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Kvinderne
-de usynlige kunstmalere
Der er så niange kvinder i
dansk kunstbiston·e, som vi
ikke kender - også på
Bornholm,. Det bar Anne

Jespersen bemærket sig Her
skriver bun om fænomenet men især om Johanne I-Ijortb,
der dog var en maler, der blev

ved - men alligevel.
Anne Jespersen er bibliotekar
og bor i Gudhjem. Hun bar
skrevet p å grundlag af en
hovedopgave til HF-studiet i
formning - inspireret af
læreren, maleren Lars Serena.
Johanne Hjorths døtre,
keramikerne Gertrud
Vasegaard, Frederiksberg, og
Lisbet Muncb-Peterserz,
Gudhjem, bar hjulpet med
biografiske oplysninger.
Sidstnævnte bar yderligere
stillet fotografi.er og andet
billedmateriale til rådighed.
På Bornholms Museum. og
Kunstakademiets Bibliotek
findes lidt supplerende
maten·ale.

~

S

ådan ser Rådh usstræde i Rønne ud i dag, 63 år efter at
akvarelle n på fors iden blev malet af Johanne Hjorth.
Man bliver næsten vemodig til mode ved synet. Udviklingen har sat sine alt for tydelige spor. Men fotografiet viser
også med hvor stor sikkerhed og præcision, Johanne
Hjorth afbilder sit motiv. Akvarellen er he lt i klassisk tradition med perspektiv og vægten lagt på det vandrette og
lodrette. Et gadebillede der er malet med ligefrem naturlighed. Et billede der også i farvevalg er e nkelt og stilfærd igt.
Men hvem er denne Johanne Hjo rth, de r er ukendt
som maler, og som ikke er nævnt i nogen kunstbøger?
Det her e r et forsøg på et svar.
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DE BESVÆRLI GE LÆREÅR
Johanne Marie Tvede Bruhn blev født i København 1879
som datter af Kirstine Tvede og brygger Jørgen Henrik
Bru hn. Det var et meget velstående hjem, der var b redt
kulturelt interesseret. Familien levede med bl.a. malerier
afJensJuhl og tog børnene med på udlandsrejser, isæ r til
Italien, hvor seværdighederne blev studeret med stor
interesse.
Hun var således allerede fra barndommen præget af
den klassiske tradition, hvis ro og e nkelhed til talte hende,
og som hun hele tiden søgte og var tro mod.
Foruden at tegne og male interesserede Johanne sig levende for musik og for broderi, og hun udtrykte s ig krea-

tivt ved at male , spille klaver og brode re hele livet. De t
var altsammen lige betydningsfulde udttyk for hende.
Sidst i halvfemserne går Jo hanne på Vermeehre ns Malersko le i Købe nhavn. Det er et spørgsmål, hvilket udbytte hun får af det. Maleren O luf Høst var blevet hæmmet i den vanskelige scart ved at gå de r, og he ndes oliebilleder kunne ryde på, at hun måske også var blevet det.
Af stor betydning for Jo han ne bliver derimod mødet på
skolen med to and re elever, Olga Lau og Thora Hjo rth,
Rønne, som hun slutter venskab med.
Omkring århundredskiftet får Jo hanne på Kunstnernes
Studieskole undervisning af maleren Jo han Rohde, de r
havde en central place ring i dansk kunstliv på flere måder. Foruden at male og undervise var han formgiver af
sølvtøj og møbler og form idler af de nyeste strømninger i
ude nlandsk kunst. En scor igangsætter. Mødet med ham
må have været meget lære rigt og inspirerende, på trods af
hun selv var dybt forankret i den klassiske tradition og
ingen re be l, der gjorde oprør.
GADEB ILLEDER
Hun var stolt over at have fået undervisning af maleren
]. F. Willumsen, selv om det formentlig kun har drejet sig
om ret få timer.
Johanne Hjorth male r i d isse år en række oliebilleder
med meget fo rskellige motiver. Hun forsøger sig med
port rætte r, opstillinger, landskabs- og gadebilleder.
Mange af motiverne bliver he ntet i Tisvilde, hvor fami lien
Bruhn har sommerbolig. Billederne er igen malet i klassisk stil, altid formsikre, men de virker tunge og mørke og
mangler personlig stil.
En af de malere, hun satte meget pris på, var Albert
Gottschalk. Han malede bl.a. gadebilleder, der også snart
skulle blive Jo hanne Hjorths foretrukne mo tiv. Det passede til hendes temperame nt og hele opfattelse af billedudtrykket.
I 1908 blev Johanne gift med Thora Hjorths bror, keramikeren Hans Hjo rth. Han arbejdede hos sin far på
L. Hjorths Terracottafabrik i Rø nne. Lauritz Hjorth havde i
1859 startet fabrikken, der hurtigt, med hjæ lp fra hans hustru, Agnethe, var blevet e n blo mstrende virksomhed . Peter, en anden af de i alt 11 børn, arbejdede der også som
keramiker, og de fik hver for s ig stor betyd ning for fabrikkens videre udvikling. Thora Hjorth korn senere til at lede
malerstuen.
I 1902 havde Hans Hjorth , under inspiration af franske
keramikere, som den fø rste he rhjemme e ksperime nteret
sig frem til at fre mstille stentøj.
De nygifte får bolig i Provstegade, hvor Jo hanne smu kt
indrette r hjemmet. Møblerne til spisestuen formgav hun
selv. Inspiratio n he rtil er nok udsprunget af undervisningen hos Johan Rohde. Også her blev valgt e t klassisk forbillede, maleren Nicolai Abildgaards smukke stole fra
slutn ingen af 1700-tallet. Møbleme ntet bestod af spisebord, srole, skab til service samt et anretterbo rd og blev
udfø rt i birk af snedke rmester Nielsen i Rø nne.

Et morsomt billede afjobanne Hjortb. Hun opt1æder på malerskolen i rollen som model. Naturligvis i klassisk stil. Omkring sit bojre
bånd/ed bar bu n en snor, der er sat fast i lojiet. Den bar baji til
opgave at bolde bånden oppe. Man kan ikke sidde med bånden ret
læ nge i den stilling. De1.for. Bemærk i øurigt den svage kontur på
baguceggen af bendes figur i streg i klassisk stil, sådan som 111an
kan opleve statuerne i Rom.

FRUERN E
Det blev e t meget gæstfrit hjem. Den megen selskabelighed, og de tre bø rn, der snart kom til, g jorde, at den nye
rolle som hustru, mor og værtinde optog det meste af
Johannes tid. Hu n blev til "fru Hans Hjorth«, som der no k
så beregnende står i Beretning for Rø nne Haandværker
og Industrifore ni ngs Udstilling fo r Bo rnho lm 29. juni-29.
juli 1923. Den skulle også indeho lde e n kunstafde ling, og
til at vare tage de nne opgave blev d er nedsat et udvalg,
derib landt »fruerne Hans Hjo rth og Saxtorph-Kofod«.
Sidstnævnte havde faktisk også et fo rnavn, Elisabeth , og
var ligeledes selv maler.
Det blev en 111eget omfanende udstilli ng med 56 kunstneres arbejder fra Bornholm. Blandt udstillerne var Anna
og Michael Ancher, Oluf Høst, Karl lsakson, Ernst Kø ie,
Olaf Rude. Elisabeth Saxtorph-Kofod udsti ll ede o liebilleder og Johanne Hjorth akvare ller.
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Billedet Ved Rønne Havn, der
nul ler 16 X 19,5 centimeter,
fremstår på trods af sin meget
præcise beskrivelse af motivet
som et delvis abstrakt
flademaleri. I f argrunden
løber den nuværende JV!uncb
Petersens Vej.

RØNNE-STEMNINGER
De r findes kun få udaterede oliebilleder af Johanne
Hjorth med motiver fra Bornholm og Christiansø, hvoraf
Bornholms Museum disponerer over tre. De må være fra
omkring 1908. Derefter ophører hun helt med at male
med olie. Hun fortsætter med at male lidt akvareller, og
sammen med Thora Hjorth tegnede hun dekorationer til
det gråbrune stentøj, der i tyverne havde overtaget terracottaens plads på fabrikken.
Fra 1921 findes en meget vellykket akvarel »Ved Rønne
Havn«. Med sikker sans for sit motiv afbilder Johanne
Hjorth silhuetten af byen som baggrund for tre både, der
ligger på land. Det sker igen med fotografisk præcision,
der kan bekræftes ved i dag at se motivet fra Munch Petersens Vej, der har indtaget pladsen fra den maleriske forgrund med bådene.
Ved at afstemme sine farvenuancer får hun alle farveflader bragt frem i billedfladen, som den fastholder sin plane karakter. Det er komplementærfarverne rød/grøn og
gul/violet, der er benyttet, stærkt tonet. Fast afgrænset farveflade mod farveflade. Billedet, der er renset for detaljer,
ånder af ro og stilhed. December-stemningen er blevet et
sindbillede.
Undervisningen hos ]. F. Willumsen har sat sine spor.
Hun var under sit ophold i Frankrig i halvfemserne blevet
stærkt påvirket af mødet med synthetismen og Gauguin,
der netop dyrkede disse virkemidler.
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ÆGTESKABET OPLØST
I 1931 blev ægteskabet opløst, ogJohanne flyttede tilbage
til København, og døtrene Lisbet og Gertrud bosætter sig
1933 i Gudhjem, hvor de etablerer værksted sammen. De
gifter sig snart, begge med kunstnere, og slipper på den
måde for altid at blive omtalt som søstrene Hjorth!
I 1938 afholdt Johanne 1-ijorth sin eneste separatudstilling. Det var hos kunsthandler Chr. Larsen i København.
Udstillingen blev til på initiativ af maleren Holger Kapel,
der beundrede Johanne Hjorths arbejder, og som fandt
det »meningsløst, at hendes ting ikke er kendte, og det er
trist, at hun har fået så lidt opmuntring og så ringe påskønnelse for de smukke og talentfulde arbejder. «

BESØG I GUDHJEM OG BILLEDER DERFRA
Udstillingen omfattede 38 malerier og 44 akvareller. I anmeldelsen i Politiken skriver Knud Pontoppidan blandt
andet følgende: Hun er en dygtig kunstnerinde, som i sine materialer viser megen kunstnerisk kultur . . . Men
navnlig i sine små akvareller viser fru Bruhn Hjorth sig
som en fin farvekunstner. Her har hun ting, der virker
helt moderne i deres fyldige eller lette kolorit og knappe
formsprog.
Det er ikke kun i sine billeder,Johanne Hjorth søger ro
og orden. Barnebarnet Julie Høm fortæller om mormode-

rens cilbagevendende besøg i maj og september hos fami lien i Gudhjem :
»Hun indlogerede sig i nabo huset. De mange børn i
huset, med den postyr, det medførte, var ikke noget for
hende. Dagen startede altid med et morgenbad i havet,
som hun satte så stor pr is på. Dernæst af sted med malergrej og taburet til Knalli nj over Gudhjem Havn, hvor farverne sirligt, næsten rituelt blev rigget til. "
Jul ie fik, som udvalgt, ofte lov til at følge med.
Motiverne derfra b lev malet igen og igen. Husrækken
langs havnen, med en tag1yg i forgrunden, er beskrevet
meget sikkert og smukt rytmisk, med husene som strin gente rumlige form er. Ofte er billederne skitseprægede,
som anslag. Et andet yndet motiv derfra var havnebassinet, udført med stor formsikkerhed, stær kt forenklet og
med en klar beskrivelse af rummet, men tillige meget fladebetonet, hvorved det får et nærmest ornamentalt udtryk. Til d isse billeder er anvendt blågrønne nuancer til
vandet, der er påført fint moduleret med transparent virkning. Den blå farve blev ellers sjældent benyttet. Det var
ikke en farve.Johanne Hjo rth yndede.
Den koloristiske spænding blev oftest skabt ved enkle
virkemidler, især ved brug af farverne røcl/grøn og gul/
violet. I de tidlige billeder nedstem te, så de fremstår tørt
og kalkagtigt, men i de senere er der mere kulør på farven, større lysholdighed og mere spontan itet.
Et tredie motiv, der ofte blev anvendt under besøget
hos Lisbet og hendes fam ilie, er taget fra havnen .

Blandt jobcmne f-ljortbs tidlige arbejder er.flere portrætte1; men det
var motiver med buse og gade1; der f{(ter/JC'mden fængslede bende.
Dette portræt, der måler 23,5 X 20 centbnete1; er fra 1903.

Til højre i billedet ses gavlen af atelieret og til venstre,
med Bokul i baggrunden, husene langs Kirkestien, også
her smukt 1y tmisk beskrevet. Sammen med de lyse, livlige
farver, der er anvendt, ledes tankerne til d en musikalske
verden, der har så stor plads i Johanne Hjo rths liv, og en
brudt c-dur treklang dukker op som en meget fin beskri velse af stemningen i billedet. På tilsvarende måde kunne
bi lledet »Ved Rønne Havn« beskrives med en a-mol treklang.
Det var en tid med store o mvæltninger inden for malerkunsten, Johanne Hjorth virkede i. Malerne flokkedes i
Gudhjem og på Christiansø. Friluftsmaleriet havde fået sit
gennembrud med de nye farveteoriers fremkomst. Det
var de mange ismers tid.

1t
På billedet ses det o.fie anvende motiv fra datteren Lisbets baue i
Kirkestien i Gudhjem. f-111sene står skaiptskårne og bastante, som
stringente rumlige figurer, mod de bløde linier dannet af vegetationen. Bi/ledet er fra 1949.

RUDE OG HJORTH
Blandt de mange malere, der opholdt sig på Bornho lm ,
var Olaf Rude, som Johanne Hjorth værdsatte meget. Han
kom i hjemmet i Provstegade, hvor han beundrede Johannes akvareller. Hans malerier er præget af de forskellige
internationale strømninger , men i hans akvareller fra tred iverne findes samme enkle naturlige registrering af objekterne, samme sikre rumlige placering og samme ro,
som findes i Johanne Hjorths bedste arbejder.
Den anden veninde fra malerskolen, Olga Lau, slog sig
også midt i tyverne ned på Bornho lm, i Gudhjem, efter i
en årrække at have opholdt sig i Italien. Olga Laus og
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Johanne Hjorths værker rummer et åndeligt fællesskab.
De havde begge rod i den klassiske traditio n og er synligt
påvirkede af de italienske fresker. Som Jo hanne benytter
også Olga Lau den syntetiske formning af motivet i mange
af sine værker.
Udlandsrejserne fra ungdo mmen fortsætter for Johanne
Hjorth i det voksne liv. Til Norge, hvor søsteren Ida bor,
til Paris - og til det elskede Italien. Indtrykkene bliver fastholdt af akvare ller. Fra den sidste rejse til Italien foråret
1953, to år før hendes død, er det farver i kø lige klange,
der dominerer billederne, især blågrønne og blåviolette
nuancer. Det er landskabsbilleder, fine og stemningsfulde, men ikke med den klarhed og styrke, som nogle af
de bornho lmske motiver besidder.
KUNSTNER ELLER MUSE
·Johanne Hjorth, der døde i 1955, kom til at dele skæbne
med så mange kvinde lige kunstnere igennem tiderne.
Kvinder er i kunsthistorien - indtil vor tid - usynlige. Nu
ser vi dem ofte afbildet, hører om dem som muser - men
som kunstnere, der blive r seriøst vurderet. Aldrig! Maleriet er af uransagelige grunde blevet anerkendt som den
højeste kunstart, og værdie n er blevet fastsat af mænd. De
almindelige markedsmekanismer med udbud og efterspørgsel hersker også inden for malerkunsten, og når der
ingen efterspørgsel var på kvindelige male res billede r generelt, fik de helle r ingen værdi.
Desværre findes der ingen objektiv vurde ring af et
kunstværk. Kvinder har ud trykt deres kreative evne r bredt
i de såkaldte mindre kunstarter. Ofte var de både fre mragende malere, musikere og gode til at lave håndarbejder.
De indrettede deres hje m smukt, vævede stof til beklæd-

ning og til brug i hjemmet. De skabte skønhed for den
enke lte i dagligdagen, men det fø rte ikke til eviggøreisen
i kunsthistorien.
DE BED STE VAR KVINDER
Malere n Harald Leth fo rtalte gerne om, hvordan den mest
begavede af alle de malere, der i tyverne stod på Bokul
og malede udsigten over Gud hjem, var en kvinde, Sigfride Geelmuyden, og han lærte meget af at studere hendes
billede r. Også da han gik på Giersings malerskole, var det
en kvindelig elev, de r var den bedste . De er i dag begge
ukendte. Der er igennem historien en tradition for, at
kvindelige malere gifter sig med en maler, hvorefter de
selv holder op med at male. Eventuelt har de hjulpet til
på deres mænds billeder, men det er en undtagelse, at de
fortsætter selvstændigt - med eget personligt udtryk, således som det meget flot var tilfældet med An na Ancher.
En samtidig kvindelig maler, der arbejder på Bornholm
og vedbliver at male på trods af ægteskab, var Kamma
Salto, gift med maleren A.-xel Salto . Det gjorde Hedvig
Wiedemann desværre ikke. Da hun giftede sig med maleren Oluf Høst, holdt hun selv op med at male, skønt hun
var talentfuld.
Fø rst efter at være blevet pensioneret fra et kontorjob i
København kunne Margrethe Dall sammen med sin
mand, maleren Jens Dall, slå s ig ned i Saltuna. Endelig
kunne hun hellige s ig at male, væve og spille klaver.
Også disse tre kvindelige kunstne res væ rker kunne det
engang være spændende at stifte nærmere bekendtskab
med.

~~-

Familien er samlet ti/fest på
den først fødte datter Lisbets
dåbsdag i 1909. Forrest til
højre]obanne Hjorth med
Lisbet på annen, Laura Hjorth,
Lauritz Hjo11b, stående Hans
Hjo11b, Dora Hjo11b, Thora
Hjorb, Peter Hjo11b, Jørgen
Henrik Bruhn, Martha Hjo11b,
Valborg Hjo11h, Christine
Hjo11b. Møblementet formgav
fobanne selv.
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jobanne Hjor1b sidder /:Jer som nygift i sin stue i Rønne. Stuen, der
også fungerede som musikstue, var ofte opfyldt af musik enten fra
ægtepa11"et alene, i samspil med lokale musikere eller øf de musikere, der kom for at give koncert i musileforeningen, og som familien
gæstfrit busede.
De fleste af malerieme på fotografiet er malet af jobanne og var
med på bendes separatudstilling bos kunstmaler Cbr. Larsen, Højbroplads i København. Maleriet til venstre i midten Ved Nø1rekås
blev i 1935 indkøbt af Bornholms Museum, der yderligere råder
over to oliebilleder og 23 akvareller. Billedet er fra 1908.

jobanne Hjo11bs mand, keramikeren Hans Hjorth, var et musisk
bøjtbegavet menneske, der som ung bavde vaklet mellem at uddanne sig inden for musikken eller keramikken. Selv om ban valgte det sidstnævnte, var ban bele livet aktiv som cellospiller og var i
perioder både dirigent, komponist og formand for Bornholms Musileforening. Som teatennand optrådte ban også både som f 01fatter, instruktør ogfonnand for teateiforeningen.
På væggene ses maleren. Kristian Zabitnzanns tegninger og fotografier af antikke græske vaser. Han bavde sendt dem til vennen
Lauritz Hjo11b i 1884 som forlæg til den produktion af græske
vasekopie1; Te1Tacortafabrikken bavde baft siden 1870. Bi/ledet
menes at være taget i 1910.

JUL PÅ BORNHOLJ\1
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Pelle-filrriens
gyldne
palrrier

Far Lasse og drengen Pelle. Tegningen
er fra den norske udgave af Pelle
Erobreren, 1939 . Tegningen skyldes
Reidar Aulie.

,

''

Lektor H. A. Koefoed arbejder ved Odense
Universitet, men han er bornholmer -fra
Rønne - og har interesseret sig specielt meget
for dialekten og Martin Andersen Nexø. På
den baggrund har julpå Bornholm bedt ham
skrive om filmatisen'ngen afførste del afNexøs
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store roman Pelle Erobreren, som sine mange
kvaliteter til trods nok alligevel skuffede mange
på Bornholm - fordi filmen manglede en hel
del af det særegne lokalmiljø, der netop er med
til at gøre romanen så ægte.

F

or et år s iden - 2. juledag 1987 - var der i 24 danske
biografer premiere på instruktøren Bille Augusts
filmatisering af M. A. Nexøs roman Pelle Erobreren I. En
stort set enig presse roste filmen til skyerne, og ved filmfestivalen i Cannes opnåede de n en for i hvert fald dansk
fi lm sjæ lden æ re, at blive tildelt De gyldne Palme r.
Der e r ingen tvivl o m, at den - ikke mindst takket være
Ma," von Sydow i rolle n som far Lasse - vil få en varig
plads i dansk filmhistorie. Spørgsmålet er, om den alligevel ka n overstråle romanen som verdenslitteratur, oversat
som den er til over 20 forskellige sprog.
Når man har læst romanen og ser filme n, kan det ikke
undgås, at man kommer til at foretage en samme nligning,
selv o m det måske er uretfærdigt, da der e r tale om to
forskellige udtryksformer, der skal vurderes hver på sine
præmisser og kan være lige gode hver for s ig.

SPORENE SLETTET
Romane ns handling foregår som bekendt på Bornholm,
men de t er der ikke mange spor af i filmen . Der forekommer bl.a. en strandingsscene ; den er filmet ved Langeland, og da jeg så den, sagde jeg til mig selv: Det er ikke
Østersøen. I sin inspire rende bog om Bornholm nævner
Jul på Bornholms nye redaktør, hvordan Veste rhavsfiskere - der begyndte at fiske laks i Østersøen efter anden
verdenskrig - måtte søge havn i blæsevej r med vindstyrker, de ellers var vant til at gå ud i, fordi bølgerne i Østersøen re jste sig i helt anderledes stejl højde.
Ser man på landskabet i filmen o m Pelle, gælder det
samme: Det er ikke Bornholm! Kun ankomstscenen med
de svenske indvandre re og enkelte andre afsnit er optaget
på Bornholm. Stengården er en sjællandsk proprietærgård, og markerne deromkring. Det er måske kun, fordi
man e r bornholmer, at man irriteres over alt dette, for de t
rokker ikke ved filmens centrale ide og budskab: At vise
Pelles udviklingshistorie og tale underklassens sag, så meget mere som Bille August selv har udtalt, at det ikke var
hans hensigt at give et autentisk tidsbillede fra den tid,
hvor handlingen foregår: Slutningen af forrige århundrede. Men der er så mange inkonsekvenser mellem tilsyneladende intentioner og udførelsen, at det må være rimeligt og fuldt berettiget at foretage nogle sammenstillinger for at belyse forholdet mellem film, roman og den
historiske virkelighed.
Da jeg i sin tid læste en reportage i Bo rnholms Tidende om de første optagelser til filmen på havnen i
Gudhjem, ledsaget af billeder, studsede jeg over, at Pelle
og Lassefar sammen med de øvrige svenske indvandrere
ankom på en sejlskude, der i filmen oven i købet ses føre
svensk flag. Af første kapitel i romanen fre mgår det imidlertid ganske klart, at man venter på en damper, som skal
dukke frem af tågen.
På det tidspunkt, da både Pelle og Martin Andersen
Nexø kom til Bornholm (1877), var Dampskibsselskabet
på Bornholm af 1866 allerede stiftet og opretholdt fast
rutefart fra Rønne både til København og Ystad. Det var

Nexø arbejdede p å Pelle Erobreren, da dette billedet blev taget - i
Espergærde 1908.

med disse dampskibe, de svenske landarbejdere og stenhuggere ankom til Bornholm i stort tal før århundredskiftet. Romanens ankomstscene er derfor også henlagt til
havnen i Rønne. Filmen kan ikke genskabe den stemning,
der fremgår i boge n gennem samtalerne på kajen med
nogle bornholme re og en handelsrejsende, mens man
venter på skibe t, og som giver et levende indtryk af bornholmsk mentalitet. Man må også undvære den lokalhistoriske detalje med Pelles forskrækkelse over hundene på
den gamle gallionsfigu r ved havnesmedjen, mens Lassefar
er henne og »tanke op« i skibsprovianteringen.
OFFER PÅ NOSTALGIENS ALTER
Sceneskiftet til Gudhjem er forståeligt i dag, hvor miljøet
trods alt bedre kan illude re Rønne Havn i 1870'erne.
Hvad sejlskibet angår, har jeg mine tanker om, at der i
filmen kan foreligge en afsmitning fra filmatiseringen af
Vilhelm Mobergs roman Udvandrerne, hvor Max von Sydow også spillede hovedrollen, og hvor svenskerne også
drog af sted til Amerika på et stort sejlskib. Bortset fra at
det i dag nok kan være svært at opdrive noget, der ligne r
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en af de tidlige 66-dampere, kan sejlskuden måske også
tages som et offer på nostalgiens alter.
På samme måde opfatter jeg det som unødigt sentimentalt, at far Lasse bærer rundt på den, trods alt ret store og
tunge dreng på armen. I romanen står der, for at citere:
»Lidt afsides stod en ældre ludende Mandsling med en
Sæk paa Ryggen og en 8-9 Aars Dreng ved Haanden.« Ændringen skal muligvis understrege et ønske hos filmens instruktør om at vise den udvikling, der sker med
Pelle igennem Filmen og romanen fra det hjælpeløse
barn i begyndelsen til den færdige konfirmand i slutningen, som e r modnet til at drage ud og erobre verden.
Uhistorisk er også interiørerne fra hovedbygningen på
Stengården, som ikke repræsenterer e n typisk bornholmsk proprietærgårds indretning og møblering før århundredskiftet. De erotiske billeder og kvindestatue n har
i filmen symbolsk karakter og erstatter den udfø rlige verbale beskrivelse i romanen af gårdens historie og forho ldet mellem Kongstrup og fruen. Det virker også fo rke rt,
at Kongstrup (Axel Strøby) ryger cigarer i stedet for den
lange pibe, som selv de mest velstillede bønder røg i den
tid.
Handlingsforløbet i romanen er allerede hos Nexø episodisk og fragmentarisk, og det gælder i endnu h øjere
grad film en, selv om denne repræsenterer en stramning,
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Manuskriptet til Pelle Erobrerens titelblad. Folkeudgave er ifølge
Nexøforlæggeren Peter Nansens tilføjelse. Det var f ørste bind, der
udkom i 1906
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SKÆBNE ELLER SENSATION
Formentlig for at skabe e n linie i handlingen og understrege det politiske budskab (» massernes« spirende oprør), som ikke er så markant i Pelle Erobreren I, men først
kommer stærkere til udtryk i de senere dele af romanen,
har Bille August i filme n gjo rt betydelig mere ud af forholdet mellem Pelle og den svenske Karl Erik, end der er
belæg for i romanen. Her er Erik kun e n bifigur ligesom
de andre tje nestefolk, de r ikke kommer til o rde e ller nævnes ved navn, som tilfældet e r hos Nexø. I filmen smelter
Erik og Gustav sammen til e n figur, ligesom han synes at
have lånt træk fra den oprørske »Kraften« i romanens anden del. I bogen drejer det sig mere om det menneskelige aspekt ved proletariatets unde rtrykkelse end det politiske. Der er mere varme og medfølelse med de fattige og
undertrykte (især børnene og de gamle) e nd protest og
oprør hos Nexø, ligesom i Ditte Menneskebarn.
I romanen foregår opgøret me llem Eri k og forvalte ren
på den måde, at sidstnævnte slår Erik i hovedet med en
træstok, e n hammel fra hestevognen . Man spørger sig
selv, hvorfor Bille August har lavet det o m, så Erik som
ved et ti lfælde bliver ran1t af kontravægten (en sten) fra
vippebrø nden? Mon det e r gjo rt, for at forvalteren som
repræsentant for »magthaverne« ikke alt for tydeligt skal
have lov til at markere sin overmagt, og i stedet komme r
til at se ud, som om det er skæbnen, der griber ind i
kampen og forflygtiger det me nneskelige ansvar? På dette
punkt er Nexø for e n gangs skyld mere barsk og konsekvent end Bi lle August, der, når det kommer til stykket,
synes at vige tilbage for at tage parti for de besiddende. Et
eksempe l på nogle inko nsekve nser i filme ns holdning.

.
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dikteret af tidsran1men, og und lader en række detaljer og
episoder, de r netop gør romanen som læsestof så menneskelig, f.eks. alle kapitlerne med Lasses bror Kalle og hans
familie.

SPROGFORBI STRI NG
Forskellig presseomtale i forbindelse med filmens fremkomst har gjort meget ud af parallellen melle m de svenske indvandre res sti lling, som den kommer til udtiyk både i Nexøs roman og Bille Augusts film - samme nlignet
med situatione n i dagens Danmark - hvor vi ige n har en
indvandrerproblematik af langt større omfang. Konfrontationen mellem danskere (bornholmere) og svenskere forekommer det mig dog ikke e r så markeret, hverken i
filmen eller i bogen. Modsætningerne går mere på forholdet mellem de besidde nde og proletariatet, landarbejderne, hvad e nten de er af svensk (skånsk) eller dansk oprindelse. Der er jo både danske og svenske tjenestefolk på
Stengården. At der i virkelighedens Bornholm bestod et
modsætningsforho ld mellem de fastboende, fødte (bønder og arbejdere) og svenskerne, er en anden sag. I filme n er det ikke afgørende.
Den svenske indvandring til Bornho lm belyses i en afhandling af Richard Willerslev i Bornholmske Samlinger

Det var 66-damperen, der fra Ystad transpo11erede svensk arbejdskraft til Bornbolm i sidste balvdel af 1800-tallet, da så mange
bornbolmere drog til Amerika. Som det fremgår af de to billede1~
uar det noget, der kunne trække folk til. På billedet til venstre

skimtes navnet på den ene af damperne, FREM, der blev bygget i
1924 og i 1958 solgt til Saudi-Arabien. For resten var »Frem • ikke
nogen dampe1~ men et motorskib, det første danske dieselmotorskib i indenrigs f a11.

1984. I perioden 1875-90 kom 4.000 svenskere til øen, der
i 1880 havde i alt 35.000 indbyggere. Til sammenligning
udvandrede 5.000 b ornholmere til Amerika mellem 1860
og 1900.
Pelle Erobreren er skrevet på dansk, men Andersen
Nexø antyder diskret en bornholmsk sprogtone hos flere
af personerne for at markere, at handlingen foregår på
Bornholm. Tilsvarende tillægges der også de svenske personer, specie lt Lasse, nogle afgjort svenske sprogtræk i
deres replikker. Hvordan forholder det sig nu hermed i
filmen?
Her spores også nogen inkonsekvens. At forvente at
skuespillerne skulle tale bornholmsk er for meget forlangt, når der i øvrigt ikke tilstræbes nogen bornholmsk
lokalkolorit. Derfor er det påfaldende og tankevækkende,
at instruktøren lader de svenske personer, spillet af svenske skuespillere, tale svensk, endda med tydelig skånsk
accent. Det gælder først og fremmest Lasse - Max von Sydow, der er født i Lund, men også Erik, spillet af Bjorn
Granath, udfolder sig i længere sekvenser på svensk. Lasse siger vann i stedet for rigssvensk vatten, spisa for dta
(medens forvalteren, der taler dansk, kun bruger æde i
nedsættende betydning). Johanne, Soen, Ruds mor, siger
snakka, der bruges i skånsk som i rigsdansk over for rigssvensk prata eller tala.
I begyndelsen af filmen taler Pelle (Pelle Hvenegaard,
specielt håndplukket barnestjerne) også fejlfrit svensk/
skånsk. Med kendskab til det generelt umulige at lære
danskere at tale korrekt svensk, er det fristende at tro, at
her er brugt underlagt stemme, det muliggør teknikken.
På et vist tidspunkt tidligt i filmen går Pelle brat over til at
tale dansk, symbolsk motiveret af Bille August med, at Pelle overtager beskytterrollen over for Lassefar.
Skal man være pedantisk, sker dette sprogskifte imidlertid alt for hurtigt, selv om det er korrekt, at børn indtil
en vis alder let tilpasser sig omgivelserne, især kammera-

ters sprog, for ikke at falde udenfor og blive ugleset. Således gik det for Nexø selv, da han som 8-årig kom til Bornholm sammen med sine forældre, og som han fortæller
om i sine erindringer (Under aaben Himmel, 1935). Den eneste person, for hvem det ud fra en naturalistisk
betragtning er naturligt at tale rigsdansk, er forvalteren
(Erik Paaske), som Nexø anfører i romanen er sjællænder!
DIALEKTE N I ROMANEN
Det er vel kun som bornholmer, at man savner en bornholmsk sprogtone, og at landskab og miljø heller ikke har
reminiscenser af det bornholmske. Det betyder - som før
unde rstreget - ikke noget for filmens såvel som for romanens universielle budskab. Men man kommer ikke udenom, at romanens litterære kvaliteter i høj grad er afhængig af dens nuancerede stil og sprogtone.
Om de bornholmske sprogelementer i Pelle Erobreren
har jeg skrevet andetsteds (Bornholmiana, 1982). Man skal
nok være bornholmer, og gerne have et godt kendskab til
svensk også, for at kunne adskille, hvad der er bornholmsk, og hvad der er svensk sprogtræk i bogen. Som
eksempel på en passage, hvor den svenske tone gør sig
gældende, skal cite res en replik af far Lasse i begyndelsen
af romanen. De svenske elementer er fremhævet af mig:
»Fan, " udbrød han og sendte et Stød af Ryggen Sækken
længere frem over Nakken, "fnte skal man tage det første
det bedste som mælder sig; nok er det ikke klogt heller/
Lasse har vel Ansvaret for to kan jeg tænke, og han ved
hvad han vil - og saader/ Har vel været i fremmed wnd
før i Dag skulle jeg tro.I Og nok kommer det bedste altid
til Slut, at du ved'et, Pø;ke. «
Pøjke e r Lasses foretrukne tiltale til Pe lle. Ordet forekommer over 50 gange i Pelle Erobreren I og II. I filmen
bruger Max von Sydow fortrinsvis påg, som Nexø også
anvender en enkelt gang i formen Pog.
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DE HJEMLØSES SKILDRERE
Bille August er fra sine andre film kendt som en eminent
skildrer af barnesind og børns psyke, f.eks. i Busters Verden. Det er vel også derfor, han har taget fat på Pelle-figuren. Det lykkes ham da også i filmen gennem Pelle Hve-

Det m r den forste maj 1877, lige i dagningen. Fra søen kom tågen fejende. .
Sådan begynder Nexo sin Pelle-mman.
Et r&b di17'ede ind Ol'er haunen, og lidt efter bø11es den tunge lyd af
åre1; der arbejdede oær en bådkant. Lyden Jjemede sig udefter og
bol1e til sidst belt op. Men så gav en malmklokke sig til at arbejde,
det må tte l'ære på den yderste mole. Og ude fra dybet, hvor åreslagene l'ar forsl'undne, suarede et tudebon1. De biet• ved at svare
binanden med et par minutters mellemrum.
Det mr i Rønne. I filmen er det Gudbjem - her tilsat nutidig ungdom.

En københavnerdreng, Pelle Hvenegaard, spillede drengen Pelle,
og hans far, Lasse, af den svenske skuespiller Max von Sydow, der
sandelig er en af stjernerne på den europæiske filmbimmel.

negaard at give e t troværdigt udtryk for Pelles s ituatio n
som undertrykt og mobbet, hvor ha n alligevel til sidst står
som sejrherre og vorde nde erobrer i kraft af sine e rfaringer og modningsproces.
Alligevel må det nok siges, at det e r MaJc von Sydow,
der som Lasse bærer filmen, og i s in tolkning af rolle n
fuldt ud tilgodeser Nexøs og romanens intentione r med
denne figur. I et interview har Ma."'< von Sydow udtalt, at
han ikke kendte romanen på forhånd, me n han må ved
læsninge n af de nne være b levet g rebet af Lasse som en
oplagt ønskerolle . Elle rs kunne han ikke have fået det ud
af den, som tilfæ ldet er. Selv om de to fremstillinger er
fo rskellige - romane ns Lasse lille og krumbøjet, filmens
Lasse høj og kraftig, så e r begge udtryk for det hjælpeløse,
fo rhutlede, store i ord, svage i gerning. Prototypen på de
fattige, gam le, som livet har faret ondt frem imod, og som
Nexø omfattede med så varmt et hjerte. På dette punkt er
de r, om ikke ellers, overensstemmelse mellem film og roman.
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Uden
brøddegrav
intet larrit

d isse grave har været brugt til. I slutningen af forrige århundrede ophørte den store hjemmefremstilling af tøj.

I gamle årgange af jul på Bornholm er der
artikler om behandlingen af den høstede hør.
Overlærer Frede Kjøller, Østermarie, følger
dem op i denne artikel, derfortæller om mødet
med nogle af de gamle brøddegrave, der var
en forudsætning for at få skilt de værdifulde
taver fra selve hørplanten.
en, der færdes meget i bornholmske kratskove og
naturområder- især i sådanne, der ligger i umiddelbar nærhed af gamle gårde - vil indimellem støde på
nogle ejendommelige stensatte grave, knap to meter
lange, knap en meter dybe og ca. 70 cm brede. Det er
brøddegrave, der anvendtes i naturaliehusholdningens
tid, når der skulle laves hør til fremstilling af hørgarn,
hvoraf man vævede forskellige former for linnedtøj eller
»larrit«, som det hedder på Bornholm.
Denne hjemmeproduktion foregik e ndnu i 1880'erne.
Længere siden er det altså ikke, at brøddegravene gik af
brug. Alligevel e r der i dag mange, som ikke ved, hvad

D

DER HAR VÆRET FLERE TYPER
Almindeligst er den type, der er omtalt. Den er nedgravet
i plan med jordoverfladen med stensatte sider og stenlagt
i bunden. Denne type kunne bruges fra år til år, og
mange af dem kan ses endnu; men mange steder er de
fyldt til med stene og jord, fordi børn og andre e llers
uforvarende kunne falde i dem.
Den simpleste form er den, der graves lige ned i jorden uden stensætning eller afstivning. Den skulle fornyes
eller i hvert fald sættes i stand fra år til år.
Lære rinden i Østermarie, frk. Regine Larsen, de r var
født i Olsker i 1888, fortalte, at hendes far lavede brøddegraven i jorden uden at sætte sten i den. Der skulle graves
en ny, hver gang der sku lle brøddes.
Noget lignende synes at have været tilfældet efter en
beretning, jeg har fået fra Brandsgård i Bodilsker, optegnet i 1936 af]. P. Kure efter Charlotte Kofods erindringer:
»Først havde mandfolkene gravet en star grav, brøddegraven , oftest bag et gærde ved gården ... «
Ved Kofoedgård i Klemensker har jeg set en meget velbevaret brøddegrav af en lidt anden type. Den er (hvis
den ligger der endnu) cirka 2 meter lang, 1 meter bred
og 1 me ter dyb, sat med udsøgte kampestene med 30-40
centimeters p lan flade ind mod graven. Der er kastet jord
op til stensætningen, som rager et stykke op over den
omgivende jordflade, således at graven fremtræder som
en lille forhøjning i terrænet. Det er den eneste brøddegrav, jeg har set af denne type. Ved Risegård i Åker ses e n
grav, der er sat i sandsten.
Visse træk ved beliggenh eden har været fælles for alle
grave. De ligger altid i en vis afstand fra gårdene. Der var
nemlig åben ild i bunden af graven, når man brøddede,
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Frede Kjøller, der har taget billederne til
denne artikel, har også lavet dette kort,
der skulle gøre det muligt at finde frem
til brøddegraven i Gåstegårdsskoven i
Øste1man·e.

J UL PÅ BORNHOLM

13

Brøddegraæn i Gasteskoven i
Østermarie. Fot. 1987.

og det måtte ikke afstedkomme nogen brandfare for gården. I visse tilfælde lå graven endda meget langt fra gården. Et eksempel er graven til Gastegård i Østermarie. I
luftlinie er der mere end en halv kilo meter mellem gård
og grav.
Typisk e r også let adgang til vand, som brødde-konnan
kunne bruge, når hun ·dysteda hørren, når den var lagt på
riste n over ilden.

Gyldengård-brøddegraven i Østennade tegner sig meget tydeligt.
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SMUKT EKSEMPLAR
Gastegårdsgraven er offentlig tilgængelig. Idet den ligger
i ko mmunens skov Gasteskoven. Graven ligger ret langt
fra gården. Den er stensat. Længden er ca. 220 cm, bredden ca. 75 cm, dybden ca. 75 cm. Stensætningen i siderne
er sat e n smule op over den omgivende jordflade. Graven
er et smukt og velbevaret eksemplar af e n brøcldegrav.
Den e r sat af rå kampesten med passende fo rm og med
nogen lunde flade sider ind mod graven, som derfor står
forbavsende jævne. Stenene er af passende størrelse, så
de har været ret lette at bære i hånde n og at manøvrere.
Stenenes længde e r 30-40 cm.
Der er tale om et fint stykke arbejde. Som graven ligger
nu, er de n ret tilgroet med græsser hængende ned over
kanten, og det ser yndigt ud. Om somme ren kan den
være mere eller mindre skjult af et omgivende hindbærkrat.
Brøddegraven i Gåsteskoven e r en af de få bornholmske brøddegrave, der ligger på offentlig jord, hvis der i
det he le taget er andre, og er frit tilgæ ngelig. Den ligger
ca. 75 me ter fra Flæskedalsvej.
Ved Gyldensgård i Østermarie ses en velbevaret brøddegrav, umidde lbart op til åen. Af andre brøddegrave
kender jeg to ikke tilkastede i Randkløve i Østermarie.
Ved Lille Frigård, Sandegård, Hullegård, Lesle regård og
Åløsegård i samme sogn ligger tilkastede brø ddegrave.
Ved Magleskov ligger en, ved Kjeldsebygård i Østerlars
og ved Risegård i Ål<er ligger der ligeledes stensatte ikke
tilkastede brøddegrave. Sådan kan der nævnes endnu en
række eksempler, hver gård havde jo sin brøddegrav.
Ved flere gårde havde man et »brøddehuz«. Ved Sortegård i Ibske r ligger de r et såc!Jnt. Det er mig bekendt
det eneste, vi har tilbage på Bo rnholm. Det er ca. 5,7 meter i grundareal. Det er sat op af rå ofte vandslebne

strandsten (sandsten) og muret med materiale af samme
type, som anvendtes ved fremsti lling af de såkaldte strokste n. Tømmeret er i hvert fa ld for en stor del gammelt
egetømmer. Taget er af tegl, gulvet er af cement og nyt.
Det er lagt over et le rstampet gulv. Der har stået en cirka
2,1 meter firkantet »tjylna« i sydvestre hjørne, muret af
stroksten med fyrrum underneden. Den er cirka 1 meter
høj, åben foroven. Der var åben skorsten.
I det andet hjørne var der også et fyrsted sat op af
stroksten og ikke ret stor. Taget har oprindelig været lagt
af strå. En dam ligger cirka 30 meter øst for. Dette brød-

dehus blev anvendt af mange gårde, har eje ren, E. Jacobsen, fonalt mig.
Ved Bedegård i Poulsker stod tid ligere et brøddehus
med en brøddegrav, der var sat over jorden af kantstille
Salthammer-sten. Her over lå jernstængerne. Dette hus
havde gammelt »tagredsel«. Der synes også at have været
et brøddehus ved brøddegraven i Gasteskoven. Opsynsmand Harry Hansen har fortalt mig, at der i nærheden af
graven ligger en mængde tegl og rester af e t hus.

~

Brøddebus ved Sortegård i Ibsker, set fra vest. Fot. 1964.
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Tak, Gustaf,
du var

lidt af
et chok
Hans Reusch fra Allinge, nu bosat i
København, fortæller om digteren og maleren
Gustaf Muncl'J-Petersen, hvis digte han læste
første gang som 17-årig - og modtog en
personlig og kulturel oplevelse for livet.
Munch-Petersen skrev sine digte i Gudhjems
idyl, men sigtet var alvorligt, og han tog
konsekvensen afsin idealisme og blev frivillig i
den spanske borgerkrig.
Den 2. april 1988 var det 50 år siden, han
faldt ved Baeta-Gandezafronten, 26 år.
1933 var bl.a. det å1~ bvor dettefotografi blev taget.

S

kolen havde ikke meget med virkeligheden at gøre.
Den var historie, i aktualitetsmæssig betydning.
Så indtil 1960 var Johs. V. Jensen for mig indbegrebet af
moderne digtning: Paa Mempbis Station fra digtsamlingen Digte 1906. At samme forfatter også var manden bag
En sømand bar sin enegang (offentliggjort 20 år efter)
var noget, jeg først gjorde mig klart langt senere. Måske
fordi Sømanden har siddet i baghovedet siden min tidlige barndom, mens Mempbis først dukkede op, da jeg var
en 15-16 år.

*
I foråret 1960 udsendte Gyldendals Tranebøger en digtantologi Dansk !ynk fra Gustaf Muncb-Petersen til Frank
jæger. bogen kostede kr. 3,75, og jeg lagde pengene på
boghandlerens disk omkring sankthans. Det var lidt af et
chok at åbne bogen og læse det første digt, Gustaf
Munch-Petersens det:
Ikke den tanke,
at jeg endnu gaar paa stien -

men
det, at jeg ved,
at jeg kan træde fejl .
at der er en afgrund -
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Som jeg ser det i dag, blev det vel både en personlig og
en kulturel rystelse, bl.a. fordi jeg den I. august rejste
hjemmefra. Et andet af hans digte, som ramte et sytten-årigt hjerte, var til en:
- mens jeg endnu beruset sover
mellem dine vuggende lenuner,
tømmer du legende
mit kogger for pile -.
Men især digtene det underste land og rids viser digterens størrelse og bredde. Selv dengang kunne jeg fornemme den idealistiske vision og den næsten mættede
enkelthed i henholdsvis det første og det andet digt.
Udgivelsesmæssigt er der fire år mellem de to digte,
indholdsmæssigt et liv, fyldt op med erfaringer og billeder.
Det er et enten - eller, Gustaf Munch-Petersen formulerer, og lever. Som det er blevet nævnt: Valget mellem det
ligegyldige og det umulige. Det første kunne han ikke
leve med, det andet døde han af.

*
Sidste afsnit af det underste land (1933) hedder siciliansk, det består af seks digte omkring den rejse, hvortil
kan tilføjes to digte trykt i Vild Hvede (febr. 1934), også
Sicilien. Det er, som om dette Middelhav har lagt sig ind i

Der kendes ikke mange malerier af
GustafMuncb-Petersen Dette, der bedder
Forårsnat (su mpene blomstrer) blev i
1988 erbvervet cif Bo111bolms
Kunstmuseum pd auktion i Kobenhavn.
Han er den erklærede surrealist, tydeligt
optaget af Ejler Bille og Vilhelm Bjerke
Petersen. Han erkendte kubismens teori
om, at der før den materielle revolution
må laves om på bevidstbedens. Han kom
længere i sine digte, blev helt sig selv på
en måde, der gør det umuligt at sætte
bam ind i en foruc{/attet ramme.

digtene, det e r en tone, som er unik i hele Gustaf MunchPetersens produktion . Læs det gode d igt soinmernat:
en hvid ugle
sejlede lydløst
imod en cypres -,
ogfire stjenwr
gik samtidig ud af himlen
og lagde sig paa havet fra den øverste bjærgtop
skreg et æsel
en raa stinkende tone
om f 01'1Vivlet uret Hver gang, jeg læser disse sicilianske digte, tænker jeg på,
hvad dette geografiske o mråde mon kunne have tilfø rt
hans digtning. Som så meget andet er det halsløs gerning.
*
Og det var Gustaf Munch-Petersen, som fø rte mig til Edith
Sodergran, Elmer Diktonius, Gunnar Bjorling og Henry
Parland; utrolige og oplevelsesrige finsk-svenske lyrikere,

og - ja jeg kan næsten ikke overskue konsekvensen af det mange, mange andre bekendtskaber blot her i Norden.
Gustaf - jeg er dig stor tak skyld ig! Det var også dig, der
direkte viste mig, hvor gribe nde Tom Kristense n kunne
skrive - om dagens ælte af kunst, medens du hviler, skudt
n ed, skudt ned,/ dit Livs ubesindigste Digt. Det er et digt,
som altid har rørt mig dybt, og sandt nok, jo æ ldre jeg er
blevet, jo dybe re røre r det.

*
Set fra i dag er det, som om jeg altid har kendt dig, men
det er jo forbandet løgn.
Hvad man imid le rtid kan diskutere er, om 50 år er lang
tid, e ller om det ingen tid er. Og her spiller åre ne også
ind, jo æ ldre man bliver, jo mindre betydning har tiden.
Livet bliver på mange p laner en lang odysse, hvor man
kan rejse frem og tilbage og møde de mennesker, man
har lyst til, på det tidspunkt man har lyst til.
Derfor!

11~
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Historien
om en mor
Nogle erindringer fra først og fremmest
1880'erne i jul på Bornholm, 1987 fangede
mange læsere. De var skrevet af
viceskoleinspektør 0. E. Koefoed, Rønne
(1880-1957). Vi har fået en slags fortsættelse,
som vi bringer i uddrag, men skrevet i 1954 af
Petra Elisabeth Larsen, f ødt Koefoed, en otte år
æ ldre søster til 0. E. K Det var hendes
skriven·e1~ der fik ham til at gøre ligeså Hun
skriver nieget oplevende og bevægende. Ikke
niindst om sin mor.
in farfar, H. M. Koe~oed, boede med kone og 12
børn på Lauegård i Aker. Han var major ved Bornholms Væbning og rigsdagsmand. En stor, stout m and lidt
fåmælt og indesluttet. Han døde 1868.
Hele ånde n på Lauegård var præget af nøjsomhed og
sparsommelighed. Familien var flittig med hver sit. Døtrene spandt og vævede til deres udstyr. Jeg har set det
fineste hørlærred til lagener og drejl til duge og h åndklæder vævet de r. Farfar lod sine døte få et flot udstyr, dusinvis af spiseskeer, som jeg selv har set indgraveret med M.
K. 1845. Men talte man om gulvtæpper efter den nye
mode, sagde han: »Lad os først få tøj på kroppen'"·

M

DER VAR TRISSER UN DER
Sønnerne uddannede s ig til landmænd. Nogle gik på latinskolen i Rønne, som man kaldte skolen dengang - den
yngste dog på realskole n i Nexø. Jeg ved ikke at hvilken
grund, men han hentede senere sin fæstemø derfra. Alle
var musikalske, spillede violin e ller andre instrumenter.
Vores farmor, som vi knap hørte så mege t til, passede
s it hus og sine børn. Majoren og Majorskan, som vi siger,
o pnåede at holde guldbryllup. Det s iges, at det blev holdt
med pomp og pragt. Festen begyndte med gudstjeneste
og altergang i kirken. Officererne var i uniform, damerne
i sorte eller kulørte silkekjoler. Jeg hørte e ngang en gammel dame i Åkirkeby fortælle begejstret derom. Farfar og
farmor fik af deres børn foræret en vogn med fjedre.
Den ældste datter blev gift med en købmand og farver i
Nexø. Da hendes mor, min farmor, første gang var på besøg, blev hun forbavset over mange moderne ting. Da
hun satte sig i sofaen, forfærdedes hun over det fjedrende
sæde og ville holde i bordet foran - men ak, der var tris-
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Petra Elisabeth Larsen som gammel i 1954, det år bun skrev sine
erindringer.

ser under. Denne datter, min faster Signe, var meget evnerig og »hittepåsom«, hvilket prægede fle re familiemedlemmer i flere generationer.
Vi så ellers ikke meget til fars søskende - politikken
splittede - et par af hans søstre har jeg aldrig besøgt. Far
var højremand og stillet et år til rigsdagsmand, modkandidat var en fætter til ham, postmester i Åkirkeby (far til den
senere så kendte restsstatsmand Axel Dam), og dennes
stiller var farbror i Åkirkeby. Bølgerne gik højt.
Næstyngste i fam ilien på Lauegård var min far, N. A.
Koefoed, kaptajn i Bornholms Væbning og e jer af Langemyregård, som var hans kones - min mors - fødegård. Far
var som sin far stor og stout med samme o rdknappe væsen. Der stad megen respekt om ham, både fra hans nærmeste og fra »tjenerskabet«. Vi børn kunne ikke gå til
ham uden videre. Alt gik som regel gennem vor gode og
fromme mor, der forstad både at tage os børn og far.
Undertiden kunne han dog, når vi børn var gået i seng,
komme ind med sin violin og spille f.eks. Ha driv jern,
Åga til bys med Broga, Vizzeliroa o.l.. Da var vi så glade,
så glade.
EN MORS KÆRLIGHED
Vi var mange børn, otte sønner og fire døtre, meget forskellige af natur. Den ældste, Anton (inden ham var der
en lille pige, der døde halvandet år gammel) havde en
rolig og blid karakter; han kom tidligt hjemmefra, ville til
jernbanen og måtte derfor til København. Det har nok
været svært for hans mo r. Hun skrev flittigt til ham. Han
har med sin utrolige ordenssans opbevaret d isse breve,
og vi har efte r hans død kunnet læse dem og få indtryk af
e n mors store kæ rlighed og omsorg for sin søn. De to

næste drenge, Hans Peter og Conrad var præget af en
mere stærk og robust vilje, mens nr. fire, Christian, var
lidt stille og holdt sig væk fra de værste drengestreger.
Han var lidt af en mors dreng, der ofte blev drillet af os
andre. Alle blev gårdejere. Så var der de fire piger - også
meget forskellige. Den ældste, Sofie, var lidt i retning af
faster Signe i Nexø, dygtig i alle retninger, opfindsom og
en stor hjælp for sin mor med syning og strikning. Således husker jeg, at hun 12 år gammel strikkede det yndigste tøj til de små tvillinger, en dreng og en pige, der senere viste sig på arenaen. Nr. to pige, Petra (denne artike ls forfatter), var lidt vanskelig, særlig som barn. Jeg tror,
man i dag vil sige, at hun havde mindreværdskomplekser.
De to næste piger, Magrethe og Marie, var så søde, kønne
og kvikke. Far gav sig mere af med dem og gav dem kælenavne. jeg fik ikke kælenavn og følte mig ringe ved siden
af de andre.
Vi gik i den almindelige landskole de første år. Enten
det regnede eller sneede, traskede vi af sted og var stolte
og glade, når vi kom vel tilbage, og de derhjemme havde
været bekymrede for os. Da de små brødre Adolf, Peder,
Ole og Alfred var i skolealderen, var der kommet fle('e
skoler, så skolevejen blev kortere.
Legetøjet var jo ikke som nu, fantasien havde frit spil.
Drengene skar sig e n pind af en hyldebusk, den brugtes
som hest med blis i panden. Vi p iger fandt let en plads i
stengærdet til at indrette os en lille dukkestue. Jeg tror, de
fleste af os var musikalske; jeg husker de fire yngste drenge siddende i folkestuen med hver sin blikfløjte til 15 øre;
det lød pænt, undertiden suppleret med et par understemmer.
Folkeholdet bestod foruden af de mandlige, som jeg
ikke husker så nøje, af mejerske, kokkepige og flere hjælpepiger. Der blev kærnet smør og lavet ost, brygget øl og
bagt. Særlig ved juletid var der travlt, men mor havde altid god hjælp. En svagelig søster sad altid og syede og
lappede, hvad der nok kunne gøres nødig med så mange
børn.
Desuden var der næsten altid forskellige håndværkere,
som i den tid gik omkring på gårdene: Snedkere og
skræddere, der syede til hele den mandlige familie, men
de to mindste klarede syjomfruen, som også senere syede
pigernes brudekjoler.
I vævestuen sad vævepigen og forsynede huset med
lagner, håndklæder osv. Skomageren kom og lavede sko,
og træskomageren træsko til alle. Far talte ofte med de
forskellige, og vi børn hørte beundrende til. Særlig træskomageren ho ldt far af at tale med. Han var en livlig, begavet mand, der boede nord for gården. Han havde i sit
ægteskab seks piger og fire drenge; sidstnævnte studerede efter at havde taget deres praktiske uddannelser. En
blev seminarist og redaktør, en læge, en dyrlæge. Far besøgte ofte nogle af husmændene, den ene af disse læste
meget, så de kunne bytte bøger.
Vores mor døde den 2. november 1884 efter at have
født det 14. barn , en dreng. Alfred (foruden det første

barn, der døde halvandet år gammel, var der en dødfødt).
Hun blev kort efter føds len angrebet af tyfus, smittet af en
af sønnerne, der var ude som landvæsenselev og kom syg
hjem. Der fandtes ingen sygehuse. Mor opholdt sig i det
yderste værelse i den lange stuebygning med egen sygeplejerske to stuer fra tyfuspatientens soveværelse. Alligevel undgik mor ikke smitten, ligesom også far, en anden
af sønnerne og nogle af karlene b lev syge.
Det var en streng tid, særlig for far. Folk var bange for
at komme hos os på grund af smittefaren. Far holdt sig
helt afskåret fra os, men han sendte sedler til os, og de
var stænket med karbol.
GODGØRENHEDEN
Vi savnede vores mor. Ja det gjorde alle. De fattige koner,
som på den tid gik og tiggede til føden , fik altid lidt. Jeg

Petra Elisabeth lclrsen, født Koefoed på lclngemyregård i 1872 og
død i Rønne 1961. Som ung nogen tid hos familie på Lolland og
siden på »dannelseskursus• i København. Hun boede bos komponisten og organisten joban Gotji-ed Mattbison-Hansen. Der var også andre pensionærer, bl.a. Kai-in Brøndum, der senere blev gift
med fo1fatteren Sophus Michaelis. Han kom i buset, og den unge
Petra blev til en begyndelse postillon d'amour og anstandsdame
mellem de to.
l 1894 blev hun gift med Peder Andreas lclrsen fra lille Munkegård i Åker, senere lektor ved Statsskolen i Rønne. På billedet ses
hun som purung.
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ser hende endnu tydeligt for mig komme med et stykke
kogt flæsk med en rugbrødsskive på hver side af flæsket.
Da konen havde pakket det ind, kom mor med hænderne
fulde af uld. Fåre ne, som der var mange af, var lige blevet
klippet. De n fattige kone blev glad, det lyste ud af øjnene:
»farvel og Gud velsigne fruen!«
Mens jeg er ved mors godgørenhed, vil jeg fortælle om
en gammel vævepige, som boede i et lille hus no rd for
gården, hvor der var et højdedrag med lyng og enebærbuske, Tauerne. Hun vævede ikke meget mere; hun havde en lille to-fags stue og et lille kammer med alkove. Vi
børn blev sat til at bære mad til hende hver dag. Ved
juletid og andre højtide r fik hun særlig rare sager. Det
kan nok være, Marie blev glad, hun gik til dragkisten og
gav hver af os en skilling med et: »Gud velsigne Jer, Gud
velsigne fruen.« Da hun blev gammel og hjælpeløs, frygtede hun, at hun måtte på fattigvæsenet. Mor trøstede
hende med, at hun nok skulle sørge for Marie, så længe
hun levede.
Mor var meget omhyggelig med renligheden; der gik ry
af hendes pasn ing af de små. Vuggen var altid ren og hvid.
Lørdag kom vi i bad i bryggerset. Den store murgryde var
fu ld af varmt vand. En efter en korn vi i baljen og b lev
efter tur båret ind i den varme dagligstue med tæppe om
og derpå i seng. Der fortælles, at en af de mindste drenge
en gang faldt i søvn ved kakkelovnen; han sagde: »Jå ble
forgattet! « Qeg blev glemt). Et rigtigt bornholmsk udtryk.
To år efter mors død giftede far sig med vores moste r,
der blev som en mor for os alle, nok mest for den yngste,
som hun betragtede ganske som sin egen. Den næstyngste blev derfor mest fars dreng og fulgte far allevegne. Efter morgenmåltidet, der ofte bestod af rullepølsemad og
»søwa« godt med »OSta«, tændte far piben, tog sin dreng
ved hånden og vandrede til vor kønne, lille skov, hvorigennem løb en bred å.
Om aftenen var det hans vane at gå lidt uden for gården med hunde n Pollux. En sommeraften så han i sænkningen under Tauerne lys, kaldet lygtemænd. Der havde
før været mose (myr), deraf gårdens navn. Far var meget
optaget af oplevelsen og indberettede den til Naturhistorisk Forening i København.
FADERVOR OVER BOBBEBAKKEN
Ved andelsmejeriernes fremkomst blev vor mejerske afskediget, og husholdningerne blev efterhånden mindre.
De store drenge kom ud som landvæsenselever og til videreuddannelse. Den næstældste af sønnerne blev bestyrer for mejeriet Bøsthøj. Maskiner begyndte at vinde frem.
Jeg husker, at en af sønnerne kom ind til far og tog på
veje: Det var umuligt at drive en gård ude n maskiner. Far
sagde: »De t er muligt, du har ret, men derfor behøver du
ikke bande! « Jeg har aldrig hørt min far bande - hvad der
ellers ikke var ualmindeligt dengang. Far byggede i min
barndom en kostald, hvor gødningen skulle blive liggende og overstrøs med halm. De t slog ikke rigtig an. I vore
dage bygges der igen på lignende måde, hører jeg.
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Bonset fra nogle få år som nygift i Holstebro boede Petra Elisabeth
Larsen som husmor og mor til seks i villaen Sdr. Alle 25. Her døde
hendes mand i 1946 og hun selv først i 1961. Efter bombardementet i 1945 flyttede en søn, lektor Arne Larsen og bans hustru Lilly
ogs& ind i det store bus. Han døde i 1979, og fru Larsen blev
boende til september 1986. Da havde Sdr. Alle-huset uæret bjemfor
Larsenfamilien i 88 år.

Vi kom ikke meget ud. Fornøjelser måtte vi selv skaffe,
men om somme ren var der dog nogle køreture. Vi kørte
f.eks. til Rø og måtte raste på halwejen, så hestene kunne fodres og hvile. Vi havde smørrebrød i kurve og var
glade for at være ude i den dejlige natur med udsigt til
det blå hav og klipperne. Når vi nærmede os Rø og kom
til Bobbebakken, (der dengang var stejlere end nu og
skrækindjagende, når man kørte med heste og havde vognen fuld af børn) var det meget naturligt, at mor ved toppen af bakken bad sit Fadervor.
Trods fars indesluttede væsen var han en stor selskabsmand, enten det var til herreselskaber, som jeg husker
nogle få af, eller til høstgilderne. Disse sidste begyndte
allerede med middag kl. 12: Klipfisk med masser af smør i
sovsen og fin risengrød. Senere køretur med pyntede heste og vogne. Efter hjemkomsten : Steg og æblekage eller
æbleskiver. Derefter dansedes der, og der blev trakteret
med kaffe og punch. Festen fonsatte langt ud på natten.
Far holdt tale for forkarlen, hæs- og staksætteren o.fl ., og
han sang Bellmanns »Kæresta brøder «, »Vila vid denna
kælla« o.lign.
Far var sognerådsformand i mange år, i amtsrådet og
med i kredsen, der dannede Dampskibsselskabet af 1866.
Han var desuden e n ivrig jæger.
Farbror Hans var købmand, avlsbruger og senere sparekassebestyrer i Åkirkeby. Han var som flere af sine
brødre fåmælt, men vi søstre var i »kridthuset«. »Nej
kommer I, hvad skal I købe i dag?» »Vi skal have nye
hatte,« og straks sagde han: »O, p ige jeg vil ikke se, hvor-

dan din hat kan klæde, men vel om du med ånd kan le og
kan med hjenet græde." (H. V. Kaalund).
Han var fingersnild. På museet i Rønne står e n vogn
med heste snittet af ham - e n af hans sønner var dygtig til
at klippe silhuetter. Onkel Hans og tante Hannes hjem var
gammeldags og ejendo mmeligt. Tante Hanne bestyrede
forretningen : Kolonial og manufaktur m.m., men det vil
føre for vidt at fortælle mere herom. Jeg har engang skrevet en stil: »Fo rtæl o m en personlighed, d u kende r,« og
da skrev jeg om tante Hanne, for hun var virkelig e n personlighed.
UN DTAGE N O FFI CER

For at springe lidt må jeg fortælle om de fire yngste brødre. Adolf - der forlangte maskiner - fik sig en gård. Pede r
blev mejeribestyrer efter sin ældre bro der, da denne
overtog fædrenegården . Ole - fars dreng - kom til fortræd
med sin hånd, da han ville hjælpe fodermesteren ved fodermaskine n. Lægen fra Åkirkeby måtte foretage operationen hjemme i sovevære lset. Han opmuntre de drengen og
sagde, at han kunne blive alt, han ønskede, u ndtagen officer. »Åh, de t var netop det, jeg gerne ville være,« sagde
Ole. Han kunne godt være b levet landmand, men far

Fotograf Charles Svendsen, Hasle, tog til
Almindingen den 3 . november 19 17 for at
tage dette billede af et usædvanligt
jagtselskab. Det er den gamle kaptajn, som
man sagde, omgivet af otte sonner.
Kaptajnen var Niels AdolfKoefoed
(1837-1924), Rønne, tidligere
Langemyregård -far til erindringernes

me nte, han helle re skulle læse ti l læ re r. Sådan blev det,
og han fortrød aldrig den beslutning.
Den yngste, Alfred, boede hos os på Sdr. Alle i de seks
år, han gik på Statsskolen i Rønne. Lidt før stude ntereksamen »Opdagedes« det, at han havde fået sangens gave, så
da eksamen var overstået, var han i vildrede. Far og mor
flyttede ved den tid til Bagerpladsen i Rø nne - overlod
Langemyregård til en søn - og far rådede Alfred til at finde et arbejde, som han kunne falde ti lbage på, hvis det
ikke gik med sangen. Han valgte landbruget, der jo havde
godt fat i ham, og lærte på gårde på Lolland. Derpå gik
han på Landbohøjskolen og blev kand idat. Han blev optaget på Det kgl. Teate rs e levskole; der var begejstring for
hans stemme, me n selv o m de n var smuk og varm, må
den vel have manglet i styrke. Han prøvede på et par mindre teatre, men det blev ikke til mere. Han korn så ind i
Østifternes Kreditforeni ng som landbrugskyndig. Sin sang
dyrker han stadig he lt privat med sto r glæde.
Her vil jeg s lutte i mindet om , hvor hyggeligt og trygt vi
havde det i vort gamle hjem sammen med den store fam ilie.
Det tæ nker man på, når man sidder ale ne.

fo1fatter. Sønnerne er opstillet efter alder.
Fra venstre Anton (1860-1934),
trafikfuldmægtig i København. Hans Peter
(1862-1946), lcmgemyregård. Conrad
Muncb (1867-1963) proprietæ1~ Sejerlund,
Onsevig, Lolland. Niels Cbristian
(1869-1942), Store Almegård, Knudsker - nu
Almegårds Kaserne. Adolf (1875-1949),

t4(L~
Bækkegård, Poulsker. Peder (1878-1942),
mejeribestyre1; Bøstbøj, Åker. Ole Edvard
(1880-1957), Viceskoleinspektør, Rønne.
Alfred (1884-1959), landbrugskand idat,
direktionssekretæ1; Østifternes
Kreditforening, Købenbaun.
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Tidligere flders
stenbrudsvirksombed bar ikke
1yddet /Je/t op ejier sig - måske ud
fra den tanke, at der nok kom e11
dag, bvor der igen blev brug for
111aterie//et. Resultatet er, at det
stadig lader sig gøre at møde en
af de gamle kra11111aste1~ der
boldes oppe cif et n efl'ærk af
barduner solidtforankret i
klippen.

Vestermarker
Klint
22
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Tidligere gdr. Paul Jørgensen, Rønne, er en
kender af det gamle stenbrud Klinten nær
Lobbæk i Nylars Sogn, i dag et spændende
naturområde med gode minder for hani. Det
hører nernlig til Almegård i Vestermarie Sogn,
der var grundlaget for hans virksomhed
engang og nu er det for en søn.
Her fortæller han om mere end 60 års
oplevelser af stedet - en række Klinte-billeder
med både oplevelse og erkendelse.

H

vor er hukommelsens erindringsbilleder dog ukontrollable. De har ingen forståe lse fo r de n kronologiske rækkefølges betydning for tilværelsens mange fu nktioner. Vi erindrer ikke kronologisk. Mærkeligt.
Det er også det, at de så ganske er blottet for bare en
beskeden evne til at skelne mellem det mere væsentlige
og det, der ikke er det.
Men en li lle s mule forstående tolerance skal huko mmelsen måske have lov til at få med i erkendelse af, at
visse Klinte-billeder melder sig på en usammenhængende måde over me re e nd 60 år. Lige fra et - næsten
fuldstæ ndigt - naturområde frem til tider med industriel
stenbrydning i tre forskellige virksomheder og til den nuværende to tale tilbagevende n til naturen.
Men en natur, der på samme tid er e n gentagelse af
fortiden og dog noget helt andet, en anden oplevelse,
når man har kendt fortiden her i denne Vestermarker
Klint.
LANDSKAB OG STENGÆRDE
Det første, der møder en, e r natu rligt det, man får, når
man nærmer sig ad markvejen. Der ligger det, dette sekssyv hektarer store land, der med klippemassiver, træer,
buske og vi ldnis samler sig o mkring en 96 meter høj klippeknude og klart dominere r landskabet.
Den første undren er nok den, at området forekommer
at ligge så umotiveret - næsten malp laceret - her i et ganske alminde ligt, fladt bornho lmsk landbrugsområde i e n
egn som alle andre med huse og gårde og marker. Men

det ligger der altså, dette bornholmske granitforbjerg
mod syd. Gjo rt af den særlige bornho lmske granitso rt,
der hedder Rø nne-granit.
Men lad de mere videnskabelige betragtninger ligge.
Det er nogle billeder, jeg gerne vil vise, fortæ lle om.
Det meget stilfærdige og trods alt harmoniske startbillede, når man nærmer sig området vestfra, g iver da helle
ikke indtryk af klipper og stenbrydning. Det viser bare, at
her er et sted, som er anderledes, som det måske kunne
være inte ressant at se nærmere på.
Og egentlig er det e n udmærket introdu ktio n til de andre billeder - når man ved at se lidt nærmere på bræmmen langs denne gamle vej, der kanter Klintens vestside får øje på stengærdet, dette gammeldags bornholmske
stengærde, der indrammer - indhegner - hele arealet.
Disse mosgroede marksten er omhyggeligt stablet o p i en
enkeltrække, og gærdet viser os tydeligt, at der e r ikke
brugt fle re sten end nødvendigt. Sådan et gammelt gærde
e r dygtigt sat og fortæller tydeligt, at d isse natu ro mråder
meget langt tilbage i tiden blev brugt til græsningsarealer
for f.eks. goldkvæg og ungdyr, ganske som gårdene
hjemme ved også havde disse stenløkker til det brug.
Der har også i min tid på Almegård gået kreaturer i
Klinten, men jeg finder det interessant med denne totale
udnyttelse af om rådet med stengærde om det hele. Vel ca.
to trediedele tilhørte 19. selvejergård, Almegård, mens en
trediedel, den nordre part, tilhørte den ikke mere eksisterende vornedgård, Slaggegård, og der var også stengærde
mellem de to parter.

Paul Jørgensen, der bo/der af
Klinten, betragterfra kanten en
af de 111arke1~ Iwar ban engang
gik efter ploven. f baggrunden til
bøjrefor billedets midte skimtes
Almegård. For mange år siden
var der en forlængelse af Klinten
i fo1m af en stor ås. Den blev
siden afgravet for at ku1111e
udnytte jorden bedre
la11dbrugs111æssigt.
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Der blev også lavet kantsten, brosten og bygningssten alt det, der mere var håndarbejde for stenhuggerne, men
som alt det andet var et led i he le den produktion, der nu
præger sig i hukommelsen som e t billede med store bunker, stabler og dynger af skærver og sten, som siden på et
eller andet tidspunkt skulle transporteres derfra.

Bi/ledet er}i'a krigens tid, da der endnu var travle arbejdsdage på
Klinten. Bag stablerne af gode, uopslidelige kantsten rejser sig et
par af de krane1; der klarede.flytning af stenblokkene. På pladsen
foran - dog uden for billedfeltet - uar der smedie, uognuægt, 111aski11bus, knuseværk og mandskabsrum. Restenw af alt delle kan
ses endnu.

Ja, gærdet var noget væsentligt, selv om det i vore dage
ikke er særligt iøjnefaldende, sådan som det næsten er
gemt væk bag et vildnis af tjørnebuske, s kovæbler og slåentorn. Men det er ikke meget, dette billede afslører om
Klinten - det snarere slører det hele.
Men lad mig da gå videre og åbne for de s ider, der
rummer alt det, der ligger inden for gærdet. Det er jo det,
der gør stedet til noget særligt både i erindringen og for
de mennesker, der kommer der i dag.
ARBEJDSBILLEDET
Der er den dejlige stenbrudssø, men i virke ligheden fortæ lle r den ikke noget om selve produktionen - om hvad
der b lev lavet af disse sten, der i sto re klodser væltede
ned, når sprængningerne blev fore taget hve r dag ved arbejdsdagens slutning.
Så lad os f.eks. se på et b illede, der siger lidt om fabrikationsprocesserne i bruddet, e t billede, der for mig åbne r sig syd for kli ppeknuden.
Vi skal tilbage til noget, der ikke er at se i dag, men
sådan er det med hukommelsens bille dbog. Den kan ikke
klare det med kro nologie n.
I dag er der jo bare nogle forvitrede tomter, nogle
murreseer, tilbage. Noget, der forudsætter erindringens
ke ndskab for at blive ti l noget erkendeligt. Men i »gamle
dage« va r det hele meget nærværende. Her var an lægget
med dampmas kinen og de t tilhø re nde værksted, hvo r
s meden hamrede for at holde værktøjet i orden. Her s tod
også de fire fa ldhamre. Det var dem, der lavede a lle de
mange chaussesten - skaller, so m de kaldtes. Og her stod
knuseren, der med voldsom kraft bearbejdede s te nene til
s kærver, der bagefter b le v sorteret i en stor sorteringstrom le. Det hele var i nær forbindelse me d tipvognssporet henne fra selve bruddet.
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JERNBANE OG BLOKVOGN
Transporten var selvsagt en særdeles vigtig detalje i hele
stenbr uddets funktion. I de meget gamle dage var det ned
til jernbanestationen i Lobbæk, hvor de færdige produkter blev læsset af ved det tredie spor. Der va r godt nok for
mange år siden nogle tanker om at etablere et jernbane spor direkte til Klinten, men de blev nu aldrig realiseret se lv om det den 22 . jun i 1907 kontraktligt blev fasts lået
som en hæftelse på matr. 25 c, den nedre del af Klinteområdet.
Fra mi ne yngre år på Almegård må jeg også nævne
blokvognen, som jeg ser for mig endnu, som var det i går,
jeg så den s idste gang. Denne underlige vogn, hestetrukket selvfø lgelig, hvor bunden var uden bund. Fordi den
kun var nogle meget svære bjælker, der bare skulle holde
på de store stenklumper. Det vil sige til transport af råblokkene, der blev læsset med en gammeldags, trebenet
kran. J eg husker endnu fra min barndomstid, at denne
vogn stod hjemme på gården, i Damparten.
Men nu viser sig også b illedet af spiserummet. Fodmursresterne fo rtæller mig endnu, hvor dette meget lille
- ja, meget bes kedne - rum lå. Der var bræddevægge, et
bord og nogle bænke. Primitivt. Man havde så tydeligt ikke opfundet begrebet »arbejds m iljø« . Men fodmuren er
der a ltså stadigvæk og minder om, at her har arbejdsfo lke ne siddet og s pist deres medbragte rugbrødsklemmer.
Fire gange fem meter. Der er ikke noget at tage fejl af. Og
trappestenen er der også. Men det bliver ved med d isse
e r indrende b illeder. Og det e r ikke bare stumper af en
stumfilm. Der e r lyd p å!
Det gælder i særde leshed oplevelsen af stenbrudde t i
dagtimerne. Se lv hjemme på gården , der e llers ligger et
godt stykke fra Klint, kunne vi hø re ste nbrudslydene. Den
mo notone lyd fra den trofast arbejdende dampmaskine sjæle n , hvoraf he le virksomhe den var afhængig.
Ko m v i nærme re stenbruddet, var der andre lyde. Boremaskine rnes s nær rende, per iod iske lyde, fald ham merens mere konstante og ligesom h årdere s laglyde - og så
alle d isse raslelyde, der kom henne fra den vestre del af
an lægget. Det var den s tore skærvesorteringstromle, de r
stod og så meget dominerende ud. Men den var også nok
så betydningsfu ld for produktione n. Det var jo her, det
meste trods a lt endte. Ros, de r b lev til de for vore veje
uundvæ rlige s kærver.
Ja, dagen ige nnem kunne den symfoni hø res med kun
få variationer, uaflade ligt indti l fyrafte nstiden var nær, og
spræ ngningerne oppe i selve bruddet fo rkyndte, at nu
blev der sat punktum fo r dagens arbejde .
Jeg kan endnu hø re alle disse lyde . . .

NATURENS LYSTHUS
Men så er der jo også den anden side af udnyttelsen af
Kl inten i gamle dage. Alt det der med kreaturerne. Og det
er netop her lige inden for gærdet. Ikke noget særligt. Og
dog. For selv om det ved en overfladisk betragtning bare
ser ud som et lille, lukket kratområde, så er der dog et
par hu ller i det og se: Der kommer netop et par køer ud
derfra!
Trænger man lidt ind i området, viser det sig virke lig,
at der går en hel flok af dyr derinde i buskadset, der
omgiver noget, der kan ligne en stald med vægge og tag.
Store, ældgamle tjørne, nogle mere eller mindre forkrøblede kirsebær- og egetræer, hvis kroner altså danner taget, og hvor alt småtteriet, urter og småbuske, er kvalt
eller afgnavet forlængst. Altså et udmærket tilflugtssted
for dyrene - både på de hede sommerdage, og når kolde
sensommerregnbyger plasker ned.
Det er et andet af mine billeder fra Klinten i tyverne og
trediverne. Det er væk altsammen. Nu vokser der nogle
grantræer på dette sted. Det virker noget umotiveret med
sådan en klat mørke træer midt i det hele. Graner har
faktisk ikke noget at gøre her. Ja, det kan jeg godt tillade
mig at s ige, eftersom jeg selv har ladet dem plante for 40
år siden.
Men der er også noget andet, som jeg finde r særdeles
interessant dette emne vedrørende. At man i vore dage

kan se historien gentage sig et andet sted på Kl inten. Helt
uden kreaturernes medvirken kan natu ren selv klare det
med at lave »lysthuse«. Træerne vokser op og kvæle r al
buskbevoksning og andet - ligesom skubber og presser
alle andre vækster ud til siden via en bræmme af grene,
me n den er i gang hele tiden, og jeg oplever billedet af
min barndom, hvor der heroppe på den vestvendte højderyg var brombærranker, slåen og ene buske , der nærmest kravlede op ad bare klippeblokke. Og se nu, hvordan det hele har ændret s ig til noget, der nærmest ligner
en skov. Jeg står og falder i staver: Det er jo bare historie n
med de stærke og de svage på en anden måde. Såre menneskeligt - eller e r det omvendt?

STENBRUDSSØEN
Der melder s ig nye billeder, der fortæller om, hvad naturen kan finde på, når de n får lov til at gøre tingene selv.
Jeg tænker på den store stenbrudssø. Det e r jo den, der
retfærdiggør for vor tid den tidligere ste nbrydning. Alt
dette med tidligere tiders arbejdsliv er blevet historie, og
i stedet er der efterladt en sø med stejle klippevægge. Det
er noget menneskeskabt, der biyder naturens linier - ja,
men det betager mig, når jeg en stille sommereftermiddag står deroppe og ser ud og kan sige til mig selv: Her er
jo dejligt! Hvor naturen dog trods alt evner at eliminere

. }lf
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Arealeme omkring stenbruddet
erpræget af eksempler på, hvad
der ske1~ 11år den bombolmske
na111rfår lov al være ifred. En
bel masse af det, vi i grunden
ikke ønsker, og sd en bel masse af
det, vifinder cbarmerende. Del
vil sige benboldsvis tæ t krat, der
lukkerfor all og så disse
lysninger, der åbner sig med en
blandet.flora, først og.fremmest
karakteriseret ved ~imgtuer, men
også enebær og elegante
birketræer. Deflolleste træer på
Kli111e11 forekommer dog a l være
ret mange eksemplarer af ege,
der barfåel lov al gro frit og
dermed er brede og knudrede og
med tiden kan blive til nogle af
de »11etturl1ge ege•, l'I sal'ner 1 dag.
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på de menneskeskabte ar. Den kan ikke sløre dem, men
den kan pynte på dem.
På disse kun ganske få år er plantevæksten kravlet ud
over de skarptskårne klippekanter og har givet søen en
idyllisk indramning, der understreges af trævækst som ludende birketræer i klipperevnerne oppe og nede. Jeg
tænker på, at det hele er jo meget smukkere end i m in
barndom, da der bare var nogle klippeknolde og lidt
græs indimellem, hvor kreaturerne gik og gnavede. Un-

derligt at tænke på minderne om, at der derude et sted,
fem-seks meter over vandoverfladen, lå et klippehul, hvor
jeg som dreng »Studerede« salamandre - hvor hannerne
var meget flottere end hunnerne - og vandkalve på sommerdage, der altid huskes som varme og solrige.
Ja, det giver nye tanker altsammen. Det er så let for
mennesker at ændre på naturen. Bare et par årtier i dette
tilfælde. Men samtidig er naturen jo meget foranderlig.
Det statiske landskab er en illusion. Får naturen lov til at
passe sig selv, sker der hele tiden forandringer. Men det
er et dejligt billede lige nu. Stille, blankt vand, der indrammes af den hårde granits sorte og brune farve og så
alt dette grønne som den flotte indramning.
SMÅH ULLERNE
Rundt om i terrænet er der også nogle lokaliteter, vi kaldte for klippehulle rne. De kan være lidt vanskelige at finde, fordi de er omgivet af krat og træer. Men disse småhuller er faktisk de ældste stenbrud. De har deres egen
specielle historie at berette. Det var i tiden før fø rste verdenskrig. Jeg kan dog svagt erindre noget om et lille brud
syd for vejen engang først i tyverne, men ellers var de alle
forladte.
De er meget forskellige, eftersom der har været arbejdet i dem kortere eller længere tid. De var ikke alle lige
givtige, og var de ikke det, blev de hurtigt efterladt til fordel for en ny knude i terræ ner. Men hvor vi ellers finder
dem, viser de ganske tydeligt, med deres sprængte kante r
og store, skævkantede, kasserede stenblokke, at et par
mand har arbejdet - nej, slidt og slæbt - her engang.
Her stod deres sorttjærede, trebe nede kran og deres
kasse med værktøj. Og bag ved enebusken, i skyggen,
stod madakarpan.
Gamle minder altsammen. De ting er der ikke mere.
Klippen er vel den samme, men b illedet har alligevel ændret s ig. Igen er det trævæksten, der tilsætter stedet sin
nye karakter.
Men jeg får ikke lov til at falde i staver. En stor, prægtig
hereford-ko baner sig stilfærd igt frem til klippehullet for
at drikke. Igen er de r sammenhæ ng mellem før og nu.

Stenbruds-dampmaskinen eksisterer ikke mere. 1Hen den havde et
utal afJunktioner som drivkraft. Den drev også de hamre, lwormed man fik boret sprængbuller i klippen. Borebullet, som Paul
Jørgensen her peger på, er dog af meget nyere dato. Så jævnt kunne man slet ikke arbejde sig ned i klippen med de gamle bor.
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AFTENBILLEDET
Og så til sidst erindringen om en af de sommeraftener,
der har været så mange af. Stå deroppe og samle s ig om
udsigten til landskabet. Den er stadig dejlig, men jeg fø ler
det alligevel sådan, at der var mere liv over det hele for et
halvt hundrede år siden. Landskabet har sådan set ikke
forandret sig. Husene og gårdene ligger der endnu. Lobbæk, stationsbyen, som vi bliver ved med at sige, selv om
det er mere end en menneskealder s iden, at jernbanen
blev nedlagt. Skovene er der også. Kl inteskoven mod øst.
Præsteskoven neden for mod sydvest og Almindingen
derude i den nordlige horisont. De t hele e r der. Måske
lidt stø rre e ndda. Men jeg husker alligevel sommeraftener, der var anderledes.

·----

De gamle stenbrud, der løber fulde af
uand, er smukke. Stille uand, der er plant
på en måde, der trods denforboldsvis ringe
størrelse opbæver den kendsgerning, at

jorden er rund. Og så siderne, der er så
uregelmæssige, at det aldrig vil kunne
skjules, at her bar der været mennesker
med sprængstof Men de er også smukke

Solen er den samme. Lyset ligeså. Alle effekterne, der
farver himlen over det fredfyldte landskab. Kornmarkerne
gulner, og det er så høsten, der nærmer sig. På den måde
er billedet genkendeligt. Men dengang var der alle de
grønne græsmarker til at bryde ind i alt det gule. Dengang var der kreaturer på hve r en ejendom.
Det er netop alle d isse mange dyr, der stod tøjret derude, der gav billedet en særlig kolo rit og var ensbetydende med e n meget vedkommende de l af livsformen. Lige

med deres forskellige planer i f orskelligt lys.
Og kremmasten står stadig. Den vidner om,
at dybden på i bve11 fald det sted nok ikke
er meget mere end tre meter.

vest fo r min gam le Klint er der en græsmark med en snes
køer. Aftenmalkningen er forbi, køerne er i gang med det
nye græs efter dagens sidste tøjrslag. Røgteren og malkepigen e r på vej hjem. Snart lægger køerne sig og tegner
sig som en lang række. Nu tygger de drøv. Det e r et fredeligt billede.
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Anden
verdenskrig
og dens
minder
og mindesmærker
Major H. V Jørgensen, Rønne, har endnu et
kapitel til sin serie om, niinder og
mindesmærker. Det er blevet til et omfattende
materiale af stor historisk værdi - som
grundigt belyser historien bag de ikke så få
minder, det dr~jer sig om. H. V Jørgensen er
nu nået til den del, der 0111[attes af
1nodstandskampen.

ørste afsnit af denne artikelserie blev bragt i jul paa
Bornholm 1985 og o mhand lede mindesmærker over
søfolk og fiskere fra Bornholm, vestalierede flyvere, en
enkelt bornho lmsk-amerikaner samt de sovjetrussiske krigergrave i Alli nge.
Andet afsnit blev bragt i Jul paa Bornho lm 1986 og omhandlede udelukkende tyske krigerbegravelser på Bornholm. Afsnittet kan anvendes som en vejledning og oversigt for tyskere, østrigere og eventuelle baltere, der kommer til Bo rnholm for at finde deres slægtninges grave.
Tred ie afsnit blev bragt i jul paa Bo rnholm l 987 og
o mfattede cle endnu eksisterende mindesmærker over

F

Bil!edbuggere11 joba1111es Bjergs Dal'idstatue på Trekanten ued
C/Jristians/Joj. Jllan ser (vdeligt sll'11ge11 i bans bojre bånd, medens
111an lige kan ojne stenene i den æns/re. Vemtre fod b!'iler på den
tyske 1-!jelm. Fol.: Frede f90//e1:
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bornholmere, der mistede livet under de sovjetiske bombardementer den 7. maj 1945 samt de mange mere e ller
mindre kendte mindesmærker for bombardement og
genopbygning.
Dene afsnit skal omfatte mindesmærker over de bornholmere e ller personer med tilknytning til Bornho lm, der
mistede livet i modstandskampen.
FALDNE I MODSTANDSKAMPEN
Davidstatuen i Almindingen blev afsløret den 27. august
1950 på Trekanten ved Christianshøj. Forud var foregået
en indsamling på Bornholm ledet af den tidligere formand for Frihedsrådets lokalkomite, nu afdøde overlæge
H. Chr. Olsen, Hillerød.
På en granitsokkel står billedhuggeren Johannes Bjergs
Davidskikke lse støbt i bronze. Den nøgne - og dermed ret
forsvarsløse David - holder i sin højre hånd en lille, beskeden slynge, og i den venstre har han nogle sten. Herigennem er symboliseret de beskedne midler, som de
danske modstandsfolk var henvist til at anvende i kampen. Hans venstre fod hvile r på en hjelm af tysk model,
som fredelige fug le har bygget deres rede i. Symbolikken
er god. På en fin måde er den slagne fjende og den genvundne frihed og fred symboliseret.
På sol<lens forside er indhugget digteren Hans Hartvig
Seedorff Pedersens digt:

dergade 10. Han blev student fra Rønne Statsskole i 1942
og studerede derefter jura ved Københavns Universitet.
Som ledende medlem af Konservativ Ungdom og som
landsformand for Konservative Gymnasiaster blev han allerede i 1942 involveret i Studenternes Efterretningstjeneste, hvor han især koncentrerede sig om den illegale
bladvirksomhed, der virkede så fremragende under hele
krigen. Under et illegalt møde mellem topfolk inden for
den illegale presse i Tivoli den 2. juni 1944 blev han arresteret. Han sad i Vestre Fængsel, Horserødlejren og Frøslevlejren, hvorfra han deporteredes til KZ-iejren Neue ngamme. Herfra sendtes han på udkommando til dødslejren Pona Westfalica, hvor så mange fanger sled sig ihjel
eller pådrog sig dødsensfarlige sygdomme. Han blev
dødssyg og ført tilbage til Neuengamme, hvor han døde
den 21. februar 1945. Det er ikke lykkedes at finde hans
jordiske rester.
Følgende mindesmærker er rejst for Kjeld Frederiksen
eller bærer hans navn:
- mindeplade i Skytteforeningslejren på Høje Sandbjerg i
Nordsjælland,

Forsiden af Davidstatuens sokkel med digteren Hans Hartvig Seedorffe digt. Mellem tredie og.fjerde strofe ses det brudte åg
Fot.: Frede Kjøller.

Den danske Ungdom - David lig stod frygtløs frem mod Vold og Svig,
til Kæmpens Hjælm omsider brast
for Hyrdens Tro og Slyngekast.
Nu suser Skov, nu synger Vind
om Vovemod og Offersind.
Og i de faldnes Sagabog
staar Sejrens Tegn: Det brudte Aag.
På sol<lens bagside er indhugget følgende fire navne med
personlige data på bornholme re, der mistede livet i modstandskampen:
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Kjeld Frederiksen
f. 21. Sep. 1923, d. 21. Feb. 1945
Jens Peter Funk Lind
f. 14. Maj 1921, d. 23.Jun. 1944
Carl Edvard Nielsen
f. 10. Aug. 1909, d. 3. Nov. 1944
Thor Vang
f. 10. Okt. 1904, d. 25. Maj 1945
DE FIRE
Om disse fire personer skal der her gives følgende supplerende oplysninger om deres liv og indsats:
Kjeld Frederiksen var født i Rønne som søn af købmand og svensk vicekonsul Svend Peter Frederiksen, Søn-
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- mindeplande på Københavns Universitet,
- mindeplade på mindemuren i Mindelunden i Ryvangen
over de modstandsfolk, der mistede livet i det fremmede, og hvis jordiske rester ikke er genfundet,
- mindesten med indskrift i sydvestlige affald af urnehøjen
på Rønne Kirkegård (se senere),
- mindeplade på Rønne Statsskole, nu Bornholms Amtsgymnasium, (se senere) og
- soklen på Davidstatuen (som beskrevet ovenfor).

*
Jens Peter Funch Lind var født i Sandvig som søn af tømrer, senere turistbådfører i Hammerhavnen Valdemar

Bagsiden af Davidstatuens sokkel med naune og data på de fire,
der mistede livet i modstandskampen. Rettelig skulle •Funk« i det
andet nal'n staues med •Ch", medens · Carl" skulle skrives med ·K"
i det tredie. Som antydet i a11iklen burde soklen nok bære endnu
fire nal'ne på faldne bornholmere. Fol.: Frede fY"øller.

"'

Lind. Han var uddannet som mekaniker og aftjente sin
værnepligt i søværnet. I juni 1943 fik han arbejde i Års
(midtvejs mellem Hobro og Løgstør) og kom ind i en
modstandsgruppe, der skulle modtage og fordele nedkastede våbensendinger fra England. Gruppen deltog vist
nok kun i en modtageaktion. Jens Lind blev arresteret den
28. februar 1944 og ført til København. Den 19. juni 1944
afsagde den tyske krigsret i København dødsdom over
ham. Den 23. juni 1944 - sankthansaften - blev han sammen med syv andre modstandsfolk henrettet på Ingeniørkasernens område i Ryvangen. Henrettelsesområdet indgår nu i Mindelunden. Efter befrielsen blev hans lig fundet i Ryvangen og genbegravet på Allinge Kirkegård den
30. juni 1945.
Det skal bemærkes, at på Davidstatuens sokkel - altså
indhugget i granit - er hans mellemnavn stavet »Funk« ,
medens det rettelig skulle have været »Funch«.
Følgende mindesmærker er rejst for Jens Peter Funch
Lind eller bærer hans navn:
- mindesten på Års Kirkegård,
- mindeplade i Mindelunden i Ryvangen,
- mindesten på hans grav på Allinge Kirkegård (se senere)
og
- soklen på Davidstatuen, som nævnt ovenfor.

*
Karl Edvard Nielsen. var født i Rønne som søn af arbejdsmand (» brænder«) Georg Lorents Oskar Nielsen. Karl Edvard Nielsen drog til Sjælland, hvor han erhvervede sig en
lille lande jendom, »Karlsminde«, i Tho rslunde (mellem
København og Roskilde). Gennem sit arbejde som vagtmand på Københavns Kommunes vandværk, »Thorsbroværket«, kom han i kontakt med modstandsbevægelsen,
og han stillede sit hjem til rådighed for et illegalt trykkeri
og for opbevaring af illegale blade. Endvidere husede han
i et halvt års tid en kommunist, der var flygtet og eftersøgt
af Gestapo. Den 3. november 1944 omringede Gestapo
hans ejendom for at arrestere kommunisten, men denne
var igen flygtet. Da Karl Nielsen så, at det var Gestapo,
smækkede han sin dør i. Tyske rne skød gennem døren,
hvorved Karl Nielsen blev ramt og segnede død om i sin
forstue.
Karl Edvard Nielsen ligger begravet i Mindelunden
Ryvangen. På hans gravsten står foruden hans data:
Kæmp for alt,
hvad du har kæ rt,
dø om saa det gælder,
da e r Livet ej saa svært,
Døden ikke heller.
Andre minde r vides ikke at være sat over Karl Edvard
Nielsen.
Det skal bemærkes, at også her er en stavefejl. Det første navn er stavet »Carl «, medens det rettelig skulle have
været "Karl".
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med dens last af afkræftede mennesker, kappede de trosserne til den tyske slæbebåd, og ved at bruge tæpper som
sejl manøvrerede de prammen ind på så lavt vand, at den
tog grund. Under arbejdet med at bære de stærkt afkræftede, hovedsagelig jødiske fanger i land, b lev Thor Vang
befængt med utøj og angrebet af plettyfus. Den 12. maj
1945 kom han tilbage til Danmark og blev indlagt på
Blegdamshospitalet, hvor han døde den 25. maj , dvs. efter
befrielsesjublen.
Han blev begravet på Bispebjerg Kirkegård, Urnehaven,
litra S 2575 . Frihedskampens Veteraners bronzeplaquette
er anbragt på graven, hvor der fontden hans data står:
Kammerater i Sømændenes Forbund
satte dette Minde.
Foruden hans grav bærer følgende mindesmærker Thor
Vangs navn:
- mindeplade i Dronningens Tværgade 3. dvs. »Land og
Folk«s bygning og oppe på 1. sal, og
- soklen på Davidstatuen (som beskrevet ovenfor).
DER VAR FLERE

Som det fremgår af ovenstående, er der i Davidstatuens
sokkel ind hugget navne på fire bornholme re, der mistede

*
Thor Vang var født den 10. oktober 1904 i San Francisco i
USA, idet hans mor i begyndelsen af dette århundrede var
udvandret fra Christiansø til Amerika. Senere vendte hun
tilbage til Gudhjem og havde nu en søn med sig. Han
blev medlem af det kommunistiske parti, og da han var e n
oratorisk begavelse, der kunne rive en forsam ling med
sig, blev han opstillet som sit partis folketingskandidat på
Bornholm. Han var også tillidsmand i Sømændenes Forb und, hvilket gav stor indflydelse.
Som ke ndt kommunist blev han i henhold til den såkaldte kommunistlov interneret i Horserødlejren efter det
tyske angreb på Sovjetunionen i juni 1941. (Indtil dette
tidspunkt havde de to magter været allierede, når det
gjaldt opdelingen af Østeuropa, herunder Polen i 1939).
Den 2. oktober 1943 blev han af tyskerne deporteret til
KZ-iejren Stutthof i Polen. Takket være sin særdeles gode
fysik og sin meget stærke vilje overlevede han opholdet i
denne dødslejr og tilmed de skrækkelige tilstande under
lejrens evakuering og den efterfølgende dødsmarch mod
vest i foråret 1945.
I de første majdage i 1945 befandt han sig i Neustadtområdet ved LUbeck, hvor han samme n med forskellige
fangne danske og norske søfolk var anbragt på dækket af
en stor pram, i hvis lastrum omkring 700 udmarvede og
forpinte fortrinsvis jødiske fanger befandt sig. Da Thor
Vang og en norsk skipper fik færten af, at tyskerne agtede
at trække prammen ud til havs for at sænke den sammen

Mindesten for Kjeld Frederiksen på urnebøjen ved kapellet på Rønne Kirkegård. Fol.: Frede Kjøller.
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- mindeplade i Viborg Katedralskole og
- mindeplade i Det tekniske Selskabs Skole r.

*

L
/I/indepladen for Kjeld Frederiksen i atriumgården på Rønne Statsskole, nu Bornbolms Amtsgymnasium. Flere af skolens jubilerende
å1gange bar valgt at lade sig fotografere under denne mindeplade,
da det er den eneste sten, de kan kende igen i deres gamle skole.
Fot.: Frede Kjøller.

livet i friheds- og modstandskampen. Men der var faktisk
flere bornholmere og folk med tilknytning til Bornholm,
der omkom i kampen mod besætte lsesmagten. Ud fra forskellige kilder og en række iagttagelser er denne artikkelseries forfatter kommer under vej r med, at yderligere et
antal navne burde stå på Davidstatuens sokkel og burde
have fået et varigt minde på Bornho lm.
Følgende persone r kan yderligere nævnes og deres
indsats kort beskrives:
Erik Nyeman n, født de n 6. april 1922 i Østermarie som
søn af læge Knud Kristian Nyeman n, der var praktiserende læge i Østermarie fra september 1921 indtil december
1931. Erik Nyemann gik i skole i Østermarie (ri meligvis
Kirkeskolen) og derefter i realskole n i Aakirkeby, inde n
foræld rene flyttede til Store Heddinge og derefter til Skive. Han blev student fra Vibo rg Katedralskole i 1942.
Erik Nyemann deltog allerede i 1942 i modtagelsen af
faldskærmsfolk i Jylland, og i 1944 deltog han i en række
sabotageaktio ner i Købe nhavns-om rådet. Den 18. og 19.
maj 1944 arresteredes gruppen, og den 9. august 1944
blev Erik Nyemann sammen med 10 andre modstandsfolk
skudt af tyskerne under såkaldt flugtforsøg nord for landsbyen Osted på landevejen mellem Roskilde og Ringsted.
Han ligger begravet i Mindelunde n i Ryvangen. På hans
gravsten står foruden hans data:
Lykkeligst
at hvile på
er fuldendt gerning .
Følgende mindesmærker er sat over Erik Nyemann e ller
bærer hans havn:
- mindeste n (stor natursten) ved landevejen nord for Osted mellem Roskilde og Ringsted ved Lauringe Mose,
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Viggo Preving, født den 26. maj 1915 i Aakirkeby som søn
af hotelejer Carl Jensen Holm. Viggo Preving var officiant
i ingeniørtrapperne og gjorde tjeneste som våbeninstruktør og instruktør i anvendelsen af spræ ngstoffer for de
illegale militærgrupper, ligesom han opbevarede et illegalt våbendepot. Efter den tyske kapitulation gjorde han
tjeneste ved modstandsbevægelsens styrker på Gardehusarkasernen på Østerbrogade i Købe nhavn. Her blev
han dræbt ved et vådeskud den 16. juni 1945. Officiant
Viggo Preving er begravet på Garnisons Kirkegård i København, litra L - 3 - 7. (Samme kirkegård, hvor helten fra
Dybbøl, løjtnant]. A. P. Anker, ligger begravet).

*
Svend Aage Hansen, født på Balka i Bodilsker Sogn den 1.
december 1918 som søn af arbejdsmand Hans Peter Hansen. I krigsårene havde han sammen med flere andre yngre mennesker fremstillet hjemmelavede håndbombe r, der
skulle bruges i modstandskampen. Den 19. november

1\l!indestenen på jens Peter Funcb linds fredede grav på Allinge
Kirkegård. Fribedskæmperannbindet ses vundet omkring korset
øærsl på stenen. Fot.: Frede Kjøller.

1944 var dec Svend Aage Hansens age ae likvidere e n tyskvenlig forretningsindehaver på Brogade i Neksø. Uheldigvis sprang håndbombe n i mide unde r transporten, og
Svend Aage Hansen blev d ræ bt på hjø rnet af Brogade og
Bryggeristræde. Han blev begravet den 24. november
1944 på Set. Bodils Ki rkegård under scor deltagelse. Ifølge
mundtlige oplysninger blev de r re nt spontant og illegalt
fremstillet e n mindeplade i neksøsandsten, som blev sat
op på ulykkesstedet. Selv o m visse gadereguleringer har
fundet sted efter de sovjetrussiske luftbombardementer af
Neksø de n 7. og 8. maj 1945, så findes de nne primitive
mindeplade indsat i et sandstensgærde tæt ved ulykkesstedet. Stenens tekst består af et antal sammenslyngede
bogstaver, som det er ret vanskeligt at tyde.

Statsskole , på mure n ved rekto rs kontor ud mod skolegården, en mindeplade i poleret rønnegran it med følgende
tekst:
»Faldet for Fædrelandets Frihecl/Scude nt fra Rø nne Statsskole/Kje ld Frederiksen/Føde 21/9 1923 i Røn ne/Død i
Neuengamme 21/2 1945« :
Efte r statsskolens totale ombygning i 1960-erne er mindepladen blevet anbragt på en mur ud mod den indre gårdhave.
På urnehøje n tæt ved kape lle t på Rø nne Kirkegård er
anbragt e n natursten med fø lgende tekst:
»Faldet/for/Danmarks Frihed/stud. jur./Kjeld Frederiksen/
født 21.9. 1923/død 21.2. 1945/Konservativ Ungdom/Studenternes Efterre tningstjeneste«.

FORGÆVES
Under denne katego ri af bornholmere, der mistede livet i
modstandskampen, og som ikke har fået et varigt minde,
skal yderligere nævnes e n person , som det endnu ikke e r
lykkedes undertegnede ae finde i kirkebøger eller folkeregisu-e. Dee drejer sig om Knud Børge Kofoed , muligvis fra
Øscermarie, og her citeres, hvad redaktionschef Børge
Kure skrev på side 91 i sin bog »En Ø i Krig «: »To brødre
fra Østermarie, Knud Børge og Viggo Kofoed, der under
krigen arbejdede i Thisted, b lev her stukket af en Gestapo-håndlanger Friedrich Heinrich Hansen og sendt til tyske koncentratio nslejre. Her døde Knud Børge. Brode ren
overlevede de tyske rædsler, me n kom hjem i stærkt
svækket tilstand.« Efterspori ng har hidtil været forgæves.

På en grav på Allinge Kirkegård, øst fo r kapellet, er rejst
en poleret gravsten med følgende indskrift:
»Jens Peter Funch Lind/f. 14-5-1921 d. 23.-6.-1944«.

*
Den 27. april 1945 afsløredes på den daværende Rønne

*

Herefter er indsat i granitten Frihedskampens Veterane rs
bronzeplaquette.
Nederst på stenen står følgende følsomme vers:
Du Jens, som døde for Danmark,
du ve nde r kun hjem til en Grav,
men Byen som saa din Vugge,
vil takke, for hvad du gav«.
Øverst på stenen e r indhugget ec kors, hvorom er snoet et
frihedskæmperarmbind.

Kro~

Nærbillede af »Fnbedska111pens Veteran ers"
bron ceplaquelle, der ret originalt er indfældet i
jens Peter Funcb Linds g rai1sten. En stidan
plaque/le findes også på Tbor Vangs g rav pti
Bispebjerg Kirkegård. Fol.: Frede Kjøller.
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Ha111111ersb11s l'Clr det faste motiu i
firsermalernes skitseboger, 11år de besøgte
Bo rnholm. Her bar Bredsdo1jf tegnet
/\la n teltåmet, h(l' og lauering, med u dsigten
mod syd Tegningen blel' senere omsat i
maleri.

Barndommens
sommerparadis og
Bredsdorffs skitsebøger
Gamle billeder er en del af det p ensionistliv,
overlæge j ohannes Thoms lever i sit hjem i
Rønne. Her spinder han en ende over
sommerminder og nialeren j ohan Ulrik
Bredsdo11f og hans skitsebøger. En maler, hvis
»Arbejder er grundige og solide, gammeldags
Landskabsbilleder, prægede af en
Synsindstilling, som bunder i hans varme
grundtvigianske Opfattelse«, som Hagentps
leksikon konkluderer.
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n dag får man nogle skitsebøger i hånden. På en af
dem e r der på det sorte papbind ridset 1865-66. Det
gipper noget i en, da man på de første b lade finder nogle
fine tegninger med bornholmske motiver, og man spørger, hvem kunstne ren kan være , og hvilken tilknytning
han ha r til Bornho lm.
Hans navn e r Johan Ulrik Bredsdo1jf (1845-1928) og
ikke helt ukendt i Bornholms kunsthistorie. Ernst Mentze
skriver i »Bo rnholme rmale rne« , at i 70-erne og 80-erne benævnt friluftsmale rie ts første år - samtidg med og i kø lvandet af Johan nes Herman Brandt (1 850-1926), kom
malerne Peder Mønsted, Louise Borifils, A. Do1ph, Vilhelm

E

Pagbt, Cbr. Zacbo, G. E. Libe1t, j. U. Bredsdo1ff og joban
Robde.
Sidstnævnte skriver i e t b rev fra Helligdomsgården den
14. ju li 1880 o m sine oplevelser på Bornho lm, og om
hvorledes alt, han møde r, er fo rlenet med e n ufattelig tillokkelse, og i e t sene re brev nævner han , at han vil ti lbage ti l Rø fo r at kunne g læde sig over naturen der, »hvor
jeg bor samme n med nogle Kunstnere, Brandt og Bredsdorff."
]. U. Bredsdo rff høre r ikke til de store navne, de r har
fået p lads i den kunsthistoriske litteratur e lle r e r blevet
investe ringsobjekter i auktionshusenes ikke altid lige forståelige verde n. Ha n hø re r til Landskabsmale rnes store
flok, der med akadem isk uddannelse og star teknisk kunnen, og som elev af \li/helm Kybn (1819-1903), foresætter
han den traditionelle li nie i dansk landskabsmaleri. Han
malede for s in samtid, og hans billeder har været til
glæde i mange danske hje m. He ri ale ne ligger e n værdi,
som sjæ ldent vurderes højt nok.
PRÆ STESØN

må være e n senere tilføjelse. For det første har det taget
tid at komme fra det e ne sted til det andet, og for det
andet er de e nkelte tegni nger udført så minutiøst og med
så fine nuancer, at det ikke har været mulig t at nå så meget på e n enkelt dag.
Et klippeparti med udsyn sydpå e r betegnet Allinge l st
Juli 1865. Tæt på kysten i baggrunden ses en mø lle med
tilsyneladende kun to vinger. Det må d reje s ig om Nord re
Mølle (Bymølle n) i Allinge. Nogle år senere i 1872 blæste
vingerne af mø lle n ved den store stormflo d , og mø lle n e r
forlæ ngst nedrevet.
DEN CHARMERENDE BEGYND ER
Selvfø lgelig er de r her tale om en begynde rs forsøg, men
i adskillige tilfæ lde har Bredsdorff med sin store omhu

Malerne i »gamle dage• bar l>æret betaget C!( denne slippe i Gudhjem med dens rigdom af detaljer. Bredsdo1jJ"barjj>ldt et a rk i sin
skitsebog med si11 opfattelse af slippen. På Bornbolms K1111st11111seum er der et lille maleri ctf Alicbael Ane/Jer med sa111111e m oth•.

J. U. Bredsdorff blev føde den 22. m aj 1845 i Vester Skerninge som søn af sognepræsen Christian Horn en'lcmn
Bredsdo1ff og Elise Bole11e Mø ller. . Han blev gift i 1878
med Dagmar Helweg (1854-1935). Også hun kom fra et
præstehjem, idet faderen, Hans Frederik Helweg, va r
præst ved Frue kirke i Haderslev fra 1850 til 1864, hvor
han blev afsat af preusserne.
Johan Ulriks ønske 0 111 at b live male r fi k ham til at afbryde et påbegyndt studium på Po lyteknis k Læreanstalt
efter fire års forlø b. Kunsthistorikeren Karl Madsen fortælle r, at Bredsdorff stadig lod sig friste til at snige sig
bort fra fo relæsningerne for at male i Dyre haven. I 1868
begyndte han på Kunstakademiet med j oban F. N. \lermebren (1823-96) som lærer, men han synes ikke at have
fået nogen indflydelse på Bredsdo rffs kunstne riske udvikling. Det blev Kyhn, der som hans lærer i regning fik e n
mere afgørende betydning for hans videre udvikling.
Kyhn havde i øvrigt i fl e re år besøgt Bornholm. Han udstillede sit første landskabsbillede »Et bornholmsk
Strandparti « i 1843 og fik de t solgt til den kongelige malerisamling.
Bredsdorff var altså kun lige fyldt 20 år, da han begynder at fylde bladene i den fø rste skitsebog, og der skulle
gå tre år, fø r han begyndte undervisningen på Akademiet.
Det er imidlertid ikke rene begynde rfo rsøg, han præste rer.
På det andet blad i bogen har han tegnet " Eccodale n «
dateret den 30. juni 1865. Det er e n fin blyantstegning,
me n med lavering. I dale n e r der en del buske, me n størstedelen af klippe massivet ligger blottet med kun spredte
trægrupper. l ræ kkefø lge tegner han herefter Bobbedalen
og He lligdommen og udsigten he rfra mod nord, hvor
han også har anvendt lavering af klippepartierne i forgrunden. Disse tegninger e r som den første dateret 30.
juni, men angivelsen af motiv og dato med fin tuschskrift
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færdiggjort skirsen ril er lille topografisk billede, som kan
have værdi for eftertiden. Der gælder således billedet af
Nylarsker den 2. ju li 1865, et s mukt lille velkomponeret
billede.
Efter at have debuterer som maler i 1870 vendte han
flere gange tilbage til Bornholm. I »Charlottenborgudstillere 1807-1882 (Reizel 1883)« finder vi i forregnelsen
over hans udstillede billeder »Kystparti paa Bornholm.
Aften« fra 1877 og fra 1881 og -82 følgende motiver »Kystparti fra Bornholm, skyer Luft«, »Fra Hammers hus paa
Bornholm, Eftermiddagsbelysning« og "Ulfeld tstaarnet
paa Bornholm «. »En del af Harnmershus Ruiner« er et
motiv, der har optaget ham allerede i 1865 og inspireret
til det senere maleri. Endelig slutter listen over billeder
udstillet på Charlottenborg med » Klovbæk. Kløftparti i
Nærheden af Helligdomsgaarden paa Bornholm«.
Både i 1881 og -82 har han tegnet ved Helligdommen,
men vi skal så frem til 1884 for igen at finde bornho lmske
motiver i skitsebøgerne. Dels har han tegnet skibe ud for
Sandvig-kysten, dels har han været i Gudhjem. Her er han
faldet for den smalle slippe, som Michael Ancber
(1849-1927) har gengivet i en friere kunstnerisk form på
maleriet på Bornholms Museum.
Endelig findes der mellem landskabsskitserne e n
mængde detaillerede tegninger af dyr, fygle og blomster,
der vidner om hans indleven i og kærlighed til den danske natur.
Langt de flesre af J U. Bredsdorffs billeder er fra omegnen af Birkerød, hvor han havde s it hjem, og hvor han
virkede som tegnelærer ved Mantzius skole. For mig personligt var han en »gammel bekendt«. I min drengetid, da
jeg boede i Birkerød, var jeg i flere år gæst i Gudhjem hos
min klassekammerat, og dennes forældre: Maleren A"'Cel
Bredsdorff (1883-1947) var fulgt i sin faders fodspor. Sommer efter sommer drog han til Gudhjem med staffeli, palet
og familie , og jeg havde som sagt den glæde at følge med
- uden naturligvis at ane, at jeg mange år senere skulle få
mit blivende hjem på Bornholm. I det bredsdorffske hjem

B~11antstegning af toppen af Helligdomsklipperne. Signeret j. U.
Bredsdo1ff 1881. Det var i tiåret efter hans debut som maler. I et
af magasinerne på Bornbolms Kunstmuseum opbevares to af /Jans
billeder med bornholmske motiver.

i Birkerød hang der et stort maleri forestillende J U.
Bredsdorff stående i sin have. Det er ikke blot de store
kendte kunstnere, der kan berige deres medmennesker.
Med »Farfars« skitsebøger i hånden er barndommens
sommerparadis og min nutidige dagligdag kædet sammen.

~
J

Denne lifte b~1 1antstegning med lavering
er dateret Nylarsker d. 2. j uli 1865.
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Siden

sidst
Fra og med denne årgang
udvider jul på Bornholm den
gamle rubrik Årets gang i
billeder - med mere tekst og
flere billeder. Det er blevet
m:uliggjort via en aftale
mellem, udgiveren og
dagbladet Bornhobneren, som
stiller billeder til rådighed fra
bladets fotografer
Carsten Buch, Anita Corpas,
P. E. Rath Hobn og j ens Erik
Jensen.
Vi blel' også mi11del 0111, at 1111 lul11 silderogerier opleues som 11111seu111sge11sta11de. I /Jærl
fald indledtes, under ledelse afekspertiseji-a
Bornbolms Museum en restaurering af det
f orlæn.gst nedlagte sifderogeri Sondre Bæk
13 i Hasle.

Var det et godt år siden sidst? Erhvervene havde nok at slås med, kan man
se ved en gennemgang af aviserne.
Men var De selv personligt tilfreds
med året? Det er slående, at der er
megen uti lfredshed. Der er mange kritiske røster i bladene - og mange, der
vasker deres hænder.
Men det er vel så noget, der ligger i
tiden.

H UMANE BANER
Det meldtes ellers fra landboforeningen i september 1987, at der er »penge
at tjene på rugen, hvis man høster tidVejdirektor Per Jllilner tog bjem til Rønne ban er søn af den tidligere a mtsvejinspektør
på Bombolm, i11genior C. C. Milner -for at
indvie en stump landevej på to kilometer fra Onsbcek via Rønne Syd til Åkirkebyvej.
Den kostede otte mifl. kr. I disse sparetider!
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ligt«. ;\ len hvem nåede det med der
vejr 1 Og se, om der ikke var er medlem
af amters sygehusudvalg, der vovede at
sige, ar der var brugt for megen ti d på
forken e opgm·er, men samtidig Jage.le
kommunerne op ti l store sparerun der. som ~·derl igere skulle u dbygges i
1988. Vi er også nogle gange i årets l0b
ble\·et minder om dår lig behandl ing af
æld re. En bestemt sag har optaget sindene stærkt. Den fa ldt der landsretsdom i. Kommunen vandt - med den
pr ivate tilføjelse fra retsformand en:
Tænk i humane baner!

:'-IU ER LAKSEN VILD
;\ lidt i det hele, den 8. september, var
der mig. Resu ltatet var ikke særlig opmuntrende - enten man nu stemmer
til højre eller til venstre.
Der var også rekordpriser på Oluf
Høst-bi lleder på auktionerne i København, og det blev også slået fast, at nu
hedder Østersø-laksen Wi ld-lachs. Der
gamle navn var ikke mere godt i salgsmæssig henseende, men sådan er der
som bekendt så meget.
En begivenhed var det vel, at lVlathias Rusts fly landede i Rønne søndag
den 18. oktober . D irekte Moskva-Rønne. 1vlen han var ikke selv med. Hvad
var der så ved det ?
Sennepsgassen giver stadig problemer , og Østkraft-skorstenen er tæret
op - efter 30 <ir. En ny må til. Ho lder
den længere?
H VOR B LI VE R DET AP
Apropos sparetider kan borgerne selv
gore meget. Jeg blev f.eks. rystet, da
avisen meddelte, at centralsygeh uset
mister toj for J 00 m il!. kr. om aret.
H\·or bliver det af? Folk g lemmer at
aflevere det ved udskr ivning, stod der
pænt.
I november fejrede tø mrer Po ul
Christoffersen 35-aret for sin ansa::ttelse i Klemensker Byggeforretning og
sagde i den anledning, at h:indvæ rket
er ikke, hvad det har været. Det er tur ismen heller ikke, men hvis det er et
udtryk fo r turistantallet, at der i
1987-sæsonen havde været 357.300
overnatn inger på hoteller og pensionater, blev sommeren 1987 en god turistsæson.
Og så blev vi igen m indet om, at
fiskerne ikke mere kan sejle frit i far-
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Bombol111s Amt gjorde Ko11gemi11de1 på Rytterkn ægten en balv snes meter 111in dre i ef
terciret 1987. I.Jet uil sige, at man fjernede
det stå ltåm, so111 bygningen hle1• forbøjet
med i 1899, da skol'en l'C/r l'okset så meget
op, at der ikke m ere var u dsigt.f/'CI det oprindelige murede tårn .fra 1856.

1lle11 tdl'llet !'Cl/' e.fiel1Jånde11 hleuet lidt uel
rigeligt angrebet cl[ tidens tand Det 111åtte
repareres, imprægneres og 111ales. I januar
ble1• det aller sat på plads.

Der ble1• slået en rekord i l?onne Ll(/tbaL•n
tirsdag den 3. 1101•e111ber 1987, da e11 Airbus A-300 .fir1 Co11air landede 111ed 2 J 7
bje1111·e11de11de cbartert11rister.

er, ar bornholmerne tog mange uloste
problemer med ind i 1988. Det mærkedes på politikernes nytårsuclra lelser
i aviserne i de sidste dage af 1987. Ikke
mindst på der miljømæssige o mråde.
Og året startede ikke opmuntrende.
Nytårsaften bragte løjer - og hærværk,
der alene på Hasle Borger.skole ventes
ar komme til at koste er par hundred
tusinde kroner ar udbedre.

vandene. »Michael Martin « af Tejn
blev opbragt af polske myndigheder
onsdag den 4. november. Kutteren
blev fr igivet om fredagen , men først
efter at der var stil let en kaution på
70.000 kr. , og en fangst på 600 kasser
torsk (værdi 120.000 kr.) var blevet
konfiskeret på grund af - sagde polakkerne - fiskeri i polsk farvand.
Bridgespillerne rykker også sammen ved bordene, og Bornhol mstrafikken melder glædeligt - at nu er kunden i centrum, mens fiskerne evindeligt må slås med at få lov til at fiske og i
protest sejler til København. Griseproducenterne får ar vide, at efterbetalingen er i bund denne gang.
Men julen nærmer sig. Onkel Ton1
har allerede rejst rundt med sin Tty lleMik - eller er det o mvendt - i flere
uger. .Julestuern e begynder, Lucia-festerne ligeså. Pelle Erobreren-filmen
får premiere og klarer sig fl ot - endda
også ude i den score Yerden, viser der
sig efterhånden. Men ju legaven fra der
nye TY-2 er, at Bornholm fftr sidst. Så-

dan er det altid med Bornholm. Men
forresten: Hvad skal vi med et lV-2?
LØJER OG H ÆRVÆ RK
Det ko rte og det lange ved 1987 var og

PENGE
Et lille-bitte lys tændtes i fiskeriet: Pol ske kuttere lander brisl ing i Tejn. Det
er en eftertragtet fisk i mange andre
Iane.le. Blot ikke i Danmark. Hvorfor?
Der er masser af brisling i Østersøen.
Fisk dem dog.
Og mærkeligt er det jo med penge og hvad penge bruges til. I avisen for

/3ombo/111strafikke// bat•de e//d/111 en ocerraskelse. Med en .flo t båndbe1-æp,else bod
man e11 ny stilling 111ed en ny 111a11d 1'e/ko111men. Det L't:lr radiojournalisten Carste//
Bro111111111, d er skal Lære salgs- og seruicecb<;l Kollegaen.facob L11dvigsen bod ba111 pc1
en bi/sen i/01111 a/ et i11dra111111et eksemplar
a/ e11 66-fa rtpla 11 ji·a 1913.
Senere på å ret l'iste L11dl'igsen se/1 ', buorda11
jo11rna/istik kan fore til alt, bare 111anfor/ader den i tide. Han b lev uicedirekto r i ec/ail;
Kø be11bal'l"1, der beskæftiger sig med bl.a.
PR-uirkso111/Jed.
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\fi ko111mer ikke mere til at se de fllnge - og
r(rre - Ce11111rio11-km11pl'ogne på æjene. De
12 stk. ble1· sendt 1•æk, ejier at de i nogen tid
barde stået opmagasineret på Ragba111111er.
De indgik i en enbed, der ikke er be111a11de1 i
.fredstid. ,\led m oderniseringen af Bombolms Værn m ed /elle ,\J 41-l'ogne bes/11t1ede
forsmrsstabe11, at Cent11rion-e111e ikke længere tjente et fon11ål reel at stå på Bornbol111.
De blel' m ed e11 færge, cbartret af Vog11111a11dsrute11, sejlet til jrlland. f-11•ad der
skete 111ed dem de1; melder /Jistorien ikke 110p.et 0111.

den 19. januar 1988 meddeles det, at
sygehuset skal spare 700.000 kr. Rønnes børnebibliotek skal også spare, ligeledes Rønne Kommune, men samtidig vedtager kommunens plan- og
rniljoudvalg at indstille til byrådet, at
der over en årrække skal bruges ti

Vinteren 8 7 -88 bleu den billigste i 111ange å r.
Både for 1·o re oliejir og for 1•ejl'æseneme.
Der kom nemlig ikke de store s11emæ11gde1:
I lo.fest to-tre gange t•ar det rigtig galt, og der
er altid noge11, der må en 111r i grojien med
bi/e11, der /)[[rtigt slij·111es af sneplol'enes
•Sty11soer~, men 1fo11Jold til så mange andre
l'intre i•ar denne problem/os. Det m t.1 da
bctl'e giuet nogle besparelser /Jer og der.

...

..............
~
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Det store 1w111nwr i bestræbelserne for at
skajfe renhed til naturen er organisationen
med det besuærlige naun Bornbol111s Fælleskommunale A.ffaldsbo11skajfelse, kaldet
BOFA, der efter nedlæggelsen af f orbrændingsanstalterne i a.fuigte vinter baude sine
problemer med at skaffe sig egnet plads til at
placere opforelsen afet nytforbrændingsanlæg, som eL•entuelt kunne kombineres med
.l/emuannen i Rønne - et andet af årets store
emner. Men det varede lidt, og fotografen
smed billedet på bordet med be111æ1kningen:
BOFA-containere souer uintersoun.

mill. kr. på renovering af johnsens
Gård.
Der er gang i aftenskole livet hele
øen over - konerne væver, mændene
laver bøffer, men der er også dem, der
lærer sprog - eller sliber i sten. Det har
i mange år været populært hos FOF i
Åkirkeby, og så dygtige er de efterhån-

den blevet i »midtbyen«, at de kunne
lave en udstilling, der viste, hvad man
dog kan få ud af de sten, vi har i mængder herovre.
Landbruget har det stad ig ikke godt
- og må fastslå, at om en halv snes år er
400 landbrug på Bornholm ti lstrækkeligt. Desuden må fo rventes nye ejerformer.
Mens landmændene sidder og tygger på den, rykker Bornholms jern og
Stål ind i nye lokaler i Rønnes industrikvarter, i et byggeri til 16 rnill. kr.
Men brugsen i Olsker må d reje nøglen om - lukke efter 75 års virksomhed. Det er der andre b rugsforeninger, der må. Stenseby Købmandsgård

Bornbolmstra.fikken tog.forskud på sæsonstarten allerede .først i april ved at indsætte
traileifærgen »Julie•, bygget i 1971 og ombygget flere gange, sidst i 1985, men den
boldt ikke bornholmsk standard. Skibet er
bygget til.fragifart. Benyttelsen til personbil-,
lastbil- og persontranspo11 er blevet mulig
efter ombygninge1~ men færgen blev svigtet

af brugerne, og tirsdag den 30. august forlod den atter Rønne. Sæsonen bavde ellers
fået en fin start, men dårlige meldinger .fra
erbvervslivet skabte mindre interesse, og så
blev det besluttet at slettefærgen af rutenettet
til Bornholm. Det var for resten betler ikke
noget pænt skib at se på. Ikke i f orbold til,
bvad vi er vant til.

kan heller ikke mere, men hvad gør
ma n så? De lokale gik sammen i et
anpartselskab med 59 parthavere. Så
kunne butikken genåbne mandag den
8. fe bruar 1988.
På Bo rnholms Tidende mødes
sportsfolkene i glæde - årets sportspris
går til Claus Clausen, SIGI, og Kaj An dersen, fodboldformand i Tejn Idrætsforening, tildeltes årets lederpris.
I februar fejrede Rebecca-logen i
Rønne 25 års jubilæum ved at uddele
250.000 - bl.a. 170.000 kr. til arbejdet
fo r at hjælpe hjertesyge.
DRØN PÅ
I maj drø nede valgkanonerne atter
over Born holm, men heller ikke det
valg gav den kraftige markering til e n
af siderne, som - neutralt sagt - der er
brug for i dansk politik, men vi fik nogle flere vindmøller, og værdien af dem
blev der forresten sat spørgsmålstegn

•=

..1~
•

\

En meddelelse, der må glæde alle bornbolmere, kom i form af direktør Poul Hedegaards valg til ny formand for Dansk Arbe1dsgive1forening, den 15. i rækken af DAformænd sidenforeningens stijielse i 1896
Han erfra Åkirkeby, uddannet cil'ilingeniør
og bar siden 1955 været ansat bos Højgaard
& Scbultz. Fra 1972 med titel af direktør.
Hans organisclfionskarriere sta11ede i 1976
som medlem af repræsentantskabet.for Foreningen af Fabrikanter i jernindustrien.
Året efter .fik ban plads i DAs repræsentantskab. Siden 1983 bar ban været medlem af
DAsfoiretningsudvalg. Han er 60 år og tillige næstformand i entreprenø1foreningen.
Hems far var skoleinspektør N Hedegaard,
Åkirkeby. Fra sine unge år på Bornholm buskes Poul Hedegaard som .fodbold- og badmintonspiller.
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TIDLIG HØST
1988 vil nok b live husker som årer, der
kom med et tidligt forår. Det medførte
en udvik ling af markafgrøderne, der
blev ensbetydende med en tidlig høsr.
Allerede i midten af juli begyndte
kornhøsren herovre, og der gik godt
hele vejen igennem.
Men ellers er vi inde i tider , hvor
landmændene må søge nye veje. Vi
har allerede fåer de første hjortefarme

på øen, og sommeren 1988 kunne også byde på starten af en harefarm i
Ibsker. Harer skal være en god eksportartikel - ikke i sregt form, men i
levende. De sælges til lande, der bruger at sætte dem ud ti l forbedring af
vildtbestanden. Ved starten var der fire
par på farmen. Det lyder ikke af meget,
men det var ikke harer , der bare var
indfanger i haven. De var købt i Jylland
for 4.000 kr. pr . par.

Davidstatuen i Almindingen - til minde om
bombolmere, der faldt under fn"/1edskam pen under anden verdenskrig - fik i anledning af Danmarks befrielse 5. inaj to gange

besøg af m ennesker, der nedlagde kranse
ved statuen. Her nedlægger en repræsentant for lokalforen.in.gen af brigadefoi-eningen · Daiiforce« en krans.

Born/Jol111s1rafikken fik sin første kL•i nde på
broen i so111meren 1988. Det L'C/r den
23-drige stymwnd Vil'i Petersen, der i
1988-so111111eren l'ikarierede 0111 bord pd
·Po11I Anker". ! ! 1111 sk11ffe ellers /Jaæ sejlet i
Den persiske Golj; 111e11 det fandt /.Jun for
rL~ikabelt og greb de1for so111111e1jobbe1
801 ·11/Jo fl IIS/1-afikl~en.

ved. I kke ved den miljøvenlige side af
sagen, men ved økonomien. Uden store rilskud kunne det ikke lade sig gøre.

*
Og så kom sommeren 1988. Den blev
god på mange måder. Mange skyer,
men også megen sol - og turister. Kirsebærtræerne havde lige blomstrer af,
da der rigtigt begyndte, og med turister får vi også så meger ander. Bl.a.
musik af mange forskellige slags, men
også havnefesrer og cirkus og loppemarkeder samt nye rutebåde og nye
ruremaskiner.
Fiskerimin isreren var her også, men
det var nu mest nye forhandlinger
med fiskerne, han fik tiden ri! at gå
med. En rysk sejler totalforlisre ved
den nye havn i Hasle, men skipperen
blev reddet og meddelre, ar han vil
forsøge på ny ri! næste år .
Mens turisterne fordobler anrallet af
mennesker på Bornholm, kommer
der fra København en meddelelse, der
fastslår, ar der på der nærmesre nu er
10.000 pensionister på Bornholm - ud
af en befolkning på 46.642 indbyggere.
Det drejer sig om både førtidspensionister og folkepensionister, og målr pr.
1.000 indbyggere er Bornholm nu den
del af Danmark, der har flesr førtidspensionister.
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Noget nyt i sommertrcifikken 1988 var en
rute til Polen, nænnerebetegnet til Colberg,
som polakkerne i dag kalder Kolobrzeg Det
er ellers længe siden, der bar været sejlet
mellem den by og Rønne. Den nye rute betjentes cif en bydrofoilbåcl, ·Daria•, der kla-

NATURAMA
Turismen i Rønne havde travlt, men
ikke mere travlt, end at man kunne
diskute re turistfore ningens fremtid,
og ud over øen var de r især et bestemt
turistemne, der var varmt som sommerdagene. Det var Anders Nyborgs
Natu rama-projekt, der blev disku teret
livligt, men der skal penge til. Og dem
er der ikke så mange af på Bornh olm,
som der skulle være. Hverken hos
kommu ner e ller hos borgere. Hos
nogle af de sidste kommer mangel på
penge til udtryk i ubarmhje rtige konstateringer af, at deres hus må gå på
tvangsauktion. Der kunne konstateres
en stig ning på 50 procenc på tvangsauktioner alene i april kvartal. Og det
var ikke landbrugseje ndomme først
og fremmest. Det var mest huse.
Men ellers er det turisme og hvad
der kommer derudaf af fester og lignende, dagene går med. Og dog. Svenskerne begynder at interessere sig for
Bornholm som virksomhedsområde.
Om det dog bare kunne resultere i en
elle r anden form for sund udvikling.
Samme gode tanker er der sikkert
også brug for at sende efter meddele lserne om, at nu er Bornho lms Amt og
de fem kommune r b levet henholdsvis

.,
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rede den 120 kilometer lange turpå godt et
par timer. På jomfruturen gik 50 prominentepersonerfra Bornbolm om bord og{ik
en uforglemmelig præsentationssejlads. På
billedet ses bydrofoilbåden i Vestbavnen,
med færgen •]ulle• i baggrunden.

friam t og frikommuner. Hvad mon politikerne vil bruge det »privilegium«
til? Borgerne skal ikke vente sig »ti ng
og sager «. Snarere bliver det noget
vedrøre nde det administrative - men
det er jo også noget, der kan resultere i
fordele for den e nkelte, blot man bærer sig rigtigt ad.
*
Det er ikke sådan, at der er så forfærdelig meget af det, der er sket på Bo rnholm det s idste år, der drejer sig om at
højne samfundets kvalitet - e ndsige
det enkelte menneskes.Jo, der er henstillinger om at leve bedre: Spise mindre og sundere, ikke ryge - og al den
slags - men først og fremmest sker de
bevægelser, der påvirker menneskets
dagligdag, i erhverv, stat, am t og kommuner - og det er ikke just de rfra, de r
kommer en bedre livsstil. Den må vi
selv fi nde ud af, og det prøver vi så,
hver for sig, så godt, vi kan. Vi må leve i
håbet. Gøre tingene så godt, vi kan ikke springe over, hvor gærdet e r
lavest.

(

/

'

Flere gange i løbet af 88-sommeren måtte vi
stå op til tordenkaffe. Men det blev desvæn-e
også aluor for adskillige ryendomme på
Bornbolm. Efter det sidste store tordenvejr
kommenterede brcmdinspektøi- i'VI. A. S.
lund, Rønne, at det sidste tordenvejr bavde

været meget ondskabifuldt og bavde medfø11 skader for - skønnede ban - en balv snes
milt. kr. Bi/ledet viser en gammel, stråtækt
ejendom i Bølsbavn, et sommer/Jus, der nedbrændte ri! grunden. Det var tomt trods turisltiden.
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Ny redaktør - og hvad så?
Alcing går så scærkt i dag. Man kalder
det dynamik. Man vinder noget på en
front - tabe r noget på e n anden.
Sådan e r det ikke gået med Jul på
Bo rnholm. De n form for »udvikling«
har man ikke udsat det gamle julehæfte for. Det har lignet s ig selv år for år
side n fø rste gang i 1933. I a lle d e år har
fo lk med inte resse fo r øen s krevet og
redigere t. Det e r blevet til e n skatkiste af stof o m de nne ø, der er så besnæ rende.
*
] eg har ke ndt de fleste redaktøre r - de r
har såmænd ikke været så mange.
Først var det biblio tekar E. Go tzsche
og lektor Th. Lind . Efte r de m kom forfatteren , bibliotekar Christian StubJørgense n. De refter blev d et i 1968
overlæ rer Frede Kjø ller. Det e r allesammen bornholmere, jeg har sat me gec sto r pris på - og har læ rt meget af.
Nu skal jeg løfte arven e fter dem.
Efte r udsendelsen af årgang 1987
medde lte overlærer Kjø ller udgivere n, at han ønskede at træde tilbage.

Derefter har man valgt mig. Det e r jeg
glad for, og det må jeg så finde ud af at
leve op cil.
Sobert og i de n gam le , gode ånd har
Frede Kjøller redige ret dette hæ fte,
so m høre r de n bornholmske jul til selv o m det ikke har meget med jul at
gø re. ] eg vil prøve at leve op til Frede
Kjø lle rs ideer o m at bringe gammelt
og nyt, og de r vil ikke ind holdsmæssigt ske de sto re afvige lser under
min redaktion. Men re nt »teknisk« er
der nogle småting, som tide n simpelt
påbyde r at æ ndre på straks, og det er
hæ ftets format.
De t er sådan, at de r er kø bere, der
foretager indbinding af hæftet, men de
fleste går det sådan, at de indbinder
fem årgange af gange n. Det har jeg taget he nsyn til. 1987-årgangen var den
sidste i e n række på fem - og de rmed
fremstår Jul på Bo rnholm fra og med
1988-årgangen i det nye format.Jeg håber, læserne vil sæ tte pris på det i erkendelse af, at nu kan Bornholms »julehæfte« i hvert fald stå på e n bogreol.
B-d.

På bavnen i Hasle fik f olk øjne store som
tekopperpå en blank bostdag i aug ust, da en
traktor med anbæ ngerpludselig begyndte at
optræde, som /!ar den et a mjibie-køretø; ;

men det var et uheld. Det var en stor traktor
fra Brobækkegård, derpludselig g ik ud over
skræ nten og bavnede på Hasle Nordstrand,
n ogle få bundrede meter f ra lystbådebav-
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Den n 11e redaktør af jul p å Bombofm er
61 år og uddannet inden f or typografi,
joumafistik og f orlagsuirksombed. Han
kom f ørste gang til Bornbo fm foråret
1951. Anden gang 1956, og siden 1. j a nuar 1958 bar Bornbofms Tidende brugt
/Jam godt og alsidigt til at skriue interviews
og reportag er 0111 kunst, /Jistorie, teater og
litteratur.
Der findes ikke det emne, ban ikke grådigt kaster sig oue1~ ln •is det interesserer
/Jam, og ban 111en e1; det er noget, der bar
væ rdi at bringe til a fmindefig udbredelse.

nen . Føreren havde f orladt den på marken
for at bolde pause, da traktoren med kon 1læsse1pl11clselig begyndte at rulle.

Folk vi husker
Portrætter aff ødte og f ørde
bornholmere afgået ved døden det sidste år
Redaktion: Eyv. L Lind, Smedegade 6, 3782 Klemensker
Maitin lot'[ven, Svanekeve j 6 1, Rønne.
Handelsmand.
25-5- 1902-26.7. 1987.

H e111y 7/Jiesen, Birkevej I , Rønne.
Politiassistent
9.1. 1916-28.7. 1987.

Ludt•igMabler, Sleuen 6, Rønne.
Komorchef DBJ, fo rfatter Li l Krølle-Bolle-bogerne, Kærlighedssmeden. uiall.
artikler i Bornholmerens weekend-tillæg.
2.4. 1903-1.7.1987.

171011•ald Sonne, Vellensbyg:\rd , Nyker.
Gårdejer. Besr. f_ Bornholms Mejeriforening. vurderingsmand i best. f_ Mejeribr. Arbejdsgi,•erf., i DLAl\I. Fmd: ~le
jerie1 Godthåb, Bornh. Avis, Bornh.
AmtsTolvmandsf21.3. 1893-24.8. 1987.

Niels Pedei ~en, Nørregade 1. Nexø.
Vognmand.
25_3_ 1897-25.8. 1987.

Knud Andreas Jensen, Værmlandsvej
13. Ronne. Kaptajn.
16.6. 1926-14.9. 1987.

Poul /-lansen, Lehnsgård, Gudhjem.
Proprietær. I Åkirkeby komm.besr., fo r mand for teknisk udvalg, mdl. af amtsrådet
7.8. 1930-11.9. 1987.

Ib 0Jrisriansen, Midgår dsvej 16, Rønne.
Overmomør på Cemralsygehuser. Tillidsmand, næstfo rmand i Metal, oplysningssekretær.
17.12. 1932·3.I0. 1987.

Anna lpsen, O\'rlægej (irgensensgade 9,
Svaneke. Tidl. ejer, Brændersgårdsha-

Bjame I bsen , Købmagergade 32, Nexø.
Graver, amlSSkanerådsformand. Fhv.
formand for Socialdemokra1isk Forening.
15.4. 1920- 19.10. 1987.

/-lo/ger Bjodstn1p Sorensen, S. Årsdalevej 5, Nexø. Proprietær og afdelingsleder i Hasle KL og Cham.f" konsulem f. s.
virksomhed.
30.9. 19 16·23.I0. 1987.

Alfred Haagensen, St. Torv 8, Ronne.
Guldsmed. I best. for Indre Mission.
11 -5. 1898-9. 1I. 1987.

S CM. Koefoed, Soneengevej 7, Nylars.
Fhv. gårdejer p:I Brunsgård.
24.9. 1903-11.10 . 1987.

ven.

4_9_ 191 1-4.10.1987.

Ge/1/Jell Krabl, J-lallan@·ej 3. Ronne.
Am:norskuespiller. fonolker af dec
bo rnh. sprog.
12.1. 19 11 -16. 11. 1987.

Grele llele11e Priis Ram111sse11, Chrisci·
anso. (Gift m. forv. Pri is Rasmussen).
1.2. 1929- 16. 11. 1987.

jens Ko1sgt1rd, Hans Romers,·ej I , Åkirkeb,·. L-cge.
23.6. 1908·13. 11.1987.

Roar Skor111a 11d, srm. f. Øscerrnarie.
Udsgicen 29, Geneofte. Prof.. dr. phil. ,..
DLH. Cheff. Undervis.min. adm. af Ungdomsunderv.. medarb . cidsskr. Dansk
Udsyn, red. :1f Scatsradiofoniens grund·
beger. 15.- . 1908·30. l I. 198- .

Egon Kiirs1ei11, J-lasle-·ej 60, Ronne.
T,·pograf. Form. for Dansk TypografFo rb.. afd. Ronne.
21.3. 1916-13. 12. 1987.

Karl Nielsen (Kal/e-Be11dy), '.':orrelokke
8. Gudh jem. Skibsf. Frnd. f. Ronne Skipperf., kass. i pensionskassen, i bese. fo r
Øernes gens. Forsikring. bl.a. næstf. i
Bh. Marinef.
8.9. 1911-151 2. 1987.

Nis S1011gaard, Mad\"igsgade 11. S\"ane·
ke. Kun stmaler, keram iker.
198 1906- 15.1 2 1987.

K1111dj. K1111d5en , Hammerodde Fyr. AJ.
linge. Fyr mester, tidl. skibsf. i udenrigs-

Kris1ia11 Juul, Kroggård. Nexo. Gård·
ejer.
6. 10. 1905·8. l. 1988.

Andreas ,l/oge11se11, Klemenskcrvej 12.
Gudhjem. landbruger. Kasserer i Rø
Pensio nistforening. best.mdl. i Rutsker
udmark.
23.5.1893-15. 1.1 988.

\le111er 8. nJ0111se11, Zahrtmanns,•ej 59,
Rønne. Forretningsfører i Dfu'<·IEG.
13.5. 1928·17. l. 1988.

Poul l\agc Vilbel111se11, Gannervangen,
Rønne. Somand og scenhugger.
16.9 1925-19. 1. 1988.

BOl"Re Nolst, (lrogade 2. :'\exø.
Blomsterhandler.
6.2. 1922-25. 1. 1988.

Sue11d l\L1ge Lc11se11, Elmehø jvej 48. Høj·
bjerg. Oberst, bh.s kornmandanc
1971 -76. I Danmarks-Samfundet som
amtsform. f. Århus arne, alniv i I ljv., fo redragsh.
13.2. 19 14-25.1.1 988.

Orlajolmse11, Møllegade I 8, Rønne.
Korelærer.
2.8. 191 1-26.L 1988.

Carl l\L1ge Lt111, Skr ædderbakkeve j 6, Nylars. i\\•lsbruger og cemencstøber (Vel·
lensb\·). ~lecll. af :-Mars sogner.. kommunal revisor, am~nora rk:..rolog.
19.2. 1906-26.J. ! 988.

fan.
·1.8. 1929·25.12. 1987.
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}obc11111es Mad~e11, Pileløkken 16, Allinge. Gårdejer. Fhv. sognerådsformand i
Olsker. formand r. Indre 1\ l ission p;l
Bornholm .
22.11. 1906-26.1.1988.

La11rlts Nielse11, Akirkeb~~·e j 2, Ronne.
Vognmand.
20. IO. 1913-2.2. 1988.

K1111d w1. Madsen, 111orkildsvej 40. Ronne. Bygmester, brandmand 1958-76.
26.4. 1920-3.2. 1988.

Aage Koefoed, tidl. 1\ b1I~~rd.
Gårdejer.
30.8. 189+4.2. 1988.

Kaj A Haagense11, Ny Østergade 48,
Ronne. Skrædderm. Sportsjourn. v. Bh.
Avis. fmd. r. Rønne Bridge Club, Bh.
Bordten nis Union. æresmdL, Bh. Badminton Kreds. æresmdl.
15.9. 1906- 10.2.1988.

Aage Stenby, Svanekevej 68. Ronne.
Bankdirel-.~or. Andelsbanken. Ronne.
21.12. 1918-11.2. 1988.

Peter Biclmup, Stormgade 6, Ronne.
Kørelærer. Form. r. d. bornh. korelærere. æresmedl. ar Nordisk Trafikskole
Union.
23.7. 1918-23.2. 1988.

Ta.~e

Rc11bge11, Dinens1·ej 11, Vemb.
Forr.1mnd. Form . for Uh. I lj. ar 1942.
form . r. Bh. I ljælpdond, i forretningsudv. ror 1ljemstavnsfor. rerieby i Svaneke.
7.7. 191 1-27.2. 1988.

OJ1istia11 0Jristense11, Havnebi:•ggen 6
B. Svaneke. Fhv. hotelejer ar J-lotel Møllebakken.
20.10.1907- 1.3. 1988.

H olger Mo11eme11, Østerled 11, Rønne.
Fhv. bagermester.
20. 10.1923-4.3.1988.

Omrles Del/gren, Allevej 20. Rønne.
I !andelsmand.
28.11. 1921-7.3. 1988.

Clara SdJOll', Nygade 3, 3720 Åkirkeby.

/\strid M. Fager/und, f von Kl6cke1;
Lions Par k, Birkerød. Direktør for Born holms Teglværk NS .
22.S. 1907-20.3. 1988.

Ivar llo/111, Ellekongsstræde 8, Rønne.
Bygningssnedker.
13.12. 19 16-28.03. 1988.

Ma1ie Kjolle1; Smedegård, RobrO\·ej

Gudh jem. Fhv. gårdejer, malerinde.
15.9. 1915-3.4. 1988.

9,

~ lus ikl ærerinde.

15.10 . 1896-19.3. 1988.

Knud\\'!'. Lund!, Zahnmannsvej 11, Ronne. Vicevæn v. Kerami kernes Stf. Z1hnmannsvænge.
16.2. 1907-6.4. 1988.

Ge11 Kristiau .llikkelsen. Peter lpsens \"ej
65. Ronne. tid l. T,·illingsgård. Agronom.
s,·ineadsko nsulent. Sekr. i 5,·ineko n·
trolf. p;\ Bh .. sekr. i S.LS. Bornh.
2.- . 1926-10.-l. 1988.

Emil Peter .lladse11. Ro,-ang. O lsker.
Gårde jer. Ll. ~1\-regård. Olsker.
-l.3. 1909· 17.5. 1988.

Else ,I/ar ie tlsoe, f L1111d, S'·eas\'ej 38.
Ronne. Fh'·· o ,·erlærer. skolebibl io1eks·
konsulen!.
3.3. 1923·21.5. 1988.

Elmer Kofoed, Bjergeg;ird , Klemensker.
Gårdejer.
25.9. 1919-254. 1988.

I/elge Ploug, Smallesu nd 112. Ronne.
Fors1ander f. Teknisk sko le. Ro nne.
Form. for KFUK og ,\I på Bornholm.
Æresmed l. i R:1dikale\·enstre.
U.2. I 908-22.5. I 988.

A11dreas Lamdrup , Amagerfæl led,•ej 2·1.
1. th. Kobenhavn S. Sognepræst.
-.2. 1920-30.5 I 988.

Kon rad Pede1se11. Kapel,·ej ·•3. Ronne.
13ra:nder på Sohol m. Best. i Keramisk
Fagforening, musiker i Fæll.org. orkesier og i Bh. Sangf.
2qJ_ 1906· 7.6. 1988.

Olrll'i Aagrlrd, Kliniebyvej 1, Nexo. 131·
debvggcr. ~ leda rb. ' " Bh. 1\luseum, en·
gagere1 i bc,·aringsprojek~er.
18.-J. 1939·9.6. 1988.

N iels Pallese11, Sandergade 27 . Allinge.
Reswura10r. musiker.
-l. 10. 19r-1-.6. 1988.

Slig H ei11, Bellmannsvej 11, Rønn~.
Q\·erlæge. ojenlæge. Form . f. D. R. Kors.
Bl1.S afd. i Il K. ho,·edbest.
12. 11.1912· 186.1988.

!'0 11/ Cla usen, Kalrn:irvcj 11. Ronne.
Skomagerm.. Fmd. f. Lokalf. for Skoma·
gere og Skotojshdl. på Bh., i h.b.. i lands·
org. starte! grundejerf. og \'andv. i Po ul·
sker, etb!. sko m.værkstecle1P'i Gudhjem
~luseum. -l.7. 19 10- 19.6. 1988.

/-ler/uf W Picke1i11g, Pilelnkkcn 17, Al ·
linge. Q\•erfyrpasser på St. Fyr på Ham·
meren og Dueodde F\'r.
28.7. 1915·23.6. 1988.

Hem y Andersen, Bakkegård , l bsker.
Gårdejer. K.15serer i Ibsker ~ !en igheds·
råd, i l uthersk ~ I iss.f. og Kr. L~11erf. best.
17.5. 1904-23.6. 1988.

Oæ Kjeldse11, Kirkeslien 7. Gudhjem.
Vognmand og mobelpolstrer.
10.4. 1917-26.6. 1988.

Kn1sten Kofo ed S1ende1; Vimmelskafte1
6, Ronne. Fhv. gårdejer. Smedegård,
Knudsker.
6.7. 1902-28.6. I 988.

K1111d \Vesterdabl, Vang 34 , Hasle.
Repræsentant.
8.8. 1919-6.7. 1988.

1\age Bmsk, Nwej 25. Snogcbæk.

Rasmus }1111/ Hanse11, Gammeltoft 36,

Mejeriingeniør.
3.6. 191-1-7.7. 1988.

Muleby. Slagteriarbejder. Musiker.
24.2.1913-10.7. 1988.

Sigurd A11dersen, Nørrekåsgacle 4, Ron-

ne. I lavnebetjem. Formand f. Bh. Mari neforening. æresmedl.. form. for ko mmunalarb.
2'1.12. 1917-18.7.1988.

7"orkild Bangsbo Andersen, Nordtoft 26,
Ålborg. Over!. på Bh . 1966-85 v. bl.a.
lungeklinikken. ORK, Nmio nalf. til Tuberkulosens Bekæmp., Gigtfor. og Hjertefo r.. lægekons. på Gigtpl.hj. i Ronne.
1.2. 191 5-12.7. 1988.

Leif Po11/se11, Sdr . Mosevej 23. Snoge-

Palle L11nd, Kapelvej 23, Rønne. Plante-

Asger Ras11111sse11, Nattergalevænget 5,

Be/1/ Ri is, Carl Svenstrupsvej 8, Gren:l.

skoleejer: Bh. Planteskole.
4.6.1919-21.7. 1988.

Nexø. Skaneinsp. Am tsradsmdl., fmd. f.
amtets soc.· og su ndhedsudv., mdl. af
Nexo komm.best.
3.6. 1913-23.7. 1988.

Planlægningsleder.
2.7. 1933-26.7. 1988.

1\lc11 ims Hemsen, Møllebakken 8, Åkirkeby. Fhv. gårdejer, St. D uegårcl.
22.2. 1908-26.7. 1988.

Lorenz Jensen, Nyker Hovedgade 8,

Eivind \Vestb, Thorkildsvej 80, Rønne.

Orla Sanne, Årsballe By 59, Røn ne, Au-

Rønne. Vognmand. Kasserer i Klemensker og Omegns Vognmandsforening.
4.7. 1899-29.7. 1988.

Direktør.
8.1. 1931-14.8. 1988.

tovognm .. Form. f. Hasle Vognmandskl.,
best.mdl. og kass. i Bh.s Vognmandsf.,
best.mdl. i Klemensker KLF.
17.10. 1946-18.8. 1988.

Haljdcm Malm.fred, Sandflugtsvej 43,

Ame Kristensen , Paradisvej 53, Nexø.

Hansjorgensen, Bi rkeløkken I , Allinge.

Fester n1aysen, Ewaldsensvej 2, Køben-

Rønne. Drifisleder, sproglærer. Leder af
signaltj. u. civilfsv.
5.2. 1909-30.8. 1988.

Stationsleder, Nexø Redningsvæsen.
Med i Set. Georgsgildet.
14.5. 1931-2.9. 1988.

Fhv. kommunegartner.
2.8. 1920-3.9. 1988.

havn F. Sognepræst i Åkirkebv 59-67, Pedersker 74-79.
2.9. 1910-6.9. 1988.

bæk. Fisker. Bestyrelsesmdl. i Snogebæk Fiskesalgsf. og i Fiskes.f. ·Østbo rnholm• .
10.12. 1923-14.7. 1988.

[

Bornholmiana 1988

Listen 0111/aller kun a/111e11t tilgængelige bo111bo/111ske bager udkommet i 1988.
Boliger i Ronne.
Bo lig(\-per. byggeskik, forbedringsforslag.
Ill. A-1. 12"' s. Ronne Kommune. Kan.
Bornholms Geologi I.
Tidsskriftet\'ARVnr. 2 1988.
Bornholm s landbrug gennem tiderne.
Bornho lmske samlinger Ill. række - 2. bind.
Ill. 2"'1 s. Bornho lm s Hismr iskeSamfund ..
Bo rnho lmsk Humor. Dæmmeså. I. samling.
En samling bornholmske Anekdoter ,·ed H . Sonne Kofoed og
:-;. C. Scangegård. Tegni nger af Si&-·ard.
Forste gang udgi,·et i 19-13 på Bornholms Tidendes For l ag.
Uændret optryk 6-1 s. Forlaget Cicero..............................................................
Bornholmsk Humor. Dæmmesll. 2. samling.
En samling bornholmske Anekdoter ,-ed H. Sonne Ko foed og
N. C. Stangegård. Tegninger af Si&-·ar d.
Forsce gang udgh·et i 1944 på Bornholms Tidendes Forlag.
Uændret optryk 64 s. Forlaget Cicero. ..... ................................ .
Bornholmske Samlinger Il l. række. 1. bind.
Red.: Per Thule Hansen. Ill. 179 s. Bornholms Historiske Samfund ...
Bo&.llild. H ansaage: Et "5 års jubilæum.
Fra Knorrenborg til Fredensborg.
Ill. A-l-t\T. 2-l s. Hotel Fredensborg. Ikke i bogh.
Boggild, Hansaage:JENSEN 1937-1987.
Jubilæumsskrift. Ill. A-1. 28 s. 1987.
Ejnar Jensen & Son NS. Ikke i bogh.
Boggild, Hansaage: Tonen fra Bornholm.
Erik Sjøberg fra skomager til kongelig kammersanger.
A4. 72 s. Bornholms Tidende ................................................ ......... .
Chriscensen, Ulla Lund: Christiansø-Billeder. Malerisamling i privat eje.
Udsti llingskacalog 17. mans-14. april 1988. Forside i farver:
Aage Gitz-Johansen. A4. 21 s. Danmar ks cekniske Højskole ...... .
Dampe, ). J.: Tale om frihedens be(\·dning og vær die.
A5. 36 s. Selskabet Dampes Venner .................... .
Gram, Lene: Billedbærerne. D igce. 90s. G,·ldendal
HA.\L\JERSHUS - en borg og dens omgivelser.
Ill. A-l. 28 s. Skov- og NacurS(\Telsen
HA.\J,\IERSHUS i ceksc og cegninger.
A)-t\T. 36s. ~Iiljominisceriec, Fredningss(\Telsen ................... .
Hansen, Finn: På cur i Bornholms nacur.
Il l. med kort og focos i farver. A5. 128 s. Samvirkende
Bornholmske Turistforeninger og Bornholms Arneskommune...
Hansen, Henning: Set. Knuds Kirke Bornholm.
111. med farvefocos. AS. 8 s. Udgivec af Knudsker
Sogns menighedsråd. 5,00 ( ikke i bogh.).
Hansen, Werner: De holdt fanen høje.
Arbejdernes Fællesorganisacion på Bornholm gennem 90 år.
Ill. A5. 75 s. I komm.: Colbergs Boghandel ......................................... .
Houmann, Borge: ,\ lartin Andersen Nexø og hans samtid 19 19-19S4. 1-111.
Ill. Nu komplet. G,·ldendal....... ........ ...............................................................

16S,OO
39,85

175,00

49,50

49.50
135,00

128,00

48,00
36,00
138,00
25,00
20,00

98,00

88,00

I

Jubilæumsbog Knudsker Idræcsforening 1963-1988.
Ill.A5.124s................................................ ..........................................
Kjølby, Vilh. WulfTsen: SIGI Svaneke-Ibsker Gymnastikog I drætsforening i SO år. Ill. A4. 40 s................................................................
Knudsen, Ann Vibeke. Landbrugsmuseec Melstedgård.
Ill. 48s. ..... ........................................................................................................ ....
Koefoed, H. A.: Erindringsbilleder fra en barndom.
III.AS. 112 s. Bornholmerens Forlag. I komm: Colbergs Boghandel ..
Koefoed, H. A.: Om M arcin Andersen Nexø.
Afhandlinger og artikler. AS. 170 s. Odense Universicec .............. ...... .........
Kutter-Indeks fo r Bornhol m og Chrisciansø 1988.
AS. 104 s. Bornholmerens Forlag ... . ...................... ""........................ ....... .....
Madsen, Arne: Dol-aor Boesen. Ec cidsbillede fra Nexo.
Bornholms Tidendes nytårspublikacion 1987-88. Jll. 51 s"" ..... "... .... "...
Mø ller, Lars Ka:rulf: Peder Gilkær.
Udstillingskacalog. Ill. A5. 24 s. Bornhol ms Kunstmuseum ....... ...............
Neslein, Peer: Bornholm - ec turforslag.
Ill. 26s.Jann Nielsen, Stenager I 2S, 2600 Gloscrup............... ..... ....... ..........
Nordb erg, Terje: Jens går i båden.
Ill.: Tegninger afSabber. 40 s...... .. ..... ....... .. "." ... """ .." .""." ." ." .... " ..... ...... "
Nordberg, Terje: Jens geht an Bord.
Tysk udg. Ill.: TegningerafSabber. 40s .. """.""" .. ""." .." ..
........ ...... ..
Nyborg, Anders: Nacurama.
Ill. med fan,efocos. 24.5 x 34,5. 32 s. Udg. Anders Nyborg,
Rungstedvej 75, DK-2960 Rungsted KYS!. Ikke i bogh .. """ .. " ...................".
Pedersen, E rik: Bornholmske Scrandinger I-Il.
(1830-1986). I ll. med focos. I alc 432 s.
(Bd. II udk. 29.3. 1988 • nu komplec).
Bornholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel NS. Pr. bel....... ....
Ravnsk jær, Lisbech: TROLD en rigcig hiscori e.
Illustreret af Tage Havnskjær. Børnebog. AS. 72 s. Forlaget Skovl ænge.
Reinfeldc,Jesper: DE\J.
(De bornholmske Jernbaner). Nr. 1 og 2. Ill. med foms
og k onstruktionscegninger. A4-tvr. 106 + 98 s. Sl\IKs Forlag........... ...........
Rot\•it, Scig: I venners ''old.
Roman, 166 s. Chr. Erichsen .... """" ............. ".""".""""""" .. " .." ....... ........ "."
Schau, Jens ~ lichael : Far, m or og bom.
Noveller. 1I2 s. Gyldendal ." ...................................... ""."."" ..""."... ......... .....
Scherping, Jan: Radwandern auf Bornholm.
Jll. A6. 11 2 s. Rucsker \lerl ag ............................................ " ... ." .......................
Schwartz, H orse: "Richcig reisen• Bornholm.
Rige ill. delvis i fan'er. AS. 236 s.
DuMonc Buchverlag Kol n ... ............. .... ....... ".""."" " ." """ " " ." ."" ." .... .... ".
Skaarup, H . E.: Christian !V og Bornholm.
Ill. AS. 4-sidec folder. Forsvarsmuseec på Bornholm """"" .. ".......... . ........
Tornehave, Bodil : Bornholmeruret.
Ill. 192 s. NNF. indb.. "." .. """"""""" ......... " .. " ." " """"" .. """" ... " ....... ........ .. ".

Med forbebold fo r p1isæ11clri11ger

895,00

Øens største boglager
En gros-afdeling
Papirafdeling
Lædervareafdeling

Grundlagt 1872

BOGHANDEL AIS
Se vort julegavebord med bøger til ganimeldags priser - alle under kr. 100,-.
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80,00
65,00
50,00
l 18,00
65,00
35,00
98,00
20,00
25,00
38.SO
38,50

25,00

148,00
65,00

125,00
69,50
158,00
7S,00

201,50
2,00
298,00
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et udvalg af Bornholms

Red.: jens Sorensen. - Colbergs Bogbc111del.
Andersen, Emil: O luf I-løst - ær esborger i Svaneke.
Ni1årspublikation. III.AS. 62 s. Bornholmerens Forlag ................ .
66,00
78,50
Andersen, Gen:Jul og andre tildragelser fra 20'rnes Bornholm .......... .
48,00
Andersen, 0.: Tyske befæsmingsanlæg på Bornho lm...........................
Barfoed, Jørgen l·I. : En centrum i periferien 100,00
modstandsbevægelsen på Bornholm
Bjørn, Claus: ~ larkus Pecer Bleni"s liv og virke 1848-1915.
Landmand. Kreditforeningsmand. Andelsmand og Folketingsmand.
Omslag med fotos. Ill. 17 x 24. 136sider. Nyboder Boghandel. l·left
185,00
Blang, Levy: Er tidsbillede fra svundne tider
18,30
Bohn. J-lerluf: Erindringer.
98,00
Ill. A5. 118 s. Bornholmer ens Forbg. I komm.: Colbergs Boghandel ....... .
Bornholm i Billeder 1824.
20 skitser fra der kongelige besøg i 1824, tegnet af en af prins
Christians følgesvende. A4. 20 plancher i mappe.
Bo rnholmerens forlag ... ......................................................................... .
30,00
Bornho lms Fuglesk·ydningsselskab gennem 100 år. 44. s. Gorniczka ..
56,00
Bornholms Kunstmuseum: Et udvalg af billeder.
Tekst og tilrettelæggelse: Lars Kærulf Møller. Ill. med
68,00
gengivelser af malerier i 4-farve-trvk. 56 s. Bo rnholms Museum ....
Bornholms militære domiciler.
Red.: Jesper Gram-Andersen. J-lovedforfaner: H . E. Skaarup. Ill. A4. 458 s.
Øsere Landsdelskommando. rorsvarsmuseec på Bornholm ...................
I 00,00
Bornholmske kvinders husflid.
Særcrvk af Bornholmske Samlinger Il. række, 18. b ind.
Ill. 100 s. Bornholms Museum og Bornholms
8S,00
I liscoriske Samfund. I left.
Bornholmske natu rb illeder. Bornholms Nacurhisroriske
Foreni ng 50 år. 96 s........ ..................................... ......... .......
70,00
Bornholmske Samlinger. I l. række. 19. bind.
Kruse, Wilhelm: Bornholm som Lybæks lensbesiddelse
1525 til 1576. (Oversat fra tvsk af Erik Scrøbv).
160,00
Ill. 16,4 x 24,2. 224 s. Bornho lms Historiske Samfund ....
52,50
Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø
Boggild, l-lansaage: Bornho lm.
Oplever og beskrevet af I·lansaage Bøggild. ~led kon og
Leksikon. Gennemillustreret i son/hvid og farve. 17 X 24,S. 268 s.
Gyldendal. Løssalg. Indb. i rødt helfablea ..................... .
328,00
Indgår som 4. bind i seri en: Danmark 1-10. Pr. bi nd i
268,00
subskription indb. i b lå hel fablea
Bøggild, l-lansaage: Breve fra mester O luf. ............................................... .
62,20
Bøggild, Hansaage: Christiansø under besæuelse og bombardementer. Sæmyk af fem inte1v iews med tidligere fyrmescer
og forvalter J. P.Jakobsen. 20,8X 29,7 - tvr. 22 s...............................................
48,00
Bog,~il d, Hansaage og].]. Sabber: De kommer nok engang ...."."."""".
12S,00
Bøggild, Hansaage: Hverdagskose og Højcidsmad.
Året rundt i det gamle bornholmske køkken.
Erindringer - Mennesker - Opskri fter. Ill. Tegninger
og papi rklip: Sabber. 128 s. Colbergs Boghandel. " ... ".................................. 148,00
Bøggild, Hansaage: Varm Granit. Essays og artikler. 64 s..... " .... "." .............. "
98,00
Bøggild, Hansaage: Vinden blæser sin b lå tramper.
11 8,00
Bornholmske billeder ...................... " ........ .. .........""" .......... """" .. "" ....
Bøggild, Hansaage: Vincerrejse til Bornho lm.
Ill. med farvekriduegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen.
Tilreuelægning: Erik Ellegaard Frederiksen IOD. Format: 27X21
tværformat. 88 s. 1985. Bornholms Tidendes Forlag.
I kommission: Colbergs Boghandel. Indbundet og i kassette .............
298,00
Christoffersen, Vagn: Teaterminder. Ill. I 02 s. Bornholmerens f orlag ...... ".
88,00
Ellehøj, Poul: Hårdt som scen.
Moseløkken, arbejdende Stenbrudsmuseum. Ill.: Foc., tegn. og
40,00
kort. 19 x 25. 46 s .................... " ...." """"""" ........ """"" ............. " " .... ..
Ernst, 1-Ielge: Bornholmermalerne. Rigt illustreret. 168s. Heft...".""""
238,00
150 x Bornholm.
Foto & Tekst: Mogens Dam. Billedhæfte med farvefocos. A4.
48,00
32 s. William Dams Boghandel .... """""" .....
49,85
Gamle huse i Rønne .............. " .... " ...... "."."""" ..
Gravesen, Palle: Foreløbig Oversigt over Botaniske
Lokaliteter 3. Lolland, Falster, Møn og Bornholm.
Ill. A4. 295 s. Udgivet af Miljøministeriets fredningsstyrelse
200,00
i samarbejde med Dansk Botanisk r o r en ing ....
24,00
18,30
Harild, Poul: Nexø Roklub SO år. 1937. 4. marts 1987.
9S,OO
III. AS. 32 s.jordt. Bogtryk & Offset, Nexø ....
Harild, Poul: Nexø før og nu.
Billeder fra det gamle Nexø. 2. samling. 111 s. Gornitzkas Trykkeri .......... 11 9,00
Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje".""" .. " .............""" " .......... " """"" .." .. .
IS8,00
148,00
Høst, Niels: Norresan. (Om maleren Oluf Høst). Ill. 96s. Karc.""" ....... .

~~~~~·~,~~~k~~~!i~~~~~~1s_~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::::::

litterat~r

lpsen, Arne: Sangeren fra Hasle.
r olkebog o m Vilhelm Hero ld og hans barndomsb,·
Ipsen, Arne og Eyvind L Lind: Bondernes by.
Sagaen o m avlsbrugerne og der es b ygårde i I lasle. AS. 96 s.
lpsen, Arne og Eyvind L Lind: Folket i fiskerlejerne.
Forsidetegning: Bem Kaas. 8S s.................... " """" .. "." " """"".......... """" ....
Ipsen, Arne og E~Yind L Lind: KulbrYderne ved Hasle.
Ill. AS. 80 s. Bornho lmerens Forlag .... ....... " ...............................
lpsen, Arne og Ei~·ind L Lind: Livet i sognet.
Ill. AS. 96 s. Bornholmerens f orlag.
I komm.: Colbergs Boghandel..""" " .".""""""" ". " .... " ..""."" .. "
Ipsen, Arne og Eyvind L Lind: Sogn og seværdighed.
Nyker - Sorchat - 1\luleb,· i fortid og nutid. Ill.: Fotos:
Erik Borch. AS. 136 s. Bornholmerens Forlag.
I komm.: Colbergs Boghandel ......................... " .................. " ..... ..................... .
lpsen, Karl Ejner: Nexø i vor Oællacid.
( Ca. 1920-1950). Ill. med focos. 57 s. Gornitzkas Trvkkeri, Nexø
Jensen, Alfred og Arne Madsen: Nexø i tekst og tegni1ig
Jensen, Hugo: Røgede og spegede Bornholmere.
Ill.: Skitser af Oluf I løst. 80 s.." " .. " " ............... " ..............................
Jensen, Niels:Jernbaner p:l Lolland-Falster og Bornholm ...
Jeppesen, Karen: Evencyrøen. Di n r ejsebog om Bornholm.
Lejrskolehæfte. Ill. l 8 X 25,8. 6'! s. Bornholms Tidendes forlag
Jespersen, Dines Skafte: Troldepus ved Løvehovederne.
Børnebog. Ill. med tegn. i farvetryk. 80 s. Chr. Erichsens Forlag
Jespersen, Henrik: Turforslag, geologi og
den levende natur i sprækkedalene. Ill. 64
Jorgensen,j. A: Bornholms Historie Vil ..... " .
Jørgensen, Kaj, Niels L ~Ieyer og f-lenning Pilgaard: Energiplan for
en grøn ø. Projekt for vedvarende energi på Bornholm. 88 s. Borgen
Kaufmann, Richar d v. J. Klinclt: Romantisk Sk jønhed
og Grandios Storhed. Bornholm i 1871-72 ................. .
Kirkegaard, Johs.: Se de brudte k·ysrers land.
Digte. AS. 48s. Gornitzka."...." """ "" ..................................................... " """ ".
Kjølby, Vilhelm . Wul ffsen: Bornholmske skove og planeager.
Lidt om skovenes, pl amagernes og jagtens historie. I li. A4. 158 dupl. s.
Kjo lby, Vilhelm : En biografi om Herman Fridolf
født i Svaneke 1906. Om guldmedaljebyen og Bornholm
med træk fra slægtens, byens og øens liv........ " ............
Kjølby, Vilhelm: Kuremøllen Østermarie !86·1-1983.
Ill. A4. 72 s. Udgivet af Kuremøllens Venner, Svaneke
Kjølby, Vilhelm: Vindmoller for og nu. BORNHOL\<l
Kjølby, Vi lhelm, ØSTEHi\WUE BOGEN ............. " ...........
Kjøller, frede: Bornholms ukendte stier
il
Klindt,Jørn: Disse danske .... ........................... .
Klindt:)ensen, Ole: Sorre Muld.
Bornholm for 1500 år siden. Ill. 20 s. Gornitzka" " ..." """ """ .. "
Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmske andelsmejerier 1886-1986.
Mejeribrugets udvikli ng på Bornholm. Ill. A4. 56 s.
Bornholms Museum ..............." ................... " " .....
Kock, Peter: En Gudhjem-fisker fortæller.
Tidsbillede fra Bornholm og Christiansø.
(Ny udgave af "oet hvisker fra I-tavet•.
12,9x19,4. 159 s. William Dams Boghandel. Heft.
Koefoed, H. A: Digteren ved arbejder. Espersen-manuskripter
Koefoed, 1-1. A: Fars arbejder ........ " " ........ .......... " ..............................
Koefoed, H. A: Farsværksreel ................................... ..................... " ....................
Koefoed, H. A.: Skudan hon vaggar " "" . ............
Kofod, Ole: Gaderne i Rønne .......... " ................. .
Konbog over Bornholm
Kristiansen, Kristian: Der ukendte Danmark.
57 mærkelige og mystiske steder øst for Storebælt.
Ill. A5. 160 s. 9 bornho lmske lokalicetereron11alt i denne bog
Kure, Børge: En ø i kr ig.
Bornholms besættelseshistorie. Ill. med fotos.
Score format: 28X40. 95 s. Bornholmerens Forlag.
I komm.: Colbergs Boghandel.."""" ......... " """"" .....
Køie, Henning: CHRISTIANSØ - Udsige fra er fyr.
Tanker og regninger af Henning Køie. Omsl ag i farvet.ryk.
88s. Gornitzkas Forlag All i nge ApS. Heft.............................."."......... " .. " ."".
Kaarsted, Tage. Hamm er~hus " ." """""".
Larsen, Arne: Bornholm med kikkert og
Larsen, Arne: Læså ."" ... " ................ " ......... .
Lau ring, Palle: Bornholm. Ny udg. Ill. med fotos. 192 s. Heft. 19S,-/ Indb . """
Lind, Th.: Svaneke Bvs Historie.
Rigt ill. bl.a. med ca. 80 fotos af fotograf Myhre.
Ca. 300s. Udgivet af Svaneke Byforening. Okt. 1986
Loremzen, 1-1. C: Set. Nicolai fornvet 1982-83.
Ill.: Fotos og tegninger. A4. 20 upag. s. Rønne Menighedsråd...
Lund, Otto].: Lyngi jn å Larkan
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-1
36,00
88,00
78,00
88,00

98,00

98,00
100,00
58.00
98,00
47,50
32,50
39,50
45.00
165,00
88,00
24,00
48,00
150,00

125,00
6S,00

99.4S
51,25
40,00
42,80
30,00

48,00

78,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
59,50

138,00

98,00

89,00
14,75
13,30
23,6S
235,00

195,00
2S,OO
8 1,20
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Lund. Orro I.: Slidara. Roman om den bornholmske husmand
-p:\ bornho lmsk. 104 s. Gonnitzka""". """"." " " """"""""""""".
,\tadsen . ..\roe: Kald og kim.
Bornholmske kirkeklokker. (Bornholms Tidendes nytårspublikation
1986-8"). Ill. med tegninger af forfaneren samt fotos.
1-.3 x 1-i.5. 88s. Bo rnholms Tidendes Fo rlag""
~lahler. Lud,·ig: Bobbarækus Filiækus
- med Kro lle Bolle rundt på Bornholm.
Den bornho lmske billedbog. Dansk og tysk udgave. Colberg.
'.\lahler. Luch'ig: Kro lle Bolle hopper af.
Billedbog. Ill. med regn. i fal'\'etryk. A4-tvr.
40 upagn. s. Bornholmerens Fo rlag. I ko mm.: Colbergs Boghandel "" .
~bhler. Lud,·ig: Krolle Bolle springt ab.
Billedbog. Tysk tekst. til. med tegn. i farvetryk. A4-1vr.
40 upag n. s. Bornholmerens Forlag. I komm. Colbergs Boghandel """""
~tahler. Lud\'ig: K.o-erlighedssmeden"""""""""""" """"""". """."""" """ .
~ l unch . A'\e l : Bornho lmske folkedragter og gamle håndarbejder"""""
Ni elsen, Karl: Aarsdale Husho ldnings Fo rening gjennem
100 år 18"9-19-9. Jll. A-i. 96 s. Bornholms Tidende """".... ".""""". ""."
Nielsen. l\'iels: En bn·okser til """""""""""""""" """""."" "". """"""""" "
Nielsen. \'iggo: SW JLER- en andagtsbog" """""""""""""""". " """"".""."""
Nisted. Christel ( f. 1950 i Ronne): Hudens salmesang. Digte. Gyldendal ".".
"1ordberg. Terje: Den Blåjomfru I · Fiskmåsen•.
Tegninger: Sabber. 111 s. GB"".".""".. "
Nordberg. Terje: Den Bh\ j o mfru Il · Blåkulla•.
Tegninger: Sabber. 1O~ s. GB""""""."""""""""
Pedersen, Lisbeth: Bornholm i o ldtiden.
Oldtidsminder og deres kulturhisroriske baggrund. Ill. SOs.
Pedersen, Rose Bech: Når dagen gryr. Digte og skitser. 80 s. Gornitzka .""."
Rasmussen, Ebbe Gen: Bornholm og Al'\'eriget.
(Appendix til doktordisp. · Dene Ga\'ebrev•). 84 s.
Eget forlag. I kornm : Colbergs Boghandel ."" .. " """""." " ."
Rasmussen. Ebbe Gen: Pasror Lem\'igs betænkning ""."." ..
Rasmussen, Ebbe Gen: 1658-begi,·enhederne under
S1·eriges besiddel se afoen "."."".""""."""."." .""""".""."""
Rasmussen, Niels Erik: Bornholmsk spillemand og smed.
Ejnar ~tonen sen 1906-1977.111., noder. AS. 60 s. Bornholmerens forlag
L\·dbllnd dercil " .. " ... " .. " .. "."."."".. "".""..." ........ "" ... ""... "." .. "."... "." ... " ...""" ... .
Rm·nsted-Larsen, Lis: Turforslag, geologi og
den Je,·ende natur på Syd landet. Ill. 64 s"" """.".
Ra"·ens maleriske rejse til Bornholm 1809-1821.
Bornholms Tidendes nytårspublikation.
Ill. sort/h\'id og fan·e. 21X21.48 s.".
Reusch, Hans: Øens slagsk"gge.
Digte om Bornholm. JIJ. Tegn. af Inge Reusch. A5. 56 s. Gornitzka""""
Riss jorgensen, jens: Rådhusets bygmester.
Landinspektør Henning Pedersen i Rønne. Rønne B,·forening
1959·198-t Ill. 16 X23,6. 96 S.
(I komm. William Dams Boghandel NS, Rønne). Heft.
Rost rup, Egill: BORNHOL\I.
Bornholms Tidendes nytårspublikation 1984.
Ill. Digt. (Originaltekst på dansk gengivet i faksimile).
Suppleret med engelsk O\'ersænel se "ed C. Campbell-McCallum.
2. udg. I. opl.( I. udg. l 9S3). AS. 32 s.
Ros"·all, Samuel: En banebl'\'der.
En bog om Chr. '.\!øller - luthersk ~lissionsforenings første leder
·og den hisrorie han ble,· en del af. Ill. 166 s.
Dansk l uthersk Forlag. Heft."""."".""."".""." .. " """""."""""."".""".
Rorvig, Stig: Fortidens ,·idne. Roman. 13,4 x 21 ,4 . 174 s. Gddendal "".
Schau. jens ,\lichael: Himlen begynder ved jorden.
Roman med baggrund i en bornholmsk mordsag. 170 s. Gyldendal.""""
Seier, Valdemar: De underjo rdiske på Bornholm.
111. med papirklip afJensJakob Sabber. A4. 104 s. Bornholms Tidende"".
Sjællandske og bornholmske fiskevande inklusive ~Ion
og Lolland -Falster. Ill. A5. 96s. Tema""."""""""""".""".""."."".".""."""""
Skm·gaard, P. N. : Beskrivelse over Bornho lm 1804

45,00

128,00

54,85

54,SS

54,85
16,25
49,85
80,00
29,50
54,80
96,00
90,00
90,00
45,00
30,00

49,SS
24,00
100,00
55,00
25,00
45,00

98,00
89,00

68,00

SS,00
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48,00
68,00
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74,50
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Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornholm i historisk tid.
Forsvarsværker og deres politiske baggrund. Turforslag og en
kort beskri,•else af de gamle kysrskanser. Ill. 64 s.
Skaarup, H .E.: E.P. Tscherning på Bornholm 1823.
til. A5-rvr. 56 s. Udgivet af Forsvarsmuseet på Bornholm.
Skaarup, H. E.: Kastellet i Rønne.
Ill. 30 s. Forsvarsmuseet.." " "".""""""""""""""" """."""""""
Skaarup, H . E.: Kastellet in Rønne.
Vom Festungsturm zum Vehrmuseum.
•Kastellet i Rønne" i l\'Sk oversættelse. Ill. AS. 32 s. Forsvarsmuseet" .
Skaarup, H. E.: Sværdet og murskeen"." """""."."""""""."""
Soelberg, Jakob (f. 1958 i SYaneke): Andensatsen.
Digte. Gyldendal .""."."" ."".""""." .. " ." ."."".".". """ ".
Steen, Eric: Fuglekasser og vindfløje på Ertholmene.
25 charmerende tegninger. 32 s. Colbergs Forlag"""."""".""""" .".""."""
Stenbæk, Holger: I bornholmernes tjeneste""""". """""""""""."""".""."".
Stub:)ørgensen, Christian:
Barndomsgrønne enge. Erindringer""."."".".""""".""""."".".".""
Blade afHasles bog."""""""""""" ." "."""""" """""."""""" ..
Bornholm . vandringer og perspektiver
Bo rnholms Borg""."" " "." " .. """". ". """"".""" "".""."."." """.""".
Bre\'e fra Ithaka (1980) " ."""""."".".
Det ringer tredje gang.
Udgi,·et i anledning af Christian Stub-Jørgensens 90 årsdag""""".
Det var dengang. 7 bornholmernoveller. 64 s. Gornitzka.""""."""
En bornholmer i dyrehaven. Arboe Mahler ude og hjemme. """"""
Hammeren. 2. udg. med n~1. afsluttende kapitel. til. 44 s.
Hellig Haagen. ". " " """"".""""""" .. " . ".".""."." " """"""" "" ..""" ..". """".
Hjemlands k:·st " " ""."". """."""." "" """"."""".""""""" "".".".".
Justine. En livsfange på Bornho lm .. " ".""""" """""."""".""""""".""." .
Kølvand ........... " .......... "."" ..................... " .. " .. " ..... " . .." ... "" ..."." .... "" ............. .
Næsdjævlens rige.".""""""""""""".""""""."""" "."""."" """."." . " ." "
Soldyrkerne på Madsebakke """""". " ""."".".". """"""". " """"". """.".""
Sørensen, K ~lagleby: KFUM-KFUK Rønne 1894-1984. 111. med foros. 16s."
Teist , Fr.: Og Hammerfyret svandt i natten
Thoms.Johannes: Haverne i
Thomsen, Birger: Historiske vrag i danske farvande. 88. s
Tiemroth, Peter: Malerinden Olga Lau.
Dragør-Italien-Gudhjem 1875- 1960. Ill. 4 fan•eplancher. 32 s.
Bo rnholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel
Tiemroth, Peter: Paul Høm.
Tilrettelæggelse: Jesper Høm. til. (mange fan·egengivelser).
Stortformat. 136s. Hernov. Indb""."" """" ""."""""""""" "."
200 nummererede og sign e~ede eksemplarer " "".""."."."". "."".""
Tiemrmh, Peter og Paul Høm: Aret omkring Gudhjem"."."."".".""""""
Torneha\'e, Bodil: Bornholmske urmagere.
( Bornholmerurets historie). Rigt illustreret
med bl.a. 12 fan•eplancher. 17S s.
Torneha,·e, Bodil: Fra sise til moms.
Træk af dec bornholmske roldvæsens historie.
Ill. 40 s. Bo rnholmsTidende"""" ... ". """"".". " "."" " " "". " ." .""."." ".""""
Turfo rslag, geologi og den levende namr på Hammeren. Ill. A5·tvr. 64 s". ".
Vensild, Henrik: jagten Urban af Svaneke.
Skib, fører, kunstner og mmiv. Omslag med farvetrykt gengivelse
af Carl Ludvig Billes maleri 1859, Bornholms Museum. Ill. med
fmos, porer" faksimilegengivelser af dokumencer og gengivelser
af malerier, x:·Jografier m.v. I . oplag. A4. 29 s.
Bornholmerens Forlag. ( I komm .: Colbergs Boghandel NS,
Rønne), ind farvereproduktio n, 35 x S3, papirmål 43 x60 """"". "."
Vestergaard, Evan Th. ogjohs. Kirkegaard: Krisms sange - Nye sange""""""
Voss, Tage: Drengen og båden. ti l. AS. 96 s. Hekla""""""""""""". """"
Voss, Tage: Fiskesnak fra skæret. Ill. med fotos. 134
Wagnholt, Ivan og Erik Pedersen: Bornholmske rutebåde.
Rigt illustreret med foros og tegninger."""""."."".""""".""""""."".".
wessel, Laurits: Sjyjl -Sjyjl. En bornholmsk komedie""""""."."""""""""""".
Østersøens Perle. Bornholmsplakat i fan•er med bilkort på bagsiden " ".""
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Måske er det for sent for dig.
Måske.
Men hvad med dine børn.
Drøv at lægge mærke til dig selv,
når du kommer i nærheden af
et klaver.
Fingrene skal lige glide hen over
tangenterne. Bare et enkelt par
akkorder for at høre klangen.
Det er næsten et instinkt
Følg det!
Få et klaver hjem til dig selv
et halvt års tid og prøv for
alvor. Glem alt om nogensinde at komme til at s pille
som Ingrid Haebler, Glenn
Gould, Arthur Rubins tein eller
Kieth )arret
Men prøv, hvor meget du faktisk
stadig kan selv. Og hvor relativt nemt du får det tabte tilbage.
Og prøv at se børnene, når
de opdager, at Prinsesse To-Ben,
Tordenskjold og Mariehønen
Evigglad er meget sjovere end
Donkey Kong. Alene det vil
nok være alle pengene værd.
Vi taler ikke om formuer.
Vi taler kun om ca. 300 kroner
om måneden.

at ofre 16-17.000 kroner på noge~
som måske bare er en dille.
Lej for 6 måneder eller
mere, lige så længe du vil.
Se, hvordan det udvikler
sig, og vil du så købe,
regner vi en pris ud, som
både du og vi er tjent med.

r

Kob eller leje.
Dansk Piano Import er en ren
piano/flygel forretning.
logen trommer, ingen guitarer og
slet ikke el-orgler.
Vi begrænser udbudet til de~ vi
har virkelig god forstand på,
men har til gengæld været verden
rundt for at finde pianoer, du
kan være tjent med.
Tro os, der laves mege~ som ikke
er særligt fremragende. Men til
gengæld kan man også gøre nogle
kup ude i den store verden.
Og det har vi gjort
I Dansk Piano Import ligger prislejet fra ca. 16.000 til ca. 50.000.
Afdeling Kobenhavn:
Afdeling Esbjer1::
Afdeling
Afdeling
Afdeling
Afdeling

Horsens:
Kolding:

Randers:
Skive:

Dansk Piano Import
Dans k Piano lmp0rt
Dam1k Piano Import
Dansk Piano Import
Dansk Piano Import
Dansk Piano Import

Den reelle handelsværdi nok
3000 til 5000 højere, men for det
første importerer vi direkte uden om alle mellemled.
Og for det andet lægger vi os lidt
billigt, for vi vil jo gerne fortsat
have gang i forretningen.

Garanti på både m ekanik
og tone.
På samtlige pianoer giver vi
10 års garanti på ramme, sangbund, ja det hele incl. mekanikkens ca.12.000 enkeltdele.
Og for at den gode tone i hvert fald
ikke skal kikse i starten, sender
vi en klaverstemmer gratis ud til
dig to gange i løbet af 2 år efter
nærmere aftale, når instrumentet
er leveret - både ved køb og leje.

DANSK
PIANO
IMPORT
COLBERGS BOGHANDEL
STORE TORV 9
3700 RØNNE
TELEFON 03 951617

Lej i starten.
Så længe du endnu ikke ved, om
det skal være alvor, vil vi råde
til at leje. Der er ingen grund til
Fal kon er All~ 25

Forh.
forb.
Forh.
Forh .
Forh.

Kom indenfor i
Rønne.
Prøv, kig og lyt.
Forretningen ligger på
Store Torv i Rønne.
Vi har en del pianoer - nok til
at du kan danne dig et
indtryk af kvalitet og vellyd.
Kom ind, se og prøv.
Og vil du derefter prøve derhjemme,
kører vi et ud til dig og henter det
igen efter den aftalte tid.

Torvegade 52
Smedegade 11

Låøbygade 94
Hobrovej 12 0
Vestergade 11-15

2000 Frederiksberg
6700 Esbjerg

8700 Horsens
6000 Kolding
8900 Randers

7800 Skive

Telefon Ol 10 55 11
Telefon 05 18 0 5 11
Telefon 05 62 27 SO
Telefon 05 52 14 58
Telefon 06 4 2 2 1 20
Telefon 07 52 2S SO

BOGHANDEL NS
3700 RØNNE
TLF. *03 95 J 6 l 7
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En vifte af bornholmiana
fra

mo~uho{m~~~u
Bornholmiana på lager:
Endvidere foreligger i få eksemplarer følgende
bornholmske bøger:

98,00
Arne lpsen og Eyvind L. Lind: Sogn og seværdighed ... 98,00
Erik Pedersen : Bornholmske Strandinger bind 1 ....... . 148,00

Herluf Bohn : Erindringer .................................... ....... .

Niels Erik Rasmussen:
Spillemandsmusik på Bornholm
Kassettebånd
Eyvind L. Lind og Arne lpsen : Livet i sognet... .......... .
Laurits Wessel: Sjyjl-sjyjl
Ole Kofod: Gaderne i Rønne
Chr. Stub-Jørgensen: Hellig Haagen
Chr. Stub-Jørgensen: Justine
H. A. Koefoed: Fars værksted
H. A. Koefoed: Skud an han vaggar
A. Hammer: En aandelig Klage-Viise ...................... ....
Chr. Stub-Jørgensen:
En bornholmer i Dyrehaven .
Richardt Kaufmann :
Romantisk Skjønhed og Grandios Storhed
H. A. Koefoed : Digteren ved arbejdet
(A. C. J. Espersens manuskripter)
Ebbe Gert Rasmussen.
Pastor Lemvigs betænkning .......... ................ ............. .

Nyheder:

Niels Nielsen : En by vokser til
Eyvind L. Lind og Arne lpsen
Kulbryderne fra Hasle

H. A. Koefoed: Erindringsbilleder fra en barndom ....... 118,00
Forfatteren fortæller levende og muntert om sin barndom i 20'ernes og 30'ernes Rønne, hvor hans far, billedskærer Koefoed , var
en kendt figur. I dag er forfatteren bosiddende i Odense, hvor han
er lektor på universitetet i sprog. Bogen er illustreret med et utal af
fotos fra dengang.

Vagn Christoffersen: Teaterminder
Erik Pedersen og I. Wagnholdt:
Bornholmske Ruteskibe

Erik Pedersen:
Bornholmske Strandinger, bind 2 ... .................... ......... 148,00
Nu er beretningen om de mange bornholmske strandinger fuldført.
Andet bind giver en oversigt over det utal af strandinger, der er
sket siden 1920 på Bornholm. Bogen er illustreret med mange
fotos fra forfatterens fantastiske arkiv. Første bind findes endnu i et
mindre oplag i de bornholmske boghandler.

Ludvig Mahler: Krølle-Bølle hopper af ............. ...........

Emil Andersen : Oluf Høst
Børge Kure : En Ø i Krig (nyt oplag)

Arne lpsen: Sangeren fra Hasle
Bornholm i billeder 1824 (kunstmappe)
PeterTiemroth : Olga Lau
Henrik Venslld: Jagten Urban (incl. reproduktion) ..... .

55,00
25,00
98,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
29,50
88,00
88,00
112,00
66,00
98,00
54,85
36,00
30,00
36,00
65,00

Og husk: Vi er gode til at lave andet end avis og bøger. Vi har også et bogtrykkeri , der kan løse
enhver trykopgave. Indhent tilbud med forslag til , hvordan netop Deres opgave kan løses
bedst, billigst og flottest.
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- gode ideer
til spændende hjem

'{ .·.

•

0

Verdens mindste Bang &Olufsen.
(faktisk er den på 15 tonuner)

1nsu_irat1on
Andr. P. Bidstrup
Lilie Torv l · 37 00 Rønne· Tlf. 03 95 Ol 11

Små nyheder har også ret. Det nye MX 1500 fra
Bang & Olufsener et transportabelt TV, der er ideelt,
hvis du vil tage billedet med dig fra rum til rum.
Eller op i sommerhuset. Men du kan naturligvis
også bruge MX 1500 som ekstraskænn i et Beolink
system. Hank op i dig selv og kig på sagen.

SOMMER

~ RADIO&lV

Pris kr. 5995,-

Store Torvegade 49
3700 Rønne· Tlf. 03 95 09 16

æ4""'

rna.ns
BLOMSTER

l interflora

ST. TORVEGADE 18 . 3700 RØNNE . TLF. 03 95 10 92
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Fald
indenfor
hos ...

Det
sidste nye
i briller
finder
Dei

Service
Konto
et kontotilbud, der er til at forstå!
Med en ServiceKonto bliver det lettere for Dem
- alt er samlet på en og samme kon to:

r1 Fordoblet indlånsrente p.t. 2 p.a.
IJ - tilskrives hver 31.12.
Gl Lånemulighed

~

- uden faste beløbsgrænser.

~ Kundekort og Dankort

~

- i et og samme kort.

i/l 100 gratis checks om året ~
t.....j - gebyr for ekstra checks,
2 kr. pr. stk.

~-'

_ -!·-~2!'····"""

"j

~ -- ~
IU Il' '
~;.., . ... ' ." .. ·:;, ,
" " , ... " .... ." " .
~ 00 1

Lad os
tale om en
Service Konto
til Dem.

THOMSEN2ee.!1~
StoreTorv6a · 3700Rønne ·Tlf. 03950572

HandelsBanken
1

store'tof'l

l-

2
-

1

3100Rønne
'f\t. 03 9') i i 11
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altid med i billedet

Salg • Service • Tilbehør
inden for kontor og forretning
TOSHIBA
kopimaskiner

•

ADLER
Tekstbehandling
Skrivemaskiner

ollvøttl
PERSONAL

COMPUTER

111111111

olivetti PC

God jul
og
godt nytår
ønsker

Dagblade

*
*
*

Ugeblade

Månedsblade

Aut. ser;icecenter

rnr3m

Alt i
udenlandske aviser
og tidsskrifter

kasseapparater
kasseterm inaler

*
*

Sto rt udvalg
i modejournaler
kasseapparater/ kasseterminaler

Øens største
udvalg i
cigarer - cerutter
tobak,
vin og spiriuosa
Alt i
piber og rygeartikler

~

JPørgen
IYQPWPICLIDP

Falk

-;I

r;-~

St. Torv 9 1 sal
ovenpå
Colbergs Boghandel
3700 Rønne

III•~

ØENS

BOGBINDERI
ApS
Brogade 10 B
3782 Klemensker
Tlf. 03 96 66 66

DIN

'/(,aa~liu$kl"$ken
Snellemark 34
Aut. tipsforhandler

Telefon 03 95 07 66
-ståraltid til Deres tjeneste!

c2CCO SHOP
JUL PÅ BORNHOLM
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Rumænske vine
Plakater
Bornholmsk kunst
Sabber-papirklip og -tegninger
Billedindramning

~":~~:!~

cSolberg
7<!!,mmer & (}alleri
STOREGADE 25. 3700 RØNNE . TLF. 03 95 04 54

. . . lægger BESLAG på hele Bornholm

HOTEL
HOFFMANN
VED KYSTVEJEN 3700 RØNNE. TLF. 03 95 03 86
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HJORTHS
STENTØJ

Grundlagt 1859

Krystalgade 5. 3700 Rønne
Telefon 03 95 01 60

SPAREKASSE
BORNHO

~·'Af,~~~

-'
UJ

o._
o._

b

c.o
,......

0
.....

c.o

0

0,......

,......
CO

SPAREKASSEN BORNHOLM er det lokale pengeinstitut med flest filialer.
Derfor den mest nærliggende løsning, når det drejer sig om penge ...
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