede rør. Dittmer skulle vedblive at være leder. Man reg
nede med en stor udvidelse af virksomheden og 3-400 arbejderes 
bskæftigelse. Desværre blev der ikke noget af disse meget store 
planer den gang. 

Andelssvineslagterier havde udvidet sin virksomhed til gavn for 
byen. Der havde inden for landboernes kreds stået megen strid i 
1890 om dette foretagende, og mange rystede på hovedet af den alt 
for dristige Kirketerp, der fik trumfet igennem, at slagteriet bereg
nedes til at kunne slagte 20.000 svin årlig. Det havde set sort ud 
fra begyndelsen; kun 7-8.000 svin tegnedes af de bornholmske land
mænd. Men inden 1898 var man nået op på det anslåede tal, der 
for byen betød større arbejdsstyrke, større kørsel til havnen og flere 
havnepenge. Modstandere måtte nu indrømme, at Kirketerp havde 
været den mest forudseende og den klogeste. 
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Landbruget var gået stærkt frem i perioden 1890 til 1900; 
proprietær Kirketerp beregner i »Bornholms landøkonomiske For
enings historie«, udgivet 1902, værdien af landbrugets udførsel fra 
Bornholm i 1891 til 2.915.777 kr. og i 1901 til 5.163.439 kr. Det 
var oprettelsen af mejerierne (det først oprettede var Dybdal 1887), 
slagteriet samt den stærkt forøgede ægexport. Sammen med denne 
stigning gik opførelsen af større og flottere bygninger, assurance
summen steg fra 21.407.907 kr. i 1891 til 25.764.661 kr. i 1901. 
Kirketerp skriver om stigningen, der fra 1881 til 1901 var 12 mil!. 
kr" at »der er ikke tvivl om, at jorden mange steder er bleven be
lastet for stærkt med forrentning af de flotte bygninger, og at disse 
have en væsentlig andel i den stærke stigning af gælden« . 

Ejeren af Frydenlunds mølle fik særlig ved bankdirekør Ravns 
hjælp startet et aktieselskab og lavet et anseligt dampmølleanlæg. 
Det gik en halv snes år, H andelsbanken giorde udlæg i ejendom
men, og et konsortium drev møllen videre indtil 1911, da den køb
tes af møller A. D. Holm. Den gamle vindmølle nedbrændte 1917. 

Inden for håndværkerne arbejdedes fra flere sider på at hæve 
standens dygtighed og fremme omsætningen. D et skortede dog hos 
mange mestre på forståelse, f. eks. af den tekniske skoles betydning, 
og de snarere hindrede deres lærlinge i at søge skolen end det mod
satte. Nogle mestre så helst deres lærlinge i arbejde til langt ud på 
aftenen. 

H åndværkerforeningen arrangerede af og til udstillinger, særlig 
af møbler, og der lavedes gode møbler; en enkelt mester havde er
hvervet sig en god kundekreds ovre. I 1898 er der på en af udstil
lingerne udstillet en cykle; en fabrikant Hartel havde startet en 
lokal fabrik for cykler; mærket havde det løjerlige navn »Snut«. 

Stenfigurerne på Københavns rådhus viser, hvilket fint hånd
værksmæssig t arbejde stenhuggerne var i stand til at levere. 

Tre kunstnere, Ernst Køie, Agnes Jensen og Ancher Wolffsen, 
oprettede en kunstskole på teknisk skole med undervisning i teg-
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R ønne sparekasse 

ning for kunsthåndværk, dekorationsmaling, kunstvævning, broderi 
med mere. En scenografiforening blev dannet 1898 som afdeling 
af den københavnske »Gabelsberger«. Typograf Niels Nielsen var 
formand, og rigsdagsscenograf P. K. Scibolc gav undervisning pr. 
korrespondance. I bladene førte indsendere lange diskussioner om, 
hvad der var bedst, Gabelsbergers eller Worms system. Indlægge
nes længde stod i omvendt forhold til rønneboernes interesse for 
stenografi. Aret efter stiftedes en forening for Worms system med 
18 medlemmer. 

1898 oprettedes »Bornholms Handelsakademi«, der tilbød under
visning for håndværksmestre og andre forretningsfolk og gav un
dervisning i sprog. Købmændene Johs. Jespersen og W. Ahlstrand 
stod bag foretagendet, og lØjmanc Carl Møller var lærer. Dee gik 
ret trangt for akademiet, der havde til huse i den gamle borgerskole, 
og først da Handelsstandsforeningen efter Møllers død i 1903 trådte 
til, lykkedes det med lærer Brammer som lærer at få Rønne han
delsskole, som den nu var døbe, til ae gå noget bedre. 1900 fik man 
scacscilskud, 200 kr. årlig. 
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Sparekassen havde kontorlokaler i Grønnegade; men virksom
heden var blevet så stor, at man m åtte have ny. Sparekassen købte 
en have, tilhørende telegrafbestyrer Carstens' ejendom på St. Torv, 
og byggede 1895 her efter tegning af arkitekt M. Bidstrup en ny 
stor bygning. Senere købtes hele telegrafbygningen. 

Afholdsmændene havde efterhånden vundet stor tilslutning og 
arbejdede stærkt ved bazarer og indsamlinger på at få deres egen 
bygning. Det lykkedes dem i 1898 at rejse »Afholdshjemmet« i 
Østergade. 

Dagbladene vandt også fremad, både i holdertal og størrelse, 
»Avisen « og »Tidende« fik stort 6-spaltet format, og i 1898 kunne 
»Tidende« glad oplyse, at nu var bladet oppe på samme holdertal, 
som før Marcus Blem forsøgte at snigmyrde det ved »Dagbladet«s 
oprettelse. Antagelig havde begge bladene ved århundredskiftet 
hver omkring 1200 holdere. 

Byrådet havde kun lånt museet det gamle sygehus til brug. I be
gyndelsen af 1898 var lokalerne fyldt med samlinger, og museets 
bestyrelse androg byrådet om at få bygningen overladt enten som 
gave eller mod et lille vederlag. Man ville så bygge en fløj ud mod 
Set. Morrensgade i forbindelse med den gamle bygning. Dette gik 
fysikus Hansen stærkt imod, og han udtalte sig meget kritisk om 
museet; byen havde ikke råd til at forære museet 14.000 kr., det 
beløb, bygningen var vurderet ril. Der skulle bygges ting- og arrest
hus, måske også rådhus. Lad os bygge rådhus og museum sammen, 
»hver kunne jo have sine stuer på et sådant sted!« Da ingen af råds
medlemmerne havde drevet til at spytte på væggene, kunne rådet 
godt holde sine møder )>i værelser, hvis vægge var dekorerede med 
malerier«. Fysikus mindede til sidst om, at han i sin tid havde stemt 
imod at låne bygningen ud til museum. Hans forslag om at afslå 
andragendet fik den skæbne, det fortjente; det forkastedes med alle 
stemmer mod hans egen. Sådan uden videre kunne man dog ikke 
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Det /prsle a/holdshjem i Østergade 

give museet bygningen, og man nedsatte et udvalg til at forhandle 
med foreningen. Mærkelig nok gik »Bornholms Avis« ind for, at 
museet ikke måtte ligge »deroppe i den fjerne afkrog«. Man måtte 
ikke fortsætte fejltrinnet med Teknisk skole, der mod protest var 
blevet lagt »på hin afsides kedsommelige plads«. 

Avlsbrugerne leverede deres mælk til byens forsyning; men den 
væsentligste mælk kom fra de to mejerier, nemlig »Fællesmejeriet« 
i Lille Madsesgade, oprettet 1887, og andelsmejeriet »Godthåb«, 
oprettet af landbrugere i Knudsker, det sidste bygget på »Rolig
hedsløkken« med indkørsel til Smedegade. På løkken havde der vist 
sig at være vand nok til et mejeris brønde. 60 andelshavere var 
med straks med 600 køer. Man søgte om tilladelse til at lede spilde
vandet til »Nordre rende «; men så ringe sans for hygie jne havde 
byrådet dog ikke, at det turde give tilladelse dertil. Rådet gav der
imod tilskud til en kloak. 

Mælkehandelen foregik ved »mælkekuske « med trækvogne i de 
første år og kun nogle få udsalg . »Godthåb« havde kun et udsalg, 
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først på mejeriet, senere fra gæstgivergården »Fremtiden«, St. Torv. 
Fællesmejeriet havde leverandører fra Knudsker, Nylars og Vester
marie foruden fra Rønne avlsbrugere. 

Også i mejeridriften havde der været fremskridt. De to mejerier 
blev i 1898 sluttede sammen, og »Godthåb« fik ved Fællesmejeriets 
nedlæggelse koantallet forøget med 300 og var 1900 oppe på 1030. 
Der oprettedes nogle enkelte udsalg i byen, og man afskaffede træk
vognene og gik over til hestekøretøjer til handelen i gaderne. De 3 
mælkeruter, som Godthåb var begyndt med, blev nu udvidet til 5. 

Byrådet fulgte med i udviklingen - på nogle områder. Brandvæ
senet fik nye sprøjter, vandvogne, en kostbar brandstige, og det fik 
sprøjtehuset forbedret. 

1900 stilledes der forslag i byrådet om et fast brandmandskab på 
10 mand, som skulle lønnes med 25 kr. om året. Elektrisk ringe
apparat til de 10 mand ville koste 600 kr. og 70 kr. i årlig vedlige
holdelse. »En arbejder« gruede i »Avisen« over dette, »altså atter 
en udgift til at forhøje skatteprocenten. Og der ville snart blive 
strejke, hvis der ikke blev bevilget lønforhøjelse; thi »Socialdemo
kraten« havde allerede klaget over den »usle« løn«. 

Hvad skulle man med et brandvæsen i Rønne, spørger »en ar
bejder«. Det blev sagt i byrådet, at et brandvæsen ville være betryg
gende, særlig om søndagen; men »i flere århundreder, ja, måske så 
længe Rønne by har eksisteret, har der kun været et par ildebrande 
her i byen om søndagen; men om søndagen og om natten er folk 
hjemme, og disse brande var blevet slukket af naboerne!« Den be
kymrede »arbejder« mener at vide, at fra 1856 til hen i 80'erne var 
der slet ingen ildebrand i Rønne, og der havde aldrig været brand, 
forårsaget af lynnedslag. Man kan derfor godt tænke sig, at »en ar
bejder« var forarget over det flotte byråd, der i de sidste år havde 
bekostet så meget på brandvæsenet. 

Beværterforeningen sØgte også i de tider om at kunne holde be
værtningerne åbne til kl. 12 nat på de aftener, der spilledes komedie 
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Teglværksejer E. G. I . Dittmer Avlsbmger K. Nprregaard 

på teatret; men som senere kunne rådet ikke se nogen grund til, at 
teatergængerne gik på kafe efter teatertid. Folk måtte kunne nøjes 
med den ene nydelse. Der var ikke sket megen ændring i tallet på 
restaurationer; ved hundredårsskiftet havde byen endnu 7 værts
huse og 13 gæstgiverier; af disse 13 var de 10 egentlig kun værts
huse, sagde borgmesteren. Da frk. Petrea Hansen sØgte om kondi
toribevilling i 1899, var man i rådet i tvivl om, hvorledes man 
skulle skaffe hende en sådan; thi efter den gældende vedtægt kunne 
det ikke lade sig gøre, da der kun måtte være to konditorier, og der 
var allerede to gæstgiverier, som ikke betalte brændevinsafgift. 

Nogle medlemmer ville spørge ministeriet, andre lave vedtægten 
om, og dette sidste skete, således at der kunne udstedes indtil 5 så
danne borgerskaber. 

Til et arbejde for oplysning mærkedes intet. »Avisen« slog gan
ske vist i slutningen af århundredet til lyd for et folkebibliotek med 
læsestue, og bladet opfordrede museumsbestyrelsen, der tænkte på 
ny bygning, til at skaffe en bygning, der kunne rumme begge for-
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mål. En h jernvendt dansk-amerikaner sluttede sig hertil og anbe
falede samtidig, at man tænkte på en foredragsforening. Begge dele 
kom, men det varede jo nogle år. 

Derimod fik rønneboerne de første anelser om lysbilleder. En 
Chr. Hansen rejser i 1900 øen rundt og fremviser »meget inter
essante lysbilleder fra forskellige steder, særlig fremhæves en stor 
brand i London, fremstillet på 12 billeder. En dame vil under fore
stillingen forklare billedernes betydning. Musik under og bal efter 
forestillingerne«. 

Et fremskridt nåedes i 1899 på det kirkelige område: kilden til 
så megen strid, avisskriveri, byrådsdiskussion og processer fra og 
mod klokker Kofod, det så dårligt anskrevne højtidsoffer, blev af
løst af en fast ydelse på kirkens medlemmer. 

Et andet på det postale: samme år fik Rønne telegrafstation ind
lagt telefonledning, så telegrammerne kunne telefoneres ind. 

Men postkørselen: Der rumlede de stakkels mennesker, som var 
nødt til at ty til postvæsenet for at komme ud over øen, stadig ved 
århundredets udgang i den uhyggelige lukkede gule kasse, der kald
tes så fint postdiligence - i dårligt føre vinterdage i åben vogn; ikke 
mange havde råd til pels, ikke engang til en vinterfrakke. 

Derimod var man fra 1893 nået frem til Ønsket om natfart mel
lem Rønne og hovedstaden. Rigsdagen satte i 1898 bevillingen til 
» 1866« op med 9.000 kr. Siden 1895 havde skibene i månederne 
marts-oktober sejlet 7 gange ugentlig natfart, de øvrige 4 måneder 
6 gange om ugen med afgang fra København om morgenen, fra 
Rønne om aftenen. Nu gik man over til at sejle 7 gange hele 
året rundt. 

Kort før jul 1897 havde Østbornholmske Dampskibsselskab det 
uheld at miste »Erna«, der strandede i tåge på Falster bo rev og 
senere måtte ophugges. Selskabet vedtog at anskaffe et nyt damp
skib, og samtidig drøftede man i » 1866« at sælge gamle »Skandia« 
og bestille nyt skib. 

Der var mange indlæg i bladene for og imod begge selskabers 
planer, og Østbornholrnernes vedtoges med kun 276 stemmer for, 
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medens 250 ikke ville være med til at købe nyt skib. Enkelte slog 
til lyd for, at begge selskaber skulle sluttes sammen til eet, og de 
hævdede, at Bornholm derved kunne nøjes med en damper mindre, 
og at en sådan sammenslutning ville være til gavn for hele øen. 

I »66« gik det glattere; 97 stemmer vedtog at købe nyt skib, 
1 stemte ikke. Østbornholm fik sit » Hammershus«, og » 1866« 
fik »Bornholm«. 

Denne sidste anskaffelse var vel nok Rønne-boernes største stolt
hed i forrige århundredes sidste tiår. Da skibet, der var på 456 tons 
brutto, i 1899 første gang kom til Rønne, var havnen tætpakket 
af glade og begejstrede Rønne-boere. Selv folk, der under andre for
hold ikke kunne tænke at forlade deres arbejde, trak i kisteklæ
derne for at være med til modtagelsen. »Admiralskibet« kaldte de 
stolte borgere det ny skib. Og da dette første aften forlod havnen, 
strålede det i det for byens folk ukendte elektriske lys, og mere end 
tusind mennesker viftede og råbte hurra, da det lagde fra bolværket. 



VANDVÆRKET 

De t tØr slås fast, at af alle de goder, anlæg af kommunale værker 
har givet en bys befolkning, er et vandværks sunde og rene vand 
det vigtigste og største. Og dog regnes vandværket i den alminde
lige bevidsthed ofte som det ringeste af de forskellige anlæg. Man 
fryder sig over det klare lys fra elektricitetsværket og priser tidens 
fremskridt; man glædes over nemhed ved at sætte kedlen på gas
apparatet og tænker med gru på besværlighederne ved de gamle 
komfurer eller petroleumsapparater. Og man skruer vandhanen, 
lader vandet løbe, vasker sig, kort sagt bruger vandet som noget 
så selvfølgeligt, som når man lukker vinduet op og nyder den friske 
luft. Kun de få, der drikker vand, som mange drikker Øl, tænker 
måske over, hvilket gode klart og friskt vand er. 

De færreste aner, hvorledes forholdene var, før Rønne fik bygget 
sit første vandværk. Kunne man med en Aladdins lampe pludselig 
hidføre tilstandene i Rønne fra 1880'erne og 90'erne - lukke for 
vandværket, bruge den gamle tids brønde igen som eneste vandfor
syning: hvilket hus ville der da ligge, hvilket hyl ville der da lyde 
fra misfornøjede borgere. 

Sandheden tro må det siges, at der i Rønne fandtes en del gode 
brønde med godt vand. Men for en endnu større del af brøndene 
var forholdene skrækkelige. I de ikke ret dybe brønde var kun ringe 
vand, og de blev ofte helt tomme, så beboerne måtte nøjes med 
grumset og dårligt vand, ilde af udseende og ilde af smag. 

Kloakker kendtes ikke, så afløbsforholdene var elendige. I de 
fleste gårde havde man møddingerne liggende i måneds- eller årevis; 
fra de mange avlsbrugersteder flød ajle og anden uhumskhed ned i 
brøndenes umiddelbare nærhed. Sildegæl, torskehoveder og andet 
køkkenaffald lå og drev i gårdene, indtil et kraftigt regnskyl skyl-
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lede gård og rendesten - og brøndene fik deres part deraf. I tØrre 
somre led mange under vandmangel, og beboerne måtte hente deres 
vand i andre kvarterer. Således omkring Dampmøllegade, hvor 
brænderiet »Keilow« tØmte de omliggende vandlag og brønde. Helt 
hen i Østergade måtte disse beboere for at få vand fra bedre brønde. 
Men også disse brønde kunne på den måde blive udtØmt, så ejerne 
selv til sidst kun fik lidt dyndblandet vand til eget forbrug. Og så 
lukkede ejeren for adgang og meddelte medborgerne, at nu var der 
ikke mere vand at få. De industrielle virksomheder led under vand
mangelen, og ved ildebrandstilfælde mærkedes mangelen føleligt. 

Byens bidrag til vandforsyningen bestod i to vandposter på 
St. Torv, anbragt efter en ildebrand i 1805, og seks poster spredt 
i byens gader. 

Så vidt det kan ses, var tanken om anlæg af et vandværk første 
gang fremme i slutningen af 70 'erne, da byrådet anmodede borg
mesteren om at skaffe pålidelige undersøgelser om brøndvandets 
beskaffenhed. Der sendtes prøver til Steins laboratorium; dette 
sendte en assistent over for at tage flere prøver; men siden hørtes 
der ikke fra laboratoriet. 

I 1886 blev læge P. V. E. H ansen fra Roskilde ansat som distrikts
læge i Rønne og fungerende fysikus for Bornholm, og denne initia
tivrige mand kastede sig straks over disse uforsvarlige forhold. I 
1893 gik han sammen med amtmand P. B olten og 28 af byens 
større skatteydere, mest næringsdrivende omkring torvene, til by
rådet med andragende om at få bygget vandværk. 

Andragerne hævder, at »de hidtil foretagne kemiske og mikrosko
piske undersøgelser have så at sige alle godtgjort, at vandet fra de 
omhandlede steder er ubrugeligt som drikkevand, selv i tilfælde, 
hvor det efter udseende at dømme var godt« . 

Andragerne er overbevist om, at et vandværk vil blive så almin
deligt benyttet, at det vil få gode ind tægter, og de er lige så over
beviste om byrådets store interesse for denne sag, hvorfor de »hen
vender sig tillidsfuldt« om en bevilling på 1 a 2.000 kr. til under-
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søgelser. Riibner-Wissing og P.A. Holm anbefalede at bevilge pen
gene; men særlig borgmesteren var meget betænkelig for det, der 
kunne komme bagefter; for han troede ikke, at byen havde råd til 
at bygge vandværk. 

Fysikus H ansen erklærer, at det ved undersøgelser er godtgjort, 
at det langt overvejende flertal af drikkevandstederne (brøndene) 
indeholdt ubrugeligt vand; men sundbedsautoriteterne turde ikke 
skride ind og forlange brøndene lukkede, da den ikke kunne anvise 
noget bedre. 

Senere anmodede sundhedskommissionen om en bevilling på 
1.000 kr. til undersøgelser. Wolffsen ønskede undersøgt, om der 
var vand at få; men borgmesceren affærdigede ham med den be
mærkning, at der »ville dog være noget tantalisk [d. v. s. pinefuldt, 
som det var for den gamle græker Tantalos, der i underverdenen 
måtte stå i vand til halsen uden at kunne slukke sin tØrst] ved at få 
konstateret, at der var vand, og at vi ikke kan få dette til vore læber, 
da vi ikke h ar råd til at bygge vandværket«. Ved afstemningen und
lod de fleste at stemme, hvilket nu ikke bekræftede andragernes tro 
om rådets store interesse for et vandværk ; men ved navneopråb ved
toges borgmesterens forslag om at sende sagen til regnskabsudvalget. 

Regnskabsudvalget anerkender, at et vandværk vil være et gode, 
men kan ikke gå med, særligt af hensyn til byens økonomiske stil
ling. Man h ar fra sagkyndig side fået bekræftet, at der ikke er nogen 
sandsynlighed for at få vand fra højdedragene Øst for byen. Skal 
man derfor gå ud til lavningerne ved Ringeby eller andre steder, 
vil man få en anlægsudgift på mellem 2 og 300.000 kr., og driften 
vil årlig koste 8 a 10.000 kr. Udvalget tror ikke, at drikkevandet 
er så slet, som andragerne formene, og da hver husejer har sin egen 
brønd, og m ange ikke har råd til at tage de udgifter, der er forbun
det med indlæg af vand, vil kun en mindre del tage vand fra e t 
vandværk. 

Man beregner en indtægt af 5000 kr. ved afg ift af haver og vand 
til næringsbrug og 25 øre pr. 1000 kr. af 2 mill. kr.s assurancesum: 
500 kr. , i a lt 5500 kr. Udgiften ti l drift og fornyelse: 8000 kr. samt 
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Idyl på taget. Gammel gårdbrrfod 
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5 pct. rente og afdrag af 250.000 kr.s anlægssum 12.500 kr., i alt 
20.500 kr., hvorefter der vil blive at påligne skatteyderne 15.000 
kr., som ville give en stigning af 1 Y2 pct. i skatten. 

Da der desuden skal afholdes byrådsvalg til nytår, vil udvalget 
anbefale at udsætte sagen. 

Stærkt forsynet med vandværker var Danmark ikke, 1891 kun 
18 byer. Odense fik 1853, Alborg 1854, København 1859; derefter 
kom i 70'erne Randers, Arhus, Horsens og Nyborg, i 80'erne 8 
byer og i 1890 og 1891 4 byer. 

I 1893 var assurancesummen for bygninger i Rønne: I byen 
5.572.750 kr., på markjorderne 1.409.190 kr. , i alt 6.981.940 kr. 
Den fordelte sig således (tallene i parentes ejendommene på mark
jorderne) : 324 (2) under 1000 kr., 461 (127) fra 1-2000 kr., 272 
(77) fra 2-3000 kr. , 124 (1 3) fra 3-4000 kr. , 102 (5) fra 4-5000 
kr., 169 (11 ) fra 5-10000 kr. og 105 (0) over 10000 kr. 

I den del af byen, der havde samlet bebyggelse, fandtes ca. 1760 
huse, nemlig indenbys ca. 1560 og udenbys ca. 200. 82 pct. af de 
indenbys ejendomme var således brandforsikrede for under 5000 kr. 

Udvalget regner med assurancesum på 2 mill. kr. og har således 
tænkt sig vandværkets ydeområde ret snævert. Da Nakskov 1885 
fik vandværk, blev vand indlagt i 373 af byens 511 ejendomme. 

Efter valget i 1894 sloges man i rådet endnu drabeligere om gas 
og vand, indtil de konservative efter mange års tovtrækkeri fik gen
nemført gasværket. I 1896 fremsender fysikus H ansen forslag om 
2000 kr. til undersøgelser. Forslaget modtoges med velvilje fra alle 
sider. Betænkelig var dr. Kabell. Nu havde man lige vedtaget at 
bygge gasværk til over 200.000 kr., og om kort tid skulle der skaf
fes endnu større beløb til anlæg af N exø-banen. N . C. Olsen ville 
have hele sagen udsat til budgetbehandlingen. Borgmesteren og 
Janus Olsen derimod Ønskede undersøgelserne foretaget, og den 
sidste udkastede den tanke, at man muligt kunne få et tilskud fra 
etatsrådinde Kofoeds legat. N . C. Olsens forslag faldt med 3 stem
mer, medens Hansens forslag, ændret til kun at gælde 1000 kr., 
vedtoges med stort flertal. Det vedtoges også at søge legatet. 

236 



VANDVÆRKET 

Ved 2. behandling vedtoges forslaget enstemmigt uden debat, 
og der nedsattes et udvalg, bestående af fysikus (7 stemmer), Fa
gerlund (6 stemmer) og dr. Kabell (6 stemmer). 

Udvalget tog straks fat på arbejdet. Man begyndte ved Buldre
gård nede ved åen og fandt i 32 fods dybde fra ca. 90 fod over 
havet vandlag med ret rigelig tilstrømning af vand. Efter professor 
Ussings råd ville man ikke gå længere ned end 50 fod. Gennem 
et 2" rør steg vandet 9 fod over jorden med ca. 1 td. i minuttet. 
Det var, sagde fysikus i et byrådsmøde, ikke wnuligt, at man i dette 
terræn i dalstrøget mellem Knudskirke-bakkerne og højdedragene 
ind mod Almindingen og op mod Klemens kirke kunne finde mere 
vand, end der behøvedes til at forsyne Rønne. 

Resultatet af boringerne svarede imidlertid ikke til forventnin
gerne, og særlig for at finde vandlag på så høj t terræn som muligt 
for at undgå maskinkraft, sØgte man længere Øst på, op til Elleby. 
Man brugte hurtigt de bevilgede 1000 kr. og indsendte på ny an
dragende til ministeriet om tilskud af etatsrådinde Kofoeds legat. 
Ministeriet bevilgede 500 kr. 

Grunden ved Elleby - ca. 1 mil fra Rønne - lå 13 7 fod over 
havet, og man fandt vand i fire forskellige dybder. Man regnede 
m ed i det dybeste på 64 fods dybde at have truffet samme vandlag 
som ved Buldregård. 

Fagerlund ledede undersøgelserne, for hvilket arbejde han skulle 
h ave sine udgifter betalt efter regning samt 500 kr. i honorar, det 
sidste dog kun, hvis der fandtes tilstrækkeligt vand. 

Man havde foretaget et par enkelte boringer i byvangen, men 
satte alt ind på at få et værk på hØjt terræn, så vandet kunne løbe 
uden mekanisk kraft ind til byen. Kun derved kunne et vandværk 
blive et aktiv, som gav overskud. 

1898 mener udvalget, at der kan fremskaffes 4 a 5000 tdr. vand 
i døgnet fra Elleby, når man vil tage det i en dybde af 15 a 20 fod 
under jordens overflade. Man vil grave brønd for at foretage prØve
pumpninger og beder om 2.000 kr. dertil. »Vi vil nemlig ikke bygge 
vandværk på sandsynlighed, men på sikkerhed,« skriver fysikus. 
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1899 er udvalget kommet til det resultat, at der kan skaffes til
strækkeligt vand, og fraråder flere prøvepumpninger. Man kan 
skaffe det nødvendige vand på 3 måder: 1) For at skaffe nok til 
sommerforbruget flere boringer i dalstrøget mellem Lyneborg og 
Vestermarie kirke. 2) At tage sommerforbruget ved pumpning fra 
Buldregård. 3) Skaffe vandreservoir med vand fra åen, opbevaret 
til sommerbrug. Udvalget anbefalede nr. 1 og 3, fraråder nr. 2, fordi 
pumpning i de 3 måneder vil fordyre driften. Man kræver, at rådet 
bestemmer sig nu. Skal der bygges i løbet af de første to år, må ud
valget have 15.000 kr. til fortsat arbejde, skal anlægget udskydes, 
2 a 3000 kr. til fortsatte boringer og pumpeforsøg. 

Boghandler Colberg, skønt fysikus' nære meningsfælle, stiller til 
2. behandling forslag om »i betragtning af vanskelighederne på 
pengemarkedet og de usædvanlig høje jernpriser« kun at bevilge 
et beløb til fortsatte undersøgelser. Og Colbergs forslag vedtoges. 

Fagerlund er gået ud af byrådet og i udvalget erstattet med jern
støber Blem. I 1900 er sagen ikke for i byrådet; efter vedtagelsen 
af Colbergs forslag nøjes man med stille at fortsætte undersøgel
serne. Først i 1902 begynder man atter at tale om vandværk. Nexø
banen, hvis ledende kraft er fysikus Hansen, tilbyder at give 12.000 
kr. i tilskud til vandværkets anlæg, mod at banen får vand fra vær
ket, et snildt forsøg på at få sagen rejst i rådet. Her er stemningen 
velvillig lunken. Måske for at lukke munden på den ihærdige vand
værksforkæmper fik N. C. Olsen virkelig byrådets flertal til at til
træde den tanke, at man skulle give fysikus koncession på anlæg
get, og dette besegles ved at vælge et særligt udvalg, bestående af 
N . C. Olsen, Kabell og Blem. Protokollen refererer, at udvalget skal 
»undersøge sagen, eventuelt også betingelserne for meddelelse af 
koncession på anlæg af et vandværk af private«. 

Allerede en måned efter, den 27. maj, er sagen for igen; jern
banen havde stillet som betingelse for de 12.000 kr., at værket 
skulle være færdigt den 1. maj 1903. 

Avisen refererer fra mødet: Udvalget opstillede sine betingelser; 
men den eventuelle koncessionshaver sendte et kategorisk nej, der 
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Springvandet på Store T orv, åbnet 1908 

afbrød al yderligere forhandling. Olivarius oplæser svaret, som fy
sikus havde sendt til det særlige udvalg: »At jeg ikke i den grad har 
mistet forstanden, at jeg vil gå ind på en for koncessionshaveren 
så meningsløs kontrakt, meddeles herved.« 

Dr. Kabell forsvarede koncessionstilbuddet som rimeligt; men 
fysikus svarede, at han betragtede »det hele som løjer«. Efter en 
lang diskussion - referatet fylder 10 spalter i »Avisen«s da store 
format - forkastedes Olsens forslag om at gå den traditionelle vej, 
udsættelse, med 6 stemmer mod 5, medens Blems forslag om at 
lade en ingeniør udarbejde overslag, inden man svarer banen, ved
toges med 7 stemmer. 

Kun N . C. Olsen går bestemt imod i en stor tale i et af møderne. 
H an regner jernbanens tilskud for alt for lille over for en udgift 
på 300.000 kr. Venter man nogle år, kan konjunkturerne bedres, 
så værket kan opføres de 12.000 kr. billigere. Også pengemarkedet 
kan blive bedre. Der er ingen garanti for vandmængden, da prøve
pumpningerne er blevet udføre i en fugtig periode, måske »de un
derjordiske søer nu er udtørret«! Selv om vandet er godt drikke-
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vand, er det måske »ikke brugeligt til kedelbrug«. Tilhængerne af 
værket slog på, at det var den velhavende del af befolkningen, der 
skulle have vand; dette ville Olsen ikke gå med til, da hele byens 
befolkning kom til at betale værkets underskud og dermed de vel
havendes vandforbrug. 

Olsen beregnede, at 25 a 30 pct. af de mindre huse tog vand og 
50 pct. af de større. Han kommer derved til 590 vandforbrugere og 
beregner en indtægt af 8.35 7 kr. mod en udgift på 13.000 kr" og 
efter en beregnet nedsættelse på 1.500 kr. af brandkontingentet, 
bliver underskuddet 4.643 kr. til underskud og forøget skatteud
skrivning af 2.500 k r. årlig. 

Modstanden nyttede ikke; byrådet turde ikke længere stampe 
imod kravene. Som konsulent antoges ingeniør T. R. English, Kø
benhavn, gasværkets ingeniør. 

Prøvepumpningerne blev en skuffelse. Af den i rådets arkiv lig
gende brevveksling fremgår, at fysikus havde sat sig i hovedet, at 
Elleby skulle give 7 .000 tdr. i døgnet, hvilket Fagerlund havde an
slået som byens vandforbrug. Pumpningerne gav ganske vist et par 
dage 6.500 tdr.; men ydeevnen sank ned til 2.000 tdr. ved de fort
satte pwnpninger. Ingeniøren vægrer sig bestemt mod at love mere, 
end han ved, der kan holdes. Der bygges to brønde ved Elleby, og 
han siger, at derfra kan kun skaffes 5.000 tdr. vand i døgnet. Da 
sommerforbruget anslås til 9.500 tdr. i døgnet, foreslår han at lave 
station ved Buldregård og derfra i sommertiden oppumpe 4.500 a 
5 .000 tdr. vand daglig - alt under forudsætning af, at hele byen 
bliver forsynet med vand. Efter Fagerlunds opgivelser skulle der fra 
Buldregård kunne skaffes 5-6.000 tdr. vand . 

Ellebyværket skulle være hovedanlægger; det lå så hØjt, at vandet 
uden pumpning skulle kunne løbe ind til den påtænkte beholder 
ved Tomeværket. Buldregårdsværket skulle være reserveværket og 
kun bruges, når Ellebyværket ikke hrnne klare forbruget. 

Og fysikus måtte bøje sig for kendsgerningerne. 
I september kan Olivarius foreslå at svare banen, a t man vil bygge 

vandværk, og han føjer til: Ikke nogen større sag har vakt mere 
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sympati end denne hos borgerne. Og medens Avisen hidtil følgende 
H øjre er gået mod vandværk, beklager bladet i en artikel i novem
ber, at man ikke straks har antaget en ingeniør, som havde mere 
øvelse deri og mere forstand derpå - en venlighed til fysikus og 
Fagerlund -, og bladet skriver: Der er vandmangel i Rønne. 

I december er sagen for i to møder, i det første lyder endnu en 
røst om udsættelse; men i det sidste, den 23. december 1902, ved
tages det endelig at bygge. Og så går arbejdet sin gang. Fra Elleby
gård i Vestermarie og Buldregård i Nyker købtes de nødvendige 
arealer. Entreprenørerne Løsel og D amgaard fik ved licitation over
draget hovedarbejdet, Løsel rørlægningen fra kilderne ind til byen 
og Damgaard rørledningen i byen. Et københavnsk firma, Timm, 
udførte hus- og stikledninger. 

Værket begyndte med tre brønde ved Elleby og ved Buldregård 
et pumpeværk, der bestod af en petroleumsmotor. Sammen med 
maskinhuset byggedes en meget tarvelig bolig til maskinpasseren. 
Som vandværksbestyrer antoges gasværkets bestyrer, Mogensen, med 
løn 500 kr" stigende, når værket fik over 1.000 forbrugere, med 
40 kr. årlig for hver 100 ny forbrugere. Desuden kunne han »under 
særlige omstændigheder efter udvalgets formands tilladelse få lov 
at leje befordring i tjenesterejser til Buldregård og Elleby«. 

Maskinpasser blev skomager Ludv. Nielsen: 200 kr. om året, fri 
bolig og belysning samt 2 kr. pr. døgn på indtil 10 timers arbejdstid, 
dog mindst en løn af 300 kr. årlig. 

For 1.600 kr. købtes 9.000 kvadratalen jord af Torneværket til 
højdereservoir og filtreringsbassiner. 

Udvalget havde sat sig i hovedet, at værket skzdle indvies den 
15. november 1903; for da var det kongens jubilæumsdag. Det 
kneb. Vand og vejr havde lavet hindringer ved Elleby; men fra Bul
dregårdsværket var man i stand til at pumpe vand gennem de fær
dige ledninger. I udvalgets protokol står, at hr. Blem skulle »arran
gere et rør på St. Torv, der den 15. kan afgive en passende vand
stråle ved åbningshøjtideligheden«, og »det overdroges til forman
den at ordne en tarvelig frokost og en køretur til vandværket«. 
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Efcer indvielsen skulle der så være »kongemiddag«, og til denne 
havde e t byrådsudvalg indbudt alt, hvad der fandtes af overordnede 
embedsmænd i Rønne. Men så kom der en kæp i hjulet. Bornholms 
Social-Demokrat spurgte om, med hvilken begrundelse byrådet for 
byens penge inviterede alle embedsmænd til gilde. Og dette vakte 
næsten panik i byrådet. Vi ved ikke, om det passer; men der for
tælles, a t et par af de mest velhavende blandt udvalget betalte hele 
gildet af deres egen lomme. 

Men ved indvielsen på St. Torv stod der »en passende vandstråle« 
op af røret, og en brandsprøjte sugede vand fra ledningerne, sendte 
det til vejrs og ud over publikum. Og vandværket var indviet. 

Ingeniør Englishs overslag i 1902 lød på 235.00 kr. for anlæg
get, og han beregnede med en tilslutning af 1.000 ejendomme en 
indtægt af 11. 7 44 kr. plus 5 pct. rente af jernbanens penge. Som 
udg ift 13.900 kr., og værket skulle således give 1.5 56 kr. i under
skud. Anlægssummen blev 50.000 kr. større. Regnskaber for 1904-5 
viser en indtægt af 15.384 kr. og en udgift af 17.101 kr. , altså et 
underskud på kun 1.716 kr., og det første resultat blev således gun
stigere, end ingeniøren havde anslået. 

D et var også noget andet end de 15.000 kr.s underskud, som 
regnskabsudvalget 10 år før havde bebudet. Men der er også sket 
en betydelig forrykning i husenes tal og i assuranceforholdene. Ind
byggertallet var nu ca. 9.100, en stigning af halvsjette hundrede; 
de beboede huses tal var gået op med 325 til 2.107. Endnu betyde
ligere var stigningen i brandassurance. 

Men det betydeligste var, at Venstres leder endelig efter over en 
halv snes års ihærdig kamp mod modstanden havde fået byen skaffet 
godt sundt drikkevand til afløsning af det usunde og uhumske vand, 
der fandtes i så mange af byens brønde. 



ARBEJDERBEVÆGELSENS 

BEGYNDELSE 

Byen voksede stille og jævnt i indbyggertal og virksomhed. Medens 
byggeriet fra 1890 indtil 1895 stadig blev ringere og i dette sidste 
år nåede dødvande, steg det rask opad i de kommende år og nåede 
i 1900 en størrelse, man siden skulle helt hen i 30'erne for at 
finde tilsvarende. Det livlige byggeri mediØrte nogen stigning i 
arbejdernes lønvilkår. Der blev i tiårets løb oprettet adskillige fag
foreninger; men de var svage; de fleste stod alene uden forbindelse 
med de tilsvarende organisationer ovre og uden egentligt samar
bejde her. Fra socialdemokraternes politiske forening udfoldedes 
megen virksomhed for at få arbejderne fagligt organiseret. Den 
politiske forening, Socialdemokratisk Forbund, oprettet den 11. juli 
1890, talte i de første år kun omkring 100 medlemmer, og da var 
dens indflydelse blandt arbejderne ikke stor. Stenhuggerne havde i 
1890 (15. februar) fået dannet deres fagforening; den holdt i nogle 
måneder, rejstes påny i 1892, opløstes efter halvandet års forløb 
for endelig fra 28. februar 1897 at få levedygtighed. En af van
skelighederne for såvel den faglige som politiske bevægelse var 
bornholmske arbejderes uvilje mod de svenske arbejdere. Der var 
i 90'erne megen bitterhed mod svenskerne, også fordi de beskyld
tes for at hjælpe arbejdsgiverne til at holde lønnen nede. Alligevel 
ser man blandt de ivrigste organisationsfolk i denne periode en 
række indvandrede svenske arbejdere. Men helt hen i det nye år
hundrede mærkedes dette fj endskab inden for arbejdernes rækker. 
Fagforening startedes af snedkerne 4. november 1892; den omdan
nedes 1894 til »Tømrernes og snedkernes fagforening«; slagteriar
bejderne 20. maj 1895, formerne ligeledes 1895. Bagerne kom i 
1896; her var det en tysk svend, der fik samlet nogle af kollegerne; 
men en dag stak kassereren af til Sverige med kassen, og foreningen 
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sygnede hen, og først i 1904 kom der atter liv i den. I 1898 fik 
malerne deres forening, og i 1897 lykkedes det efter flere forgæves 
forsøg at få den store arbejdsmandsstab til at gøre en begyndelse. 
Det var den senere skolebetjent Magnus Olsen, der her gik i spid
sen, og som i fagene var det yngre socialdemokratiske arbejdere, 
der sluttede sig til. De ældre var det vanskeligt at få med. Lige
gyldighed og frygt prægede den store del; hos de arbejdere, der var 
husejere, og det var de fleste, lå særlig frygten for at få afskedigelse 
og dermed udsigten til at miste huset, deres hjertebarn. 

De nydannede fagforeninger søgte ved forhandling med arbejds
giverne at opnå forbedringer. Kravene var beskedne, en fast arbejds
tid på ikke over 10 timer, nogle få øre mere i løn var de alminde
lige krav, og man følte det som et fremskridt, når der opnåedes 1 
Øres tillæg pr. time. 

Inden skomagersvendene fik dannet deres fagforening, havde en 
svend højst 10 kr. om ugen; men han måtte tage kosten alle ar
bejdsdage hos mesteren a 72 Øre pr. dag. Svendene fik således for
uden kosten 5 kr. 68 Øre i ugeløn, og for dette beløb måtte han 
føde sin familie alle ugens 7 dage og sig selv den dag, som var hel
lig, foruden at betale husleje, klæder, brændsel o. s. v. 

De bedst lønnede snedkere havde op til 25 øre i timeløn, de unge 
dog kun 20 øre. Men samtidig var lønnen i de fleste provinsbyer 
ovre fra 35-38 Øre. Ved forhandlinger om lønforhold beklagede 
mestrene sig altid over konkurrencen fra udenbys mestre, der alle 
arbejdede med uorganiseret arbejdskraft. Fagforeningen talte længe 
om at få fat i sine kammerater i de andre byer; men først i 1897 
rejste et par bestyrelsesmedlemmer til Nexø, hvor de fik 4 af byens 
9 svende med, der dog meldte sig ud dagen efter, og til Aakirkeby, 
hvor 11 svende straks dannede fagforening. I Hasle stod svendene, 
hvoraf de fleste h avde landarbejde til 150 Øre om dagen plus kosten, 
uforstående; året efter dannede 5 af byens svende en fagforening. 
Under forhand lingerne kunne mestrene udtale, at svendene - aldrig 
havde stillet krav om højere løn! Så langt trykket ned følte den 
bornholmske faglærte arbejder sig endnu. 
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Skolebetjent Magnw Olsen Slagteridirektpr T h. Nielsen 

Medens svendene i Allinge straks dannede forening, turde ingen 
Svaneke-snedker indlade sig på en så oprørsk handling. 

1892 indeholdt smedenes fagblad hele sommeren følgende op
fordring: »Husk altid, at den mindste timeløn bør være 27 øre i 
provinserne og 30 øre i København, samt at den længste arbejdstid 
bør være 10 timer pr. dag«. Endnu i 1897 var disse beskedne krav 
ikke nået; 23 a 25 øre var almindeligt i provinserne, og selv i de 
store virksomheder i København, f. eks. Burmeister & Wain, betal
tes kun 25 a 28 øre. 2 0 

Småstrejker, der fandt sted, endte som regel med nederlag for 
arbejderne, ofte fordi en del af de strejkende blev bange og faldt 
fra, eller fordi strejkekassen blev tom, og nøden viste sit skarpe 
åsyn i de strejkendes hjem. Småstrejker fandt sted i Rønne på tegl
værkerne, således hos Dittmer, og på kaolinfabrikkerne. 

lønnen var forskellig på de forskellige arbejdspladser. Medens 
Dittmer og Scheibye kun betalte 16 Øre i timen, gav mestre i byg
gefagene og støberierne op til 20 Øre til arbejdsmænd. Torne- og 

20. Dansk smedeforbunds festskrift 1938. 
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Buskeværkerne havde 11 timers arbejdsdag, om vinteren kun 10, 
og betalte i ugeløn om sommeren 11 og om vinteren 10 kr. Ra
bækkeværket betalte derimod 20 øre i timeløn, og med 11 timers 
arbejde kunne arbejderne komme op på 13 kr. i ugeløn. 

I en fagforenings arkiv findes en artikel, der dog aldrig nåede 
optagelse i bladet. En arbejdsgiver havde skrevet, at fagforenings
lederne satte splid, og det hedder i artiklen: »Vi kender et arbejds
sted, hvor arbejderne har en frygtelig respekt for deres arbejdsgiver. 
Nogle har moret, andre har harmet sig over at se, hvorledes hans 
arbejdere, når de nærmer sig arbejdsstedet og ser arbejdsgiveren, 
på et halvt hundrede skridts afstand skyndsomst får piben ud af 
munden og gemt i lommen og, når de så nærmer sig deres »herre«, 
skrår så langt uden om ham som muligt og ikke hilser, nej, går 
med hatten i hånden, til de er kommet godt forbi. Vi vil ikke sætte 
splid; men vi vil lære arbejderne at forstå deres menneskeret, lære 
dem, at de ikke skal krybe og bukke, men kræve deres ret og gøre 
deres pligt.« 

Længe fik arbejdsmændenes fagforening ikke lov at virke, før 
der erklæredes krig mod den. Arbejdsgiverne vedtog på forslag af 
Dittmer og bestyrer Scheibye, Torne- og Buskeværkerne, at erklære 
lockout over for fagforeningens medlemmer. Flere af arbejdsgiverne 
faldt dog fra, da det kom til alvor; de havde heller ikke så meget 
til overs for de kolleger, der betalte mindre løn end de selv; flere 
var for frisindede til at gå med til den slags krig - og tilbage blev 
kun de to helte, Dittmer og Scheibye. Men de to smed alle de orga
niserede arbejdere på porten og forlangte, at alle skulle underskrive 
en kontrakt, der forbød arbejderne at stå i fagforening og at beskæf
tige sig med løn- eller andre arbejdsforhold på arbejdspladserne. 
Til gengæld skulle arbejderne have 25 Øre mere om dagen, hvilke 
25 -ører dog skulle stå fast fra forår til efterår og kun komme dem 
til gode, der blev på pladsen uafbrudt hele sæsonen. Og til dette 
frække, men vel efter Dittmers mening for arbejderne lokkende 
tilbud var endda knyttet den uhyggelige bestemmelse, at der af de 
opsparede 25 -Ører skulle udredes, hvad der i sommerens løb kræ-
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vedes til at vedligeholde fabrikkens arbejdsredskaber og maskiner. 
Lockouten voldte stærkt røre i byen. Fagforeningerne sammen

kaldte til protestmøde, og Østre forsamlingshus' sal var stuvende 
fyldt med interesserede arbejdere og mange mest nysgerrige borgere. 
Snedkerforbundets leder, den senere københavnske borgmester Chr. 
Christiansen, talte med stærke angreb på de to arbejdsgivere, hvoraf 
Scheibye havde haft mod til at komme og forsvare sig. En enkelt 
arbejder, smed Ipsen, vovede sig i den lange og skarpe diskussion 
ud med nogle for kraftige udtryk, og Dittmer fik arbejderen idømt 
en bøde. Arbejderne samlede disse penge ind og betalte bøden (som 
Ipsen alligevel »sad af«), og de arbejdende samlede af deres fattige 
skillinger nogle hundrede kroner - et stort beløb den gang - sam
men til hjælp til de udsmidte. 

Kontrakterne og lockouten lykkedes det ikke arbejderne af få 
bugt med; men mødet og forfølgelsen mod de organiserede arbej
dere virkede som den stærkeste agitation i arbejderkredse. Og det 
lykkedes også de ihærdige forkæmpere i de sidste to år af halvfem
serne at få en ret god tilslutning til flere af de faglige organisationer. 

Aret efter - I. april 1898 - sluttede på initiativ af arbejdsmand 
Magnus Olsen og slagter Hans Jensen nogle af fagforeningerne sig 
sammen i »Den faglige agitationsforening«, der dog kun omfattede 
arbejdsmændenes, bagernes, formernes, slagternes, smedenes, sten
huggernes og stenflækkernes fagforeninger. Hans Jensen blev den 
nye sammenslutnings første formand. 

Det var det første skridt til et samarbejde mellem arbejdernes 
organisationer. Indtil da kendte de enkelte organisationer næppe 
hinanden; der var intet fællesskab, intet samarbejde. Denne dag er 
derfor en mærkedag i de bornholmske arbe jderorganisationers liv. 

For arbejdernes ledelse var det i den store del af 90'erne et træl
somt arbejde med skuffelser på skuffelser, en vandring i ørkenen, 
en kamp mod uforstand og vrangvilje, et arbejde, som ofte syntes 
aldrig at skulle føre nærmere målet. 

Men lederne var grebne af bevægelsens tanker; de nærede en glø
dende tro på, at der kunne skaffes bedre forhold for deres stand, 
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og de var fyldt med ungdommens sikre håb om at skulle nå noget 
betydeligt. Derfor lykkedes hverken afskedigelser eller and re for
følgelser. Mange af de afskedigede måtte dog søge andre arbejds
pladser eller rejse bort fra byen. Således søgte mange stenhuggere 
til Sverige og fik arbejde der en tid; en del af dette fags ledere hav
nede som slagteriarbejdere. På slagteriet var alle organiserede, og 
direktøren, Th. Nielsen, var en forstående mand, der ikke ville have 
kamp om organisationsretten. 

»Den faglige« tog med de små midler, de havde, kraftigt fat på 
agitationen , med små møder og husagitation, også enkelte store mø
der. D et er betegnende for tiden, at da foreningen havde fået maler 
J. Jensen, den senere overpræsident i København, til at tale ved et 
offentligt møde i »Curdts' Lund«, turde ejeren af skoven ikke huse 
fagforeningsfolkene - »den bedrestillede klasse havde truet med ikke 
at ville komme i lunden mere, hvis han blev ved at holde socialist
fest der« , hedder det i foreningens protokol. Til held for indbyderne 
var ejeren af »Sommerlyst«, vært i Højres højborg »Dannebrog«, 
Larsen, ikke så bange. Mødet blev holdt i Sommerlyst. 

Men virkningerne blev trods alt arbejde ikke store; sløvheden 
var endnu for stor. 

Den stærke indvandring havde trykket arbejdernes bestræbelser 
meget; men indvandringen begyndte at tage af. 1. maj 1898 var 
der kun ca. 70 svenske arbejdere med skibet fra Ystad, deraf kun 
5 kvinder og n ogle og tyve børn, der skulle ud som vogterdrenge. 
Landboerne havde tanker om som ny, billig arbejdskraft at hente 
piger fra Polen. På landboforeningens møde i 1898 havde man som 
punkt på dagsordenen: Bør vi arbejde på at få fremmed arbejds
kraft indført? Løjtnant Hans H olm, Simblegård, indledede med at 
sige, at indvandringen fra Sverige var taget af. Lønnen var fra 1885 
hos ham selv steget for karle med omkring 20 kr. årlig, medens 
pigelønnen var steget med 40 kr.; men man havde nu større besæt
ninger og krævede mere arbejde af pigerne. Der havde de sidste år 
lydt stærke klager over arbejdsforholdene: for dyr, for dårlig og for 
utilstrækkelig. Lønnen for faste daglejere var steget med 50 kr. 
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Andels1vine1lagteriet 

årlig. Holm fandt, at arbejdskraften ikke var dårligere end tidligere, 
heller ikke for dyr - blot den enkelte landmand blev hjemme og 
selv ledede arbejdet! Mange forlangte for meget arbejde af pigerne, 
og så søgte de til teglværker, der nu brugte kvindelig arbejdskraft, 
eller til byernes silderøgerier og -salterier. Landboerne drøftede 
derfor at indføre kvindelig arbejdskraft fra Tyskland eller Polen; 
men hidtil havde denne været for dyr. Man kom op på en dagløn 
af 2 kr. plus bolig med seng og sengeklæder. Tag dem dog kun 
i yderste nødstilfælde, sluttede Holm. 

I Hasle teglværk brugtes i 1900 polakker. 
Hen i slutningen af 98 udbrød en strejke, som skønt kun kort

varig fik en ret stor betydning for arbejdernes bevægelse. Den 1. 
december nedlagde arbejderne på byens fire trykkerier arbejdet. Der 
havde været forhandlet længe, men uden noget resultat. D er stod 
i den mærkelige fagforening kun 5 eller 6 typografer samt 3 af 
byens fire bogtrykkere. Der krævedes 1 krone mere om ugen, og så 
var der krav om bedre rengøring i lokalerne, som sjældent blev 
g jort rigtig rene, og hvis vægge og loft aldrig så en kalkekost. Der-
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næst havde man prøvet på at kræve spyttebakker; der var en del 
tuberkulose, »brystsyge«, som det hed da, og de syge gik og spyttede 
overalt på gulvene. I et af trykkerierne var det ene vindue, vel på 
grund af ælde, sømmet fast og kunne ikke lukkes op, og uden for 
det andet vindue, der dog kunne lukkes op, hvis man ønskede frisk 
luft, lå møddingen, der, som skik og brug var, kun tØmtes en enkelt 
gang om året. Typograferne ville helst have gennemført den for 
hele landet gældende overenskomst; men det var de klare over 
kunne ikke lykkes. Største parten af de arbejdende på trykkerierne 
var kvinder, der arbejdede for en ringe løn; de stod ikke i fagfor
eningen; danske typografer var den gang så store på det, at de ikke 
ville have kvinder i deres forening. Efter den samme år vedtagne 
overenskomst ovre måtte medlemmer af fagforeningen ikke arbejde 
hos arbejdsgivere, der ikke havde underskrevet overenskomsten - et 
forsøg på at sætte bom for tidens smudskonkurrence mellem bog
trykkerne indbyrdes -, og de fem-seks typografer havde valget mel
lem at få overenskomsten gennemført eller fo rlade øen - eller melde 
sig ud af fagforen ingen. 

Efter to dages forløb opnåedes et forlig med bogtrykker Tryde, 
»Avisen«, og redaktør Smidt, »Tidende«, medens strejken fortsattes 
på » D agbladet«s og Kieffers trykkerier. »Dagbladet« beskæftigede 
kun kvinder; de gik alle, og de holdt standhaftigt ud, skønt det 
ikke var let for dem. Den enes far havde noget før optrådt som 
skruebrækker hos Dittmer; en anden var fra et meget sekterisk 
hjem, og forældrene belærte hende daglig om den synd, hun begik 
ved at sætte sig op mod sin arbejdsgiver; dette var stridende mod 
Guds ord og Bibelen. Det var ikke alle de mandlige typografer, der 
var lige så standhaftige. Senere lykkedes det ved et kup at få det 
gamle personale ind på »Dagbladet«s trykkeri og skruebrækkerne 
afskediget, men dog uden at der opnåedes nogen overenskomst. En 
sådan opnåedes først, da »Dagbladet « fik sit eget trykkeri et halvt 
år senere. 

»Avisen « og »Tidende« indeholder i den følgende tid artikler, 
hvori de to blade stærkt beklager sig over, at de strejkende ikke har 
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gennemført de samme vilkår hos Colberg og Kieffer, som Tryde 
og Smidt nu er gået ind på. De beklager sig over smudskonkurren
cen - og jo ikke helt med urette. Samtidig retter de to blade stærke 
angreb på typograferne; en af Smidts artikler bærer den bombastiske 
overskrift: »En strejkeleder som skruebrækker«. Det hedder i a rtik
len om denne strejkeleder, at han havde svoret på, at hans hjerte
blod skulle rinde, hellere end at pigerne skulle komme igen på tryk
kerierne, før alle bogtrykkerne var gået ind på overenskomsten. 
»Strejkelederen « arbejdede endnu hos Smidt, og hans »skruebræk
keri« bestod altså i, at »Dagbladet «s gamle personale atter var 
gået i arbejde. Kort efter fik »lederen« for strejken imidlertid sin 
afsked, og samtlige trykkerier i Rønne var lukket for ham. 

Ikke så meget strejken som Smidts artikler vakte et stærkt røre 
blandt arbejderne. De havde ventet af Smidt, at han ville gå iod 
på typografernes ret beskedne krav. Arbejderne havde haft en varm 
forsvarer i »Tidende«, hvor r.-n. og » Justious«, under hvilke mær
ker skjulte sig bladets redaktionssekretær K. A. Petersen, i mange 
artikler talte de fattige arbejderes sag ud fra et socialistisk præget 
synspunkt. Han hånede den af borgerlige talere så ofte brugte hi
storie om manden, der gik ud for at finde den lykkelige mand, og 
da han endelig fandt en sådan, ejede denne sjældne mand ikke en
gang en skjorte på kroppen. »Ak ja«, skrev Justious, »vi kender 
ham så godt, han bliver så ofte stillet frem til beskuelse, når de fat
tiges krav og de riges samvittighed skal dysses i søvn« . 

De socialdemokratiske arbejdere følte sig skuffede, og nu fik Øn
sket om et socialistisk blad rigtig grobund i deres kreds. Vi må have 
vort eget blad, lød agitationen på partiets og på fagforeningernes 
møder. De gode arbejdere anede ikke rigtigt, hvad der krævedes af 
pengemidler for at oprette et nyt blad. Og med den ringe tilslut
ning, den hele arbejderbevægelse havde i Rønne som på hele øen, 
var tanken mest håbløs. Men arbejderne g ik på med den største iver. 

Noget blad fik de ikke. Men »strejkelederen « var på fagforbun
dets opfordring bleveo boende i Rønne; typografforbundets ledelse 
var bange for, at den opnåede første overenskomst mellem fagets 
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folk skulle blive rendt over ende; den stolede ikke helt på den lokale 
fagforenings medlemmer. Da man ikke kunne vedblive at berale 
manden understØttelse, og han heller ikke kunne blive ved at for
sørge sin familie for denne understØttelse, der udgjorde et beløb af 
10 kroner om ugen, fik lederne, H vidtfeldt i Kolding og Victor 
Petersen i København, den socialdemokratiske bladledelse i Køben
havn til at oprette et kontor i Rønne for den københavnske »Social
Demokraren«, og »strejkelederen« ansattes som »ekspedient« ved 
dette. Det skete dog først fra 1. januar 1900. 

I mellemtiden havde man oplevet den største lockout, Danmark 
endnu havde kendt. Den 19. maj 1899 udbrød lockouten, og den 
varede til 9. september, i 16 uger. Den opgjordes senere af arbej
derne til at have kostet disse ca. 16 mill. kr. i tabt arbejdsløn og 
understØttelser og arbejdsgiverne mindst det dobbelte, altså i alt om
kring 50 mill. kr. Der havde været en snedkerkonflikt i 7 jyske 
byer, og skønt svendene til sidst, den 10. ma j, tiltrådte en ved 
forhandling foreslået overenskomst, brugte arbejdsgiverforeningen 
denne sag til at lade den store styrkeprøve rage sin begyndelse ni 
dage efter. Et forsøg på voldgift førte kun til, at lockouten udvide
des; bl. a. blev de fattigt lønnede syersker i København afskedigede; 
arbejdsgiverne ville kamp og følte sig sikre på at sejre. 

Kampen endte med en voldgift, der gav arbejderne medhold på 
de fleste og vigtigste punkter, og lockouten endte som et nederlag 
for arbejdsgiverne. 

Et jysk venstreblad slog efter for liget fast, at arbejderne var gået 
»uantastet ud af den betydeligste kamp, noget lands arbejderstand 
har haft at bestå«. Og bladet tilføjer, at arbejderne »gØr det med 
den ros fra modstandere som fra venner, at d'hrr. arbejdere har ført 
kampen som rolige, ansvarsfølende borgere, ikke som den brutale 
og voldsomme m ængde, med hvilken man andetsteds må regne un
der lignende for hold«. 

Da de bornholmske arbejdsgivere stod uden for arbejdsgivertor
eningen, blev der ikke lockoutet nogen arbejder på Bornholm. Men 
den store strid vakte arbejdernes levende interesse. D er samledes 
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Snedker Samson Gårdejer Hans Hflmen 

frivillige bidrag ind; et beløb på 6.658 kr. fra hele Øen sendtes over 
til De samvirkende Fagforbund, deraf 1012 kr. alene fra tØmrernes 
og snedkernes fagforening i Rønne. Desuden betalte alle de arbej
dere, der stod i deres fagforening, ugentlige bidrag, således smedene 
3 kr. ugentlig af en ugeløn på 14-16 kr., og de sendte 1.597 kr. 
I alt gik der fra Bornholm over til de udelukkedes understØttelse 
godt og vel 17 .000 kr. 

Redaktør Oscar Jørgensen fra København talte ved møder i Røn
ne og Allinge, og arbejderne vedtog at betale 10 pct. af deres uge
løn foruden det sædvanlige. Han udkastede den tanke at give de 
udelukkedes børn et sommerophold. En betydningsfuld hjælp for 
de lockoutede ydede bornholmerne ved at tage denne tanke op. Der 
dannedes en komite, hvori man foruden socialdemokratiets ledere 
træffer folketingsmand M. Blem, begge venstreredaktørerne, Smidt 
og Frantz Nielsen, hvilken sidste havde afløst Stenbæk ved »Dag
bladet«, boghandler Colberg, herredsfoged Rasmussen, fysikus Han
sen og dr. Dircks, pastor N. C. Hansen (den res. kapellan), land
inspektør Kofoed, sagfører Carl Petersen og købmand F. Svendsen. 
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Komiteen modtog også bidrag i penge, klæder o. s. v. Det var ikke 
så ringe et antal af de udelukkedes børn, der fik et godt ophold en 
tid hos bornholmere. Særlig redaktør Smidt g jorde et godt arbejde 
her, ligesom han i sit blad stillede sig helt ud på arbejdernes side. 

Skønt store dele af offentligheden nærede sympati for arbejderne 
i denne store kamp, mødre bestræbelserne for at hjælpe børnene 
også modstand. Smidt henvendte sig på udvalgets vegne til damp
skibsselskabet om frirejse for børnene, men fik afslag; ved at give 
børnene frirejse stØttedes arbejderne, og det skulle dampskibsselska
bets bestyrelse ikke ha ve noget af. »Tidende» kalder den tankegang, 
at børnenes nød skulle bruges til at gøre forældrene møre og tvinge 
arbejderne til at kaste sig i støvet, for afskyelig og hjerteløs. 

Ved Socialdemokratisk Forbunds stiftelsesfest den 3. september 
1899 i Curdts' Lund talte Borgbjerg og sagde bl.a.: Tak for den 
store stØtte, De har ydet de udelukkede, og fordi De her på Born
holm gik i spidsen i arbejdet for at antage udelukkedes børn, så 
det vakte genlyd over hele landet. 

Man var endelig kommet så vidt med arbejdet på at få anlagt 
banen fra Rønne til Nexø i 1899. Også her gærede det stadig, og 
arbejderne nedlagde arbejdet, først rønnearbejderne, senere holdene 
ved N exø og ude på linien. De krævede timelønnen op fra 25 Øre 
til 30 Øre. Entreprenøren, Hoffmann, bød en dagløn af 3 kr., men 
for 11 timers arbejde. Der manglede imidlertid organisationens ryg
stød, og de strejkende svigtede efterhånden. Lønnen blev dog for
højet til 27 øre, og der lovedes en 10 timers arbejdsdag. Men det 
varede ikke længe, før Hoffmann, der optrådte meget hovent over 
for arbejderne, atter krævede 11 timer, til tider endda forlangte 
søndagsarbejde udført også for 27 Øre i timen. 

Murerne fik ved forhandling 10 timers dag; de havde krævet 35 
Øre, gik ned til 33, men måtte nøjes med 30, en forhøjelse på 2 Øre 
i timen. Så opnåede de samtidig, at alt nyt arbejde skulle udføres 
i akkord. 

Den store lockout, de lokale strejker, Socialdemokratisk Forenings 
agitation havde imidlertid vækket arbejderne af deres søvn. Til en 
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I. majfest 1899 havde arbejderne en procession på 3-400 deltagere 
og godt 1000 mennesker om talerstolen i Sommerlyst. Venstre holdt 
hvert nytår politisk møde i Østre forsamlingshus; 1900 talte folke
tingsmændene Blem og Ingv. Jensen; ved dette møde var social
demokraten slagter H. Jensen dirigent, bødker Jensen og gæstgiver 
J acobsen angreb Venstres politik, og dirigenten sluttede Venstres 
møde med et leve for - Socialdemokratiet på Bornholm. Således 
refererer bladene. 

Den socialdemokratiske forening var før århundredskiftet nået 
op på over 200 medlemmer. I et aftryk af et påtænkt »Medlems
blad for samtlige faglige og politiske Arbejderforeninger på Born
holm« opgives, at der ved nytår 1900 var 15 fagforeninger i Rønne 
med 482 medlemmer og ude på øen fagforeninger med ca. 400 
medlemmer. Af disse ca. 890 fagforeningsfolk talte stenindustriens 
folk de 400. 

Det begyndende gennembrud for arbejderne ses også ved val
gene. Trods den stærke strid mellem Højre og Venstre har deltagel
sen i valg som regel været meget ringe. Ved et ligningskommis
sionsvalg i 1896 afgav 26 vælgere deres stemme og ved et hjælpe
kassevalg 17 vælgere. 

Socialdemokraterne vover sig 1899 for første gang frem med en 
selvstændig liste til et hjælpekassevalg, hvor de dog for at tage brod
den af, foruden to af deres egne, snedker Samson og gæstgiver Ja
cobsen, også har opstillet kassens formand, kæmner Ipsen. Højres 
kandidater, skoleinspektør Hjorth og tobaksforhandler Østerbye, 
får 99 og 96 stemmer, arbejdernes 80 og 73, fælleskandidaten 173 
stemmer. 

Ved et suppleringsvalg efter konsul John Hintzes død i 1898 
var bankbestyrer Ravn valgt, men forflyttedes efter fire måneders 
forløb til Odense - på grund af sygdom nåede han aldrig at give 
møde i rådet - og ved det nye valg lykkedes det Venstre at få klæde
fabrikant ].]. Tholander ind. Fagerlund var i 1897 erstattet af ven
stremanden boghandler Hans Colberg. Også navigationsskolebesty
rer Bidstrup var død og bleven erstattet med tobaksfabrikant H. P. 
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Løve Østerbye. Venstre opstillede ved dette sidste valg slagteridirek
tØr Th. Nielsen, blandt hvis stillere også var socialdemokraternes 
ledere; men Nielsen nåede kun 123 stemmer mod H øjres 153. 

For H øjre havde udfaldet af de højstbeskattedes suppleringsvalg, 
hvor Tholander valgtes, været en stor skuffelse, da begge partier 
derefter stod lige med hver 8 stemmer. Men »Avisen« trøstede sine 
meningsfæller med, at i byrådet har »ulven og lammet græsset fre
deligt ved hinandens side«. Og i en polemisk artikel mod »Tjdende« 
bemærker »Avisen« hånende, at ved alle vig tige afstemninger har 
i det mindste et par af den såkaldte opposition stemt med de kon
servative, f. eks. i gasværkssagen. 

Det så dog ikke godt ud for Højre; thi ved landstingsvalget sam
me år valgtes Venstres valgmænd i Rønne med 364 stemmer mod 
Højres 341. Det var første gang, Venstre sejrede over H øjre i Røn
ne. Ved det endelige valg satte Venstre landinspektør H. M. Kofoed 
ind i tinget med 24 stemmer mod højremanden kaptajn Jensens 23. 
En selvskreven vælger, Mi.iller, Vallensgård, havde meldt sig syg. 
Selv om han var mødt frem, ville man dog ikke have måttet afgøre 
landstingsvalget med lodtrækning, thi Mi.iller var venstremand. 

Efter nytårsskiftet 1900 skulle den almindelige vælgerklasse ti l 
valg af byrådsmedlemmer, og Venstre satte alt ind på at erobre alle 
S mandater. Der førtes forhandlinger mellem Venstres grundlovs
værneforening og Socialdemokratisk Forbund; men da Venstre nok 
ville have samarbejde og tage to arbejdere på en fællesliste, men 
bestemme, hvilke de to arbejdere skulle være, blev der intet sam
arbejde. Arbejderne valgte så den fremgangsmåde at tage seks af 
Venstres kandidater og to socialdemokrater, bødker V. Jensen og 
slagter H. J ensen, som deres liste. Ved valget gik det som i 1894 : 
Sagfører N. C. Olsen kunne Venstre ikke få styrtet; han vælges med 
420 stemmer. Venstres og socialdemokraternes fælleskandidater 
vælges med fra 35 7 til 515 stemmer. Socialdemokratiets to kandi
dater opnår dog 190 og 172 stemmer. Udfaldet viste, at Venstre 
og Højre rådede hver over omkring 300 stemmer, medens social
demokraterne nærmede sig de 200. Der afgaves 805 stemmer; ca. 
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58 pct. af samtlige vælgere stemte. Efter valget i januar 1900 havde 
Venstre foruden de to hØjstbeskattede Tholander og Colberg føl
gende repræsentanter fra det almindelige vælgerklassevalg: menig
hedsforstander P.A. Holm, regnskabsfører Chr. Bidstrup, fysikus 
Hansen, stenhugger Chr. Andersen, landinspektør H. M. Kofoed, 
snedkersvend Johs. Schou og jernstøber H . 0. Blem. 

Højre havde foruden N. C. Olsen følgende mænd: dr. Kabel!, 
snedkermester J. J. Dam, sagfører Janus Olsen, konsul Th. Ri.ibner
Wissing og tobaksfabrikant H . P. L. Østerbye samt rådets formand, 
byfoged Olivarius. 

Arbejderne havde strøget Blem og sagfører Carl Petersen af deres 
liste og havde den tilfredsstillelse, at den sidste ikke blev valgt; han 
havde været den mest umedgØrlige under forhandlingerne om fæl
lesliste. Venstre havde opstillet de to arbejdere for at splitte arbej
dernes stemmer; men de var ikke blevet valgt, hvis arbejderne ikke 
havde stemt på dem, og Venstre ville da kun have fået 5 mand valgt, 
medens Højre havde taget 3 mandater mere. Med århundredets ud
gang var Højres magt helt brudt; fra at have haft hele rådet på 
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enkeltmand nær var partiets repræsentation nu reduceret til 7 mand, 
borgmesteren iberegnet, medens Venstre rådede over 9 stemmer. 
Allerede i 1897 konstaterer redaktør Øllgaard Højres begyndende 
tilbagegang i medlemstal og tillægger agrarbevægelsen skylden, 
hvad den dog ikke kan have haft i Rønne. Fem år efter er den kon
servative forenings medlemstal gået ned til 71. Ti år før kunne » D an
nebrog« dårligt rumme foreningens medlemmer ved sine fester. 

Rundt i landet gik det Højre på samme måde og særlig, hvor der 
var virkelig t samarbejde mellem Venstre og socialdemokraterne. 
H øjre brugte mange steder den taktik at opstille »upolitiske borger
lister«. Det var udslaget af den almindelige politiske svingning. 

I R ønne var det mest hØjrepartiets kommunalpolitik, der havde 
sin store årsag til tilbagegangen. Selv om partiet havde haft endog 
mange dygtige mænd, og selv om partiet havde gennemført enkelte 
betydningsfulde og gode reformer - bølgebryder og gasværk f. eks. -
så havde hele partiets politik været præget af ro ting, først en ube
slutsomhed og frygt for at gennemføre de forslag, de selv havde 
syslet med, dernæst en hånligt afvisende holdning over for opposi
tionen. Højre havde tænkt på bedding, på tØrdok, på store havne
udvidelser, på gadeudvidelser, kloakanlæg o. s. v.; men når man stod 
over for gennemførelsen, veg man tilbage af frygt for stigningen i 
skatten, hensynet til de store skatteyderes pengepung. 

Venstres kommunalpolitik havde været båret oppe af partiets 
stærke og hårdhændede kritik. Og det synes ikke at have svækket 
partiets stilling, at der ofte var mangel på enighed i byrådsgruppen. 
Straks efter valget i 1894, hvor Venstre vandt sin første store sejr, 
måtte Tidende udtale sin beklagelse over frafald og forræderi i de
mokratiets kreds. Frafaldet bidrog til, at Højre i lige stærk udstræk
ning syltede sagerne, og kritikken blandt borgerne blev ikke mindre. 

Og Venstre blev traditionerne tro. Da man efter nytårsvalget 
1900 skal besætte udvalgspladserne, bragte, skriver Tidende, afstem
ningen »højst mærkelige og efter vort skøn sørgelige overraskel
ser«. Et nedsat udvalg havde fået det ny venstreflertals godkendelse 
af forslagene også til havneudvalget, fra Højre borgmesteren og 
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Ri.ibner-Wissing, fra Venstre Chr. Bidstrup, H. Blem, I. Tholander, 
H. M. Kofoed og navigationslærer Falk. Men i byrådsmødet foreslår 
Janus Olsen at ombytte landinspektør Kofoed med N. C. Olsen og 
navigationslærer Falk med købmand Bentzen. Både borgmesteren 
og ]. Olsen lader rådet vide, at »det var noget, der ikke kunne disku
teres om, der kunne blot afstemmes!« Lige til det sidste beholdt de 
gode højremænd diktatorlysterne. Der stemmes - N. C. Olsen får 
8 stemmer, Bentzen 8, Falk 8 og H. M. Kofoed 7 stemmer. To af 
Venstres folk har svigtet, den ene ved at undlade at stemme på Falk, 
den anden »ved helt at gå over og helt svigte sit ord« ved at stemme 
på N. C. Olsen i stedet for landinspektøren. Tidende skummer af 
raseri og lader sine formastelige meningsfæller vide, at når en mand 
har været med at vedtage en sag, så »må det være ham en æressag 
at stå ved sit ord og ikke ved afstemningen at luske sig fra det ... det 
er sørgeligt ikke at kunne tro en mand på hans ord« o. s. v. 

I det gamle havneudvalg sad 5 højre- og 2 venstremænd. Skønt 
denne fordeling ikke var retfærdig mod mindretallet - der burde 
være 4 og 3 - rettede det ny venstreflertal ikke uretfærdigheden, byt
tede den blot om. Ved Janus Olsens snedighed, borgmesterens dik
tatLU og et par venstremænds upålidelighed opnåedes det rette for
hold, 4 Venstre og 3 Højre. Når Janus Olsen snedigt også fik ven
stremanden Falk ombyttet med venstremanden Bentzen, skyldtes det 
ikke politiske, men havnepolitiske anskuelser. Tidende fortæller ær
ligt, at kun Tholander i havnesagen står på Venstres standpunkt. 
Blem, Chr. Bidstrup og Bentzen fulgte således ikke fysikus og Smidt 
i disses bestræbelser for a t spænde ben for alle havneudvidelser. 

Således begyndte Venstres kommunalpolitiske arbejde i det ny 
århundrede. 
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Imod det overdrevne værtshusliv og det for så mange familier 
ødelæggende drikkeri måtte efterhånden vokse en kraftig afholds
bevægelse frem. Det var inden for baptisternes kreds, bevægelsen 
cegyndte, og det var derfra, initiativet til et offentligt møde toge:;. 
Den 22. januar 1883 holdtes et sådant i baptistkapellet, og 9 mænd 
og 6 kvinder gik med i en forening, der krævede totalafhold af sine 
medlemmer. Baptisternes prædikant P. A. Holm blev den ny for
enings første formand til 1886, og fra 1893 udfyldte sadelmager 
Andreas P. Ipsen denne post med sror energi lige til sin død. 

På offentlige møder udfoldede bevægelsens folk en kras agitation 
imod drikkeriet. I foreningens første festskrift, ved jubilæet i 1908, 
fortæller P. A. Holm, at foreningen voksede og gik rask fremad, og 
særlig sluttede mange unge sig til tanken. Men festskriftet beretter 
også om den modstand, bevægelsen mødre. »Den gamle drikkevane 
var indgroet, og der sås ikke nogen skam i at drikke sig en ærlig 
rus«. En afholdsmand betragtedes af den store mængde som en sær
ling, og det regnede med spydigheder, fordi han ikke kunne tage sig 
en snaps eller drikke et glas punch. D et var her som over alt landet 
over, selv om det næppe gik så vidt her som i en anden dansk pro
vinsby, hvor byens gadeungdom samledes uden for det lokale, hvor 
en Good-Templar-loge holdt sine møder. Ved hujen og skrigen og 
ofte ved at slå ruder ind søgte den tankeløse ungdom at ødelægge 
møderne. Og da den lille bys to politibetjente ofte tilbragte en stor 
del af deres tid på værtshusene, lagde politiet ingen dæmper på 
optØjerne. 

Den ny forenings pengemidler var små; er kontingent af 15 øre 
kvartalet for mænd og 10 Øre kvartalet for kvinder, senere 25 og 
15, var alt, hvad man havde til agitationen. Man gik også angrebsvis 

260 



AF H 0 LDS BEVÆGELS EN 

I-l jpmet af V estergade og Strandstræde 

til værks; et 3 mands udvalg havde den opgave at passe på bevært
ningerne efter lukketiden, der var kl. 23. Nattesæde var almindeligt 
på de allerfleste beværtninger, og det var næppe vanskeligt for 
3 mands udvalget at anmelde tilfælde. Politiet måtte tage sig af an
meldelserne, ikke altid lige velvilligt; beværtere blev idømt bøder, 
og selv om nattesæde ikke dermed hørte op, indskrænkedes drik
keriet betydeligt. 

Det blev sikkert en stØtte for foreningen, da den gamle afholdte 
83--årige sognepræst Christensen meldte sig med. Han gjorde det 
lige før en bispevisitats, og det var ikke med glade miner fra alle, 
da bisp og præster måtte nøjes med sodavand til middagen i præste
gården. Kun et godt år nød afholdsfolkene godt af præstens stØtte; 
han døde pludselig den 16. november 1903. 

Afholdsbeværrninger kendtes ikke; i en diskussion udtalte et by
rådsmedlem en gang, at han ikke var sikker på, at det var lovligt 
at udstede sådanne bevillinger. Afholdsfolkene var i den første tid 
henvist til at holde deres møder og fester i de almindelige restaura
tioner, og man tænkte derfor tidligt på at få eget lokale. Man søgte 
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at købe brænderiet » Haabet« i Pistolstræde, men havde ikke penge 
nok dertil. I 1887 antog man en tidligere gårdejer fra Loftsgård i 
Nylars, Herman Muller, som vært, og i hans lokaler, først i Øster
gade, senere i Søborgstræde, havde man i 7-8 år lokaler. Man købte 
i 1895 hjørneejendommen Søndergade-Almegade, men måtte sælge 
den igen med 100 kr.s tab (for 1.900 kr.), da der ikke inden for 
medlemmerne kunne opnås enighed om at bygge der. 

Efter et par vellykkede basarer nedsattes i 1897 et udvalg med 
tilskærer Th. Rømer som formand, og resultatet af dette udvalgs 
arbejde blev Afholdshjemmet i Østergade, hvor man købte avlsbru
ger Chr. Kofoeds enkes gård for l 0.000 kr" byggede en toetages 
forbygning til gaden med sal bagved og lod den Østre ende af gården 
indrette til to lejligheder. Professor Bidstrup leverede tegning, og 
L. A. Grønberg var bygmesteren; hele bygningen stod foreningen i 
30.000 kr. Laur. Andersen blev bygningens mangeårige vært. Fest
skriftet siger, at »Rønne Afholdshjem stod dengang som det største 
og smukkeste i Danmark«. Afholdsfolkene selv ydede af deres ikke 
store midler, og bland t udenforstående fik udvalget mange til at 
tegne mindre aktiebeløb. 

Der var med glæde og begejstring, afholdsfolkene den 16. juli 
1898 indviede deres ny samlingslokale. De havde ret til at være 
scolte af dette resultat også på anden måde. Der var sket en betydelig 
ændring i Rønne-boernes syn på drikkeriet. Selv om værcshusenes 
antal var lige stort og den store del af byens befolkning ikke var 
blevet totalafholdende, så havde afholdsmændene gennem deres ar
bejde vundet respekt og lidt efter lidt fået de fleste af deres med
borgere til at forstå det forkastelige i det overdrevne drikkeri og til 
at anerkende det sunde og gode i bevægelsen. Det var ikke mindst 
denne bevægelse, der fik store dele af befolkningen til, om ikke at 
blive totalafholdende, så dog at erstatte deres gamle syn på »den 
ærlige rus« med viljen til et sundere mådehold. Afholdsforeningen, 
som de forskellige mindre Good-Templar-loger, der også var kom
met frem, bestod væsentligst af folk fra arbejderklassen, fiskere 
samt en del håndværksmestre. Byens overklassefolk sagde ofte, at 
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de så med sympati på bevægelsen; men de betakkede sig dog for 
selv at gå med. Desuagtet øvede de på sagens betydning troende og 
for rent afhold stærkt arbejdende afholdsfolk en betydning for ud
viklingen af byens liv, der var langt større og mere indgribende, 
end de fleste tænkte på. 

Bevægelsens ledere udførte et ivrigt arbejde for at udvide og 
holde sammen på foreningens medlemmer. Allerede 1886 dannede 
de yngre en selskabelig forening »Skandinavien «, da flertallet af 
afholdsforeningens medlemmer, en stor del var jo baptister, var 
imod alt, hvad der hed koncerter, baller o. lign. Forsigtig var man -
da et medlem foreslog at indbyde den kendte socialdemokratiske 
agitator, afholdsmanden A. C. Meyer, som taler, blev dette afvist 
af flertallet. Men »Skandinavien« indbød ham, og den veltalende 
agitator talte, så selv de ængstelige blandt afholdsfolkene var mere 
end begejstrede. 

Og i 1893 oprettedes en sangforening, der under musikdirektør 
Emil Madsens ledelse kunne give koncerter med virkelig god sang 
og musik. Disse to underafdelinger bidrog meget til a t holde sam-
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men på de unge inden for foreningen og havde deres store betyd
ning for bevægelsen. 

Også sporten tog man klogt op for at samle ungdommen, og 
deres idrætsforening »Stjernen« drev gymnastik for både mænd og 
kvinder. Fodbold kendte man endnu 1900 ikke på Bornholm; men 
man spillede kricket på Galløkken. Længe lykkedes det dog ikke 
at holde interessen vedlige for gymnastik. 

Sin største oplevelse fik foreningen, da Danmarks afholdsforenin
ger holdt delegeretmøde i Rønne i august 1899 med 320 deltagere. 
De mange fremmede kom med »Bornholm«, der da var nyt, og de 
indlogeredes hos privatfolk og på afholdshjemmet; der holdtes store 
møder i Rønne og Almindingen, og besøget fik et meget festligt 
forløb. 



VANSKELIGE OPGAVER 

H vad man ikke havde fået løse, var sagen om den sørgeligt be
rømte Nordre rende. Da man i 1899 byggede jernbanen til Nexø, 
indsendte beboerne igen andragende til byrådet. Fagerlund stillede 
på ny sine planer gratis til rådighed - og diskussionen gik høje i 3 
møder i byrådet. Brolægningsudvalget indstillede at lave kloakken, 
inden jernbanen fik lavet sine anlæg og dæmninger; skulle der 
senere lægges kloak gennem anlægget, ville det blive dyrere. Jern
banen ville nu betale sin andel i anlægget af udløbet til havet. Col
berg, udvalgets formand, ønskede af hensyn til jernbanen, at rådet 
tog stilling samme aften. Hvorefter sagen gik til 1. behandling i 
næste møde. Her gik N . C. Olsen bestemt imod; skatten var steget 
fra 62.000 kr. i 1891 til 104.000 kr. i 1899. Kloakken var ikke 
absolut nødvendig; renden var ikke anderledes eller værre, end den 
havde været i mange år. Fysikus og flere andre venstremænd slog 
stærkt på alle ubehagelighederne, også de sundhedsmæssige; men 
alt prellede af på den konservative frygt for nye udgifter. Selv læge 
K abell fandt nok en kloak »hensigtsmæssig, men ikke i den grad 
nødvendig«, at han kunne stemme for. 

Sagen gik til 2. behandling mod de to sagførere Olsens stemmer -
dr. Kabel! havde ikke lagt mærke til, at der blev stemt imod, ellers 
ville han også have gjort det, sagde han bagefter. 

Ved 2. behandling brugte N. C. Olsen hele sin talekunst til at 
hindre planen. Det var en privat rende, og en enkelt beboer kunne 
ved hjælp af vandsynskommissionen kræve, at renden skulle blive, 
og så slog han igen stærkt på kommunens økonomi. Fysikus lod 
ham vide, at alle lodsejerne havde skrevet under på en erklæring 
om rendens afløsning af kloak, at det var sundhedskommissionen 
og vandsynskommissionen, der havde det afgørende ord, og til slut 
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udtalte han sin glæde over, at Olsen nu var bleven sparsommelig; 
thi Olsen havde stemt for både dr. Kabells badeanstalt, gasværket 
og bølgeforbryderen. Borgmesteren afbrød: Bølgebryderen, og på
talte derefter det urigtige i at »omtale på en ringeagtende måde, 
hvad byrådet tidligere havde vedtaget«. Denne hyggelige diskussion 
fylder mange spalter i bladenes referat. Janus Dam ville i det tid
ligere møde have stemt for kloakken, sagde han, men nu var han 
blevet bange, fordi ikke alle beboerne havde skrevet under. Colberg 
og fysikus bad gentagne gange Olsen om at opgive navne på dem, 
der ikke havde underskrevet; men det ville sagføreren ikke. 

Og efter en diskussion, der efter referaterne at dømme må have 
varet i flere timer, stemtes der om brolægningsudvalgets indstilling. 

Begge partier rådede efter konsul Hintzes død, hvor venstreman
den fabrikant Tholander var blevet valgt, over hver 8 stemmer, 
når Olivarius gik med Højre, og resultatet af 3 møders drøftelse 
blev, at forslaget faldt med 8 stemmer for og 8 imod. Renden fik 
lov at ligge en tid endnu. »Tidende« beregnede, at udskydelsen ville 
komme til at koste byen 18.000 kr., der kunne spares, hvis man fik 
kloakken lagr i forbin delse med jernbaneanlægget. 

I de samme m øder drøftedes en anden hygiejnesag, idet et ud
valg havde indstillet at bygge en renovationsanstalt ude på fattig
gårdens grund. Kommunen skulle så selv afhente natrenovationen; 
bøndernes krav om betaling for afhentningen var blevet for store. 
Det laveste af de indhentede tilbud på opførelsen af en anstalt lød 
på 27.560 kr.; det laveste tilbud på afhentning lød på 4 .800 kr., et 
andet på 6.500 kr. Holdt man sig til det laveste, ville kommunen 
få en større udgift ved afhentningen på 700 kr., end hvis man selv 
overtog denne. Også denne sag gav anledning til lange drøftelser 
i ikke mindre end elleve møder, bl. a. om den bedste måde at rense 
tØnderne på, og fra ejeren af Curdts' Lund og flere beboere frem
kom protestskrivelser mod anstaltens påtænkte beliggenhed. Efter 
at man mest havde været enig og ladet afholde licitation, delte 
udvalget sig, og flertallet, fysikus og Ri.ibner-Wissing, holdt nu på 
at ofre de 700 kr. mere og lade bønderne vedblivende køre bort med 
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Gaden ved byåen ca. 1900 

tøndernes indhold. Sagfører Janus Olsen, der havde været meget 
ivrig for, at kommunen selv skulle overtage afhentningen - og der
ved få afhenternes tilbud presset noget ned - fastholdt sit stand
punkt. J anus Dam protesterede som håndværker alvorligt mod, at 
man lod udskrive licitation og påførte håndværkerne et stort ar
bejde, når man alligevel ikke havde til hensig t at bygge, hvortil 
Ri.ibner-Wissing undskyldende oplyste, at på det tidspunkt var der 
»ikke dannet noget flertal i udvalget«. For resten ville han ikke 
være med til at binde en større kapital i en anstalt, og man fandt 
muligt i fremtiden bedre metoder til løsning af dette brændende 
spørgsmål. Og så vedtoges for lukkede døre flertallets indstilling, 
og byrådet havde atter endt nogle bevægede diskussioner om et af 
de »brændende« spørgsmål med at skyde det ud til fremtidens af
gørelse. Det var i det samme møde, at rådet kunne magte at ende 
to sager således, både renovationen og nordre rende. 

Dette var i et møde den 30. maj. Allerede den 13. juni må rådet 
igen beskæftige sig med renden, idet lodsejerne meddeler, at de alle 
har skrevet under på bortfald af renden og forplig ter sig til at lægge 
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stikledninger til en kloak. Skrivelsen toges stiltiende til efterretning. 
Hvorefter man tog fat på en skrivelse fra jernbaneanlæggets for
retningsudvalg angående - ordningen af byens spildevandsafløb gen
nem jernbanevolden. Og efter nogen diskussion vedtages det på 
Colbergs forslag at gå med til en ordning, hvorved den vestre del 
af renden fra dens skæring med Lillegade føres gennem denne gade 
og Nørrekåsgade til Nørrekås havneplads. Det var den vestlige del 
af renden efter den forkastede plan, og det vil koste 2.000 kr. sam
tidig med, at ledningen gennem jernbanevolden ud i havet ansloges 
til 12.000 kr" 6.000 kr. for byens vedkommende. Der opnåedes den 
store fordel, at jernbanen nu lagde et udløb, stort nok til at kunne 
aftage hele nordre rendes afløb - og der opnåedes, hvad Smidt kaldte 
»begyndelsen på enden«. Nu kan det kun være et tidsspørgsmål, 
siger Tidende, når resten skal blive gennemført. 

Og det kom hurtigt. I januar året efter fik Venstre ved byråds
valget det absolutte flertal, 9 af 16, og nu lykkedes det endelig at 
få ordnet det stridsspørgsmål, der gennem årtier havde givet anled
ning til så mange drøje debatter i byrådet, sagen om den uhyggelige 
nordre rende. Staten havde krævet, at der skulle bygges ny arrest
bygning, og amtsrådet, der havde tænkt denne bygget oppe ved den 
nedlagte Østre kirkegård, søgre om byrådets tilladelse til at lægge en 
kloakledning fra bygningen gennem byens gader ned til renden. 
Brolægningsudvalget gik mærkeligt nok med hertil og ville endda 
have ret til at føre stikledninger til kloakken. Men fysikus, der er 
Jet ene medlem af gadeudvalgets tre venstremedlemmer, men ene
ste venstremand i sundhedskommissionen, der ellers bestod af seks 
konservative, får denne kommission til at indstille, at der ikke kan 
lægges lukket ledning til en overfladisk rendesten. Hvorefter by
rådet i et senere møde nægter tilladelsen. 

Dette skete i marts. I juni møder gadeudvalget og anbefaler et 
forslag fra fysikus om anlæg af kloak til afløsning af renden. I juli 
er sagen til 2. behandling, hvor sagfører N. C. Olsen stiller ændrings
forslag om, at alle bredejere skal afgive skriftlig erklæring om, at 
de frafalder enhver ret til at benytte renden (en sådan havde de i 
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det forrige århundrede afgivet nogle gange), at bredejerne yder et 
bidrag på 2000 kr. og amtsrådet ligeledes et bidrag på 2000 kr. , 
samt at amtskommunefonden skulle give lån til sædvanlig rente. 

Byrådet vedtager kloakforslaget med Olsens ændringer på nær 
kravet om de 2000 kr. fra beboerne. Og amtsrådet yder et lån på 
20.000 kr. Der går et år for at få lavet tegningen til anlægget, og 
gadeudvalget spørger byrådet, om arbejdet skal fremmes. Nu skal 
det være alvor; det hedder i forhandlingsprotokollen, at det vedtoges 
»at lade arbejdet udføre i år«. 

Denne vedtagelse gik dog ikke glat igennem. De tre konservative 
medlemmer, Janus Olsen, Kabell og N . C. Olsen, holdt lange taler 
og søger på alle måder at hindre kloakken - de havde aldrig set 
beboernes erklæringer; planerne burde prøves af en sagkyndig, da 
Fagerlund vel nok var en flink ingeniør, men ikke havde ledet 
noget større arbejde af den slags, sagde Janus Olsen. Kabell var 
forskrækket over, at overslaget fra juli 1900 til nu juni 1901 var 
steget med 4000 kr. , og derfor syntes han, at arbejdet burde udsæt
tes til næste år. Og N . C. Olsen brugte alle sine juridiske kneb på 
at få forslaget væltet og sagen udskudt. 

269 



VANSKELIGE OPGAVER 

Janus Olsens forslag om at sende sagen til prøvelse hos en anden 
ingeniør forkastedes med 6 stemmer mod 5, og derefter vedtoges 
planen en delig. Overslaget lød på 23.700 kr. 

En måned senere benytter N. C. Olsen en sag fra Smedegades be
boere om at få den Østre del af gaden optaget som offentlig til at 
rejse en ny lang debat om renden og særlig om de famøse under
skrifter. At alle disse forelå, var der ikke sikkerhed for. Colberg og 
fysikus trænger ham stærkt for at få navnet på den mand, der ikke 
har underskrevet; men det kunne ikke falde sagføreren ind at nævne 
mandens navn - privat ville han gØre der. Colberg havde uforsig
tigt i stridens hede oplyst, at udvalget selv ville købe rørene, og 
straks var modstanderne parat. Byrådet havde vedtaget licitation, 
og enten skulle der være licitation eller sagen standses. Så gør Øster
bye, der hidtil ikke havde blandet sig i diskussionen, opmærksom 
på, at denne sag ikke er på dagsordenen. Fysikus: Kan den da ikke 
komme under afstemning? Formanden undersøger dette - og så 
stemmer flertallet for, at afstemning ikke skal foretages. 

H ele debatten og afstemningen var så pærekøbingsk, at man ved 
læsningen af »Avisen «s referat tænker på Smides ord om »svinene i 
Almindingen, der stod udstillede til eget grin«. Selve sagen om Sme
degade glemte man helt at behandle; den måtte for i næste møde. 

Arbejdet overdroges til et københavnsk firma, og den omstridte 
kloaks afløsning kom til at koste 15.577 kr. Byrådet fik endda råd 
til at lægge en kloakledning i Strandstræde og et stykke i N ørregade. 

Adjunkt Aasteds standhaftige nej i 90'erne til hØjreflertallets krav 
om kloakken ført gennem haver og gårdspladser belønnedes. Og 
Fagerlund fik oprejsning for tidligere tids rort; han anlagde den nye 
kloak og ledede arbejdet, og selvfølgelig lagdes kloakken nu kun 
ned i gaderne. 

De almindelige sundhedsforhold Jod meget tilbage. I fysikus Han
sens beretning for et af de sidste år i 90'erne hedder det: »Afløbsfor
hold: rendestene af yderst tarvelig beskaffenhed. Natrenovation: 
tØndesystemet er nu indført i Rønne og begynder at komme frem i 
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de andre byer. - Der fandtes ingen offentlig losseplads til dagrenova
tion, og byrådet anviste en plads i stranden ud for Galløkken, syd 
for den gamle skydemur. - Drikkevand: i det hele slet. Kødkon
trol i alle byer. Foranstaltninger mod drik: virksomme afholdsfor
eninger. Foranstaltninger mod usædelighed: ingen. Badeanstalten i 
Rønne: lever endnu. Man søger fremdeles efter vand i Rønne« 
(1899) . 

Selvmord fandt ofte sted, i 1898 ni på hele øen. D ødsfald som 
følge af alkoholisme var ret almindelige, i Rønne hvert år et eller 
to tilfælde. Tuberkulosen hærgede stærkt; der anmeldtes i årene 
1896 til 1900: 23, 32, 21, 19 og 29 dødsfald; men de virkelige tal 
var sikkert langt større. Folk var ikke ivrige til at søge læge. Fej
lede de noget, slog de sig til tåls med, at det var »værk« (gigt); 
åreladning, plastre og »kloge koners« råd havde man mere tillid 
til end lægernes behandling. 

Der fandtes kun en tandlæge på hele øen (i Rønne) og af syge
plejersker i Rønne to på amtssygehuset. »Rønne kommune søger 
stadig at erhverve en uddannet sygeplejerske; der kommer af og til 
en sådan, og hun forsvinder snart igen. Af og til dukker der en 
privat praktiserende sygeplejerske op i Rønne, og hun søger også 
snart bort. Sagen er, at stillingen både fra det offentliges side og fra 
privat side er altfor ringe lønnet« . 

Fødselsoverskuddet i femåret 1896- 1900 var 511, fødslernes 
tal i de samme år fra 244 til 279. 

Forholdene i bagerierne var ikke gode overalt. Fysikus havde i 
1896 fået gennemført en vedtægt om renlighedsforholdene; de var 
påkrævede, men blev blot ikke overholdt i alle bagerier. »Tidende« 
ventede da heller ikke, at »vi herovre skulle gå i spidsen med så
danne foranstaltninger; det ville stemme al t for lidt med vor natur «; 
bladet ville glæde sig, hvis man ville lade sig belære af mere frem
skredne kommuner. 
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Ved de hØjstbeskaccedes valg nytår 1903 nægtede co af rådets be
tydeligste medlemmer, konsul Ri.ibner-Wissing og sagfører Janus 
Olsen, ae modtage genvalg. H øjre opstiller som nye mænd sten
værksejer Brodersen, sparekassedirektør Thorvald Lund, adjunkt 
N . Juul-Sørensen [SaksØ], konsul C. P. Lund og møller H . I. Ander
sen, til genvalg kun dr. Kabell og fabrikant Øscerbye; af de opstil
lede er Brodersen venstremand. »Avisen« agiterer med, ae nu skal 
der gøres noget for havnen. Venstres kandidater siger i en fælles
udcale lse: »Man er enig om, ae en udvidelse af havnen ikke for tiden 
er påtrængende nødvendig«. 

»Avisen« angriber voldsomt Venstre for dette stand punke: »Den, 
der opgiver vor havn, opgiver vor bys udvikling. Vi er mide i arbej
det, skriver bladet videre, har ladet ingeniører lave planer, nedsat 
en kommission af sagkyndige og den 13. oktober 1901 vedtaget ae 
lade udføre decailcegninger til en havn på grundlag af en bestemt 
plan .... Man har siden vore bedsteforældres dage eller endnu læn
gere tilbage tale og skrevet om havnens udvidelse - nej, lad os kom
me bort fra vrøvlet og ti l handling« . :2 1 

Også havnen havde gennem halvfemserne fulgt gode med i byens 
udvikling. Havne- og bropenge var i 1888 48.150 kr., i 1901 
62.698, en tilvækst af over 25 pct. Havnens gæld var i samme pe
riode gået ned fra 168.000 til 42.000 kr., og havnekassen lå med 
120.000 kr. i beholdning. 

Havnens udvidelse, ja, Avisen havde ret i, ae »man var mide i 
arbejdet« - og kunne trænge til handling, mere end vrøvl. Efter ae 
man i 1876 havde fuldføre den score inderhavn, havde sindene væ
ret optager af store planer om dok, bedding, udvidelser, bølgebry-

2 l. Bornho lms Avis 27. december 1902. 
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dere og ikke mindst om den store nØdhjælpshavn. Andragender og 
deputationer var gået til regeringen om statstilskud, dyre planer var 
lavet, stærke diskussioner havde fundet sted. Drømmen var stor
havnen, bygget af staten som nødhjælpshavn for isvintre; men rege
ringen var ikke stemt for nogen sådan, og Rønne-boernes anstrengel
ser svækkedes også af Nexø-kontrolløren J. H. Srubs endnu ihær
digere arbejde for at få nødhjælpshavnen lagt ved Nexø. 

Der havde en tid været en lille mulighed for statsstØtte til en 
større tilflugtshavn; men bornholmernes egen indbyrdes strid om, 
hvor havnen skulle lægges, ødelagde denne som andre planer. 

Så slog man af til mindre opgaver og søgte om at få tilskud til 
bygning af brydere på nordre rev og Trindelen, stadig tænkt som 
l::egyndelsen til den store tilflugtshavn. Dokken og beddingen var 
blevet til et lille slæbested; molerne over Trindelen og nordre rev 
opgaves; i slutningen af året 1892 vedtog højreflertallet at bygge 
bryderen på søndre rev, efter at man endnu en gang havde fået 
ministeriets afslag på nødhjælpshavnen. Staten lovede som tilskud 
80.000 kr. Denne vedtagelse gav anledning til voldsom strid, pro-
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testmøder i »Dannebrog« og angreb fra oppositionen. Så underligt 
det end lyder, var bygningen af denne bølgebryder blevet parti
politik. Højre samledes om bryderen, medens Venstre med så megen 
enighed, som dette parti plejede at udvise, gik imod. 

Læser man nu oppositionens indlæg mod bryderen, finder man 
disse m eget tynde og uden nogen saglig ballast. Vil man forstå det, 
at der gik partipolitik i denne havnesag, må forklaringen sikkert 
søges deri, at dampskibsselskabets ledelse og dets førere alle tilhørte 
og øvede indflydelse inden for H øjre. For dampskibene som for Øv
rigt for alle skibe ville det være af stor betydning, at der skabte:; 
rolige indsejlings- og losseforhold i h avnen. Til Venstre hørte en 
del af fiskerne, og for dem var dampskibenes interesser uden betyd
ning, fordi de med deres både kunne stryge ind i deres havn i al 
slags vejr lettere uden brydere på revene end gennem et begrænset 
sejlindløb. 

Noget n ye spørgsmål var det ikke med bryder på revene. 1813 
var en plan herom fremme, og i 1846 tænkte man igen derpå, men 
manglede som tidligere penge. 1881 androg 98 skibsførere og hav
neinteresserede byrådet om ae bygge beskyttelse på revene. 

To stærke besøgte møder i »D annebrog« afholdtes 1892 med 
8 dages mellemrum. Det første krævede nedsættelse af havneafgif
terne. Skulle dette gennemføres, blev det økonomisk vanskeligt for 
H øjre at gennemføre bryderprojektet. D et andet var sammenkaldt af 
den moderace »Borgerforeningen«, var besøgt af 8-900 mennesker 
og med 3 timers diskussion. Særlig fysikus Hansen slog på stor
trommen imod Højres planer og vandr stærkt bifald. Med stort fler
tal vedtoges en resolution - om taksternes nedsættelse. Bryderen 
nævnes ikke i resolutionen. 

Tilh ængerne var matte, og sagfører Janus Olsen fandt det uhel
digt a t drøfte brydersagen i en stor forsamling; det skete bedst i en 
mindre forsamling. »Vi alene vide«, skrev Smide. 

I en artikel 1893 fortæller redaktør Smidt, hvad byen trænger 
til, og det er meget: 1. Et kloakanlæg, særlig nødvendigt, hvis kole
raen skulle komme; 2. et vandværk; 3. et gasværk; 4. forbedret bro-
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lægning; 5. større trafikhavn, dog ikke nødvendig nu; 6. bølgebry
dere på revene, næppe; 7. nedsættelse af havnetaksterne og af kom
muneskatten i det hele! »For at byens skibsredere mulig kan spare 
et enkelt friholt, skal vi undvære alt dette«. 

Næsten daglig møder Tidende med redaktions- og indsendte ar
tikler og opråb, der alle søger at slå fast, at et bryderanlæg er den 
rene galskab og til havnens og byens ruin. Af alle kommunale strids
spørgsmål er det havnens forhold, der giver anledning til de ivrigste 
diskussioner ude i byen; brydersagen fordunkler al str:d om gas
eller vandværk, nordre rende o. s. v. For en gangs skyld står Højre 
fast og gennemfører forslaget om søndre revs bryder. 2 :! 

Kun ved at »en hjælpsom sjæl af den såkaldte opposition (lærer 
0. Kofod) stemte med Højre, lykkedes det at samle flertal for for
slaget«, er Tidendes vrede ord. 

Der holdes licitation, og i september 1893 antages de billigste 
tilbud, hvoriblandt var en lokal mands, medlem af byrådet og havne
udvalget, C. P. Lund, med tØmmerleverancen. Det er vel dette sidste, 

22. Se i øvrige K. Thorsen: Rønne Søfans Historie. 
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der får Tidende til at slynge den beskyldning ud, at nogle af tals
mændene har tænkt på deres egne interesser og »tænkt på, hvorledes 
havnens kroner under arbejdets udførelse skulle søge ind i deres 
egen private havn«. 

Og Fagerlund forlangte byrådsprotokollen tilføre en protest; for
slaget var ikke forelagt, behandlet og vedtaget i overensstemmelse 
med forretningsordenen. 

Som et led i kampen mod bryderen var særligt kravet om takst
nedsættelser benyttet, og oppositionen havde her en god hjælper i 
den meget talende og meget kritiserende formand for landbofor
eningen, proprietær Kirketerp. I Østre forsamlingshus holdt 400 
»skatteydende borgere, arbejdere og håndværkere« offentligt møde 
mod bryderen og for nedsættelser. Også landboerne holdt møder, 
dog kun om nedsættelser, særlig for smørafgiften. 

Oppositionen lod lister bære rundt fra hus til hus, og på arbejds
pladserne samlede venstrearbejdsgiverne deres arbejdere til under
skrift. Med 608 underskrifter (deraf mange konservative forret
ningsfolks) sendtes i slutningen af 1892 en adresse om takstned
sættelse til byrådet, og dette lader Riibner-Wissing affatte et meget 
snildt svar, hvor det bl. a. hedder, at »rådet ser i den tilsendte 
adresse med tilfredshed i det væsentlige en anerkendelse af dets 
standpunkt i denne sag.« Rådet har halvandet år før bevilget penge 
til statistisk undersøgelse af, hvor langt man kan sætte taksterne 
ned. Der arbejdes altså - og i flertallets sædvanlige tempo. 

I adressen var udtalt, at man nærer grundet håb om, at mini
steriet ser med velvilje på en nedsættelse. Byrådet stryger W issings 
ord om anerkendelsen og føjer ind i stedet for, at det ikke kender 
noget til ministeriets stilling; men man lover at overveje. 

Næste år går, uden at der sker noget, og i 1894 sender H. Blem, 
der er talsmand for takstnedsættelsen, påny skrivelse til byrådet, og 
udvalget møder senere med forslag om nedsættelser. Ministeriet 
kræver imidlertid - trods adressemændenes »grundede håb« - mo
tivering for nedsættelse, hvilket udvalget straks benytter til at stryge 
halvdelen af den foreslåede nedsættelse. 
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Barkskibet •T orde11sk jold• 

Og så i juni afslår ministeriet hele forslaget, der kun kunne be
vilges, hvis der skaffedes dækning ved forøgede indtægter på an
dre poster. I mellemtiden havde havnen fået den store udgift til den 
søndre bølgebryder. 

Lidt kom der dog ud af den store aktion. Hjemstedsafgiften var 
2 kr. pr. ton. I Svaneke var denne afgift kun 50 øre, og den store 
lokalpatriot, agent M. Christiansen, havde derfor ladet nogle af 
sine største skibe indregistrere i Svaneke. Efter fornyet andragende 
fik man afgiften nedsat til 50 øre. Det var et magert resultat for 
oppositionen og de 608 adresseunderskrivere. Man ophævede dog 
som en indrømmelse lodstvangen og nedsatte lodsafgifterne til det 
halve, en indtægtsformindskelse på 4.000 kr. Lodspengene gik nu 
ind i havnens kasse, og de 4 lodser fik fast løn på 1.660 kr. for før
ste lods til 1.14 5 kr. for 4de lods. 

Oppositionen fortsatte sin skarpe kritik af bølgebryderen. 6. fe
bruar 1895 skriver »Tidende« : »Bølgebryderen står og skal stå som 
et sørgeligt mindesmærke, der vidner om den forfærdelige vanrøgt, 
vore kommunale forhold have lidt under, og som et talende vidnes-
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byrd om den uhørte ringeagt, hvormed man har sat sig udover den 
stærke kommunale opposition! Men bægeret er måske ikke fuldt 
nok endnu? Vi skal måske endnu dybere ned?« Eftertiden kan kun 
glæde sig over, at H øjre stod fast og fik gennemtørr begyndelsen 
til havnens beskyttelse. 

Det er sagt, at den russiske regering blandede sig ind i spørgs
målet om bygning af brydere på revene. Om der ligger noget til 
grund, ved jeg ikke. Man skulle i Set. Petersborg have været bange 
for, at en havn med brydere over revene, der ville skabe en stor og 
sikker yderhavn, i krigstilfælde skulle blive brugt af Tyskland eller 
England som flådestation. Der gik i den samme tid rygter om, at 
Rusland h avde ønsket at købe Christiansø til kulstation. Et tysk 
blad havde modtaget telegram derom fra K øbenhavn. »Politiken« 
omtalte dette rygte og påpegede, at var der noget i rygterne, var 
det selvfølgelig russernes hensigt at skabe en flådestation, en ud
faldsport for deres flåde så at sige lige for næsen af Berlin. Men 
også tyskerne havde kig på Bornholm for anlæg af en krigshavn -
i Hammersøen. Hammerklippen udnyttedes jo allerede af et tysk 
selskab til granitbrud. Bladet pegede på den fare, der kunne ligge 
i disse spørgsmål for konflikt mellem de to lande, og sejrede Tysk
land, ville dets første handling blive at gØre Hammeren til orlogs
havn, hvorved det ville kvæle ethvert russisk forsøg på at foruro
lige de tyske kyster. »Politiken« håbede, at telegrammet ikke var 
andet end et uhjemlet rygte. Men var der noget i det, og hvis rege
ringen skulle være så kortsynet at give efter for Ruslands ønsker, 
håbede bladet, at »denne transaktion aldrig ville finde de andre 
statsmyndigheders billigelse. Thi overgivelsen af Christiansø i rus
siske hænder kan blive ensbetydende med Danmarks undergang« . 

Bryderen var færdig, nØdhavnen skrinlagt; så begyndte man at 
arbe jde for en dok. Allerede i 1876 var det på tale at bygge en 
dok; men det lykkedes ikke at få rejst det aktieselskab, som efter 
forslaget skulle bygge og drive dokken. Senere lod man en ingeniør, 
som vandbygningsdirekrøren havde udpeger, undersøge spØrgsmå-
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let, og resultatet blev en lille og utilfredsstillende bedding ved yder
havnen. Så dukkede de store planer frem om nødhavn og bølgebry
der, og doktorspørgsmålet glemtes. I 1887 opfordrede agent M. Chri
stiansen og købmand Wilh. Rønne byrådet til at tage sagen op; men 
det turde man ikke - bølgebryderen var jo ikke endnu vedtaget. 

I 1895 indstillede havneudvalget, at der bevilgedes 1.000 kr. til 
undersøgelse af betingelserne for en tØrdok eller ophalingsbedding. 
I rådet anbefaledes sagen fra alle sider. Fisker H . Jørgensen ønskede 
dog at vide, om man ikke tænkte på en udvidelse af havnen mod 
nord; men borgmesteren fandt ikke en udvidelse nødvendig, efter 
at man nu havde fået bølgebryderen og derved skaffet ro i yder
havnen. · 1 

Ingeniør Paulli udarbejdede to forslag, et med dok ude ved Ka
stelspynten med en dybde over tærsklen af 14 fod, til 526.000 kr., 
med 18 fods dybde 739.000 kr., et andet forslag med dokken nord 
for yderhavnen, hvor man senere i 1910 gravede ud og forlængede 
dampskibshavnen mod nord. Den sidste plan var beregnet at ville 
koste henholdsvis 390.000 kr. og 523.000 kr. Der var dog nogen 
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betænkelighed ved det indhug, denne plan gjorde i havnepladsen. 
Havneudvalget indstillede planen til 523.000 kr., hvorefter dok
ken skulle være 300 fod lang og 46 fod bred. Math. Bidstrup og 
fisker H. J Ørgensen hævdede meget rigtigt, at der på det foreslåede 
sted midt i hjertet af havnens trafik ikke var plads til en dok. Fy
sikus kunne ikke se, at der var nogen brug for dok, og man skulle 
i al fald lade en privatmand bygge den. Men de andre talere i det 
lange møde i april 1896 - Bentzen, Hintze, formanden og Blem -
holdt bestemt på at bygge i havnen. Blem henviste til, at der var 
syv jernskibe hjemmehørende i Rønne, som hvert år skulle i dok, 
og der ville nok komme flere andet steds fra. Sagen udsattes. 

I 1898 søger dampskibsselskabet om uddybning af sejlløbet, og 
man lader professor Teller lave flere forskellige projekter til en ny 
vesthavn. Havneudvalget er bange for udgiften og skriver, at det 
er »tilbøjeligt til at antage, at sagen uden skade muligvis kan ud
sættes i nogle år«; men presset fra »1866« er så stort, at udvalget 
kort efter slår om og foreslår at bygge en ny vesthavn til 1.240.000 
kr.; man er nu stemt for plan nr. 3, medens udvalget i det forrige 
møde holdt på plan nr. 2. Man anmoder professor Teller om at 
komme over til forhandling, og sammen med ham drøftes planerne 
i et møde kort efter. Mødet ender med, at sagen - udsættes. 

Der går et halvt år; Teller har fremsat nye ændrede planer; ud
valget vil have disse bedømt af en sagkyndig kommission; sagen 
går til cirkulation; senere vælges kommissionen. 

Men R ønne er sig selv lig, når der er tale om havnespørgsmål. 
Der h oldes offentlige protestmøder, en trækker i Øst, en anden i 
vest. Fysikus foreslår igen at udsætte sagen, og Blem møder atter 
med sin plan om tørdok. 

Detvar således ret motiveret, når Avisen før valget i 1903 skrev, 
at nu skulle Rønne-boerne »komme bort fra vrøvlet og til hand
ling«. Kort før havde man dog vist at kunne blive enig om noget; 
man vedtager på forslag af dr. Kabell at beplante »T rekanten« 
over for amtsforvalterboligen. Det vedtoges enstemmigt, der gik 
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Lilletorv ca. 1900 

blot 30 år, inden beplantningen fandt sted. Det var den 9. decem
ber 1902, at rådet efter havneudvalgets indstilling vedtog beplant
ningen. 10 måneder efter, den 13. oktober 1903, møder samme ud
valg med overslag, der lyder på 131 kr. 50 øre, men med bemærk
ning, at udvalget er imod beplantningen. Byrådet vedtog - ikke at 
beplante. 

Havnen, som den lå i begyndelsen af 90'erne, svarede ikke til 
tidens krav. Man havde gennem de sidst gåede 40 år anvendt ca. 
700.000 kr" deraf de 100.000 til opmudring og resten til udvidelser. 
H avnens gæld var 140.000 kr.; men kassebeholdningen op mod 
80.000 kr. Der var megen uro inde i havnen, så losningsarbejdet 
ofte blev afbrudt. Til de større og mere dybtgående dampskibe, der 
kom frem, manglede der kajplads og bedre indsejlingsforhold. Ind
sejlingen var 18 fod, inde i havnen kun 16 fods dybde; man Ønskede 
at få 22 fod eller i al fald 20 fod. Trafikken gik i 90'erne fra ca. 
40.000 tons gods op mod 60.000. 

Striden stod om 1) bedre indsejlingsforhold ved anlæg af bryder 
på Trindelen og uddybning, 2) en havneudvidelse ved en havn vest 
for dampskibshavnen, 3) tØrdok eller ophalingsbedding, og endelig 
det 4) en del af venstremændenes: kun at lave nogle nødvendige re-
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parationer. Alle diskussioner i rådet drejedes af fysikus hen om bøl
gebryderen, og han søgte stadig at slå fast, at denne ikke havde skabt 
ro i havnen eller været til nogen som helst nytte. »Fra den mindste 
fisker til den største dampskibsfører var man enig herom«, erklæ
rede han dristigt. 

Der går et par år, og i oktober 1901 stiller havneudvalgets flertal 
forslag om at tage den af Tellers planer, der bød på en havn vest for 
yderhavnen og med direkte indsejling fra havet, medens en anden 
plan havde indsejlingen fra yderhavnen og bro. Den første plan var 
tiltrådt af den sagkyndige kommission og ansloges til 1.250.000 kr. 
Kun C. P. Lund havde været imod kommissionens indstilling. Tho
lander var den eneste modstander i havneudvalget og foreslog C. P. 
Lunds plan: at grave yderhavnen mod nord for 250.000 kr. Parti
erne deles, Olivarius vakler; man skal ikke blot se på havnens øko
nomi, men også på byens. Kabell er bange for udgiften; men de to 

sagførere Olsen og særlig N. C. går stærkt ind for, at når man nu 
har ofret penge på store planer og bebyrdet en kommission med et 
arcejde, der har taget et par år, og da havnens økonomi tillader det, 
så t Ør man nu gå til en virkelig udvidelse. Chr. Bidstrup slutter sig 
hertil, medens fysikus går bestemt imod og stadig kræver takstned
sættelser i stedet for. Landinspektør Kofoed er stemt for den srore 
plan, men mener, at man ikke har råd til at gennemføre den. 

Diskussionen trækker så længe ud, at forhandlingerne må fort
sættes i det næste møde. Borgmesteren holdt ikke af, at møderne 
trak ud over hans spisetid . I det næste møde vedroges det med stort 
flertal, a t havneudvalget skal fremskaffe overslag og tegninger til 
Tellers plan. 

Skipperforeningen holder protestmøde i »Dannebrog«, hvor 1000 
mennesker er mødt op. Social-Demokratens lokaludgave bebrejder 
skipperne, at de ikke tidligere har fremsat deres mening. Byrådet 
havde været i en vanskelig stilling, skrev bladet, på den ene side 
kommissionens flertal, på den anden flertallet af de mænd, der i 
årevis havde sejlet på havnen. C. P. Lund var hovedtaleren og hæv-
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Søndre bådehavn i Rønne 

<lede, at man ved flertallets forslag fik to urolige havne, der kun blev 
rolige ved anlæg af to bølgebrydere, »hvilket ingen kan anbefale«. 
Skibsfører H. M. Kofoed bebrejdede byrådet, at det havde solgt til 
jernbanen den plads, der kunne have givet en rolig havn. Fisker 
Hans Jørgensen havde i sin tid gjort havneudvalget opmærksom på 
dette; men det havde ikke taget hensyn til ham. Senere fortrød man 
og søgte at få grunden tilbage; men det var for sent. 

1901 gik, 1902 gik med diskussioner og bladfejder, nu før valget 
i 1903 maner »Avisen« altså rådet »bort fra vrøvlet til handling«. 
Det kunne også gøres nødvendigt. 

Nødhavnstanken dukkede stadig op. »Nødhavn«, sagde hver god 
rønne- og hver god nexøborger, »er påtrængende nødvendig ved 
Bornholm«, og rønnemanden mente, at denne havn kun kunne ligge 
i Rønne og nexøboen det modsatte. Kun regeringen var ond nok til 
at mene, at der ingen anledning var til at bygge nødhavn hverken 
det ene eller det andet sted på Bornholm. Men der arbejdes ihær
dig t. På en international kongres i København 1902 tilrådede re
præsentanten for den nordtyske rederiforening stærkt anlægget af en 
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sådan nødhavn. »Politiken«s hr. Cavling refererede ham spøgefuldt 
således: »Op dukkede bag talerstolens rand en g lødende, skrællet 
vandmelon med guldbriller på. Der var hr. von Ehlers fra Bremen, 
der Ønskede at gøre den efter hans mening halvtyske Ø Bornholm 
heltysk ved anlæg af en tysk havn. « von Ehlers blev fornærmet. 
»Politiken« betragtedes den gang som er officielt organ. Samme år 
meddelte Ritzau, at en række norske skipperforeninger på foranled
ning af Dansk Navigatørforening havde udtalt deres fulde tilslut
ning til e t andragende om anlæg af en nødhavn på Bornholms Øst
kyst. Næste gang blev det nok svenskerne, der minder om den 
store trang, der er for at komme til Rønne, skrev Social-Demokra
ten og føjede til : »Af udenrigspolitiske grunde er ordet nødhavn i 
miskredit, når det stammer fra Bornholm «. 

I Rønne stod striden om Tellers store vesthavnsplaner. Social
Demokraten indtog en ret reserveret holdning over for kommissio
nens plan og mente ikke, at byen havde nytte deraf, da Øens forhold 
og krav til import satte snævre grænser for havnens størrelse. Im
porten afhang ikke af, om man byggede en stor havn, men af øens 
forbrug af varer. I en række interviews med byens borgere gav bla
det et billede af stemningen. Købmand Wilh. Rønne, der drev en 
omfattende virksomhed, fand t det mest nødvendigt ar lægge brydere 
på T rindelen og nordre rev, så fik man den nødvendige ankerplads 
og behøvede ikke nØdhavnen . Molerne kunne bygges i løbet af læn
gere tid, f . eks. en menneskealder; en ny trafikhavn havde man ingen 
brug for; sejlski bene var også nu ved at blive afløst af dampskibe. 

Fisker Han s Jørgensen beklager, a r der allerede er bygget en bøl
gebryder, der kun gør skade. En havn vest ude vil være et fejltrin , 
da den ikke bliver rolig, og den bliver dyr; flere bølgebrydere skal 
havnen absolut ikke have. 

Landinspektør Kofoed stod tvivlende; under en isvinter kunne 
der være brug for større havn; men sejlskibstrafikken var nedad
gående, og byens tidligere store skibsflåde blev stadig mindre. I mere 
end tyve år havde man drøftet planen om den store havn; men nu, 
da p lanen skulle realiseres, er stemningen mindre gunstig. 
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Konsul Riibner-Wissing fandt, at der var mangel på bolværks
plads, og selv om man var i en nedgangsperiode, skulle man netop 
da udføre arbejdet. Havnens udvidelse ville forøge omsætningen, 
skabe bedre plads til skibsbyggeriet; udviklingen gik i retning af 
større skibe; måske kunne Rønne engang få fast forbindelse med 
England, med anløb af tyske og svenske havne til fordel for land
brugseksporten. Riibner-Wissing så på fremtiden. Ordet nødhavn 
var ikke heldigt; det er en trafikhavn, vi skal have, og pladsen vester
ude siger den tekniske kundskab god for. Riibner-Wissing er sikker 
på, at Tellers plan nu vil blive gennemført. Forretningsfører Pepke 
(Hintzes skibsforretning) var imod enhver udvidelse som unødven
dig; der kunne højst ventes en større damper hvert år, og det byg
gede man ikke havn til 1 Y2 mill. kr. for. Tholanders forslag om den 
gravede havn var bedre; men den var der heller ingen brug for. 

Math. Bidstrup forudskikkede en bemærkning om, at »vor han
dels-, industri- og håndværkerstand kunne jo nok trænge til at er
hverve sig mere både af intelligens og energi« - de stod gennem
gående under landmændene. »De næringsdrivende i byerne har hid
til trøstet sig for meget med at have landet at handle med. De har 
lullet sig i søvn. « Vesthavnen var Bidstrup bestemt tilhænger af, 
og havnen magtede økonomisk at gennemføre denne plan. »Det vil 
være bedre at handle end at gå og klynke og klage over de små for
hold, her er. H vad hjælper den idelige tale om små forhold og klage 
over brugsforeningernes dannelse o. s. v., som om det kunne bringe 
os frem. De næringsdrivende bør tage sig sammen og hindringerne 
drive dem frem.« Den gravede havn var han imod. Derimod skulle 
man i fremtiden se at få en frihavn, hvor Søndre bådehavn lå. Ved 
en frihavn ville Rønne blive Østersøens store stabelplads. En havn 
her ville blive den bedste, men også dyreste; havnen vestude der
imod kunne man magte. Revene burde være indlagt for længe siden, 
så havde man fået en god havn. 

Efter at have lavet dette rundspørge møder Social-Demokraten 
senere med en redaktionsartikel, hvor redaktør Hauge først frem
hæver, at havnen har en alt for ringe vanddybde, og selv om Øje-
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blikket ikke synes at kræve mere bolværksplads, kan den tid let ind
træffe, da pladsen igen, som den har været før, bliver for kneben. 
Samtidig med, at der strides om den nye havn vesterude, må havnen 
have en meget kostbar istandsættelse af den gamle havns bolvær
ker, og det ville være naturligt sammen med dette arbejde at uddybe 
og istandsætte den tilstedeværende havn. Søndre bolværk og den 
del af bolværket, hvor dampskibene lægger til, er faldefærdigt. 

Hauge foreslår at udvide havnen inden for de bestående rammer, 
flytte søndre bolværk et godt stykke mod syd og gøre det bredt nok 
til losning og ladning; knækket på vestre mole med havnefyret må 
så rettes, eventuelt forlænges udefter. Endvidere anl.:efaler han en 
uddybning til 20 fod af dampskibshavnen, muligt af begge bassiner. 
lavede man alt dette, som havnen kunne magte, betød det blot en 
udsættelse af vestre havn; denne kunne altid senere gennemføres. 
Hauge troede dog, at vestre havn blev overflødig, hvis hans tanker 
gennemførtes. Den gravede havn mod nord var der ingen grund til 
at diskutere; bygningen af toldbod og banegård havde ødelagt denne 
mulighed for at skabe den bedste havn ved Rønne. 

Skibsbygmester Bech tilsendte byrådet et forslag, der i meget 
svarede til Hauges tanker. Det blev næppe drøftet, thi havneudval
gets store flertal var fast bestemt på at gennemføre Tellers plan 
uden hensyn til den store modstand mod planen. Man nåede dog at 
få dampskibskajen rep~lreret, inden Teller i 1904 var færdig med 
sine planer. 

I 1904 fremsatte Blem forslag om en tØrdok. Et halvt år før stre
des man om den Bech' ske plan om udvidelse mod syd. Et år før slog 
C. P. Lund drabelige slag for en gravet havn mod nord, alt sammen 
mens man kæmpede for Tellers plan om en trafikhavn vesterude. I 
alt blev den højeste sagkundskab påberåbt - og lige langt kom man 
med det hele. Avisens ord »Ud af vrøvlet« havde ikke gjort stillin
gen klarere. »SorglØshed er netop det, der i særlig grad kendetegner 
vor kommunale styrelse«, skrev Social-Demokraten og opfordrede 
til at uddybe og udvide havnen så meget, som forholdene tillod, og 
lade alle de store planer fare. 
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Den gamle kao!inkaj 

Endelig den 2/2 1904 nåede Tellers planer frem til byrådet. 
1866's bestyrelse havde i skrivelse anmodet om en havneudvidelse 
og uddybning i stedet for en dok. Sagfører Carl Petersen udtalte 
bl. a. i byrådsmødet: I 1895 havde man bevilget 1000 kr. til teg
ninger til en dok, og sagen anbefaledes fra alle sider. 1903 havde 
der været 40 dampere i havnen, flere af disse »ville sikkert« have 
brugt dokken. Både han og Blem talte varmt for dokken; men 
N. C. Olsen gik imod, selv om han i 1895 var gået med til for
slaget, der »blev båret frem af en mægtig begejstring« hos forslags
stillerne. Kabell var meget bedrøvet over, at man nu kuldkastede 
de planer, man i to år havde ofret penge og diskussioner på. Han 
ville være med til en stor udvidelse, men ikke til en dok. Blems 
jernstøberi ville få fordel af dokken, ikke andre. Det udviklede sig 
til en skarp disk-ussion. Borgmesteren ville have udsættelse, så med
lemmerne kunne se Tellers tegninger og overslag, der var kom
met samme dag; men Blem ville have afstemning straks for at se 
stemningen, »ellers blivere sagen syltet som alle andre sager før.« 
Borgmesteren: »Skal vi så uden videre lade sagen udgå til 3. behand-
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ling. « Blem: »N ej, jeg foreslår . . . « men borgmesteren afbrød ham: 
»Så stemmer vi om , at sagen udsættes.« Og Olivarius rakte hånden 
op, og ham fulgte Colberg, N. C. Olsen og Simon Madsen. - Resten 
stemte imod eller undlod at stemme. Så sattes dokplanen under af
stemning og vedtoges med 9 stemmer mod 5; C. P. Lund stemte 
ikke. Et par ændringsforslag fra selve forslagsstillerne om at bygge 
dokken længere og bredere blev slet ikke sat under afstemning. 
Forslagene viste bedst, hvor lid t gennemtænkt sagen var fra for
slagsstillernes side. 

Så skete der noget: Kabel! forlangte at udtræde af rådet efter 
dette, »jeg kan ikke være med længere« . Hvortil borgmesteren be
mærkede, at Kabell måtte sende en skriftlig ansøgning ind. 

Dokken blev således vedtaget efter et meget bevæget møde 2. 
februar 1904. Den blev aldrig bygget, og Kabells krav om udtræ
den af rådet blev i næste møde afslået enstemmigt. 

Social-Demokraten ville vide, at en deputation skulle rejse over 
til ministeriet for at få dokken godkendt, og at stærke kræfter var 
i bevægelse for at spænde ben for samme dok. 

I maj 1904 indstillede havneudvalget at opgive planen om en 
havn vesterude. 

Vandbygningsvæsenet kritiserede stærkt planen om dokken; men 
kritikken blev holdt hemmelig. I november mødte man med for
slag om at ombygge kaolinmolen for 305 .000 kr. og udvide den 
fra 36 til 78 fods bredde. Man var meget ivrig for at få planen 
vedtaget straks; men N. C. Olsen gik bestemt imod; man burde få 
en ny, større h avn, helst vestre og undlade alle de andre lapperier. 
Sagen gik til cirkulation. Under forhandlingerne spurgte Kofoed, 
om det ikke også fornylig var ved taget at bygge dok, hvilket foran
ledigede flere medlemmer til at kræve vandbygningsvæsenets be
tænkning offentliggjort. Olivarius ville helst holde den i skrive
bordsskuffen - vel af pænt hensyn til dokforslagets ophavsmænd -
men måtte til sidst love at lade den offentliggøre. Betænkningen 
var sønderlæmmende for planen: den foreslåede beliggenhed uhel
dig; men der fandtes ingen anden egnet plads; den foreslåede kon-
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struktion skulle helt laves om, flere af anlægsposterne var for lavt 
ansat, og den endelige udgift ville blive 70.000 kr. større; dernæst 
ville dokken blive en årlig udgift for havnen eller byen, da den 
aldrig ville svare sig. Det er forståeligt, at byrådet, der med stort 
flertal i huj og hast havde vedtaget det så dårligt forberedte forslag, 
ikke brød sig om at få den knusende kritik offentliggjort. 

Det var vel også for at dække over fadæsen, at man nu ilsomt 
kom frem med forslaget om kaolinkajen. Efter cirkulationen førtes 
en endog i Rønne byråd ret skarp diskussion. N. C. Olsen, Kabel! 
og Colberg ønskede en økonomisk oversigt over de nødvendige 
arbejder, den kommende tid ville kræve. C. P. Lund var den ivrigste 
talsmand for straks at få bevilget de 305 .000 kr. til den udvidede 
kaj. På denne skulle opføres oplagsskure for at hjælpe unge køb
mænd i gang, når de ikke havde penge til selv at bygge for. Kabel! 
var meget opbragt over ikke at kunne få de nødvendige oplysnin
ger, hvortil borgmesteren bemærkede, at enhver selv kunne gå 
ned på havnen og se, hvad der skulle gøres. Kabel!: Ja, det var s'gu 
en rar forklaring. Borgmesteren: Ja, alle og enhver har gratis ad
gang. De kan henvende Dem til havnens folk. Kabel!: Det er dog 
det urimeligste, jeg har hørt længe. Flertallet var på C. P. lunds 
side og forkastede alle forslag om at indhente bedre oplysninger 
og sikrere økonomiske beregninger. Flertallet havde i C. P. Lund 
og andre lokale sagkundskaber nok, men Kabel! regnede ikke lunds 
sagkundskab for at være meget bevendt. For sagfører Carl Petersen 
var det »aldeles komplet uforståeligt« , hvorfor der skulle hentes 
sagkundskab for at bygge en havnemole. Skyllen for dokken havde 
ikke virket hverken på ham eller andre medlemmer. 

Til slut advarede N. C. Olsen om, efter at sagen havde stået på i 
3 år, uden at der var fremlagt andet end så slet oplyste planer som 
mulig t, at jage sagen igennem. Men forslaget vedtoges med 8 stem
mer mod 5, Olsen, Kabel!, Chr. Andersen, Colberg og S. Madsen. 

Man gentog komedien med dokken. 
Social-Demokraten havde forinden mødet hørt, at vandbygnings

direktoratet ville råde til at nøjes med en istandsættelse og en lidt 
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bredere kaj. »Det har vist sig, at alle rådets projekter er hen i vejret, 
og i vandbygningsdirektoratet trækker man på smilebåndet, hver 
gang der dukker et nyt projekt om udvidelse op«. 

Der taltes som tidligere om, at der måtte et nyt byråd til. Men 
medens det tidligere havde været M. M. Smidt, der stadig gentog 
denne remse, indtil Venstre havde fortrængt H øjre, var det nu 
Hauge, der rettede skytset imod rådets venstreflertal. 

Omtrent et år efter kunne udvalget møde med et nyt forslag med 
25 meters bredde og samtidig en uddybning af en del af havnen. 
Og dette forslag blev virkelig udført i løbet af de følgende år. Kao
linkajen var i 1905 omtrent faldefærdig. 

Og hermed døde striden om en vestre havn og om dok og bed
ding . Nogle år senere fik man dampskibshavnen udvidet ved a t 
grave ny havn mod nord. 

14/2 1906. I rådet stredes om, hvorvidt havnen selv eller frem
mede entreprenører skulle udføre arbejdet. Hele udvalget på nær 
N. C. Olsen havde stemt for det første. Kun Kabell og N. C. Olsen 
anbefalede licitation, men borgmesteren lod alligevel sagen gå til
bage til udvalget. 

Der var også strid om tØmmerleverancen. Udvalget havde kun 
fået eet tilbud, lokalt (C. P. Lund og Chr. Bidstrup), men et par 
havneudvalgsmedlemmer fik i København betydelig billigere til
bud, hvorefter Tidende angreb udvalget og særlig H auge med den 
motivering, at nu fik havnen dårligt pommersk rømmer! H auge op
lyste, at han ikke havde mere del i æren for det billigere tilbud end 
de andre medlemmer i udvalget, og Tidende sluttede diskussionen 
med følgende notits: 

»Halens bevægelser. Efter a t have krummet sig nogle gange har 
halen sidst forsøgt at dække sig. Men det nytter den ikke noget; 
den blev vandet under leverancen og karnøflet efter den, så selv 
om den nu har givet sig over til forskønnelseskomiteen, vil den dog 
vedblive at beholde sit bedrøvelige udseende. Stakkels svans.« 

»Svansen « er Hauge, der var indtrådt i forskønnelsesudvalget i 
anledning af anlægget af springvandet på St. Torv. 
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Øllgaard var stadig en varm talsmand for, at Rønne skulle søge ae 
drage turister til sig. Ar efter år sagde han: lad os få et tidssvarende 
hotel ude i Sandflugten med koncertlokale eller ec tidssvarende tea
ter eller et forlystelseslokale, noget, hvormed man »kan lokke folk 
til byen«. »Ikke værtshuse eller knejper; thi dem har vi såmænd 
mere end nok af.« I et af de første numre af s'.n avis efter århun
dredskiftet er han ude på det samme og i en for ham meget bitter 
tone. »Incec har vi,« skriver han, »og ingen gider gøre noget ... 
ingen vil bringe noget offer ... for, hvad der kan være til glæde for 
os allesammen og give det offentlige liv et lidt højere sving, end 
det har til daglig brug.« H vorefter han lader de score skatteydere 
vide, at de ikke bekymrer sig for andet end deres daglige trumme
rwn; »man ser dem ikke gå i spidsen for, hvad der kan tjene til 
byens og derigennem til livets forskønnelse . ... De herrer rigmænd 
bør sige til sig selv: H er har vi tjent vor overflødighed, og her vil 
vi også ofre noget af den. « Øllgaard kender »i øjeblikket ingen nu
levende rigmand i Rønne, der gør noget til bedste for den by, hvor 
han har tjent sine grunker.« 

Dee var hårde ord til byens rigmænd; men når man kendte dem, 
må det siges, at Øllgaards ord var sande nok; deres interesser gik 
ikke synderlig længere end til at skrabe penge sammen; et par af 
dem lavede score legater; andre sØgte bort til »skattely«, når de 
havde samlet sig formue nok. 

Nogle dage efter Øllgaards bidske artikel havde man i byrådet 
en sag for om vederlagsfrit at overdrage museumsbestyrelsen det 
gamle sygehus med grund. Tre år før havde rådet nedsat et udvalg, 
der skulle forhandle herom med bestyrelsen. Venstre ville ikke gå 
med hertil. Colberg stillede forslag om at udsætte sagen; ved bud-
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getbehandlingen havde rådet af de 100.000 kr.s udgift strøget 1.000 
kr. af brolægningsudvalgets lille budget og altså vist, at rådet var 
meget bange for udgifter; gadernes vejlængde var 2 Y2 mil, og der 
var krav fra alle sider om forbedringer. Fysikus var endnu skar
pere; han ville helst opsige museet til fraflytning og kunne ikke 
tænke sig nogen sinde at forære så stor en sum bort. 

H øjremanden Riibner-Wissing var vist det af alle rådets med
lemm er, der havde den største forståelse af rådets pligt til at ud
rette noget for sin bys udvikling. Der var udsigt til et statstilskud 
til museet, og de mænd, der havde gjort et stort arbejde for at re jse 
museet, burde også nu have rådets stØtte. >>Hvem der har interesse 
for det åndelige livs rørelser her i Rønne må betænke sig to gange, 
før han stemmer for sagens udsættelse.« 

Kabell lod også modstanderne vide, at det desværre var et fak
twn, at der så sjældent gjordes noget her i staden for at hæve den, 
og byrådet måtte derfor i den slags sager gøre noget; ellers skete 
der ingen ting. Colberg slog nu på »den æstetiske side«, man »har 
haft det uheld, at alle vore pænere bygninger er bleven stukne til 
side«, museet burde ikke ligge i Set. Mortensgade. 

Venstremanden Blem gik mod sine meningsfæller; men også 
højremanden Janus Olsen gik mod sine. Den sidste ville have det 
gamle sygehus lavet om til en fribolig for værdige gamle trængende; 
bygningen var sine 10.000 kr. værd, og han ville hellere give mu
seet e t betydeligt bidrag, f.eks. 10.000 kr., end forære bygningen 
bon. Kabell oplyste sagføreren om, at den gamle bygning egnede 
sig meget dårligt til en fribolig. 

Ved afstemningen stemte foruden Janus Olsen kun 5 af Venstres 
folk for Colbergs forslag om udsættelse, medens 9 stemte imod. Og 
med de samme 9 stemmer mod 5 (landinspektør Kofoed undlod 
at stemme) vedtoges det endelig at forære museumsforeningen både 
grund og bygning. De to stejle herrer J anus Olsen og fysikus for
langte deres afstemning tilført protokollen. De havde ikke for
stået meget af Øllgaards ord om betydningen af at gøre noget for 
byens udvikling. 
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Den største begivenhed i det sidste år før århundredskiftet var 
sammen med » 1866«s anskaffelse af dampskibet »Bornholm« ind
vielsen af jernbanen, der fandt sted den 12. december 1900. Men 
medens »Bornholm« modtoges med ublandet glæde og beundring, 
fortsattes surheden mod jernbanen. Øllgaard kritiserede i sin avis, 
at der ikke var 1. og 2. klasses kupeer i vognene. »Det skal være 
så »demokratisk«, at vi alle skal køre sammen, så der ikke bliver 
gjort forskel på rig og fattig o. s. v. Dette forekommer os rent ud 
sagt at være noget vås.« 

Banen var projekteret til 1.064.047 kr. ; overskridelsen blev 
unægtelig imponerende, ikke mindre end 496.000 kr. , hvoraf sta
ten skulle betale halvdelen og Rønne kommune den anden halv
del, medens de andre kommuner var helt fri for at deltage deri. 
Avisen havde tidligt bebudet en overskridelse på 300.000 kr., hvil
ket indbragte Øllgaard en af M. M. Smidts sædvanlige hårdkogte 
straffetaler. Da opgørelsen forelå, skrev Øllgaard: »Vi kan sige med 
Chilian: Har vi ikke vel rejst, Herre?« 

24 forretningsmænd i Nexø tilsendte deres københavnske for
retningsforbindelser et cirkulære om, at de ikke ville modtage va
rer over Rønne og med banen; skete dette, returneredes varen. 
Lokalpatriotismen blomstrede, denne gang i Nexø. Et hovedstads
blad skrev: »Det synes at være et virkeligt venskabeligt forhold, 
der består mellem de to byer på klippeøen. N exø lægger i al fald 
ikke skjul på sine følelser.« 

Byrådet skulle vælge 10 repræsentanter til banens ledelse, og 
venstreflertallet smed højremændene Kabell og Janus Olsen, som 
havde været medlemmer af anlæggets forretningsudvalg, ud. 8 ven
stremænd valgtes, og kun N. C. Olsen og Riibner-Wissing fik lov 
at komme i repræsentantskabet. 

Staten udnævnte kaptajn Jensen, Limensgård i Aker, og amts
forvalter Lerche til medlemmer af den fire mands bestyrelse. Rønne
repræsentanterne valgte selvfølgelig fysikus Hansen og de øvrige 
kommuner gårde jer P. Lund-Koefoed. Til fysikus Hansens store 
skuffelse og ærgrelse valgtes Jensen til formand. Hvorefter Han-
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sen straks tilstillede R ønne byråd et skriftligt forslag om, at for
manden skulle bo i R ønne. Skønt både Olivarius og N . C. Olsen 
påviste det urimelige i et sådant krav, vedtog rådet det dog med 
5 stemmer mod 4. Man havde kort før fået det første venstremini
sterium, og de gæve venstremænd følte sig vel sikre på, at ministe
ren skulle følge dem. Men den ny trafikminister, H ørup, sagde 
kort og godt nej til kravet. 

Surheden var dog størst blandt højremændene i rådet. I møde 
efter møde krævede N. C. Olsen, stØttet stærkt af Kabell, nye op
lysninger om grunden til den store overskridelse; de var stadig 
ikke tilfreds med driftsbestyrer Fagerlunds oplysninger, og de hæv
dede, at Rønne ikke var forpligtet til at deltage i den store over
skridelse. Desværre, de Rønne venstremænd i anlægsbestyrelsen 
havde i deres iver for at få banen gennemført bundet Rønne til 
denne noget urimelige forpligtelse, og efter mange møders debat 
døde sagen hen, og Rønne betalte. 

Arhundredskiftet fandt sted i skingrende frost. Skibene i havnen 
illuminerede fra ræling til top; kanonslag drønede fra kanonen på 
havnen - man havde ingen sirene, og i tåget vejr fyrede man en 
gammel kanon af - og alle dampskibenes fløjter skingrede ud i 
den frostklare aften. Tusindvis af mennesker var på havnen. På den 
yderste havnemole var tændt et mægtigt festblus. Sådan var de sid
ste timer af det gamle år. Men da midnatsklokkerne ringede ud 
over byen, efter at gudstjenesten i kirken var forbi, var der for
holdsvis stille og roligt i byen; folk var gået hjem. Rigtig fest har 
Rønne-boerne ikke let ved at holde. 

614 skibe (38.112 tons) havde i 1900 anløbet havnen, deraf 
19 dampskibe (5.543 ts), den daglige postfart ikke medregnet. Man 
havde det år opnået det længe nærede Ønske at få daglig postfor
bindelse. Men for søfarten så de t ikke så godt ud. Handelsflåden 
var i tilbagegang; 8 skibe på hver over 200 tons var i de senere 
år forlist, og der var nu kun 10 skibe af denne størrelse tilbage. 
Og flere gled ud. Agent M. Christiansen solgte barkskibet »}Ør-
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Skræddem iester ]Ømso11 Lokomotiv/Ører Chr. Fr. Thorsen 

gensen «, 567 tons, byens største skib, til København for 20.000 
kr., og konsul Lyngberg solgte barkskibet »Thor« (240 n.r.t.) til 
Sverige for 10.000 kr. »Thor « var bygget 1854 til sælhundefangst 
og brugtes senere til kryolitsejlads på Grønland. 

Der var dog stadig en ret scor del af befolkningen, som levede 
af søen. Og skipperne holdt hvert år deres store bal, der var lidt 
af en begivenhed i byen. Den dag fyredes der fra kanonen på hav
nen med kanonsalut formiddag og eftermiddag, og skibene var 
flagsmykkede. 

Det sidste år i det gamle århundrede var meget dårligt for 
fiskerne. Der blev fanget 166.000 ol sild mindre end året forud 
af de bornholmske fiskere og 31.000 ol mindre af de svenske. En 
statistik opgør mindreindtægten i penge for bornholmernes ved
kommende til 89.000 kr. Også det Øvrige fiskeri var meget dår
ligt; der var torsk nok; men de var meget små. 

Det ny århundrede begyndte med dyrtid; prisen på brød, mælk, 
øl, flæsk, brændsel var gået så betydeligt i ve jret, a t regeringen 
fandt det nødvendigt at stille forslag om dyrtidstillæg til dem af 
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statens funktionærer, der havde under 2.000 kr. i årsindtægt. T il
lægget skulle være 10 pct. af de første 800 kr.s løn, altså 80 kr. 
Arbejderne havde gennem deres organisationer også fået deres løn 
noget hævet. 

Frosten i årets første måneder benyttede kulhandlerne i Køben
havn til at sætte kulprisen op, men ikke koksprisen. »Avisen« ud
talte sin forundring over, at trods denne forhøjelse lå priserne i 
Rønne langt højere, og bladet så i gasværket grunden til, at koks
priserne her lå lavere end de københavnske; knuste gasværkskoks 
kostede 3 kr. tØnden. 

Kulpriserne havde længe ligget 1 kr. pr. td. højere end ovre. 
Otte dage efter rykkede en anonym indsender ud i Avisen med et 
angreb, og først da kom kulhandleren C. P. Lund med et forsvar. 
Det var, skrev han, kulh andlerne, der havde lidt mest under de 
høje priser; thi der var den vinter ikke solgt mere end under % 
af de sidste 6-7 års detailsalg. Han gav en lang forklaring for sine 
priser og sluttede med at meddele, at - nu satte han priserne be
tydeligt ned. D agen efter fulgte de andre kulhandlere i fodsporet. 
Angrebet i Avisen havde virket. 

Den tids aviser indeholdt næsten hver uge bekendtgørelser om 
tvangsauktioner. Også Rønne havde sine, 1901 to, nemlig »Born
holms Dampmølle« og Dittmers teglværk. Møllen var fem år før 
startet som aktieselskab. Bygninger og inventar var brandforsikret 
for 92.500 kr. Ved auktionen overdroges møllen til 1. prioritetsha
ver, Handelsbanken, hvis stedlige direktør havde været stærkt med
virkende til dannelsen af selskabet. Hele aktiekapitalen, 80.000 kr. , 
gik tabt. 

Dittmer havde gjort sig mest kendt ved sine stadige stridig
heder med arbejderne. Værket var brandforsikret for 48.900 kr. 
Ved auktionen overtog en københavnsk grosserer Callesen værket 
fo r 10.500 kr. Den ny ejer ville udstykke jorden og anlægge en 
16 alen bred vej i forlængelse af Voldgade, og han søgte om at 
måtte lede spildevandet fra de påtænkte huse til Tevandsbækken. 
I byrådet var man uenig herom; Dam ville af hensyn til det be-
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Barkskibet >]Ør gemen• 

tydelige arbejde, der kunne komme, give tilladelse; men fysikus 
advarede mod at skabe en »søndre rende«. Byrådet fulgte senere 
sundhedskommissionens indstilling om at nægte andragendet. 

Så overdrog Callesen teglværket til ingeniør C. ]. Kielberg, der 
derefter i over 40 år drev teglværket op til en af byens betydeligste 
industrivirksomheder. 

I det nye år trådte H. Chr. Exsteen ind som kompagnon i foder
stofforretningen P. F. Michelsens eftf., Wilh. Rønne. Senere over
tog Exsteen forretningen som eneejer og havde i mange år en stor 
forretning her. Som andre foderstofforretninger led Exsteens virk
somhed et stort knæk, dels ved brugsforeningernes oprettelse, dels 
som følge af landboernes gældsstiftelse i den ulykkelige periode 
efter de gyldne tider, der fulgte efter verdenskrigen. 

Byggeriet havde de sidste år været livlig t. 1897 byggedes 33 
huse, 1 gymnastikhus, 4 pakhuse og 5 værkstedsbygninger. 1898 
46 huse og 2 3-etages, 2 forsamlingshuse, 1 pakhus, 8 værksteds
bygninger. 1899 64 huse, 1 forsamlingshus, 3 kapeller, 6 værk
stedsbygninger. Mange af de tidligere huse var uden vaskehus ; i 
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de tre år opførtes 185 vaskehuse, der kan tages som bevis for bedre 
tider. Blandt nybygningerne var Evangelisk-luthersk Missionsfor
enings kapel, valgmenighedskirken og klædefabrikant Tholanders 
fabriksbygning. 

Malersvendene strejkede det meste af sommeren 1901, og mange 
af byens arbejdere blev arbejdsløse, fordi grosserer Edelstein ti l 
Hasleværket indførte 65 arbejdere fra Galizien. 

Skattelisten viser dog, at forretningslivet ikke var gået tilbage. 
Ved århundredskiftet havde byen 11 skatteydere med over 10.000 
kr.s indtægt, handelsmatadorerne Lyngberg, Mogens Christiansen 
og Wilh. Rønne hver 20.000 kr., derefter amtmand Groothoff med 
17.000 kr. Medens man en halv snes år før kun havde godt 40 
skatteydere over 5 .000 kr.s indtægt, var der nu i alt rykket 5 5 op i 
denne klasse. 

Trykkende kan skatten ikke have virket for disse. De betalte i 
1901 6,7 pct., og man kendte ikke til pålæg eller fradrag. De 
tre med 20.000 kr. betalte 1.340 kr. hver; men af en indtægt på 
3.000 kr. betaltes 201 kr., for nogle med børn 190 kr. 

Skatteudskrivningen var 1901 11 2.292 kr. mod 63.521 kr. i 
1891, den anslåede indkomst 2112 mill. kr. mod 2 mill. i 1891. 
Dette sidste år var procenten kun 4,8 . 

Ved folketællingen 1900 beholdt Rønne endnu sin plads fra 
1880 som den tolvte største af landets provinsbyer med 9.326 ind
byggere mod 8.280 i 1890 og 2.436 100 år før. 

Og så vandrede byen ind i det nye århundrede med de store 
planer om havneudvidelser, vandværk og kloakker stadig uløste. 
Avisens redaktør, Øllgaard, kaldte et vandværk »et uvurderligt 
gode, det næste spørgsmål, der skal løses i Rønne«, men »skat
terne er voksende, og der er ingen udsigt til nedgang i en nær 
fremtid«, altså heller ikke til det uvurderlige gode, vandværket. 



BORGERSKOLEN 1890-1910 

Opførelsen af Ellekongstrædeskolen i 1890 betød et stort frem
skridt i det kommunale skolevæsen. Men byrådets store mangel på 
forudseenhed og dets sygelige ængstelighed for at tage et skridt 
helt ud medførte, at skolevæsenet i næsten 20 år stadig led under 
mangel på klasseværelser. Børnetallet steg stadig langt stærkere, 
end man ville have troet, og der måtte lejes lokaler ude i byen. Man 
havde erklæret de gamle skolelokaler ud til Torvegade for ubruge
lige og rømmede dem. Undervisningen led under den stærke støj 
fra de mange hestekøretøjers rumlen hen over stenbrolægningen. 
Det varer ikke længe, før pladsmangel tvinger udvalget til at op
rette en pogeklasse i disse lokaler, og skolekommissionen finder 
anledning til at spørge, »om det er hensigten at tage denne byg
ning, som formentes i sin tid at være erklæret uegnet til skolebrug, 
i vedvarende brug.« Skoleudvalget, der altid holdt igen over for 
kommissionens krav om et bedre skolevæsen, indstiller, at »byg
ningen tages i vedvarende brug, og at den formentlig opfylder de 
i så henseende foreskrevne fordringer« - og rådet følger som sæd
vanlig udvalget. 

Kommissionen foreslår i 1897 at oprette forsøgsvis en øverste 
klasse for de ældste børn, som havde lyst og evne til at deltage i 
en sådan yderligere undervisning. Udvalget vil kun gå med til et 
aftenkursus for drenge; den foreslåede betaling for lærerne skulle 
nedsættes til 125 Øre pr. time; kun hver 3. elev måtte få friplads; 
man vil yde 300 kr. for vinterhalvåret. Efter forskellige udsættel
ser tager udvalget sit forslag tilbage, og den gode tanke er slået ned. 

Derimod yder man velvilligst tilskud til privatskoler; ikke min
dre end 7 findes på budgetterne ved århundredskiftet: frk. Raabyes, 
translatør J ørgensens, pastor Sulgers, frk. Horsts, frk. Landschoffs, 
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frk. Agnete D ams og redaktionssekretær K. A. Petersens hustrus. 
Foruden disse syv fandtes der endda 5 a 6 mindre, private skoler, 
så byen i alt ved siden af latinskolen og borgerskolen havde 14 
eller måske 15 skoler. 

Sulgers skole var i 1891 oprettet af en af den tids mest kendte 
bornh olmere, Peter Dam. Dam havde været højskoleforstander i 
Jylland; men den estrupske kultusminister Scavenius nægtede hans 
skole statsunderstØttelse og forbød amtsrådet at uddele understøt
telse til skolens elever. Dam hørte til Venstres mest radikale agi
tatorer. Efter en ikke meget indbringende tilværelse som afholds
caler fulg te Dam indbydelsen fra venner i fødebyen Rønne om at 
overtage en skole her. I 1895 blev han redaktør i Horsens; fra 1900 
var han en tid lærer ved seminariet i N exø. En tid var han Det 
radikale Venstres ypperste talsmand på Bornholm. »Den spanske 
syge« rev ham bort i 1918; han havde da i en del år boet i Sorø.23 

Skoleinspektør Hjorth tog sin afsked fra nytår 1900. Med ham 
mistede skolen en dygtig og af eleverne meget afholdt lærer. Men 
hans deltagelse i byrådsarbejdet synes ikke at tyde på, at han var 
tilstrækkelig stærk over for det reaktionære skoleudvalg og byråd 
til at få gennemført de forbedringer, skolen i så høj grad trængte 
til. Rådet sendte borgmesteren og Janus Olsen til ministeriet for 
at få en af statsskolens adjunkter, N. Juul Sørensen (SaksØe) til 
H jorths efterfølger; men ministeriet udnævnte førstelæreren i Hasle, 
N elius Martin Engell. 

Om lærerlønningerne lå rådet stadig i strid med ministeriet. Kom
missionen henstiller, at der midlertidig ansættes en timelærerinde, 
og rådet sætter lønnen til - 20 kr. månedlig. Ministeriet godken
der oprettelsen af klassen; men lærerinden skal opfylde skolelo
vens krav og lønnes med mindst 60 øre pr. time. Hvorefter udval
get indstiller, at ansættelsen udsættes, til den ny undervisnings
plan foreligger, da der så skal oprettes flere nye klasser. Hvorefter 
skoledirektionen lader rådet vide, at der straks skal oprettes en ny 
eftermiddagsklasse. 

23. K. H. Kofoed: Bornh. pol. hiscorie, 6. afsn. side 104. 
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Så kommer udvalgets forslag om en ny skoleplan. Ministeriet 
havde i de dage i en skrivelse til direktionen meddelt, at det ved 
godkendelsen af den nye plan ville tillægge lærerpersonalet løn
ninger efter højeste skala. Dette var mere, end skoleudvalget kunne 
rænke sig (et medlem holdt på laveste skala, et på mellemste og 
et - på hø jeste), og det fik rådet til at andrage om, at personalet i 
hvert fald foreløbig måtte blive lønnet efter mellemste skala. Det 
smålige byråd trak det korteste strå. Det måtte rage skoleplanen 
med den højeste skala som gældende for Rønne. Forskellen på de 
to skalaer var ringe, først efter 5 års ansættelse 15 0 kr. årlig, efter 
20 års ansættelse 200 kr., for lærerinderne endnu mindre. Udval
get henviste til, at skoleudgifterne var gået op fra 26.970 kr. i 1900 
til 32.400 kr. i 1901, endda beregnet med lønninger efter mellem
ste skala, og kommunen var økonomisk meget betynget. 

Efter planen (skolen deles i en forskole og en borgerskole) skal 
der være foruden en inspektør og førstelærer og en andenlærer og 
klokker tillige 5 lærere og 5 lærerinder samt 5 lærerinder og en 
timelærerinde i forskolen, en timelærer i sang og en i gymnastik. 

Samme år fik dr. Kabell gennemført, at husgerning optages i 
undervisningsplanen som fag for pigerne. Kabell holdt i byrådet 
en varm tale for sit forslag. For ikke at belaste budgettet ved for
øgelse af timetallet foreslog lægen at tage to regnetimer og en na
turlæretime bort og omdanne en naturlæretime til undervisning 
bl.a. i levnedsmidlers næringsværdi. En interesseret mand havde 
skænket 400 kr. til indretning af køkken. D e 500 kr. til indkøb af 
varer håbede lægen kunne skaffes ad privat vej, i nogle år, sagde 
Kal::ell, men bedst var det, om kommunen ville bevilge pengene. 

Byrådet vedtog hans plan; men autoriteterne godkendte den 
ikke. Kabell opgav dog ikke sin tanke, fik samlet 700 kr. årlig i 
tre år, og på den måde gennemførtes skolekøkkenet et par år 
senere. På teatret spillede dilettanterne 3 aftener i træk komedie 
til fordel for sagen. 

Byrådet forkastede også kommissionens forslag om engelskunder
visning i den øverste drengeklasse; læreren S. P. Andersen skulle 
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Colbe1·gs bogtrykkeri i Krystalgade 

have 100 kr. ekstra derfor, og det ville kasseudvalget ikke være 
med til. 1901 oprettedes nye lærerembeder. »Det ser noget trist ud,« 
sukkede Janus Olsen i et byrådsmøde, »og tilmed pålagde ministeriet 
os yderligere en lønforhøjelse af 1.000 kr.« 

Kort efter bliver Bornholms Social-Demokrat oprettet, og det 
nye blad kastede sig hurtigt ind i arbejde for bedre skoleforhold. 
Kommuneskolen er bleven en ren og skær fattigskole, skrev bladet, 
fordi de styrende i byen ingen interesse har haft for den, da de sendte 
deres egne børn i betalingsskolerne; de betragtede undervisnings
pligten som en byrde, kommunen skulle slippe så let som muligt 
fra. Disse ord kunne ikke gælde f.eks. dr. Kabel!; men de gjaldt 
fuldt ud for den i skolesager almægtige Janus Olsen. Hvad denne 
drevne reaktionære skoleudvalgsformand præsterede for at holde 
hele skolen nede på det allerlaveste trin, skulle man lede efter mage 
til. Det var mest snobberi, der holdt de mange privatskoler oppe; 
thi flere af disse lå trods kommuneskolens ringe stade endnu lavere, 
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ringere lærerkræfter, ringere undervisning, ofte dårlige lokaldor
hold. Men blot ved at betale for sine børns undervisning i disse 
skoler fremfor at sende dem i den betalingsfri borgerskole menre 
mange af befolkningen helt ned til dårligtstillede arbejdere, at de 
hævede sig selv op i et højere lag på samfundsstigen. At nogle 
enkelte af privatskolerne gav eleverne ret god undervisning, gjorde 
ikke forældrenes syn mere forsvarligt. 

Skoleplanen var så tarvelig, som den kunne blive, og Social
Demokraten krævede den ændret, så der blev adgang til heldags
undervisning for de ældste børn og en fyldigere undervisning i de 
øverste klasser - i sløjd, naturfagene, engelsk og tysk. Bladet kræ
vede indført borgerskoleeksamen for at lette vejen for borgersko
lens børn til de højere realklasser, fællesundervisning for drenge 
og piger; men »det ville være for meget at forlange af vore skole
autoriteter, at de skulle være foregangsmænd på dette område; her 
må vi finde os i at være henregnet til sinkeklassen, ja, vi må endog 
finde os i den skam, at vore skoleautoriteter lader et moderne ind
rettet materiel til et skolekøkken hentæres af rust og snavs, blot 
fordi byen ikke har råd til at undervise børnene i madlavning - og 
så er det samme skolekøkkenmateriel endda blevet os foræret.« 
Inventaret var skænket skolen af rønneboen isenkræmmer Andr. 
Riis i Malmø. Bladet bebrejder byrådet, at det for at skabe en billig 
folkeskole understøtter en masse privatskoler - »Vi vil imidte:r id 
ikke finde os i en sådan ordning; arbejderklassen har krav på c.n 

bedre folkeskole, og kravet vil blive mere og mere højlydt, i;-dtil 
det imødekommes.« 

Dr. Kabel! Ønskede tilladelse til at føre lægetilsyn med skolens 
børn. Fire gange om året ville han undersøge børnene, og de af 
dem, der led af begyndende brystsyge, kirtelsyge, blegsot og nervø
sitet, ville han tage under behandling. Kabel! ville gøre arbejdet 
gratis i tre år; byrådet skulle l::etale medicin. 

Fysikus ville have det hele under langt større former; børnene 
skulle behandles af de andre læger, og det var unødvendigt at give 
gratis medicin. 
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P.A. Holm imødegik sin meningsfælle, og hele rådet stemte for 
at modtage dr. Kabells tilbud. Social-Demokraten roser Kabell og 
siger, at hans interesse for børn og ikke mindst fattigfolks børn er 
godt kendt i byen. Hans arbejde vil kunne få megen betydn:ng 03 
føre til ansættelse af en skolelæge. 

Det blev ikke i tre år, men lige til alderen tvang den børnevenlige 
læge til at lægge op, at han gratis udførte dette arbejde. Han var 
Rønne en god mand og fortjente fuldtud den ære, et byråd sent, det 
var i 1934, viste ham ved at gøre ham til byens første æresborger. 

Ved de hØjstbeskattedes valg i 1903 går Janus Olsen ud af rådet, 
og bankdirektør Colberg bliver formand for udvalget og medlem af 
kommissionen. Betegnende for det nye råds stilling, efter at Venstre 
har fået flertal, vælges som det andet medlem latinskolen:; rektor , 
M. C. Koefoed, og ikke nogen arbejderrepræsentant, skønt det ude
lukkende var arbejderbørn, der søgte borgerskolen. 

Rektor var en dygtig skolemand; men hans interesse lå selvfølge
lig ved statsskolen, og desuden fik han sammen med frk. Agnete 
Raabye oprettet en privat skole som forskole til latinskolen. En god 
kommuneskole ville blive en alvorlig konkurrence til denne privat
skole. Skolekommissionens medlemmer gennem tiderne var altid 
overklassens folk med skoleinteresserne liggende i Storegades stats
skole. Rektors deltagelse i forberedelsesskolen kom 40 år senere til 
at koste kommunen 35.000 kr. som tilskud til en ny gymnastik
sal ved statsskolen. Denne skole kunne efter skoleloven af 1903 
have fået bygget en ny sal til gymnastik; men rektor var interesseret 
i at benytte forberedelsesskolen til gymnastikundervisning for stats
skolens mindste elever, og i en lang årrække led statsskolen under 
dette udslag af personlige interesser. 

Noget lignende var tilfældet i andre byer, f. eks. var det stats
sko lernes adjunkter, der ejede og underviste i forberedelsesskolerne. 
Venstres kultusminister]. C. Christensen satte 1904 bom herfor og 
beordrede adskillelse inden august 1905 mellem de to skoler, forl::Ød 
også adjunkterne at give undervisning i privatskolerne. 
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Der oprettes stadig nye klasser, og rådet må leje lokaler i Østre 
forsamlingshus, på Teknisk skole og i Johnsons gård. D e nederste 
klasser er overfyldte. 

Efter at museet havde fået et tilbud fra sparekassen om økono
misk støtte til opførelse af en ny bygning, ansøgte man byrådet 
om at få den gamle skole ved torvet til købs. Professor Bidstrup 
anslog en ny skole til 98.000 kr. , og udvalget blev bange for den 
srore udgift. Tilmed havde fødslerne de sidste 8 år været 170 min
dre end i de foregående år. »D a nu tillige efter manges formen·ng 
byerne, og deriblandt Rønne, befinde sig i en stilstands- muligt 
tilbagegangsperiode, så vil det måske kunne antages, at forøget 

Rønne statsskoles lærere og elever pt1 sko11t1i.r i Almindingen 1903. Billedet på næste 
side. Soltr.11 Sivertsen fol . 

1. Jem Mari1111s L1111d 27. Agnethe Øllgaard 53. Chr. Kn11dsen 
2. Jprge11 L1111d 28. KnNd H olm 54. Viktor Dam 
3. Th. Lind 29. Rebekka Eilertsw 55. Jem G. Svendsen 
4. Aage Haure Pttcr:e11 30. Einar Frigaard 56. Alfred Larsen 
5. Hans Andr. Pibl 31. Rudolph Madsen 57. Harald i\'fadsen 
6. Axel L1111d 32. Holger Skovmand 58. Einar \IV pldike 
7. GttJtaf Briiel 33. \Ylilliam Svendsen 59. Bernt Christensen 
8. Carl Svendsen 34. Jens P. Sommu 60. Hans Chr. L11nd 
9. Eigill Aasted 35. Knttd K11re 61 . Emil Anker Ltmd 

10. Andreas Lnnd 36. Po1d ]wsen 62. Jens P. Hansen 
11. Carl Edv. Kirketerp 37 . Hjalmm· Kofoed 63 . Ll/.dvig Kn11dsen 
12. Aage Frig"ard 38. T horvald Christemen 64. Karl Berger 
13. Alfred Koefoed 39. Otto Jensen 65 . Hans P. Sonne 
14. Holger Po1/.lsen 40. Karen L1md 66. Carl Bidstrnp 
15. Jacob Jensen 41 . Elna K of oerl 67. H. P. Bidstrnp 
16. Niels Aage Andersen 42. 1lfog11ella Øllgaard 68. Richard Kofoed 
17. Chr. Hansen 43. Andre.~ Andersen 69. H. P. Kofoed 
18. Po1i.l Johs. Thom 44. Rektor M. C. K oefoul 70. Rolf Kolling 
19. Adj1mkt Aasted 45. Alfred K11re 71. Hans Chr. Lohmmm 
20. H. P. Larsen. 46. Alfred Riis 72. Einar Pihl 
21. Hans K. Lys/er 47. i\logem Blttm 73 . Svend Kofoed 
22. Adi1mkt H olbeck 48. Hjalmar frigaartl 74. Vilh. Thola11der 
23. Overlærer Andersen 49. Oskar K ofoed 75 . Alf. Larsen 
24. Joha11'/le Berger 50. Pottl Dam 76. H.C. Kofoed 
25. Overlærer Øllgaarrl 51. R11rlolf }Prge11sen 77. Ukendt 
26. Adjl/.11kt N. ]. Spre11sen 52. M og em Lwul 78. Poul Lttnd 
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skoleplads ikke så hurtigt vil være nødvendig«. Man vedtog ar 
spørge museer, om ikke sagen kunne udsættes - og det blev den. 
Sparekassen fik ikke sir ønske om en ny museumsbygning til gen
bo opfyldt. 

Ar efter spørges igen, og da rådet i 1908 lader museet vide, at 
der ikke de første år kan blive tale om afhændelse af skolen, får 
museet tilladelse til at sælge ejendommen i Set. Mortensgade, idet 
rådet dog vil være bestemmende med hensyn til køb af eller op
førelse af ny museumsbygning. 

Man får dog indført gymnastik for de fire ældste pigeklasser, 
og da de tre års frivillige bidrag til skolekøkkenet er opbrugt, føl
ger rådet udvalgets flertal og overtager undervisningen. 1904 sæt
ter dr. Kabel! sig i spidsen for at få opretter sløjd- og haveskole
undervisning; dilettanter spillede under hans ledelse komedie på 
teatret, og senere arrangerede man »sommermarked« for at skaffe 
midler. 

1905 er børnetallet trods beregningerne steget ti l 115 7 (mod 
97 5 i 1900), og i forsamlingshuset oprettes både formiddags- og 
eftermiddagsklasse. Hen på efteråret møder udvalget med to ind
stillinger, Colberg om en ny skole, medens Kabel! og Chr. Bid
strup mener, at man for en årrække kan nøjes med at omdanne 
inspektørens lejlighed til to klasseværelser. Efter at sagen i to senere 
møder er bleven udsat, forkaster byrådet i oktober flertallets for
slag med alle stemmer mod de to udvalgsmedlemmers og vedtager 
Colbergs forslag om opførelsen af en ny skolebygning. Udvalget 
suppleres som byggeudvalg med N. C. Olsen og H erman Blem. 

Ved valget 4. januar 1906 satte socialdemokraterne 6 af deres 
mænd ind i rådet, og Hauge rykkede ind i skoleudvalget sammen 
med Kabell og Colberg. De tre mænd havde alle sror interesse 
for borgerskolen og god vil je til at få noget bedre ud af den, og 
det varede ikke så længe, før byggeudvalget i al hemmelighed 
lod det ene medlem, rebslager]. G. J ensen (der havde afløst Blem) 
for 16.000 kr. købe møller Wesrhs mølle og ejendom ved Pingels 
Alle, hvorefter man mødte med forslag i rådet dels om godken-
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Borgerskolen ved Svanekevei og Pingels Alle 

delse heraf, dels om at få udarbejdet tegninger til en ny skole, 
bygget efter pavillonsystemet. Dette system var på mode i den tid, 
enkelte byer havde bygget på den måde, og den regnedes for det 
mest ideelle. 

I maj 1906 er udvalget og byrådet enige om at få bygget på 
møllepladsen; i september vedtager byrådet, at planen skal frem
mes. Den lød på 4 klasseværelser med plads til skolebespisning. 
Så sker der ikke mere med planen det år. 

Derimod bevilger man penge til børnebogsamling, og der ind
føres kvindelig håndgerning som obligatorisk fag og efter pålæg 
af direktionen gymnastik for pigerne i alle klasser samt forøget 
undervisning i dansk og regning for de ældste piger. D er begyndte 
at komme skred i udviklingen. Ligeledes tænker man på en sær
lig klasse for de svagest begavede børn; det drejede sig dog kun 
om 4-6 børn. Det blev udsat til budgetbehandlingen, og denne 
rigtige tanke er aldrig bleven gennemført. 

Ved nytår 1906 tog to af skolens betydeligste mænd deres af
sked på grund af alder. Den ene var Othenius Kofod, mest kendt 
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fra sit byrådsarbejde gennem 28 år og særlig for sit arbejde som 
fattigudvalgets formand_ Han var lærer ved skolen fra 1862. Den 
anden var ]. P. Kofod, der havde virket ved skolen fra 1872. 
Begge var dygtige lærere, begge var strenge; men særlig klokker 
Kofod var frygtet af børnene; han brugte stærkt tugtens ris og 
slog, siger hans elever, en proper næve. Klokker Kofod blev mere 
end andre et offer for tidens smålighed og snæversyn. Han havde 
meget at kæmpe mod, hans stadige, men berettigede kamp for at 
erholde den del af lønnen, han skulle have gennem offerpenge, 
byrådets krakilske stilling i disse sager, alt dette og børnene selv 
gjorde det ikke altid let at være lærer, hvis man ikke som skole
inspektør Hjorth havde den lykkelige evne at kunne vinde børnene 
uden nogen sinde at anvende klø. Det hedder i en beretning fra 
1904, at skolens drenge brugte skrå og snus i stor stil. En lærer 
havde engang samlet et helt lille arsenal af tobak og snusdåser, 
frataget drengene i skoletimerne. Kunne drengene ikke komme til 
at spytte på gulvet, så vidste de råd for at blive tobakssaucen kvit -
de spyttede ganske piano inden for trøjen eller vesten. 

Social-Demokraten an befalede ved afholdelse af forældremøder 
at skabe bedre forståelse hos forældrene. Lidt for mange af disse 
som mange af børnene betrag tede skolegangen som en overflø
dig tvang. 

Skolekommissionen, der efter valget i 1906 bestod af sogne
præsten og de to socialdemokrater Hauge og læge Gudjohnsen, 
sender i begyndelsen af 1907 en skrivelse, hvori den bebudede i 
en nær fremtid at ville fremkomme med forslag om forbedring af 
hele skolens undervisning, dels ved udvidet undervisning i de 
almindelige fag i mellemklasserne, dels ved oprettelsen af syvende
klasser for drenge og piger. Hertil måtte imidlertid lokaler. Kom
missionen er stemt for at holde skolevæsenet samlet nede på 
St. Torv, da det må anses for uundgåeligt, at den to-etages byg
ning der bibeholdes, og da dette kræver opførelsen af en ny gym
nastikbygning der. 
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BygmeJter Otto Bid1tmp ]emJtØber H. P. Bid1tmp 

Subsidiært kan kommissionen gå med til, hvis rådet Ønsker at 
bevare gymnastikhuset ved Marie Kofoeds Vej, at opføre derude 
en mindre skole med 6 klasseværelser for de mindre drenge. 

Lærerrådet udtalte, at der manglede foruden et gymnastiklokale 
syv klasseværelser samt lokale til en fysikklasse og en tegneklasse. 

Hauge anbefalede i er byrådsmøde i marts stærke at blive ved 
torvet, bygge en lille skole ude ved det nordre gymnastikhus og, 
hvis det blev nødvendigt, senere også en lignende mindre skole 
syd i byen. Jorden, man havde købt ved Pingels Alle, kunne anven
des til skolehaver. Det blev billigst at bygge ved St. Torv, hævdede 
Hauge; men han oplyste samtidig, at han stod ene i byggeudval
get; de andre medlemmer ville bygge på W esths mølleplads. 

Diskussionen var meget stilfærdig og de fleste klar over, at 
noget måtte der gøres. Kun sagfører Carl Petersen luftede de gamle 
synspunkter om det unødvendige i at ofre mere end det strengt 
nødvendige på folkeskolen. 

I april tages der bestemmelse. Hauge kæmper stærkt for sin 
plan. En mindre skole ved nordre gymnastikhus med 6 værelser 
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ville koste 43.303 kr., og en to-etages ejendom ud ti l St. Torv med 
10 klasseværelser, i tagetagen lærerværelse og 3 klasseværelser, 
i kælderen baderum, sløjdlokale, skolekøkken m.v. ville koste 
98.300 kr. 

Flertallets forslag var en enetages bygning ved Pingels Alle 
med 8 klasseværelser i stuen og 3 i loftsetagen, i kælderen lokaler 
til sløjd, bespisning, badning, lægeværelser samt i loftsetagen læ
rerværelse og bolig for en pedel. Planen ville koste 110.3 70 kr. 
samt et gymnastikhus til 19.800 kr. og brolægning af Pingels Alle 
5.813 kr. 

Hauge anbefalede sin plan særlig dermed, at den blev den bil
ligste, og anførte, at en centralisering af skolen på W esths plads 
ikke ville lade sig gennemføre i mange år. 

Kabell var ordfører for udvalgets flertal, der ikke ville binde 
kommende byråd til St. Torv. Der var for lidt plads ved St. Torv, 
manglede meget af det, tiden krævede. Med årene kunne man 
derimod samle hele skolevæsenet ved Pingels Alle. 

Så meldte modstanderne sig. Særlig C. P. Lund gik imod; han 
ville nok blive ved St. Torv ligesom Hauge; men der skulle ikke 
bygges noget. Stigningen i børnetallet kunne umuligt vedvare; der 
måtte komme en dag, »hvor vi går nedad igen. Det kan være 
meget godt med alle de dejlige fremskridt, dr. Kabell nævner; men 
skatterne stiger«. Badning var meningsløst; forældrene måtte selv 
holde deres børn rene. 

Simon Madsen var stemt for Møllepladsen; men der måtte kunne 
spares 30.000 kr. ved at stryge baderum o. m. 

Kabell omtalte den moderne skoles opgaver og advarede mod 
at argumentere med, at det foreslåede er noget nyt, det kendtes 
ikke i vore dage, og det vil vi derfor ikke indføre. Såvel Kabr:il 
som Hauge forsvarede meget varmt selve planerne, som hele ud
valget var enigt om; det var kun pladsen, der var uenighed om. 
Ved afstemningen fik Hauges forslag kun hans egen stemme samt 
Chr. Andersens, H olms og H. Jørgensens. Det store flertal stemte 
imod; enkelte undlod at stemme. 
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Derefter vedcoges flertallets forslag med 10 stemmer; nogle und
lod at stemme. Eftertiden er klar over, at denne løsning var d~n 
bedste. I denne sag havde Hauge ikke tilstrækkeligt taget udvik
lingen i betragtning. 

Man tog nu fat på arbejdet; men først i juni 1909 kan byrådet 
antage det billigste tilbud på skolens opførelse fra murermester 
C. H . Lau på 23.165 kr. Derimod havde man allerede i maj året 
før antaget bygmester Otto Bidstrups tilbud på gymnastikbygnin
gen; det var på 30.666 kr. Skolen blev færdig og indviet 1910. 

Ligesom skolen i Ellekongstræde tyve år før betød et stort frem
skridt for skolen, var opførelsen af skolen på Wesths mølleplads et 
betydeligt fremskridt. Men det betydeligste ved den sidste sags gen
nemførelse lå dog i den forbedring af skolevæsenet, der blev mu
liggjort ved den ny skolebygning: en forbedret skoleundervisning, 
optagelse af forskellige nye fag, alle børnene samlede i gode og 
lyse klasseværelser. 

Det var ikke mindst Hauges og Kabells store interesse for skole
væsenet og gode samarbejde, der trods megen modstand fik det 
gode resultat gennemført. Colberg, der en tid havde arbejdet stærkt 
for en ny skole, var gledet ud af rådet i 1909. 



VENSTRES FLERTALSPERIODE 

Ved valget efter nytår 1900 fik Venstre det absolutte flertal - 9 af 
16 - og havde nu seks år for sig til at gennemføre sine krav. For
holder ændredes ikke ved de hØjstbeskattedes valg efter nytår 1903, 
hvor Venstres flertal sattes op fra 9 til 11. De to dygtige konserva
tive folk, konsul Ri.ibner-Wissing og sagfører Janus Olsen, nægtede 
ar modtage genvalg, dr. Kabell og fabrikant Øsrerbye blev genvalgt; 
snedkermester J anus Dam gled ud. Som ny mand fik Højre den 
stærkt interesserede kulkøbmand og skibsreder C. P. Lund, medens 
Venstre, der genvalgte Colberg og Tholander, fik som nye mænd 
købmand Simon Madsen og sagfører N. C. A. Petersen. Den sindige 
jyde Simon Madsen fik ved sin forhandlingsevne og saglige indsigt 
en ikke ringe indflydelse i rådet i de følgende år. 

Socialdemokraterne nåede 74 stemmer på deres to særkand '.dater, 
stemte ellers på Venstres folk og sikrede Colbergs og Simon Mad
sens valg. Uden denne hjælp til Venstre ville Højre have fået direk
tør Th. Lund og adjunkt Sørensen (SaksØ) valgt. Selve det meget 
omstridte og vig tige havnespørgsmål, Tellers vesthavnsplaner, synes 
ikke at have virket stærkt ind på vælgernes stemmeafgivning; i al 
fald har det da været imod planerne; thi Højre stemte i stort tal på 
flere af Venstres mænd. Stor betydning for den politiske udvikling 
fik oprettelsen i 1902 af arbejderpartiets blad Bornholms Social
Demokrat, hvis prøvenummer udsendtes i marts måned for fra 
1. april at udkomme daglig. Det blev en betydelig styrkelse af arbej
dernes cevægelse fagligt og politisk, selv om det de første år stadig 
gik småt. Skønt man i 1902 havde et godt byggearbejde i det nye 
arresthus, og skønt maskinfabrikken i årets løb lod to større jern
~ejlski!::e løbe af stabelen, var årets næste halvdel og den efterføl
gende tid præget af en ret star arbejdsløshed. 
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Det nye blad havde fået redaktionssekretær Christen Nielsen 
Hauge fra Esbjerg til redaktør, en ung dygtig og meget energisk 
mand, der gennem de følgende 18 år kom til at øve en betydelig 
indflydelse på udviklingen i Rønne og på den politiske udvikling på 
hele Øen. H auge var uddannet som snedker, havde haft et par års 
ophold i udlandet, nedsatte sig derefter som bygmester i Esbjerg, 
indtil han gik ind som medarbejder ved Vestjyllands Social-Demo
krat. Han havde som medlem af Esbjerg byråd erhvervet sig godt 
kendskab til kommunale forhold og som håndværker fået et prak
tisk kendskab til mange af dagliglivets forhold . Som medarbejder og 
regnskabsfører ved bladet ansattes Niels Nielsen, der efter at have 
mistet sin plads efter typografstrejken først havde prøvet tilværelsen 
som forsikringsagent, indtil partiledelsen 1. januar 1900 oprettede 
kontor i Rønne for den københavnske Social-Demokraten. Niels 
Nielsen bragte selv københavnerbladet ud til abonnenterne; der var 
ikke mange holdere, fra 150 til 180; men de var spredt over hele 
den udstrakte by, og det var en vandring hver dag på 4-5 timer. Det 
københavnske blad havde to gange om ugen provinsstof på bag
siden, men som postforholdene var, kunne der ikke blive tale om 
nyhedsstof. »Ekspedienten«, således var meddelerens titel, måtte slå 
sig på kritiske artikler, kommunalt stof, tyendeforhold o. lign. Par
tiet kastede sig stærkt over agitationen for et lokalt blad; øen over 
tog agitatorer fra Rønne og Allinge ud til de andre byer og sogne, 
og det lykkedes dem i løbet af et par år at få tegnet Øen over om
kring tusind abonnenter. 

Partiets ledelse i København turde ikke gå med til oprettelsen; 
den betragtede et sådant skridt for håbløst, et på forhånd dødfødt 
foretagende. Men på et repræsentantskabsmøde i København i efter
året 1901 lykkedes det rønnepartiets energiske udsending, gæstgiver 
Carl Jacobsen, »Nutiden «, at vinde stemning blandt repræsentan
terne, og flertallet gik imod ledelsen og vedtog bladets oprettelse. 
Det var et dristigt skridt både af dette flertal og af de bornholmske 
arbejdere; thi partiets talmæssige betydning var alt for ringe til at 
kunne holde et blad oppe. De bornholmske arbejdere nærede imid-
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lertid en urokkelig tro på, at det nok skulle gå. D e mente, at for
holdene var inde, og at jordbunden var god efter det forhåndsar
bejde, der var udrettet. Redaktør Smidt drejede mere og mere over 
i moderat retning. Blems Dagbladet var efterhånden uden betyd
ning, og for H øjre var stillingen kritisk. »Avisen« havde ganske 
vist beholdt sit holdertal; men det konservative parti var i opløsning. 
Det nye blad kom, og det gik også, men rigtignok ikke uden bety
delige tilskud fra partiet ovre; omkring hundrede tusind kroner 
måtte der i de første år ofres, inden bladet kunne bære sig selv. 

Hauge kastede sig straks ind i kampen, skrev meget om lokale for
hold - det første halve år havde en stor stenhuggerkonflikt at slås 
med - og partiet holdt ikke mindre end 25 agitationsmøder det før
ste tre fjerdingår efter bladets start. 

Megen forandring i styrelsen mærkedes ikke i de seks år, par
tierne var i opløsning. »Grundlovsværneforeningen« døbtes om til 
»Venstreforeningen« . Længe varede det ikke, før folketingsmand 
Blems D agbladet - i 1905 - blev købt af Smidt og slået sammen 
med »Tidende« til et blad, og moderate og radikale Venstre gik op 
i et parti af mere moderat støbning. En del af de gamle radikale 
sØgte at skabe et radikalt parti; ikke så få gik over til Socialdemo
kratiet. Socialdemokratisk Forbund i Rønne var nået op til 300 
medlemmer. 

I 1902 holdtes efter en offentlig auktion over den konservative 
klubs ejendele gravøl i klubben. 

Den gamle stærkt personligt prægede kløft mellem Venstre og 
Hø jre var også ved a t blive ud jævnet. Medens de to partiers folk i 
90'erne ikke kunne mødes, en god venstremand aldrig sætte sine 
ben i »D annebrog« og en god højremand aldrig i det af H øjre for
agtede » Forsamlingshu~et« i Set. Mortensgade, mødres de nu for
nuftigt fredelig t sammen ti l de mere neutrale handlinger. Lidt efter 
lidt gennem de senere år var bitterheden mildnet. Ved basarer, dilet
tantkomedier til upolitiske fo rmål som museet o.a. og ikke mindst 
ved fru R igmor Smidts (redaktørens meget musikalske hustrus) ener-
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' 
~· 

~ør11~øh115 ~øriøl= lltmølttøt. 

De11 14. marts 1902 blev det første eksemplal' af Bornholms Social-Demokrnt trykt 
i Colbergs bogtrykkeri, som dw gang havde sit arbejde i Kr1•stalgade. 1907 fik bladet 
sit eget trykkui, og 191 0 købtes ejendommen 11r. 30 i Storegade. C. Nielsen Ha11ge 
var redaktør 1902- 20. 
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giske virke for at udbrede interessen for musik og sang var menne
sker, der tidligere af en vel stærk politisk fanatisme havde holdt sig 
afwndret inden for hver sit partis rammer, ført ind i et samarbejde, 
som lærte dem at omgås på mere fredelig måde. Men også den hur
tigt opblussende og lige så hurtigt faldende agrarbevægelse som 
Højres forstokkede ledelse af byrådet i Rønne gjort sit til opløs
ningen. 

I en bladdiskussion i 1905 mellem fysikus Hansen og Social
Demokratens ZZ skriver Hansen, at han ikke ved af, som bladet 
havde skrevet, at han skulle være fører for Venstre i byrådet, og »der 
har i lange tider ikke været tale om Højre og Venstre i byrådet; thi 
den politiske strid i Rønne byråd hørte ganske op, da Venstre fik 
flertallet« . Så helt uden politik var det dog ikke gået af; Venstre be
nyttede deres flertal til ved et amtsrådsvalg at sætte både Riibner
W issing og N. C. Olsen ud og erstatte dem med to venstremænd, 
sagfører Petersen og fysikus selv. 

Men ellers var det rigtigt nok, hvad fysikus skrev. Trods Venstres 
løfter forud for valget 1900 var det gået akkurat efter 1900 som 
før 1900. M an kneb fremdeles af på alderdomsunderstØttelsen, lidt 
kloakker fik man igennem, men lod i det score og hele gaderne ligge; 
særlig »de private gader« fik lov at ligge i det gamle ælte, og først 
og fremmest fortsatte man den snæversynede skolepolitik og bibe
holdt et usselt skolevæsen. Kun Colberg søgte at gøre noget for 
skolevæsenet; men han var en enlig svale. 

Social-Demokraten rettede ofte sic skarpe skyts mod byrådet og 
mest mod det demokrati, der af bladet blev beskyldt for efterhån
den at være gledet over cil Højre. Ikke mindst stillingen til de 
gamle og syge var bladet e t kærkomment scof til kricik. Man holdt 
stadig tilskuddet cil »D en fri fat tigkasse« nede på et lavmål. Besty
relsen søger i 1902 om ae få byens tilskud sat op fra 400 kr. til 
800 kr.; men kasseudvalgec cager intet hensyn til ønsket ved bud
getlægningen. Colberg stiller derfor forslag om ae yde 800 kr.; men 
en anden venstremand, P.A. Holm, foreslår at nøjes med 600 kr., 
og dertil strakte flertallet sig. 
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Valgkampen ved rådh1tset 1903. Hange tt!ler 

Ved budgetbehandlingen tre år senere stillede Colberg forslag 
om at forhøje tilskuddet til De fattiges kasse med 1.000 kr. , og han 
fik læst og påskrevet af Olivarius for at have stillet dette forslag 
på en post, som ikke vedkom Colberg, og som denne, efter hvad 
der forelå, ingen forstand havde på; det var kun at spilde byrådets 
tid. Da kassens bestyrelse ikke selv havde søgt om større tilskud, 
ville kasseudvalget ikke stå ved sit forslag om at yde et ekstratilskud 
på 500 kr. Man havde tilmed opdaget, at kassen før nytår havde 
200 kr. i behold og mest været stemt for helt at sige nej. (De 200 
kr. var alt, hvad kassen kunne uddele i de tre hårde vintermåneder; 
før efter 1. april kunne de ikke hæve nye midler). Dr. Kabel! var 
også imod; skulle han have hjælp, ville han tage fattighjælp og 
ikke fra den fri - let sagt af en mand i hans stilling. Colberg og 
Chr. Andersen lod formanden vide, at det var et medlems ret også 
at stille forslag til et andet udvalgs område. Og med 8 stemmer 
nåede venstrebyrådet at give det halve af Colbergs forslag, nemlig 
500 kr. Højremændene undlod at stemme. D et tidligere tilskud var 
1.000 kr. Kassens bestyrelse bestod af de to højremænd kæmner 
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Ipsen og fhv. skoleinspektør Hjorth . En enke havde 5 kr. månedlig 
i alderdomsunderstØttelse og 80 kr. årlig i legat, dertil megen astma 
og nervegigt; gigten havde taget sådan på hende, at tre af hØjrehån
dens fingre var stive. Byrådet afslog andragendet om højere under
støttelse, men lod konen vide, at hun »antagelig vil kunne opnå at 
erholde fri medicin. « 

En arbejder blev udskrevet fra Sanatoriet som uhelbredelig. I 
hjemmet lå det mindste af fem børn syg af tyfus. Fattigvæsenet 
gav ham 5 kr. og et lispund brød ugentlig samt Vi tønde kul om 
måneden. Byens ene præst, kapellan A. Juul, og andre havde sam
let penge ind til ham under opholdet på sanatoriet og givet ham 
et godt vidnesbyrd. Medens konen var bornholmer, var manden 
svensker, børnene født på Bornholm. 

En kone med 2 børn, det ældste 14 år, havde været enke et år 
og fik af fa ttigudvalget 2 kr. ugentlig og et lispund brød samt hver 
måned en tønde kul og 3 Y2 kr. i huslejehjælp. 

Begge familier fik besked om, at de skulle sendes til Sverige -
dog ikke af fattigvæsenet, men af den reaktionære, dårligt lidte amt
mand G roothoff. Trods alle forsøg fra forskellige sider for at undgå 
dette måtte de to fami lier, også den tuberkuløse mand, der næppe 
havde l ang tid at leve i, finde sig i at blive sendt over sammen 
med konen og børnene, der dog var født her, ti l indlæggelse på en 
svensk fattiggård. 

Allerede i begyndelsen af 1905 begyndte man inden for Højre 
og Venstre at drøfte mulighederne for ved en fællesliste mellem 
de to tidligere modstanderpartier at opnå at holde i al fald redaktør 
Hauge uden for byrådet ved det valg, der skulle finde sted i januar 
året efter. Det foregik således, at forskellige mesterforeninger sendte 
breve til håndværkerforeningens bestyrelse og bad denne tænke på, 
at den havde en vigtig opgave i denne alvorstunge tid. Professor 
Math. Bidstrup var villig nok til at modtage de kærkomne og sik
kert ikke helt uventede skrivelser. Og hen på sommeren lagde hans 
bestyrelse hovederne i blød sammen med bestyrelserne for han
dels- og skipperforeningerne. 
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Amtsgården i Storegade 

Og så mødte skipperne med tolder J. P. J. Pihl, handelen med 
direktør Thorv. Lund, håndværkerne med Blem, Math. Bidstrup, 
snedker A. P. Westh og smed H. P. Svendsen. Som særlige politi
ske repræsentanter skulle Højre have N. C. Olsen og Venstre land
inspektør Kofoed. Da de sammensvorne fra Set. Mortensgade var 
kommet så langt, gik de til »Avisen« og fik Øllgaards velsignelse; 
men da de kom til Smidt, ville denne dog have venstreforeningens 
godkendelse, før han sagde ja. Trods dette var der dog glæde hos 
listens fædre; nu håbede de sikkert på at kunne berede socialdemo
kraterne et nederlag. 

Venstre holdt møde - og kasserede hele listen; begge de fore
slåede nye mænd for skippere og handel, Pihl og Thorv. Lund, og 
de menige venstremænd kasserede endda en af Math. Bidstrups 
folk. Det var særlig bankdirektør Colberg, der stod i spidsen for 
oppositionen; men det var også den eneste, som i byrådet havde 
vist noget venstresind. 

Alt dette åbenbarede professoren for håndværkerforeningens 
medlemmer, da de blev kaldt sammen sent i december for at drøfte 
valget. Kun 41 medlemmer havde vist de sammensvorne den m-
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teresse at møde frem, og kun 15 stemte for at være med til en fæl
lesliste med Højre. Professoren vidste hverken ud eller ind; men 
så reddede den tidligere proprietær fra Splitsgård, Otto Jespersen, 
siruationen ved at foreslå, at det overlodes til de tre bestyrelser at 
finde rede på ærterne - og det vedtoges med 13 stemmer. Hauge 
deltog som medlem af foreningen i mødet og blev spurgt af Jesper
sen, om han ikke også kunne være med til den »upolitiske« liste, 
hvortil Hauge under forsamlingens munterhed svarede, at det vel 
måtte være en spØg, da hele postyret kun var lavet for at holde 
Hauge og hans folk udenfor. 

H øjre havde allerede inden mødet opstillet en liste med venstre
mændene Blem og Chr. Bidstrup og ellers 6 højremænd, men hver
ken Pihl eller Thorv. Lund, og venstreforeningen mødte derefter 
med sin liste med kun den ene højremand N. C. Olsen, derefter 
Blem, snedker W esth, landinspektør Kofoed og smed Svendsen. 
De sidste tre var tre af de af socialdemokraterne opstillede kandida
ter, fisker Hans Jørgensen, togfører Chr. Andersen og snedker Andr. 
Holm. Socialdemokraterne havde foruden disse tre mand opstillet 
stenhugger Ing. Mogensen, Hauge, dr. Gudjohnsen, skrædderme
ster Carl Berg og rebslager ]. G. Jensen. I opråbet fra dette parti 
fremhævedes med fede typer, at ingen af kandidaterne havde »un
der nogen form private sær-interesser at varetage i byrådet«. 

D et var efter jul, at håndværkerforeningens møde holdtes, og 
valget skulle være den 4. januar. Alt så ud til virvar for den upoli
tiske listes folk; Højre havde nu opstillet en ny liste, hvor spare
kassedirektør Thorv. Lund var kommen med, og hvor de to ven
strefolk var bibeholdt, Blem og Bidstrup; men denne liste blev igen 
ændret; Pihl kom med; Thorv. Lund blev erstattet af mægler 
Pepke. Math. Bidstrup mødte hos bladene med sin liste; men han
delens folk erklærede, at de aldrig havde godkendt landinspektør 
Kofoed, det var fattiggårdsbestyrer M. Kofoed, der var opstillet! 

Jespersens forslag bragte dog på ny forhand lingerne i gang, og 
lige inden året går ud, har de to partier og de tre bestyrelser fundet 
hinanden med to lister, hvor Højres særkandiclater blev Pepke, avls-
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Kul- og trælasthandler Chr. Bidstmp Bygmester Chr. Dam 

bruger Nørregård og snedker Carl Hansen, medens man ellers var 
enig om N. C. Olsen, Blem, Thorvald Lund, landinspektør Kofoed 
og smed Svendsen. Venstre havde så på sin liste i stedet for de tre 
særkandidater fra Højres liste beholdt de tre socialdemokrater. Ved 
at gå frem på den måde håbede man at holde i al fald Hauge ude 
fra at blive valgt. 

Social-Demokraten angreb ikke mindst »B.-B.erne« og særlig 
professoren, der på en gang var arkitekt og lavede tegninger og 
overslag, skulle som bygningsinspektør godkende de af arkitekt 
Math. Bidstrup udførte arbejder, medens han som byens største 
bygmester gav tilbud på de arbejder, han selv havde lavet over
slag til, og som oftest udføre arbejderne og samtidig kontrollere 
dem. Det var et forhold, der var faldet mange af bygningshånd
værkerne for brystet, og kritikken skaffede sikkert nok Hauge ikke 
så få stemmer. 

Bladet kritiserede også byrådets stilling til jernbaneanlægget, 
hvor fysikus og Blem ufornødent havde væltet ~ million over på 
byen og skaffet den en årlig renteudgift på 20.000 kr. Men for 
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øvrigt var bladet daglig fyldt med artikler om byrådets stilling 
over for de forskellige forhold, hvor rådet af hensyn til de store 
skatteydere havde lagt en klam hånd på alle forslag om forbedring 
og udvikling. 

Noget før valget skrev »Avisen«, at man tidligere ved hvert 
valg havde sat nye mænd ind i rådet, »men lige langt er vi komne«. 
Bladet forklarer derefter, at det var forkert at dømme en mand 
efter, om han ville spare, eller om han ville bruge mange penge; 
det var en dårlig målestok; man skulle vurdere manden efter, om 
han ville anvende pengene på den rette måde, så det bragte byen for
dele og fremmede kommunens anliggender. 

Bladet kunne til disse fornuftige ord have føjet til, at en af år· 
sagerne til rådets manglende evne til at gennemføre noget af be
tydning lå i, at der inden for partierne fandtes forskellige kliker, 
der hver for sig arbejdede efter sine, ofte rent personlige inter
esser uden at have evne til at forhandle sig til rette på sagligt 
grundlag. 

I arbejderpartiets valgopråb hedder det bl. a.: H øjres-Venstres 
liste »har kun et formål, og det er at bevare magten for overklas
serne og blandt disse i særlig grad den Blem-Bidstrupske liste«. 
Partiet havde indkaldt selveste folketingsmand Borgbjerg som taler 
ved dets valgmøde; mødet var besøgt af 800 mennesker. 

Ved valget den 4 . januar 1906 fik fisker Hans J ørgensen 729 
stemmer, snedker A. H olm 653, redaktør Hauge 584, sagfører 
N . C. Olsen 5 70, dr. Gudjohnsen 5 36, rebslager Jensen 5 27, avls
bruger Nørregård 525, togfører Chr. Andersen 522. 

Af disse tilhørte N . C. Olsen og Nørregård det konservative parti, 
de øvrige socialdemokratiets liste. Venstre fik ingen af sine sær
kandidater valgt; partiet havde N . C. Olsen og Nørregård på sin 
liste og ligeledes socialdemokraterne fisker Jørgensen, snedker 
Holm og togfører Andersen. Ved valget seks år før havde arbe j
derne på deres to særkandidater opnået 170 og 190 stemmer. 

Efter de valgte havde smed Svendsen 520 stemmer, Blem 514, 
direktør Th. L. Lund 505, stenhugger Ing. Mogensen 493, skræd-
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der Berg 477, landstingsmand, landinspektør Kofoed 468, mægler 
Pepke 355 og snedker Carl Hansen 322. 

Afstemningen skete endnu ved, at vælgerne skrev otte navne 
på stemmesedlen og således kunne vrage mellem listernes forskel
lige kandidater, som de Ønskede. 

Socialdemokraterne fik seks mand valgt, højre to og havde af 
den hØjstbeskattede vælgerklasse siddende dr. Kabell, fabrikant 
Østerbye og konsul C. P. Lund. Venstre fik ingen valgt, men havde 
siddende i rådet købmand Simon Madsen, sagfører Petersen, fabri
kant Tholander og direktør Colberg. Der blev altså et flertal af 
5 Højre og 4 Venstre plus Olivarius mod det socialdemokratiske 
mindretal på 6 mand. Det var næppe det resultat, Math. Bidstrup 
og hans håndværkerforenings bestyrelse havde arbejdet i otte må
neder på at opnå. 



BILENS INDTOG 

Bilen holdt en skønne dag i det herrens år 1905 sit indtog på 
Bornholm og vakte rædsel og skræk. Der var i København et 
»Dansk Automobilselskab«, som i forskellige af Danmarks egne 
havde forsøgt kørsel med dette ukendte køretøj. Selskabet bebudede 
et automobil, der skulle foretage prøveture Øen rundt; der skulle 
holdes m øder i byerne og dannes selskab med en kapital på 50.000 
kroner. Bag ved forsøget stod en fotograf i Hasle, Soltau Sivertsen, 
og måske også diskontobanken i Rønne. 

Straks strømmede det ind med protester i bladenes indsender
afdeling. Det var landmændene, der frygtede al landsens ulykker, 
når deres heste skulle møde bilen. Social-Demokraten advarede mod 
disse forsøg på at spænde ben for bilkørsel; de ville være unyttige. 
Vognmændene burde selv danne et selskab, så øen kunne få bil
kørsel i al fald i turisttiden. Man kunne så også få den uhyggelige 
gule postvogn afløst af bedre kørsel. Netop i de dage måtte post
vognen køre i skridtgang helt til Arsballe; der måtte fire forfrosne 
passagerer flyttes over i åben postvogn for at nå Svaneke. Sådan var 
postbefordringen endnu ind i det nye århundrede. 

P roprietær Kirketerp, Lehnsgård, der altid havde et åbent Øje for 
fremskridt, gik også imod stemningen og skrev i sit indlæg, at »der 
er oparbejdet en sådan automobilforskrækkelse, som om det var 
selveste H ans Majestæt Satan, der skulle holde sit indtog på Born
holm, og ikke et helt uskadeligt og meget praktisk køretøj, som 
hestene hurtigt ville vænne sig til«. Social-Demokraten advarede 
også amtsrådet imod at nægte tilladelse til natkØrsel. 

Nationaltidende oplyste, at det var selskabets tanke at sætte 10 
biler i gang. På grund af vedvarende stormvejr i det meste af januar 
kom bilen først den 20. Et lokalt blad beskriver uhyret som »en an-
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H ovedvagten fra Jj0dside11 (bygget 1743) 

selig omnibus, der ruller frem uden at gøre halv så megen stØj som 
en almindelig landbefordring«. Den første tur gik til Hasle. Dagen 
efter løb rygtesmedene: bilen var gået i stykker mellem Rønne og 
H asle og kunne ikke komme videre; et par heste var løbet løbsk og 
kusken slået ihjel o. s. v. 

I Allinge og de andre byer modtoges det ny køretøj af store ska
rer af byens befolkning. I Rønne var mødet besøgt af et lille hun
drede mennesker. Man tog mest sagen fra den gemytlige side; ingen 
ville være mødets ordstyrer og ingen vælges ind i det udvalg, der 
skulle arbejde videre med sagen. Den eneste opponent var en vogn
mand, der vel frygtede den nye konkurrence. 

Bølgerne gik højt. Et af resultaterne af den ophidsede stemning 
blev en vågnende interesse for flere jernbaner. Der havde været 
arbejdet for nye baner på vest- og nordlandet; men der havde ingen 
stemning været for nye store udgifter hertil. 

På et møde i sognerådsforeningen oplyste driftsbestyrer Fager
lund, at der til jernbanekommissionen var indsendt to forslag om 
bane fra Rønne til Allinge og fra Hasle over Klemensker til Sva-
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neke og Gudhjem. Den første bane skulle koste 900.000 kr., den 
anden 1.900.000 kr. Sognerådsforeningen vedtog enstemmigt at 
opfordre amtsrådet til at sige nej til bilens natkØrsel. 

Det var dog ikke på Bornholm alene, at denne skræk skabte en 
så stærk moclscand mod den ukendte bilkørsel. Man havde i et par 
år forsøgt p å Lolland mellem Nykøbing og Nysted og på Sjælland 
i Københavns omegn, bl. a. fra København til Slangerup. På Lol
land havde 800 beboere med selve udenrigsministeren, grev Raben, 
Alholm, i spidsen sendt adresse til justitsminister og amtsråd om at 
blive fri for bilkørselen, der for øvrigt kun havde fundet sted om 
dagen. En modadresse samlede dog lige så mange underskrifter. 

I Københavns amt var natkØrsel ikke tilladt. Overalt var det de 
bange h este, der brugtes som motivering for kampen mod bilerne. 
På Fyn havde man derimod sagt ja til natkØrsel. 

Mens man ventede på amtsrådets stilling, arbejdedes fra anden 
side på jern baneanlæggene på nordlandet, og der holdtes møder i 
sognene, og et nedsat udvalg indsendte andragende til amtsrådet . 
.l dettes februarmøde var der megen velvilje for nordbanen. Det ene 
projekt var til 950.000 kr. , det andet til 1.100.000 kr., og dette gik 
om Rø. Andragendet var indsendt fra Knudsker, Nyker, Klemens
ker, Olsker, Rø og Allinge kommuner. 

Derimod var det ikke just velvilje, der strømmede imod bilandra
gendet. Amtmanden havde ladet indhente udtalelser andet steds fra. 
Morsom var erklæringen fra Maribo amt, hvor en murer Madsen 
var væl tet og i samfulde otte dage havde måttet ligge på sygehus, 
ikke fordi han var kommet til skade, nej, politimesteren oplyste, at 
Madsen måtte holde sengen væsentlig på grund af skræk! 

Byfogeden i Rønne troede, det kunne gå an at køre med bil; men 
det burde vente til foråret, når hestene var meget ude, så de hurtigt 
kunne vænne sig ti l uhyret. Herredsfogeden i Hasle er ikke bange 
for at få bilkørsel, og hans kollega i Svaneke meddeler, at hele 
Svaneke by er varm for biler - for så venter de at slippe for for store 
udgifter til mere jernbaneanlæg! Svaneke kunne klare sig billigere 
med bilkørsel. 
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N ordsiden af H ovedvagten fra 1743 

Fysikus foreslog at indhente vejudvalgets erklæring, amtmanden 
at udsætte sagen, da bilsagen måske på forhånd var dødsdømt; hvis 
den nødvendige aktiekapital ikke blev tegnet, var der ingen grund til 
at udsætte rådet for at miste befolkningens tillid . I en skrivelse fra 
et af de overophedede bilmøder var der nemlig truet hermed. Fy
sikus' forslag fik kun de tre bystemmer, medens amtmandens forslag 
vedtoges med 5 stemmer mod 4. 

I amtsrådets aprilmøde var en timelang jernbanediskussion, der 
prægedes af den største forvirring. På det nedsatte udvalgs møde 
m ed sognedelegerede havde der vist sig omtrent lige så mange me
ninger, som der var delegerede. Udvalget selv havde mest sympati 
for den linie, der også senere blev gennemført fra Rønne over Rø 
til Sandvig samt en forlængelse fra Almindingen til Østerlars med 
tilslutning her til Allinge-banen. 

Svaneke-boerne havde nu andraget om at få bane, og også i R uts
ker ville man være med. Nexø-boerne ville have bane fra Nexø til 
Østermarie. Sydlandets amtsrådsmedlemmer krævede for at gå med 
til amtstilskud, at amtet skulle overtage en tilsvarende andel i Nexø-
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banen, der jo var anlagt uden tilskud fra amtsrådet; men proprietær 
Jespersen, Splitsgård, kunne ikke være med hertil, da denne banes 
kommuner allerede havde fået tilskud, »idet de havde malket Rønne 
gold ved de store tilskud, byen havde ofret. De ca. 200.000 ku 
overskridelse på Nexø-banens anlæg havde Rønne måttet betale, 
skønt ca. 140.000 kr. burde være ydet af de andre interesserede 
kommuner«. 

Da folketingsmand Blem bestemt nægtede at tage stilling til 
spørgsmålet om amtsrådets andel i anlægget og lige så bestemt 
holdt på, at der af rådet måtte ydes tilskud til Nexø-banen, blev 
sagen udsat. 

I et senere møde gik amtsrådet dog enstemmigt med til at yde 
~ af anlægssummen. Om Almindingsbanen skulle føres til Kle
mensker, Rø eller Østerlars, toges der intet standpunkt til. Der 
opnåedes også enighed mellem kommunerne om Allinge-banen; 
Rønne havn gik ind for 75 .000 kr.; kun Allinge ville ikke være med. 

Dampskibsselskabet havde tilbudt 20.000 kr., hvis banen førtes 
gennem Bedegade til Allinge, 40.000 kr., hvis den førtes gennem 
Dyndale med station ved Spellingebrødden, og 50.000 kr., hvis 
banen gik over Dyndalen om RØ skole med station der. 

Østbanen blev der ikke taget stilling til, da man ikke var blevet 
færdig med planerne. 

Men havde bilfrygten absolut bidraget sit til, at de mange stri
dende baneinteresser så hurtigt faldt sammen, så hindrede det dog 
ikke bilen. I pinsen 1905 begyndte denne sine køreture til de for
skellige byer, ledet af fotografen Soltau Sivertsen fra Hasle. 

Af og til løb et par heste løbsk; men noget menneske kom ikke 
til skade. »For Øvrigt kan man næppe lægge automobilføreren no
get til last«, skrev den bil venlige Social-Demokrat. »Han er sæd
vanligvis 2 (to) timer om at køre fra Rønne til Hasle, og videre
gående forsigtighed kan man vel ikke forlange«. 

Indsendernes angreb i bladene fortsattes. »En landmand« skrev 
4. august i »Social-Demokraten «, at når Sivertsen averterede, at 
han ikke kørte om torsdagen, skulle han lade landboerne køre i 
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fred den dag. »At Sivertsen ikke kommer til de forskellige steder 
på de klokkeslet, han averterer, er jo tilgiveligt af flere grunde. For 
det første, når bilen ikke kan trække op ad bakkerne, uden at pas
sagererne skal stige af og gå med, og når han så bestandig får nogle 
nye at køre med, så bliver de jo ikke øvede i den slags sport. For 
det andet, når skidtet går i stykker, kan han jo ikke køre.« 

Det var ikke blot bilen, der voldte folks skræk og forargelse; 
samtidig begyndte motorcyklerne at vinde indpas. »Det er nu snart 
en modesag for de velstillede at anskaffe sig en motorcykle,« skrev 
en indsender, »og disse motorcyklister kører på alle veje, og mange 
kører hensynsløst« - en lyst, der har holdt sig gennem årene, sær
lig hos ungdommelige motorcyklister. Bilens fører opnåede imid
lertid ofte at blive rost for sin hensynsfulde kørsel. Men den var 
nu også derefter. Det kneb med bakkerne, og det skete, at passa
gererne allerede ude ved Bryggeribakken i Rønne (Byåen) måtte 
stå ud af bilen og skyde på op ad bakken. Bakken var dog betydelig 
stejlere, end den er nu, men alligevel -! 

Amtsrådet drøftede igen i septembermødet bilen. Sivertsen havde 
søgt om at måtte køre i vinterhalvåret fra 7 morgen til 8 aften . 
Stor uenighed; amtmanden og fysikus mente, at man ikke kunne 
hindre bilkørsel; den tog også 15 H asle-børn med til statsskolen. 
Andre medlemmer ville nægte tilladelse til natkØrsel - læge Dircks 
fik dog i samme møde lov til som læge at bruge sin motorcykel 
også om natten, men med stærkt pålæg om at udvise forsigtighed. 
Et medlem sagde, at bilen som regel kørte tom. 3 sogneråd og Hasle 
byråd skulle spørges. I decembermødet nægtedes natkørsel, og »der
med er automobilkørsel på Bornholm en saga blot«, skrev et af 
bladene. 




