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Min mor
- Fru Peter!
Birte Nørregaard Pedersen (opvokset i Rønne)
skriver på ny fra Fyn om noget af det gamle
jemmaj1~å - denne gang om bageriet i
Storegade, hendes barndomshjem, og det
u dgør en historie, som ikke mindst gamle
elever fra Rønne Statsskole må mindes med
glæde.
EN GAMMEL SKOLEKAMMERAT - nu
kendt forretningsmand i Rønne - fortalte mig, at han i sin gymnasietid var
en af de få udvalgte blandt statsskoleeleverne, som nød den tillid at kunne
kø be på klods hos min mor; og som
den hæderskvinde, hun var, sladrede
hun aldrig til hans forældre. »Skriv noget om hende,« sagde han, »og om de
gode, gamle dage, da Peters Bageri var
alle statsskoleelevers Mekka."
Nu er Peters Bageri borte, min mor
er bo rte - og jeg selv er kommet i nostalgi-alderen. Så hvo rfor ikke!
BAGERDATTER - SYGEPLEJERSKE
- BAGERJOMFRU
Min mor blev født den 27. maj 1907
som yngste barn af bagermester Andreas Petersen og hustru Marie i bageriet, der lå, hvor Laksegade munder ud
i Store Torvegade i Rønne. Hun var
altså født ind i bagermiljøet.
Hendes navn var Inger Petersen - e t
faktum, hun ofte brokkede sig gevaldigt over. Hendes ældre søskende var
nemlig udstyret med hver to fornavne,
men til hende, hævdede min morfar,
kunne der umuligt blive råd til mere
e nd det ene, og det måtte hun så til sin
store fortrydelse nøjes med. Hun ville
e llers også gerne have heddet Lysebeth.
Fem år gammel flyttede hun sammen med familien til Hotel Fredensborg, hvor hun oplevede beskyttede
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og sorgløse barne- og ungdomsår. Senere blev hun sygeplejeelev på Bornholms Amtssygehus ( nu Centralsygehuset), og meget senere igen, fra november 1939 kom hun til at stå bag
disken i mine forældres bageri - Pe ters
Bageri - lige over for Statssko len - og
blev det, man dengang kaldte bagerjomfru.
Der var næppe ret mange, som huskede, e ller vidste, at hendes navn da
var Inger Didriksen. Hun blev lynhurtig en institution - Fru Peter!
*
]eg vover den påstand, at hver eneste
statsskoleelev
fra
årgangene
1939-1959 kendte hende og stadig husker hende. Hun var bestemt ikke en
dame, man sådan lige overså, og ingen

I bauen. Inger Didriksen med datterdatteren Kirsten og Peter Didriksen med datterdatteren Inger Marie.

kan have glemt de fuldstændig kaotiske tilstande, der herskede i vor butik
hver eneste dag fra klokken 12.10 til
12.30, når horder af skoleelever på en
gang skulle have tiøres flødeskumskager, især flødeboller og fromagekager,
samt h indbærsnitter , makronsnitter,
wienerbrød eller is. Det var alles kamp
mod alle, og hvor mange gange har
man ikke hørt Fru Peter tordne: »Hvis
I skal slås herinde, må I gå ud!«

Inger Didriksen og bagermester Peter Didriksen, fotograferet 1946.

Det var e n vis, fast garde, der daglig
udgjorde , hvad man kan kalde stormtrapperne. Havde der ved de olympiske lege eksisteret en disciplin, der
hed »løb til bageren« , vi lle disse 20-25
særligt ihæ rdige individer helt afgjort
have kunnet s ikre sig både guld, sølv
og bronze. Med stive blikke og hivende ånded ræt vælte de de ind i butikken, g ispende efter fløde boller,
hindbærs nitter osv. - e lle r, hvis der var
ebbe i kassen, e n snegl.
Men når stormtrapperne lynhurtigt
var ekspederet, kom problemet med
at få dem ud igen. Nu stod nemlig de
40-50 mere besind ige, der var kommet
efter dem , som en massiv mur mellem
disken og døren, og så kunne det altså
ske, at de antydede fjendtligheder slog
ud i lys lue og afog til e ndte med, at en
dejlig, fed flødebolle med chokoladeovertræk, erhvervet for den sidste
tiøre , røg på g ulvet e ller lige i synet på
modstanderen.
MIDLERTIDIG FO RLEGENHE D
På en e ller anden måde, jeg begriber
ikke hvordan, lykkedes det at stille alle
tilfreds, inden skoleklokken ringede
ind klokken 12.30 og de sidste i hastigt
løb forlod valpladsen.
Derefter gik vores ekspeditrice i
gang med at fjerne de værste spor af
kamphandlingerne, mens min mor
tog fat på at tælle alle de mange småpenge, som hun i de forløbne tyve minutter havde indkasseret og samlet i
en cigarkasse på disken. De blev fordelt i små brune pengeposer, som gik
direkte i banken - ja somme tider under anden verdenskrig, da der var
mange l på skillemønt, vekslede hun
for andre handlende.
Men der var altså også, jævnfør indledningen, ungdommelige kunder,
som var i midlertidig forlegenhed, og i
sådanne tilfælde kunne Fru Peter godt
stille sig ret kulant. Skyldneren blev så
med navn og beløb ført ind i e t lille
glosehefte, der havde sin plads ved siden af føromtalte cigarkasse, og det
skete aldr ig, at en debitor undlod at
betale aldeles prompte, så snart næste
uges lommepenge var kommet til udbetaling. Derimod hændte det, at forældrene ad uransagelige kanaler - mu-

Fru Peter til venstre til.fest med sin svigersøn, Ole Nørregaard Pedersen, og datteren Bil1e.

ligvis yngre søskende, der sladrede fik nys om gælden på de 10-20 øre, og
så blev der ballade på hjemmefronten,
selv om Fru Peter loyalt og efter bedste
evne forsøgte at redde synderen ved at
antyde, at det vist var en helt anden
Kofoed, Sanne elle r Sode, der skyldte.

DET VAR SERVICE!
Til andre tide r korn man ud for, at
forældrene selv ringede og udtrykkelig bad Fru Peter om at give børnene
kredit! Det kan lyde besynderligt, men
der var en forklaring.
Som oftest midt på formiddagen
ringede en mor ude fra landet og meddelte med bekymring i stemmen, at
hendes Hans elle r Grethe desværre
var kommet af sted om morgenen i en
forfærdelig fart, og frokostpakken lå
stadig derhjemme på køkkenbordet og barnet ejede ikke kongens mønt.
Men konen kunne være rolig. Fru
Peter skulle nok løse det problem.
Første mand fra stormtropperne fik
ordre til med det samme at gå tilbage
til skolen og give Hans eller Grethe
besked om at indfinde sig hos Fru Peter. Og inden frikvarteret var til ende,
var Hans eller Grethe stopmæt af et
par rundtenom mer god pålægsmad,
et wienerbrød og en halv sød. Det var
service!

Indimellem kunne skoleeleverne
blive sat på højst uventede opgaver i
vort hus. Det var jo sådan, at mange af
dem følte sig i den grad hjemme, at de
myldrede rundt over det hele.
Det undrede mig derfor ikke det
mindste en dag at komme hjem og
opleve, at den 16-årige søn af en af
byens meget fine direktører stod i vort
køkken og stegte frikadeller med en
selvfølgelighed, som havde han aldrig
bestilt andet, e ller at en dyrlægesøn
med ildhu fyrede op i kaminen i kontoret, eller at to embedsmandsdøtre
gladeligt styrtede ud i gården og reddede vort tørre vasketøj fra en regnbyge og bagefter bar det ind i stuen og
lagde det nydeligt sammen.
] eg tør vædde på, at de alle ville
have protesteret voldsomt mod at
blive sat på sådanne opgaver i deres
egne hjem, men for Fru Peter gjorde
de det med glæde.

*
Det var nu ikke alle, der opførte sig så
eksemplarisk. To gutter i 15-års alderen, en proprietærsøn og en direktørsøn (ikke ham med frikadellerne),
indfandt sig i en fritime midt på formiddagen i butikken og købte hver et
wiene rbrød, som de med velbehag
sad og g naskede i sig ved det lille
runde bord he nne i hjørnet, medens
de temmelig højrøstet prøvede at
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overgå hinanden i rapkæftede og lettere uhøviske bemæ rkninger til Fru
Peter. De skulle tydeligvis prøve, hvor
langt de ku nne gå. Men det kom de
selvfølgelig ikke ret langt med. Fru Peter gik hen og åbnede døren og sagde:
»Så er det ud!«
Proprietærsø nnen strøg ud ad døren, rød i hovedet som en postkasse,
med direktørsønnen, knap så slukøret,
i kølvandet. Lige før han forlod arenaen, proklamerede sidstnævnte indædt: »Vi sætter aldrig vore ben i denne
her forretning mere! «
Jeg behøver vel næppe at fortælle,

at da middagsangrebet satte ind, var
de samme to gutter de første blandt
stormtropperne.

HJERTEKVALER OG
EKSAMENS-MAVEPI NE
Også efter skoletid var der livlig søgning af skoleelever i butikken. Når
skoleklokken havde ringet ud efter
sidste time, kom mange af navnlig de
større piger d1yssende indenfor for at
gøre et mindre indkøb - og måske nok
så meget for at s ludre lidt på tomandshånd med Fru Peter. Ingen var som

hun lydhør og forstående i hjerteanliggender, og adskillige hede betroelser
fandt vej ove r disken til hende - og de
kom aldrig videre! Som gammel sygep le jerske respekterede hun bestandigt
begrebet tavshedspligt i så høj grad, at
end ikke min far og jeg nogensinde fik
blot den mindste antyd ning af, hvad
der blev talt om. Vi vidste bare, at alvorlige sager blev drøftet, og at vi
skulle holde os i baggrunden.

*
Eksamenstiden var et helt kapitel for
sig. Utallige var de ligblege og 1y-

Uden for forretningen 1945 eller -46 Fon-est står fm venstre: Peter Didriksen, Carl Johan Didn'ksen, bagersvend Hansen (?), lærling Erik
Engell Hansen, bagerikarl Walther Lindstrøm, husassistent Johanne Gudbergsen. Bagest: Birte Didriksen (langt hår) og Inger Didriksen.
Carl Johan Didriksen arbejdede hos sin bror, Peter Didriksen, i den pen'ode, hvor hans eget bageri i Snellemark var under genopbygning
efter bombardementet. Bemærk at vi endnu ikke har fået en ny, sto1- spejlglasrude efter bombardementet, men må klare os med en
interimistisk træramme med små ruder.
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see nde ne rvøse eksaminander, som
fandt vej ind til Fru Pete r for at he nte
lidt opmuntring og fo r at få he nde ti l at
spyne heldet efter de m, lige før de begav s ig ind i løvens hule.
Gik eksamen godt, var Fru Peter den
første til at dele glæden med de heldige, og gik det skidt, var hun den første til at trøste .
En 17-årig p ige fra et af Rø nnes forne mme hjem ko m he lt opløst i Låre r
tilbage fra eksamen og hulkede, at hun
kun havde fået tg , og n u turde hu n slet
ikke gå hjem at frygt for, at hendes
strenge far ville deponere hende over
til en o nkel i Langtbonistan. Hun
kunne lige så godt gå ned og d ru kne
sig i havnen med det samme, hulkede
hun .
Helt så galt mente Fru Peter nu ikke,
det behøvede at gå. Hun trak pigen
med op i køkkenet og plantede hende
ved køkkenbordet med et sto rt lo mmetørklæde og et velvoksent stykke
lagkage og besked o m at spise og tude,
så meget hun overhovedet orkede.
Imens pigen sad der og kom lidt til
hægterne, ringede Fru Peter hjem til
forældrene og så at sige banede vejen,
således at den værste vrede havde lagt
sig, inden pigen nåede hjem i god beho ld.

Peters Bageri set.fi-a baven.

PRAKTI SK HJÆ LP
Der var i det hele taget ikke det problem, Fru Peter ikke var parat til at
løse. En p igekjole, der på ubegribelig
vis havde fået en lang flænge over
skulderen , blev rimpet sammen, så p igen i hvert fald kunne nå hjem til Al-

Rønne Statsskole, som gamle elever vil buske, bvad der.først blev til helt
bygninger og siden til et belt andet amtsgymnasium. Bornbolms Museum.

l~l'e

og større

linge i nogenlunde samme nhængende stand; og en Hasle-d reng, der
åbenbart havde taget bad i sort blæk
og ikke kunne blive vasket, ford i skolens vand haner var frosne, b lev uden
videre dikkedare r trukket med ud i
von fyrrum og skrubbet ren under
den varme hane.
Sto re skolepiger fra landet havde
ofte den lange balkjole med i en
pakke, som o m morgenen blev parkeret hos Fru Peter, og sidst på eftermiddagen, efter en tur hos frisøren, dukkede p igerne så o p igen og klæ dte sig
o m hos os, inden de drog til fest med
dagligtøjet i skoletasken. Når festen var
slut, blev pigerne hentet hjem, ente n
af fædrene i bil eller af e n forudbestilt
lillebilvognmand. Og dagen efter fik
Fru Peter selvfølgelig et udfø rligt referat af hele festen.
Det var ikke alene statsskoleeleverne, der stod sig godt med Fru Peter.
Også kvarterets egne børn havde i
hende en he lt specie l, god ven. Dog
ku nne de r godt komme e n mindre
kurre på tråden, som dengang treårige Ho lger kom for at købe »koline rkager« (konditorkager) og ikke syntes,
han fik tilstrækkelig va luta for sine
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medbragte penge. Idet han gik ud ad
døren med den efter hans mening alt
for lille pakke, udslyngede han som
afskedssalut: »Farvel, din gamle hakkebøf!«
Fru Peter glemte det aldrig og morede sig e ndnu e n gang over det, kort
før hun døde omtrent 40 år senere.
En tredie ju ledags eftermiddag var
alle kva rterets børn pludselig, til forældrenes store forund ring, som sunket i jorden. Fø rst da aftensmaden

havde ventet temmelig læ nge, b lev
mysteriet opklare t. He le banden
havde været til en hastigt improviseret
juletræsfest i Fru Peters spisestue, hvor
der på livet løs blev danset om jule træet, sunget julesalmer og leget sanglege, medens det flød med godter, pebernødder, frugt og en sand syndflod

af rød sodavand. Og den, der morede
sig allerbedst, var nok Fru Peter selv!

*
Mine forældre solgte Peters Bage ri i
efteråret 1959. Min far, Pe ter Didriksen, døde den 5. marts 1960. Min mor Fru Peter - døde den 30. decem ber
1985.

~---~~~-~~~~

·"-....

Peters Bageri, Storegade 2 1, Rønne, fotograferet 19 50. Rullegardinet er nedrullet i butiksvinduet for at beskytte det udstillede brød imod
morgensolen. Det uar bedre, at man passede godt på det, end at man lod det optræde som reklame - der bare førte til ødelæggelse af det.
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Officersungerne
ovrefra
Hvem husker ikke Almegårds Kasernes første
år - da Bornholm pludselig måtte modtage en
hær affremmede, der ikke passede ind i det
vante ø-mønster? De fleste glemte øen igen men ikke Hans Due-Boje. Læs bare!
AIMEGÅRDS KASERNE! I begyndelsen
af halvtredserne, da vi kom til øen, sejlende m ed »Fre m «. Halvtredserne dette årti, som nu ligger så langt tilbage.
I tusmørke skjuler det sig, men det
var da, mit bornholmske eventyr begyndte.

BAG PIGTRÅD
Deportatio n, me nte min mor. Men for
mig, den o tte -årige, var der selvfølgelig noget. eventyrligt ved det he le.
Disse klipper - og en ruin på toppen af
et bjerg! Røgerier, underjordiske småfolk, der huserede i høje ude på markerne!

I de år måtte man først sejle igennem e n svensk kanal fo r at nå frem til
øen. Det lave landskab gled forbi
derinde. Spredte lys i svenske huse,
landkending, som noget man har oplevet, midt ime llem tilstandene, sovende og vågen.
Og ankomsten til kasernen! Til de
røde barakker, til den anviste, minimale lejlighed - bag pigtråd! Vi var officersungerne, ovrefra, tålte - og til at
begynde med ikke just på hat med de
lo kale! Og så dette sprog, der nok kun
var »Rønne-fint«, men dog ikke umiddelbart inviterede til jovial forbrødring.
Halvtredserne! I Rønne havn tuder
»koen «, fo rdi tåge har lagt sig over
øen. Kort tid efter sner det så stærkt, at
vi må stå på ski ind over markerne for
at nå frem til skole. Til Privatskolen,
hvor frk. Mathea Hansen bestyrer
med så fast en hånd, at selv min far,
kaptajnen, næste n slår hælene samme n, når man møder hende i byen.

Vi er på nianøure 11ed I !a111111ersbus.
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Min mor faldt aldrig til, men min far
elskede øen. Det barske soldaterliv
passede nu engang til ham, og vi
drenge fulgte ham overalt. Vi lå med i
bivuak, sad så højt til vejrs på disse
køretøjer, der fragtede amm unitio n og
soldaters blanke messing til Raghammer-odde. Ja, vi faldt overordentligt
godt til! Fik kammerater, begyndte, for
os selv dog umærkeligt, at synge på
stemmebåndene. Vi kom i »pæne«
hjem, hos andre førder-familier, efterhånden også hos »rigtige«, bornholmske familier. Øen gik os i blodet, så tæt
levede vi med den. Med min far i jeep
ind over pløjemarkerne, endda en
gang helt op på Langebjerg! Til de lokales sro re forargelse naturligvis! Jeg
forstår dem i dag, men forsvares skal jo
øen, bjæffede min far. Og hvem vovede egentlig - denga ng - at sige en
officer imod, når han forcerede øens
kli pper og lunde i jeep, og med sønnerne anbragt agterude, hujende af
fuld hals.
I AL SIN GLA NS
Vi står i pæne, nye træningsdragter på
det første fotografi. En stolt far, kaptajn
i arrillerier, batterichef, og hans tre
drenge. jeg, den yngste, med en kikkert på maven. Bag os Hammershus.
Det er sommer! Soldaterne sidder, ligger i skumringen og lytter til lektor
Arne Larsen. Han ved alt, hvad der er
værd at vide, om bornholmske tudser
og frøer. Soldater bør fandengalemig
forstå, hvor i kongeriget, de befinder
sig, mente min far. Derfor havde han
hidkaldt lektore n til at fortælle om
den bornholmske fauna. Altså sad vi
der, lå vi der i skumringen og lyttede
til visdomsordene, og til de bornholmske frøer. En undergrund af liv,
et sært, puslende eget-liv, oplevet intenst af en dreng på manøvre i halvtredsernes begyndelse.
] eg står med min kikkert. Det år kometen kom! Se, den sejler, siger min
far! Ind over øen! Ind over kasernen,
ind over pigtråden sejler kometen! Befriende at føle s ig så hjemme i universet. På denne høje ø, hvor rågerne,
sent på dagen, fløj ind over eksercerpladsen. Og hvor jeg kunne vågne til
lyde n af havet dernede ved Hvide-
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odde. Og Bornholms vintre! Under dyner af sne! Soldater, der fører dampende kogekar op imod frosne
munde. Men altså befriende at stå og
se sig mæt på kometen i sin kikkert.
For mig et tegn på, at deportationens
sted så også var blevet til noget nært et
kosmisk område for mig. Og som jeg
år senere genfandt det på disse vinterbilleder af Oluf Høst. Billeder em-

mende af denne forunderlige intimitet. Og i rum af stilhed, hvorfra man
kunne lytte sig hele frem til verdens
ende ...
Men i halvtredserne b lev jeg så også,
af prekære, familiære o mstændigheder, sat i pleje hos familien Koch på
Hote l Helligdommen. ] eg kom i Rø
Skole. Vi stod så pænt ved pultene,
sang »I al sin glans nu stråler Solen".

Klar til at erobre øen. Ekserce1pladsen syd for Almegårds Kaserne. Men ban kom som
voksen til at beskæftige sig med alt andet end militærliv. Her er bans data: Født 1943 i
Købenbavn. Bosat på Bombolm 1950-57 og 1960-62. Student fra Birkerød Statssskole.
Studier ved Købenbavns Universitet i teateroidenskab, dansk og engelsk. Langvarige rejser
til Mellemøsten, Spanien og Grækenland. Foifatter. Diverse udgivelser - bl.a. digtsamlingen KL!lv1A på Gyldendal. Artikel om Oluf Høsts •logbøger« i Bombolmeren februar 1979.
Bornbolm indgår overalt i bans digte som en inspiration, og ban vender altid tilbage til
øen for at f omy fra roden af Bosat på Østerbro, i Brumleby, bvor Martin Andersen Nexø jo
var •et lille kræ «.

Ved Hestestenene forår 1986.

MÆRKELIGT LAND
Hvad var der egentligt med hotellet,
der brændte ned i Salene! Når jeg
kommer til Salene i dag, e r det virkelig, som om jeg er omgivet af noget
gådefuldt. Stedet e r jo i forvejen, og i
den grad befængt med hedenskab.
Bobban lurer i åen, her lugter brændt.
Gravplads, helligt område. Igen denne
særegne, bornholmske lysfylde, og så
alligevel: et mørke under træerne, en
mærkbar følelse af, at nu træder du
ind i et felt, en sfære, hvortil du ikke
har nogen indlysende adgang!
Sådan følte jeg det som dreng, og
den følelse har fulgt mig op igennem
alle årene. For på Bornholm er der
meget, meget kort imelle m disse næsten svimlende naturoplevelser - og så
en oplevelse af natur som noget definitivt, fremmed fra en se lv. Og pludse-

lig inde i tykningen en fornemmelse af
skred, af bevidsthed sløret, mystificeret. . .

*
]eg kan med andre ord roligt sige, at

jeg langt fra er kommet sovende til
denne forunderlige ø. Jeg er snarere
kommet rådvild, til tider ubærligt e nsom! Men som den dreng, jeg var på
Helligdomme n: Ordet Eufori! For
denne ø gjorde s ig så voldsomt bekendt igennem mig, den fremmede!
Vel blev jeg aldrig bornholmer, men
øen prægede mig vitalt, gled ind i
mine forestillinger om steder, hvor
man, nok så fremmed fornemmer, at
det er her - lige he r, at du nu skal leve
op til det hele! Leve op til - ikke kun
forholde sig nydende, dvæle nde og
æstetisk til! Man må virkelig tilkæmpe
sig sin re t til at gå i land på denne ø! Og

som et menneske , der føler sig ramt
der, hvor mennesker føle r sig mest
udsatte: I de lag, hvor drømme fragtes ,
i de strømførende lag, hvor man forpligter s ig til at leve op til noget så
e nkelt, noget så elementært som vand
hen over sten, til lys og mørke i e n
evigt, dansende samklang.

PANIK I FAMILIEN
Ja! Eufori! Og under så prekæ re omstændigheder, der, senere i halvtredserne, førte os op til et næsten forfaldent husmandssted ved Rø Plantage.
Min mors økulle r havde nu udviklet
sig til noget nær panisk angst for omgang med mennesker. Min far fandt så
dette sted, som næsten var e n ruin! Og
i en egn, isoleret, midt inde på øen!
Han kørte i jeep mellem p lantagen og

./l I
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kasernen. Vi cyklede til skole, over
Årsballe, til Rønne.
Nu er huser borte! Men jeg husker
en gammel bonde, der kom op i vores
køkken og sad og bereccede om øens
gamle cider. Om underjordiske, troldtøj, gespenster. En særlig aften med
torden i der fjerne! Tordenen kommer
nærmere, nærmere. Og hans stemme,
denne ærkebornholmske cone: Igen
dette skred i bevidstheden. Øens knitrende aftener. Lyn der slår ned, cæc
ved, i gården Elleskov. Den som Oluf
Høst har tegnet med farvekridt. Og
over denne tegning står der at læse: Elleskov brænjer!
Men min skolekammerat Ole Nepper var søn af provsten i Øscerlars. Jeg
cyklede fra plantagen cil provstens,
overnaccede i præstegården , lå endda
en sen aften i provstens seng. Igen et af
disse bornholmske tordenvejr! Igen
denne luge ·af brændt, af svovl! Igen
Eufori! For alcid min ø, berørt af kosmiske hænder ...
TO LÆRERE
Og fotografiet af drengen med vandrekæppen! Han står på eksercerpladsen,
er klar til at erobre øen! Vi er nu flytter
fra Rø Plantage til en lille bungalow
oppe bag kasernen. Privatskolen er
blevet til Statsskolen! Tegnelærer er
Niels Østergård. Maleren Niels Øscergård! Han førte strøm ind i timerne, så
ladet var han, så lysende af s in kærlighed cil øen og air dens væsen. Og den
syrnposiske lektor Aage Davidsen/ På
sin slentrende, improviserende måde
tryllebandt han os, fik os virkelig til af
»inhalere « øens historie - mens han
selv førte en konstant kamp for ae
holde sin snadde i kog.
Men så fulgte opbruddet! Min far cil
anden fo rlægning, jeg selv på kostskole på Sjælland. æsten ikke til ae
bære, ae man nu skulle miste den ø,
man endelig havde erobret - og efter
alle de år, traumatiske år, euforiske år i
halvtredserne. Siden blev Bo rnholm
øen, jeg vender ti lbage til. Nu er det
oftest i Gudhjem, jeg slår mig ned.
Over for den smukke, hvide mølle!
Me llem motiverne lyccer jeg mig tilbage cil den dreng, der - skønt sat i
pleje - be fandt sig i d isse tilstande af
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vældig eufori. Bornholm aldrig hjemstavn! Bornholm altid et tilbagekomstens sted.
POLKADALEN OG BROKUL
Og fotografiet af en far og hans to sønner ved Hestestenene! Vi sidder og ser
på havet. Om lidt går vi op over Bokul.
Året er 1986! Min ældste søn føler sig
skam som kvartbornholmer, for hans
morfar blev føde i Bodilsker! Bo rnholms forår, med denne skarpe lugt af
ramsløg fra skrænterne i ådalene. Den
enkleste, den mest elementære kontinuitet: Vand hen over sten! Men i Salene stadig disse gådefyldte lag, jeg
nok aldrig får ordentlig fat om.
På græsk ordet temenos! Hvilket
simpeltl1en betyder: Lille plet, indviet
til sakrale handlinger, til meditative tilstande! Vand hen over sten ... åernes

ilende, strømmende løb! Min far fører
os dybt ind i Dynddalen! Vi skal dybere ind, siger han! Til vand hen over
sten, til en dånende lyd fra der dybeste.
TEMENOS! Ø! Bornholm!
*
Det er en sen aften i Gudhjem. Vi har
været i »Polkadalen« og på »Brokul«,
som min yngste søn kalder to af byens
særdeles kendte lokaliteter. Vi går så
til ro, ligger og lytter, til havet dernede
i Grevens Dal. Over for møllens vældige, hvide krop. Men møllevingerne
helt i ro! Landkending! Genkomst!
Endnu en gang!
For jeg er jo selv om bord, skrev
Oluf Høst! De ord gør jeg så, med en
vis ret, til mine.

Manden i møllen
e f
Det 1ia1·· en af de dage, bvor det kogte
og buldrede under den svære stenbro
ouer Kobbeden. Et lille selskab af interesserede tyskere studerede nogle tegn i
klippen og m eme, det måtte tære runer.fra en .fjem oldtid Det troede jeg
også, da jeg fandt dem i blokken, der
står som skredet ud af skrænten og ligesom truer med Cif szvrte ned, ca. 40
meter neden .for mndfaldet Stauebø/.
jeg kom til at tænke på bronzealder
på grund af, at et af tegnene udgør
teg11ingen af el /i/le solbj11I, det kultiske ~pmbof: Solen som Vo1berre. t\len
derer også små sta1 1e og uink/e1; runer
eller så.
Det l'ar belt sikkert bro11zea/de1;
men 11ej. Derhjemme slog jeg op i alt,
bt •ad der er skreuet 0111 Bornbo/m, og
11ed Nælp af stikorde! Stauebol dukkede derfo1k/ari11ger op.
I 1 976- uc(~m ·en af Bombol111ske
Samli11ger 11år d en længst be1~/ame

I

•

skolelærer Karl M. Kofoed til det resultat; at det ikke er helleristninger eller
runer. Sandsynligvis er det middelalderlige ske/mærker.
De n ævnes også i den meget bevægelige og snakkende beskrivelse, amtmand Ove Kof!/oed diverterer læsere
af Turistforeningen Danmark~ årbog
1926 med. Han læser den ouen i købet op for os.
N (i!us og) I (ngeli/). I. maj 1000,
111en ban bar tviulet på denne udlægning og bar søgt /Ildere, b1•oreJier ban
er kommet til dette resultat:
A \1ind1110lle, 1585, l. Vandm ølle.
Det er så noget belt andet - og sikkert meget mere præcist. lien bai1de jo
m11dn1ø//er engang, tilsyneladende
O{~så l'illdmø/le. t\la11de11 i mol/en bar
maikerel sin ejendom. Det er såre
11ie1111eskel(~t.
8-d.

Pensionat Høst
Pastor Arne Madsen er en af de få
interesserede, der kendte den unge maler Ole
Høst, som har nialet omslagsbilledet til dette
års jul på Bomhobn, et motiv fra Christiansø,
som unge Høst besøgte bl.a. sammen med
Arne Madsen.
OLE WIEDEMANN HØST (1914-1943)
,·ar e le\' p<i den franske maler U~gers
sko le sammen med Thorkild Knudsen, der skrive r, at Leger på den fø rste
dag, de var på skolen, kom dem venligt
i mø de med et djærvt hå ndtryk. »Er l
boksere?« spurgte han, hvilket O les
markerede ansigtstræk kunne tyde på,
seh· om kammeraten udlagde spørgsmålet, som e n anerkendelse af deres
nordiske herkomst.
l samtalen med Leger bemærkede
denne: »l må til Frankrig og lære af vor
store form!«
At der var alvor bag udtalelsen, vidnede ko rrektionen o m , som mesteren
foretog af sine e levers arbejder. »Det
var, som ville h an hindre en komme nde le tfærdighed ,« hedder det.
Da jeg lærte Ole at kende som maler, lagde han d a også stor vægt på
alvor og flid i det at male. Han havde
være t hjemme i Gudhjem o m sommeren og stod for at rejse over til videre
uddannelse. j eg lod falde et ord om,
hvor tilfredsstillende dette dog måtte
være, hvorpå der prompte faldt en
præcis bemærkning: »Der skal sandelig bestilles noget!«
SORT ER IKKE SORT
»Tror du, sort er son'" spurgte han e n
dag ovre på Chr istiansø. Han cog sin
lette sommerhat af og holdt den i
strakt arm ud fora n sig. »Se ned i pu lden ,« sagde han. »Den er tilsyneladende kulsort (som kontrast til det
stæ rke sommerlys). Men se godt efter1" At male var bestandigt at se, at
læ re, at arbejde.

For Oles vedkommende blev det til
ikke så få studier af naturen på Ærtholmene, men også adskillige portrætter.
]eg måtte også stå model et stykke tid,
hvor jeg gik med en lys, b lå skjorte.
Ole sled med portrættet. Der blev
nogle dages pause i arbejdet, hvor jeg
var »i land« . Da jeg kom tilbage, havde
jeg udskiftet skjorten. Den var gået til
vask. Men den, jeg mødte i, var også
blå. Ole reagerede prompte! Den gik
ikke. Arbejdet med portrættet måtte
udsættes, til skjorten, der var gået til
vask, var i hus igen!
Billedet på omslaget af dette å rs jul
på Bornholm er et eksempel på de
landskaber, Ole malede på Øen. Det
er ikke blot lykkedes den unge maler
at fæstne et typisk Ærtholm-motiv til

læ rredet, men også at indfange den
kolorit og farve- og naturform, der betegner hans facon på bedste måde.
Ole var betaget af naturen derovre,
lyset og farveskalaen, og en ikke ringe
del af hans arbejder blev til der. Det
havde også til følge, at han en sommer
samlede et lille hold af ligestillede på
Øen.
VIA GYMNASTIK OG BAL
Tilfældet ville, at jeg et vinte rhalvår af
førstelærer Hansen i Gudhjem blev
anmodet om at varetage et vikariat
som lærer ved skolen. Den praktiske
side af sagen - kost og logi - klaredes
ved ophold hos en moster og onkel i
huset, som var Norresåns nærmeste
nabo. Følgelig kendte jeg malerfamilien, som naboer kender hinanden - i
forb igående. Men jeg vidste, at de r var
to hjemmehørende sønne r - og det
skulle føre til et næ rmere bekendtskab.
Da tilfæ ldet også ville, at Gudhjem
Idrætsfore ning den vinte r manglede
en leder af foreningens frivillige gymnastik, spurgte man m ig, o m jeg ville
påtage mig opgaven. j eg havde været
e n sommer hos Niels Bukh i Ollerup
og sagde ja.
Træningen havde god tilslutning og
begyndte med pigeholdet, hvorpå karleholdet afløste og på min opfordring

Fra en af de gode, lange sommerdage på Christiansø. Til venstre står artiklens fo1fatte1~
pastor Arne Madsen. Derefter en kammerat ved navn Carl Johan Jensen, og yderst til højre
ses Ole Høst selu.
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Hele familien Høst i baven til buset i Gudbjem. Det er Ole Høst belt til venstre, derefter Niels Høst, Hedl'ig Host og Oluf Host.

fortsatte med en times træning i brydning, hvad der for øvrigt bevirkede, at
brydeidrætten vandt indpas på klippeøen de følgende år. En af de to nabohorra, Niels Høst, deltog med iver i
træningen og blev derved min e lev.
Da idrætsforeningen også gjorde opmærksom på sin eksiste ns ved anden
juledag at holde en festlig sammenkomst med dans til Svaneke-musikdirektøren Otto Hansens orkester, blev
ved en sådan lejlighed bekendtskabet
indledt med dejn anra horrijn fra Norresan, Ole W. Høst. Det bevirkede
dennes indgående opfordring til at
tage med til Christiansø en sommer
sammen med det lille team, som Ole
samlede med ordene: »Knud og Erik
kommer! Jeg har også bedt Ole (Wivel) derom!«

12
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PENSIONAT HØST
Da sommeren kom, blev opholdet en
kendsgerning. Knud (W. Jensen, som
senere skabte Lo uisiana) og Erik (vordende billedhugger, der dog gik over i
andet erhverv) og jeg mødte følgelig
frem og oplevede en forunderlig so mmer i venskab og kammeratskab takket være »Pensionat Høst« , som postbådfører Peter Sonne kaldte teamet.
Ole Wivel nåede dog ikke at efterkomme opfordringen. Følgelig kom
der intet kapitel i erindringsbogen Romance for Valdhorn om ø-sommeren.
Kunstmaler Tryde åbnede "Bella Vista« til tegneaftener, Rugmarken lokkede til fodboldmatcher, robåde til fisketure, Tat og Østerskær til dristige
svømmeture.

Der skulle bestilles noget, som Ole
havde sagt. Og så satte han staffeliet
op, tog pense l og palet o p af malerkassen og gik i gang.

Gammel nøjsomhed
- til unges gavn
Nexøs tidligere skoleleder Poul Harild har
skrevet denne artikel, der fortæ ller om
Johannes Birch - en Najse-horra med sans f or
at tjene p enge og passe på dem. Han blev
velhavende grosserer i København, og pengene
brugte han til bl.a. det legat, der den dag i dag
hjælper unge bornholmere til videre studier
ovre.
UNGE BORNHOLMERE har s iden
1927 kunnet få hjælp til deres uddannelse fra Birchs Legat. Stifteren, d irektør jobannes Bi1-d1, var død året før,
og i s it testamente havde han nedfældet bestemmelser om, hvordan hans
efterladte formue skulle forvaltes.
Det viste sig, at de r var ca. 500.000
kr. at gøre godt med, og der måtte kun
dispone res over re nterne.
NØJ SOMHED O G AFSAVN
Når Johannes Birch havde tænkt på
unge unde r uddannelse, skyldtes det
ganske givet, at han huskede, hvordan
han selv i sin læretid havde måttet
klare sig igennem med nøjsomhed og
afsavn.
Legatets første protoko l gik tabt ved
branden under bombardeme ntet i
Nexø 1945. Vi mangler derfor oversigt
over , hvem de r i de n første snes år har
fået glæde af de rare penge, og hvor
store beløb der er udbetalt. I fundatsen var det maksimale beløb sat til 600
kr. om året. I 1945 svingede portionerne fra 200 til 400 kr.
Bestyre lsen består af fem personer.
Birch havde bestemt, at to medle mmer skulle være fra Nexø, to skulle
have bopæl i Rønne, og den sidste fra
andre områder på Bornholm. Birch
havde selv udpeget den første bestyrelse med borgmester H. B. Harild
som formand, og det volder ikke be-

svær at fi nde et nye bestyre lsesmedlem. Ved indtræden i bestyrelsen skal
man nemlig udpege sin efterfølger. På
den måde s ikrer man sig, at bestyrelsen altid e r fuldtallig.
I FØRSTE RÆ KKE
Legatmodtagerne deles efter bestemmelserne i fi re grupper: Studerende,
praktikere , seminarister og e lever på

Bircbs Legats f onnand i dag er tidligere
sparekassedirektør Poul Andersen, Nexø.
Han er en e1fcmm mand i disse sager. Allerede i 1954 blev ban regnskabsfører for legatet, og bcm bar siddet i bestyrelsen siden
1973.

statsskolen i Rønne. Ved »praktikere«
forstås landbrugsstuderende og folk,
der er i gang med at uddanne sig som
f.eks. håndværkere.
Studerende ved universitete r og højere læ reanstalter har hele tiden udgjort den største del af ansøgerne.
De unge skal kunne godtgøre, at de
passer deres uddan ne lse på en forsvarlig måde, og at støtten betyder, at
de bliver i stand til at fortsætte de res
studier.
Når man en gang har fået hjælp fra
legatet, står man i første række ved de
næste uddelinger. Dog skal bestyrelsen skønne , om vedkommende »Ved
sin flid og vandel vedvarende gør sig
værdig dertil«.
VÆRD IERNES NEDTUR
Det er nu mere end 60 år siden, legatet
blev stiftet, og den kapital på en halv
million, som ligger til grund for legatet, skulle have været adskillige gange
større for at have den betydning, Birch
havde regnet med.
Bestyrelsen nøjes derfor ikke med
at administrere legatet med de oprindelige mid ler elle r efter de bestemmelser, som i sin tid blev fastlagt. Man
vedtog i 1961 at overføre 10.000 kr. fra
driftsregnskabet til legatkapitale n.
Man var godt klar over, at denne tilvækst ikke forslog meget. En halv snes
år senere blev det derfor bestemt, at
der hvert år skal he nlægges 15 pct. af
afkastet til formuen . På den måde er
kapitale n forøget med mere end 50
pct. I 1990 rådede man over 830.000
kr.
Bestemme lsen om , at det årlige beløb højst må udgøre 600 kr., er tiden
for læ ngst løbet fra. I 1972 fik man
derfor ministeriets godkendelse af at
sætte 3.000 kr. som grænse, og i 1990
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To smukke og meget raffinerede tegninger blev udført vinteren 1846-47 af direktør ]obannes Bircbsforældre i Nexø, da de uar benboldsuis
ca. 33 og 32 dr gamle: Konsul Andreas Bircb og bustru Karen Ma1ie, født Sanne. Tegningeme er udfø11 af en tumerende skuespiller
Ricbter Ibsen, der under opbold på Bornbolm bar lavet mange portræfler og tegninger fra by og land. Bombolms Museum.

uddeltes et samlet beløb på ca. 60.000
kr. til 31 tidligere modtagere og 15
nye. Portionerne var på 1.200 kr.
HANDELSMANDEN
De unge ansøgere ved næppe meget
om, hvem den mand var, som engang
fik den smukke tanke at lette tilværelsen for unge bornholmere, som må
over vandet for at få den uddannelse,
de ønsker.
Birch var en beskeden mand, der
aldrig slog på tromme om egen fortræffelighed. Hans liv forløb roligt
uden de store dramatiske indslag. De
krav om »flid og vandel«, som i legatets fundats stilles til ansøgerne, levede han selv op til som en selvfølge.

*
Johannes Birch blev født i Nexø 1847
som søn af konsul Andreas Birch og
hustru Kai-en Man·e, f. Sanne. Barndomshjemmet lå på byens fine strøg i
Købmagergade. Det lange stuehus
med bindingsværk faldt fi nt ind i ræk-
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ken af store gårde på gadens vestlige
side. Nærmeste nabo mod syd var
købmand og konsul Herman Jakob
Sanne, hvis svigersøn, Hans Berg, i
1860 var medstifter af Nexø Bryggeri,
og nord for »Birchegården « boede
bryggerens broder, den store købmand og skibsreder Peter Berg.
I disse solide, velstillede omgivelser
voksede Johannes op sammen med
sine to brødre, og som 15-årig blev
han sendt ud i verden for at læ re handel.
Birchs karriere inden for forretningslivet går den lige vej fra lærling til
direktør. Han stod i lære i manufakturfirmaet Wilh. og 77J. Lauritsen i Slagelse, og som udlært fortsatte han i
forretningen. Efter ti år i denne virksomhed søgte han ind til !. Moresco i
København, et gamme lt anset firma inden for manufaktur, og han startede
som kasserer, men re jste senere som
repræsentant i Jylland. Han var heldig
med sit arbejde og blev godt anskrevet
hos ejeren, etarsråd Carl Moresco.

Både Birch og firmaet havde gode fortjenester.
Han vendte tilbage til København,
og da firmaet i 1900 blev omdannet til
aktieselskab, udnævntes han til disponent. Syv år senere overtog han ledelsen af firmaet som direktør, og han
blev i alle kredse anset som en dygtig
og reel forretningsmand. Som 70-årig
trak han sig tilbage i 1917, men fortsatte som medlem af bestyrelsen.
Trods sin succes som forretningsmand med store indtægter levede
Birch beskedent. Han giftede sig aldrig, boede på lejet værelse og fik sin
mad i en jævn kælderrestaurant. I sine
senere år flottede han sig og flyttede
ind på Centralhotellet ved Rådhusp ladsen, hvor han kunne råde over to
værelser.
JOHANNES-K LUBBEN
Birch beskrives som en lille, venlig
mand - med årene noget korpulent.
Han havde let ved at omgås forretningsforbindelser og bekendte, og

han fik efterhånden en fast omgangskreds. Han h oldt åbent hus lørdag aften , og vennerne kom gerne. Der blev
snakket og spillet kort, og værten bød
sine gæster på et beskedent stykke
smørrebrød i hote llets restaurant.
Disse hyggelige sammenkomster
var en kær afb rydelse i hans ungkarletilværelse. Han g lædede sig til lø rdag
aften. Venne rne kaldte sig »Johannesklubben« og arrangerede fester, hvo r
Birch trods s in jævne og stilfærd ige
fremtræden var det naturlige midtpunk'1.
DEN ÆD LE GIVER
Johannes Birch havde stor interesse
for malerkunsten. Gennem årene
havde han erhvervet e n betydelig samling male rier, og hans stadige intentioner om at gavne udviklingen på Bom-

holm gav sig også udslag på dette o mråde. Han støttede gerne Bornholms
Museum, og i årenes løb modtog museet ikke mind re end 27 malerier fra
ham. Det var også Birch, der i 1916
sørgede for, at det paxske pulpitur i
Rønne Kirke blev ført tilbage til sin
oprindelige skikkelse.
I 1908 stiftedes »Natio nalforeningen Bornholm« af kendte bornholmere bosat i København. Hovedformålet med foreningens virke var at
skaffe midler til at hindre tyske opkøb
af arealer og hoteller på nordlandet,
en aktivitet, som i d isse år var sæ rdeles
mærkbar. For Birch var det en natu rlig
sag at være med til at stifte denne forening, og han valgtes ind i bestyrelsen .
Ved starten gav Birch 10.000 kr. til
købet af Hammeren, og i Nationalforeningen udfoldede han en ny side af

sine tale nter. Han skrev sange til årsmøderne. Nogle var alvorlige, men
ha n mestrede også den muntre genre.
I 1918 leverede han e n vise på bo rnholmsk, som straks blev populær, og
som også i vor tid stadig kan synges
ved sammenkomster for bornholmere. Den havde titlen »Horrabæll ijn,
som ble Joramoermanj« med en
mund ret tekst til me lodien »Gubben
Noa«. Selv om han i mere end et halvt
århundrede havde opholdt sig uden
for øen, havde han ikke glemt sit bornholmske modersmål. (Sangen står i
"Klippeøens Sange«).

KIRKESPIR AD OMVEJE
I 1910 fik Nexø Kirke sit spir af kobber.
Fra gammel tid havde den haft træspir,
men det måtte ned rives i 1797 som

.&

Dette billede er fra den tid, da konsul Andreas Bircb residerede i den smukke gård på Købmagergade i Nei:ø. For enden af længen - som
ikke ses på billedet - ligger i dag parkeringsplads og bank og brugsforening. Bornboms Museum.
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Nexø Kirke måtte restaureres efter
maj-bombardementerne i 1945. Dette
billede er fra 1946, og det giver et klan
indtryk af det spir, vi i dag betragter som en.
belt naturlig del af kirkens tåm, men der
var nogle å1~ Iwar det ikke var så
selvfølgeligt. Fra gammel tid bavde kirken
et træspil~ men det måtte.bernes i 1797
som alt for brøstfældigt. Tiden. gik, og der
var ikke penge til et nyt spir, men. så døde
konsul Andreas Bircb i 1900, og sønnenw
overgav gården til kirken, der solgte
gården, og for pengene blev der bl.a.
bygget nyt spir. Bornholms Museum.

1

li
Billedet ber er af den gamle kirke i Nexø,
fotograferet nogle år efter århundredskiftet,
da den endnu ikke baude fået det
nuværende spir.
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Da Bombolms J\luseum i Set. Mo1tensgade i Rønne var en ny bygning, blev smedejernsgelæn deret fra konsul Bircbs gård i Nexø - det erfra
1767 -.fly1tet til m useet og sat op på museumstrappen. Den strunke berre, der står til uenstre for indgangsdøren, er museets mangeårige
kustode /-fans Peter flolm, der f ø rst var lektor Linds og siden lektor Dcwidsens nære medarbejder. Born/Jolms !Vlusernn.

brøstfældigt. Siden var der ikke penge
til er nyt.
Pengene til spiret kom fra arven efter faderen, konsul Andreas Birch, der
døde i 1900. De tre sønner enedes 0 111
at skænke barndomshjemmet i Købmagergade til kirken for at bruge det
som præstebolig. Dengang havde
Nexø og Bodilsker fælles præst, og
præstegården lå ved Bodi ls Kirke,
men nexøboerne mente, at præsten
burde have bopæl i byen. Det havde
man søgt Kirkeministeriet om allerede i 1884, da der skulle ansættes ny
sognepræst, men fi k afslag. Også
denne gang gik ministeriet imod forslaget o m ar adski lle de to sogne, og
»Birchegården« blev ikke aktuel som
præsrebo lig.
Brødrene overgav S<~ gården til kirken i den hensigt, at de penge, der

indkom ved salg af ejendommen,
kunne bruges til at renovere k irken.
Kirkeinspektionen tog imod gaven
med taknemlighed, og kirken fik sir
kobberspir, tegnet af Bornholms kirkebygger , professor Mathias Bidstrup.
Man benyttede lejligheden til at anskaffe nye stole, nyt gulv og et varmeapparat.
De nye ejere af ejendommen indrettede tre butikker. Trappen blev fjerner,
og det smukke smedejernsgitter blev
sendt til Bornholms Museum i Rønne,
hvor det b lev sar op og stadig pryder
hovedtrappen.
DET SIDSTE ØNSKE
Som ældre havde Birch nogle svaghedsperioder, og en forårsdag i 1926
døde han i sine værelser på Centralhoreilet.

Foruden sit testamente efterlod han
en skrivelse, hvori han udtrykte ønsket
om at måtte blive begravet i familiegravstedet i Nexø.
Det var mange år siden, der var foregået begravelser på den gamle kirkegård, men som en æresbevisning
for det kendte bysbarn, der jo også
havde vist sin velvilje over for kirken,
blev tilladelsen givet.
Efter en mindehøjtidelighed i Holmens Kirke, hvor Ho lmens provst,
H. M. Fenger holdt en smuk mindetale, blev k isten føn til hjembyen med
SIS »Østbornho lm «.
Begravelsen i Nexø samlede stor
deltagelse fra hele Bornholm. Sognepræsten, H enrik Knudsen, og Birchs
ven, pastor Ostermarm fra Greve,
talte. Kirkerummet var udsmvkket
med et væld af k ranse og blomster .
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Følget samledes til en mindefest på
Holms Hotel. Ved den lejlighed havde
mange af Johannes Birchs venner ordet for at fremhæve hans retlinede væsen og hans vidtspændende hjælpsomhed over for Bornholm og bornholmerne.
På den måde fikJohannes Birch opfyldt ønsket om at finde sit sidste hvilested i den by på den ø, han livet igennem havde udvist så stor omsorg for.

Det er svært at finde ordentlige
po11rætbilleder af direktør Johannes Birch.
Det her er fundet i Bornholms Tidendes
redaktionsarkiv.

Frygten for OJngende studiegæld
I 1991 blev der uddelt ca. 50 legatportioner, og legatkapitalen var kr.
791.765.
Bestyrelsen har ikke kunnet
undgå at mærke en stigende interesse fra de unge for at få bedre
støtte fra legatet. Selv om de har
mulighed for at få hjælp fra det of
fentlige med stipendier og lån, er
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det frygten for at stå med en tyngende studiegæld, der mærkes.
For at legatportionerne kan
vokse og få større betydning for
modtagerne, har bestyrelsen gennem de senere år drøftet forskellige
forslag til at få kapitalen udvidet,
og man kan nu støtte med gaver,
der giver fradrag i den skatteplig-

tige indkomst. For at give mulighed
for yderligere tilskud vil man søge
om at få fundatsen ændret, så at
legatet kan modtage gavebreve og
testamentariske gaver.
Endelig har bestyrelsen det håb,
at en ellerflere personer kunne oprette et nyt legat til supplering afdet
birch-ske.

HØJT AT FLYVE - DYBT AT FALDE

Borgmester og
landsdommer Peder Olsen
Bornholm har fået en ny - og anderledes
færge - Bomholmstrafikkens »Peder Olsen «.
Der er ikke meget særligt bornholmsk i det
navn, men som med de to andrefærger, er det
et navn, der indgår kraftigt i Bornholms
gamle krigshistorie: Begivenhederne i 1658.
Med anledning i den nye færges anskaffelse
skriver lektor, dr. phil. Ebbe Gert Rasmussen
om denne Peder Olsen. Hvem var han ?
". . . efftersom ieg war den største Aarsag, at Boringbolm fra deris Macht
ble/frigiort . . . • (Peder Olsen til kongen 1671 30112).

Ingen begivenhed i Bornholms historie har i den grad ætset sig ind i
eftertidens bevidsthed som skæbneåret 1658. At bornholme rne da selv

formede deres nationale fremtid, har
deres efterkommere til vore dage tydeligt fornemmet.
Det er længe blevet betonet fra historisk hold, at opgøret med det svenske herredømme var et fælles værk af
mange gode kræfter. 1) Dette udelukker dog ikke, at historikere - tidsvis
meget højrøstet - har formuleret divergerende opfattelser i tolkningen af
særlige aspekter af det sam lede begivenhedskompleks. Det gælder især
spørgsmålet om lederfunktionen. Således fremhæves traditionelt den
30-årige haslekøbmand Je ns Kofoed
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E;ftertiden ejer clesl'ærre intet portræt af Peder Olsen. Nærmest oplever vi bam i mødet med
den karakteristiske underskrift på snesel'is af officielle dokumemer som ber - efter en egenhændig tilføjelse til teksten - pCJ det bornbolmske gavebreiifra 1658 (i Rigsarkivet).

som »Bornholms Befrier«, en styrende rolle han førsr i indeværende
århundrede har måner dele med e ller
aflevere ri! sin hm lidt yngre præsr,
Po ul Ancher. Og nu har rale n så senest
værer, at forehavendet s let ikke blev
leder af disse yngre mænd, men snarere af opsrandskredsens enesre midaldrende sk ikkelse, Peder Olsen, der
va r borgmester i Hasle. 2) Der er sikken, ar eftertidens kendskab ri! denne
er beskedent Men der gør ham ikke
mindre interessant for os i dag. Snarere tværtimod. Hvem var han , og
hvori bestod da hans indsats?
Der antages gerne, ar Olsen3) - hvis
aner i øvrige fortaber s ig i mørke - var
fødr ca. 1610. Derimod vides, ar han,
der var køb mand i Hasle, ridligr blev
den lille købstads borgmester (1639).
I de følgende år skaffede han sig hu rrigr adgang til diverse skriverstillinger
i øens retsvæsen. ja, oven i købet
gjorde han sig bemærket i en rigspolitisk sammenhæng, omend begyndelsen var lidet flanerende. Som sin bys
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kaptajn deltog Olsen nemlig i militsofficerernes pinlige overdragelse af øen
til en svensk flåde (1645), hvad der
kostede ham e t kortere fængselsophold.
Alligevel blev regeringens bevågenhed ham til del, da han i de følgende år
energ isk medvirkede ri! fjernelse af
den brutale lensmand, Ebbe Ulfeldt
(1651). Det var derfor naturligt, at Frederi k III - unde r pres fra Karl Gustafs
nye angreb ku n få månede r efter Roskildefreden, der bl.a. gjorde Bornholm ri! svensk ø - i novem ber 1658
appe llerede til bornho lmsk modstand
gennem hasleborgmesreren. Som Olsen straks samlede gruppen af offervillige mænd om sig, førre han siden
hemmelige forhandli nger på kredsens
vegne med Hans Oldeland, der som
ny gesandt til Rusland nogle dage lå
underdrejet med sine skibe nær
Rønne. Da sammensværge lsen i decembe r effektivt e liminerede svenskestyret - og hvorunder Olsen ledede
slagets gang fra sin borgmestergård -

samt dernæst i det belejrede København overdrog deres ø til kongen i arv
og eje, var han bornholmernes leder
og organisator.
For indsatsen belønnede Frederik
III Olsen med hvervet som landsdommer, den højesre civile sti lling herovre. De næste 13 år virkede han - nu
bosat på St. Bjergegård (9. vg.) i Vestermarie - både i landsdommersæde og
borgmesterstol. Da vendtes triumfen
til tragedie i 1671: Magtmisbrug i
Hasle og en kritisabel kendelse ved
landstinget bevirkede hans fortabelse
af begge stilli nger. Alderdommens år
b lev trange og bitre. Tynget af gæld
døde han ubemærket ca. 1686. Hvor
han gravlagdes blev hurtigt glemt
Således var det begavede og arbejdssomme, men også selvbevidste
og intrigante magtmenneske i mere
end en generation den centrale politiske skikkelse på Bornholm. Her e r
hans virke i første række fo rbundet
med opstanden i 1658, der sikrede
øen fo r Danmark, en national rejsning,
der i sine videre perspektiver er enestående også i en europæisk sammenhæng - her og kun her er det lykkedes
en tabt landsdel at kæmpe sig hjem til
moderlandet udelukkende ved egen
kraft.
Bornholms danske tilhørsforhold i
dag som den eneste del af det historiske Østdanmark, hvor resten (Skåne,
Halland og Blekinge) gik tabt, skylder
vi mange modige mænd, dog måske
mest Peder Olsen.

HENVISN I NGER:
l. Dette synspunkt betones senest i den nyeste monografi om emnet ( Ebbe Gert Rasmussen: Delte gavebrev ( = Bornholmske
Samlinger II, 15-16), Rønne 1982, pp. 242

ff.
2. En detaljeret oversigt over 1658-forskningen er givet i sarn mes Bornholm og arveriget, Rønne 1985.
3. Den mest indgående skildring af Peder Olsens l iv og virke læses i M. K. Zahnmanns
stad ig læseværdige fremstilling i Bornholmske Samlinger, Rønne 19 15, 9, pp. 133
ff.

Amor Ibsen - tegneren og
førsteelskeren
Arkitekt Ann Vibeke Knudsen har været i
1nagasinsk'u:ffeme på Bornholms Museum og
har fremdraget interessante minder om
skuespilleren og tegneren A. Richter Ibsen, der
ikke blot va1' en god f ørsteelsker på Rønne
Theater, men også gav sig af med at tegne
portrætter af bornhobnske borgere og
prospekter af kendte landskaber. Det var f ør,
fotografien var en kendsgerning, m en Richter
Ibsen var ferm til at føre blyanten og kendte sine virkemidler. Han
arbejdede i en tid, hvor interessen for fortiden meldte sig igen, og
hans fonn er en slags sen-historicisme, der låner, hvor det erpassende
- sådan som man gjorde dengang Hans billeder er stemning~ulde
og m ere illustration end kunst. Han er utrolig tro mod sit motiv,
hvilket kan hænge samnien med, at illustrationskunsten måtte
konkurrere med den spirende fotografen·ngskunst.

TO KENDTE OG ELSKEDE litografier
fra det gamle Rønne, tegnet af e n vis
A. Richter Ibsen og fremstillet på
W. Tegner og Kittendorffs Lith. Inst. i
København samt nogle karakteristiske,
håndtegnede portrætter, e r kendt af
mange bornholmere. Efte rhånden,
som man støde r på dem , begynder ens
nysgerrighed at vågne. Hvem er den
person, der tegnede og så disse motiver?
BEHOVET FOR EN ELSKER
Ofte e r det blot tilfæ ldigheder, der
gør, at man finder de brikke r, der tilsammen danner et billede af en person. Tegningerne er udført i periode n

Prospekt af R()Jme set .fi'a Nehheha/..~ke11, litografi <?fter tegning eller maleri Ji-a o. 1850-60 C!f A Ric/Jter Ibsen. S11111kt 1•ar der 11ord for
No1111e. /~ )'en l'Clr C!fgræ n set C!f skærme11d e ste11gærde1; k1 æget græssed e ji ·ed eligt, og.folk ~padserede m11dt i ro111a111is ke, landlige 0 111gi1 ·el·
ser · 1•el placeret der af tegn eren.' Sel1:/(J/gelig er der ko111111et en m orlil 111ed i sin ji'n e, bombo /111ske drag t 111ed bo1•ec/t(y·e t "påsigb1111d et ".
!llel/e111 b)'ens tegltage ser 111a11 111øl/er11es 11i11ger, tegll'ærkernes sto re skorstene og sejlskibenes 111aster i /JC//'11e11.
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forhold til fødselsåret) med Gertrud
Marie Neve, datter af barber Johannes
Neve, Ålborg, og hustru Johanne Marie.
Ibsen var som Bloch (kendt skuespiller) en levning fra det Becherske
Selskab. Hans kone skulle have været
engageret med Wimmers, men blev
sindssyg og døde siden på St. Hans
hospital. Han selv blev i e nkelte sæsoner (beskedent) betalt som medvirker
ved Theatret her, ernærede sig ellers
ved portrætn1aling. Han tog siden
(63?) arbejde på Den Kgl. Porcelainsfabrik i København. Døde de r den 23.7.
1881.
Han havde ikke så meget talent som
Bloch, men var dog brugbar, og en
pænere og mere soigneret mand end
nævnte. Da der altid er trang til en
elsker, blev han også meget brugt. Der
var noget pedantisk og sødladent over
ham , hvilket sidste i forbindelse med
rollefaget formodentlig har skaffet
ham hans Sobriquet i teaterkredsen,
Amor Ibsen.«

Sellportræt af Andreas Richter Ibsen, 1810 til 1881, Rønne Theaters pæne og soignerede
elsker! Ernærede sig som portrætmaler og tegner. Døde i København, bvor han dekorerede
·Blå Blomst • og musselmalede stel. Portrættet kendes kun som visitkortfoto.

o. 1840 til ca. 1860. Det er så længe
siden, at man ikke bare kan gå ind i
noget personregister og få de oplysninger, man ønsker om tegneren.
Ved gennemlæsning af Bornholms
Avis kan man være heldig at støde på
annoncer undertegnet af A. Richter Ibsen. Med dem begynder der at tegne
sig et billede af personen. Han var ikke
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bare tegner, men også teatermand, og
takket være hans teatervirksomhed er
vi så heldige at have e n beretning om
ham, skrevet af Søren Kabel!, læge i
Rønne og selv en ivrig teatermand:
»Født okt. 1810 af skibskaptajn på
transatlantiske skibe, Ibsen, gift i 1830
(således lyder mine oplysninger fra
sønnen, men det lyder ikke rimeligt i

BENEFICE -FORESTILLING ER
Således skriver Søren Kabell i 1893 i
sin beretning om Rønne Theaters da
75-årige tilværelse, (originalmanuskript på Bornholms Museum). Han
fortsatte med en liste, der angav,
hvilke roller Ibsen havde spillet. Han
optrådte i alt 123 gange i 103 forskellige rolle r, første gang 4. november
1849 og sidste gang l. februar 1863,
hvor han var Bagger i »Tordenskjold i
Dynekilen«.
At hans økonomi ikke altid har set
for lys ud, ser man af annoncer i Bornholms Avis, hvor der flere gange »til
fordel for portrætmaler Ibsen« opføres skuespil på teatret. Tilsyneladende
har han heller ikke kunnet holde sig
helt fra de våde varer! »Flere borgere«
indrykkede i 1854 følgende annonce:
»Hr. portrætmaler Ibsen takkes for
den særdeles nydelse vi havde ved at
kunne sidde i teatret med tørre
munde indtil klokken gik til 12. Hvilken fortræffelig nydelse at kunne i en
hel time sidde stille og roligt uden
kunstne ren og uden musik! Ved næste
benefice-forestilling - thi vi tør vel ej
glæde os til at blive fri herfor såsnart -

Købmand Andreas Berg, Nexø.
I Ian var gift med Cecilie Kirstine
Grønnegaard, som senere blev
gift med den kendte urmager og
folketingsmandjeppe Findanus
Petersen. Deres æ ldste søn kom
ogsd til at bedde Andreas Berg
Bi/ledet er tegnet ijlere
eksemplarer. Signeret A. Ibsen.

håbe vi , at hr. portrætmaleren viser
publikum den artighed, at De - selv
om De meddeler, at stykket e r forbi kl.
9112 - råder tje nestetyendet til at tage
gadedø rsnøglen med i lommen til generalprøven, og råder herskaberne til
at tage en lille lærke med i lo mmen til
spilleaftenen; thi uden mad og d rikke
er dog helten ingen ting, det erkjender
De vist selv ti lfulde melle m akterne.«
ANONYM BLÅMA LER
Anno ncerne i Bo rnholms Avis giver os

et ind blik i dette menneskes måske til
tider vanskelige tilværelse. Han anno ncerer første gang 24. april 1849.
Han e r da ( igen) ankommet til Rø nne
fra København og anbefaler sig med
portrættering, såvel i pastelfarve som i
sortkridt. I årene fremover kan man
følge ham: han tilbyder undervisning i
frihåndstegning og geometrisk tegning, han sælger »pastelportrætter af
Frederik den Syvende «, og han tilbyder prospekter af »huse, gårde, værelser med de deriværende gjenstande

To sortkridttegninger af to des1 1æ rre ukendte pige1 ~ sikkert søstre. Pigerne er iklædt kjolerjia 1840-50-erne, m ed fine, sirligt broderede
krcl/'er. Øreringe bar de begge to - det mr også moderne dengang Begge signerede A. Ricbter Ibsen.
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Ole Peter Rascb, 1790-1875. Købmand i Rønne, konsul og kaptajn i militsen. Valgt til
landstinget i Rønne i 1862. Signatur u tydelig.

etc. etc. « Det sidste, vi gennem aviserne hø rer til ham, er i august 1863,
hvor han udbyder et litografi, »Store
Plads i Rønne« til salg. Hvad der videre
skete med A. Richte r Ibsen har vi kun
få oplysninger om. På Den Kongelige
Po rcelainsfabrik kan man fortælle, at
han arbejdede der i tO perioder, fra 20.
august 1864 ti l 11 . august 1877 og igen
fra 15. novembe r 1879 til 30. juli 1881.
Han var ansat som »blåmaler«, dvs. at
han var almindelig (ano nym ) maler på
underglasurafdelingen, hvor han malede det musselmalede stel og »Blå
Blomst«. Hans malersignatur var tallet
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At Ibsen sandsynligvis var en flittig
portrættør, ser man af de mange sortkridttegninger, der endnu er bevarede. De tidligste , vi har kendskab til,
er fra første del og midten af
1840-erne. De foresti ller Agnethe Elisabeth Westh, mormor til Vilhelmine
Erichsen fra Erichsens Gård i Rø nne
og vicekonsul i Nexø, Andreas Birch
og hustru. Efterhånden portrætterede
han flere prominente bo rnholmere:
adjunkt ved Rø nne lærde skole Hans
Pedersen \Vesth, Barbara Jespersen,
Kr. Zahrtmanns bedstemor, købmand
Andreas Berg i Nexø m.fl. Mange portrætter kender vi nu kun som affot0-

graferinger i visitko rtformat, beregnet
til at »lukke huller« i familiealbums,
portrætter af folk, de r var døde, før
man kunne komme til po rtrætfotografen.
Vi er også så held ige, at der findes et
selvportræt af Richte r Ibsen. Det er
den utrættelige Søren Kabe l!, der har
fundet det frem, vel lånt det af Richter
Ibsens søn og fået det med i sit st0re
arbejde o m »Rønne Dilettantcomedie«.
Af pasteltegninger e r der tilsyneladende kun bevaret to. Mest kendt er
det dej lige lille portræt af Stine Skrap i
bo rnholmsk klædedragt, desuden et
barneportræt, begge på Bornholms
Museum.
Af prospekter af gårde og huse, som
Ibsen også reklame re r med, at han kan
tegne, kendes kun få. Hans prospekter
af Store Plads i Rønne og af Rø nne set
fra Nebbebakken er kendte. Her er
dog kun litografierne bevarede, o riginaltegninge rne er forsvundet. Et enkelt oliemaleri er bevaret i privateje:
Prospekt af Hovedvagten i Rønne.
DEN NAIVE OMHU
Det kan være meget svært at finde
Richter Ibsens signatur på tegningerne. Den er ganske lille og skal næsten læses med lup. Fle re af de tegninger, vi nu mener er Richter Ibsens, er
ikke signerede, men hans lidt specie lle streg gør, at vi tør tilskrive dem
Richter Ibsen.
Kunst kan man ikke kalde Andreas
Richter Ibsens arbejder. De e r alle lidt
naive, me n det er omhyggeligt arbejde, portrætter og øjebliksbilleder
fra tiden lige før, fotografens kamera
overtog tegnerens arbejde.

*
Det kunne være morsomt at få registreret flere af Richter Ibsens arbejder.
Måske kunne man også finde nogle af
hans mussel- eller blå blomst-malede
dekorationer på det kongelige porcelæn, hvis man begyndte at lede efter et
8-talpå nogle afsine gamle steldele!

Turist på
Bornholm
En hollandsk turist,]an Meierfra Zwolle, har lært sig at tale og skrive
dansk og.fortæller her spredte oplevelser fra Bornholm.
AUGUST 1967: Bornholm var virkelig
turistbrochurernes solskinsø. Det var
så varmt, at vi måtte give afkald på vor
plan om at gå på opdagelsestur i Paradisbakkerne. I stedet for tog vi bussen
fra Allinge til Randkløve, da vi regnede
med, at kysten ville være kø ligere. Det
var dengang, der kørte busser med
utroligt små mellemrum, skønt vi klagede over, at de var b levet dyrere: Prisen var lige steget fra 40 til 50 kroner
for et ugekort med ubegrænset kørsel.
FROKOST I BØLSHAVN
Vi nød spadsereturen på klippestien.
Den slags natur savner vi i det flade
Holland (hvor den højeste bakke er på
325 meter). Efterhånden blev det
varmt også ved vandet, og da vi nærmede os Bølshavn, trængte vil til et
køligt sted, hvor vi kunne spise vores
medbragte madpakker. Dengang
kunne man jo spise sin madpakke de
fleste steder, hvis bare man bestilte en
sodavand eller en bajer til. Midt i Bølshavn fandt vi et sted. Vi kikkede på de
souvenirs, man udbød til salg, og da vi
gik omkring huset til baghaven for at
se, om der var mere, der kunne friste
os, fandt vi en dejlig terrasse. Kaffekanden stod allerede på bordet - en rigtig
Madam Blå - som om man havde ventet på os. Vi satte os og ventede på
serveringsdamen. Det varede lidt,
men så kom hun, og vi gav os til at
kræve ind:
»Vi vil gerne spise vores madpakker
her, og så kan vi vel få kaffe til?«
Det var dengang, man begyndte at
klage over, at det danske smil var ved
at forsvinde, men det havde ikke smittet Bornholm. Det var derfor, vi studsede lidt over, at damen så meget be-

tænkelig ud. Men så kom smilet alligevel.
»Ja, det kan De såmænd godt. Jeg
var faktisk lige gået i gang med at lave
frokost til mig selv her på terrassen, og
jeg har lige brygget kaffe. Men så flytter
jeg indenfor, så I kan bare blive siddende her og nyde det fine vejr.«
Og så forklarede hun, at terrassen
var privat. Hun havde kun souvenirbutikken og ikke kaffe og sodavand.
Men nu, vi var her, måtte vi endelig
blive her og hygge os, for der var jo
ingen andre steder i Bølshavn, hvor vi
kunne spise vores madpakker. Hun
fortalte os, at hun kun boede her om
sommeren. Ellers var hun fra Nexø. Vi
sad og snakkede med hende i længere
tid, og hu n ville slet ikke høre vores
undskyldninger. Vi skal aldrig glemme
fru stationsforstander Kirsten Pedersen, som fra dengang står for os som et
symbol på bornholmsk gæstfrihed.
AGURKER I ALLINGE
Min kone og jeg er ganske almindelige
hollændere, bortset fra den særhed, at
vi er blevet meget betaget af Danmark,
specielt Bornholm. I løbet af vores
utallige ophold i Danmark har vi lært
at tale dansk. Resultatet er, at når vi
beder bageren om et lille franskbrød
og står og snakker lidt om vejret med
ham eller om andre »nemme« emner,
tror han højst, at vi stammer fra en
anden del af landet. Det er ikke for at
prale af vort flydende dansk, for så
snart vi kommer til at drøfte EF-problematikken eller miljøspørgsmålet
eller andre »vanskelige« emner, finder man snart ud af, at vi er bare udlændinge, der kan lidt dansk. Men,
som sagt, når det drejer sig om de dag-

ligdags emner, tror folk, at vi er ganske
almindelige danskere.
Sådan var det dengang, for mange
år siden, med agurkerne. Ligesom
englænderne har vi i Holland adskillige ord for de forskellige s lags agurker, men vi var ikke helt klar over, om
det også var tilfældet i det danske
sprog. Det ville vi altså finde ud af. Da
vi kom forbi grønthandleren i Allinge
(det var dengang, Sjøholm havde forretningen i Kirkegade), så vi udstillingen på fortovet, med flere slags agurker. Jeg pegede på en kasse med den
ene slags og spurgte drengen, der stod
i døråbningen: »Hvad hedder de?«
»Det er agurker,« sagde d rengen, og
han kikkede lidt mærkeligt på mig.
Det blev værre, da jeg pegede på en
anden kasse, med en anden slags agurker og gentog mit spørgsmål. »Det er
skam også agurker.« Og så var der en
kasse til. Samme spørgsmål. Samme
svar. Jeg sagde mange tak, og vi fortsatte op ad gaden. Da jeg ganske tilfældig vendte mig om, så jeg ikke bare
drengen, men også et par voksne, som
stod og stirrede efter os. Det var først,
da vi så udtrykket i deres ansigter, at vi
blev klar over, hvad der var sket. Drengen må være styrtet ind i forretningen
og have fortalt sine foræ ldre, at sådan
noget havde han aldrig oplevet: der
var nogle mærkelige mennesker, som
åbenbart ikke engang vidste, hvad
agurker hed. Så de tre for ud af butikken for at se, hvad det var for nogle åbenbart skrupskøre -danskere.
Vi synes, det er så trist at gå op ad
Kirkegade nu, hvor der kun er lamper
og køleskabe og hvad ved jeg. For efter
dengang med drengen skulle vi altid,
når vi kom forbi Sjøholms forretning,
lige se, om de havde agurker.
BORNHOLMERNE OG
TURISTERNE
For mange år siden - det var i 1959 boede min kone og jeg hos nogle bekendte i Allinge. Det var dengang, det
sidste hus i Pilegade, lige før stedet
hvor stenhuggeren havde sit værksted.
Sofie havde en dejlig have, og hvor var
hun glad for sine flotte blomster. Hendes mand havde lavet en pragtfuld
træmølle, som skulle pynte haven.
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På billedet er jan Meier og hans kone
"ude at spise« under et af deres ophold på Bornholm. Om sit forhold til
Danmark skriver Meier:
I 1939, da jeg gik i højeste klasse i
gymnasiet, traf jeg en danske1~ som
l'ar ansat ved De Danske Sukkeifabrikker og boede i Rødby. Da han var
kommet hjem, sendte han mig et brev
og en turistbrochure fra sin f ødeby,
Horsens. Den var på dansk, og da det
irriterede mig, at j eg ikke kunne læse
den, begyndte jeg at læ re dansk fra en
lille gramatilz skrevet på hollandsk.
Snart efter brød krigen ud, så j eg
havde ikke lejlighed til at høre og tale
dansk ijlere år, m en j eg læste temmelig meget. Mod slutningen af krigen
og lige efter fik jeg nogle konversationstimerji·a en dansk dame i Haag,
som uargift med en bo/lænder.
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f november 1945 fik jeg lej lighed til
at rejse til Danmark gennem Hollandshjælpen. ]eg boede i Lundby på
Syd~jælland i en måned. Da mine
værtsfo lk opdagede, at jeg talte lidt
dansk, blev der ikke talt andet, så det
hjalp meget. jeg blev grebet af Danmark, så jeg rejste til landet næsten
hvert år. Ejterhåndenfikjegflere venner, og det gik stadigvæk bedre med
sproget. En af døtrene i familien
Lundby rejste tit til Bornholm. Hun
overtalte mig til at prøve øen. Hun
skaffede mig et værelse hos en æld1·e
dame i Allinge. Det må have været
om.kring 1952.
Nogle år senere besøgte jeg Bornholm igen og var blandt andet m ed i
en udgravning på Rispebjerg, hvor en
søn af ~jærums f ra Lundby, nuværende museumsinspektør Poul Nærum, ledede foretagendet.

j eg blev gift i 1956, og samme år
stiftede min kone også bekendtskab
med Danmark. Det varede ikke
længe, før vi rejste til Bornholm sammen. Hun blev lige så begejstret for
øen, som jeg var det. Efter 1967 gik
der 14 år, inden vi rejste til Bornholm
igen, men siden 1981 har vi været der
næsten hvert eneste år, og en gang
imellem,flere gange i et år. Da vi ~fter
hånden har fået mange venne1~ går
det nemt med sproget. Man taler
dansk hele tiden, når man bor hos
danskere. Mens jeg begyndte med at
læ re sproget teoretisk, altså jra bøge1~
har min kone næsten ikke læ11 sig nogen grammatik, men hun har læ rt
dansk bare ved at efterabe, hvad hun
hører, og resultatet er helt forbløf
/ende.

Den blev placere t midt imellem blomsterne, og vi stod og beundrede den.
Men næste morgen var møllen væk!
»Ak ja,« sukkede Sofie, »sådan går det
med alle de turister.« Hun tvivlede
altså overhovedet ikke på, at det var
turister, der havde taget den.
Det må være mærkeligt at være
bornholmer i turistsæsonen: på den
ene side er det turisterne, der skaffer
øen en stor indtægt, men på den anden side kan det vel af og til føles, som
om man er gæst på sin egen ø.
Vi stod en gang og snakkede med
damen i Michael Andersens nu forsvundne forretning i Strandgade i
Sandvig. Da vi var kommet ind, havde
damen sagt: »Guten Tag.« Det havde vi
erfaret så mange gange før, så vi sagde
bare »Goddag. « Og vi vidste, hvad der
ville ske - »Det må I meget undskylde,
men jeg regnede ikke med, at I var
danskere. De fleste, der kommer her,
er jo tyskere.« Efter vi havde forklaret,
at vi var hollændere, kom vi til at

snakke om den mærkelige fornemmelse, man må få, når man hele dagen
næsten udelukkende kommer i berøring med udlændinge, mest tyskere.
Det var sidst i sæsonen, så vi spurgte
damen, om det ikke var ved at blive
lidt for meget af det gode. »]O,« svarede hun, det var det på en måde, men
på den anden side var der jo det, at
turisterne kom til Bornholm, fordi de
var glade for øen. »Og så kan man ikke
undgå at fø le sig smigret. Nej, det er
faktisk rart, at der kommer så mange.«
Men sådan ser ikke alle bornholmerne på sagen. jeg kan huske dengang, »Østersøen« sejlede mellem Allinge og Simrishamn. Færger har altid
haft en stor tiltrækningskraft på os, så
hvis vi havde god tid (der er jo altid så
meget at bestille, når vi ferierer på
Bornholm), gik vi ned til Allinge havn
for at se skibet sejle ind. Det var ualmindeligt spændende, for der var ikke
meget p lads til så stort et skib. En aften
stod vi på kajen, helt ved enden, der

Bid eller vid?
Foifatteren Christian Stub-Jørgensen
er vist den eneste, som bar dristet sig til
at give en nærgående karakteristik af
bornholmerne - hans egne landsmænd. Han fører sin opfattelse frem i
en næsten 50 år gammel udgave af
turisiforeningernes årbog Han har
1ystet kassen med superlativer godt, og
det billede, der står i tanken efter læsning afafhandlingen, er mangfoldigt:
Stridbare. Retsindige. Vanebundne.
Driftige. Fornuftige. Fantasifulde. Fåmælte. Mundrappe. Men han jastslår
også med søm så store som teltpløkke,
at en bornholmer er stolt af at være
bornbolmer - og han elsker sit land
overalt.
Stub-Jørgensen bruger drabet på
den svenske oberst Printzenskold som
eksemplet på bornholmernes udfarenbed i det stridbare og anerkender tilsyneladende ikke denne handling som
overoejet.

Men, skriver ban, bon1bobnerne
kender også nøje, bvornår det er tid til
passiv og aktiv modstand. Han er i besiddelse af den tålmodigbed, der har
tid til at vente på det øjeblik, da slaget
bar størst virkning. Modstanderen vil
altid på et eller andet tidspunkt blotte
sig, mener bornholmeren, og så farer
han frem med ironisk bid.

Stub-Jørgensen nærmer et eksempel
fra den anden verdenskrig. En meget
nidkær kystbetjent huserede i en af
havnebyerne og generede folk ved alt
for stor tjenstiver. Han spurgte i tide
og utide efterfolks legitimationskort,
men så skete det en dag, at en gammel
kone kom ud fra en jon·etning med et
brød under annen og bændernef ulde
af varer. Straks var betjenten der og
udbad sig med barskbed legitimationskortet. Hun suarede:

hvor »Ertholm« lægger ti l nu. Vi stod
og snakkede hollandsk sammen, og
der er mange danskere, der ikke kan
høre forskellen mellem vort sprog og
tysk. Det kunne manden heller ikke,
der stod på kajen og skulle fange rovet
for at fæstne det til pullerten.
Et sådant tov er meget tungt, så det
kan ikke være særlig rart at få det i
hovedet. Så manden vendte sig om og
brølede - ikke særlig venligt - »Zuruck!« Jeg svarede: »Det må De meget
undskylde, men vi var ikke klar over, at
vi var i vejen.« »Nå, er I danske? Vil I
være venlig at gå lidt tilbage, for det
kan nemlig være farligt at stå her. I
kunne jo b live ramt.« Det var, som om
det danske sprog havde tryllekraft: fra
en snerrende, ubehagelig fyr var han
blevet til en mand, der viste lige så
meget bekymring for vort velfærd som
en sød, samvittighedsfuld sygeplejerske.

- ja, det kan De stimænd godt få at
se, men jeg bar bændeme fulde, så De
kommer selv til at tage det. Det ligger i
mit venstre bukseben!
Fra den dag blev betjentens tjenstiver mere fomuftig.
Stub-Jørgensen bar adskillige anekdoter, der karakteriserer f olkesindet.
Eksempelvis kom et par bøje herrer ind
på en gård og spurgte, om de kunne
købe en kop kaffe. Konen sagde ja,
men på vej ud i køkkenet fik hun en
bemærkning med om, at der ikke måtte være skidt i kaffen. Hun arrangerede en nydelig opdækning med pænt
porcelæn, og da kaffen dampede i
koppeme, hentede hun en underkop
med skidt:
- Værsågod, de berrer, tag så meget,
de ei- vant til!
Der var også engang en fin dame,
der på torvet i Rønne fik nogle gulerødder op under neglene. Toroekonen galede op, hmrpå damen indigneret sagde:
- Hør, min gode kone, De ved vist
ikke, hvem jeg er?
- Ne;; svarede to1-uekonen rapt. Vær
De glad/or det. jeg er nemlig en sladderkælling!
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Pludselig manglede
der noget
Major H. V Jørgensen afslutter sin
interessante serie om anden verdenskrig og
dens minder og mindesmærker med en
syvende artikel, der fortæller historien om en
russisk stjerne, derforsvandt.
UNDER OVERSKRJFTEN Sovjets 30
sjæle bragtes iJul på Borho lm 1990 en
beretning o m tilblivelsen af den nye
del af det sovjetrussiske m indeanlæg
på begravelsespladsen vest for Allinge
J<j rkegård. Herved er bevaret en historie, som kun e n på Bornholm kender i detaljer, nemlig denne series forfatter.
He r skal bringes en historie, som
knytte r sig til samme anlæg, og som

ku n et par nulevende personer på
Bornholm har kendskab til.

VÆK VAR DEN
Ved kransenedlægningen ved mindeobelisken den 8. maj 1972 bemærkede
den sovjetrussiske o be rstløjtnant Konstantin Belusov, at der manglede noget ved mindesmæ rket. Det viste sig, at
e n femtakket metalstjerne, der havde

..

siddet på en lille metalstang øverst på
obelisken, var borte. Det lå i luften, at
man fra sovjetrussisk side kunne kalde
det skete for hærværk, e ller at et gravmæle var blevet skændet!Jeg drejede
sagen derhen , at en e lle r flere souvenirsamlere havde være t på spil, og jeg
lovede at se på sagen . Jeg tog kontakt
med borgmester Emil Hansen og
kæmner Robert Hansen i Allinge-Gudhjem Kommune, og vi enedes om, at
det ganske ringe beløb, som en ny
stjerne kunne koste, ville kommunen
tage sig af.
BORGMESTER-HUKOMMELSE
Ved det sovjetrussiske besøg den 8.
maj 1973 bragte jeg under visitten på

"'--

--

1.:ranse11edlægge/se på begra!'e/sespladsen den 22. februar 1971 i anledning af den rode a 1111es dag, so111 er de11 23. februar. lier er
stjem en borte, 111e11 inp,en i den.fire-mands d elegation/i'CI den so1'fetrussiske a 111bassade bemæ rkede noget.
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rådhuset i Tejn selv sagen frem, og det
bekræftedes af borgmester Emil Hansen, at ko mmunen ville betale reparationen. Det aftaltes, at man fra ambassaden skulle sende et sæt tegninger til
fremstilling af den nye stjerne til undertegnede, så kommunen havde noget at gå frem efter .
Efter et stykke tids forløb kom tegningerne, og der stod i den forklarende tekst, at materialet skulle være
blankpoleret stål. Jeg sendte tegningerne videre til Allinge-Gudhjem
Kommune, hvor teknikerne så på sagen, og nu blev fødderne kolde i nordlandskommunen. Den nye, blankpolerede stålstjerne ville komme til at koste omkring 5.000 kr.
Ved den sovjetr ussiske visit den 7.
maj 1974 kom emnet igen frem. Nu
opstod en ejendommelig og lidt pinlig
situatio n. Under sin redegørelse for
kommunens undersøgelser sluttede
borgmesteren med at sige, at man
havde aldrig lovet at betale for retableringen af stjernen. Her måtte undertegnede meddele ganske nøgternt, at
jeg havde påhørt kommunens tilsagn
om at retablere stjernen og på kommunens regning.
FORM EN VAR BLEVET GEMT
Så hændte der noget ejendommeligt.
Undertegnede holdt foredrag i Gudhjem By- og Mindeforening og fremviste bl.a. et billede af den sovjetrussiske
mindeobelisk i Allinge og fortalte histor ien om den dyre stjerne. Så lød det
fra salens mørke:
»j eg har støbefor men til den gamle
stjerne.«
Stemmen tilhørte Jo hannes Hansen,
der i marts-april måned 1946 havde
pillet støbeformen op fra en affaldskasse på Bornhol ms Maskinfabrik i
Øsrergade, Rønne, hvor stjernen var
fremstillet. Han hentede beredvi lligt
støbeformen (en træstjerne), som jeg
lånte fo r at kunne hjælpe Allinge-Gudhjem Ko mmune. Hvor mange penge
kommunen sparede ved denne håndsrækning fra en af dens ældre bo rgere,
ved jeg ikke, og jeg ved heller ikke, o m
Johannes Hansen nogensinde fik sin
træsejerne tilbage. Den nye stjerne
blev fremsti llet ved kommunens for-

anstaltning og anbragt pa sin ngt1ge
plads. Da den sovjetrussiske ambassadør Nikolai Jegorytchev i maj måned
1977 nedlagde krans ved mindesmærket, var alt i orden.
Johannes Hansen, der boede på Hotel Gudhjem, var - som nævnt - meget
interesseret i minder eller souvenirs
fra begivenheder, han havde været involveret i. Undertegnede o r ienterede
der fo r landsretssagfører Hermod Lannung, der var formand for Fo reningen
Danmark-Sovjetunionen o m hele den

lange historie og indstillede, at Johannes Hansen modtag en venl ighed for
sin ulejl ighed.Jeg fik i løbet af som meren 1977 en pakke fra foreningen indeholdende en mini-samovar og et
lil le skrin bek lædt med pigge fra hulepindsvin. Disse interessante souvenirs fik jeg afleveret til Jo hannes Hansen en skøn sensommerdag i 1977, og
han blev meget glad - og synligt bevæger.

!-Jer ses den oprindelige so1jetstjem e, der sad på 111indeobeliske11 fra oprettelsen af m indesmæ rket i mmts 1946 til omkring 1970, bL•or den forsvandt. På forsiden af stjernen l'ttr
anbragt ba111111er og segl (symboliserende ind ustri og Iane/arbejde), som kom til at indgå i
So1_iet1111io ne11s l'åben allerede f ra 19 1 7. Det skal tilføj es, at den !~)le S(/erne ikke bærer
/Jam mer og segl, og det ser u d, som 0111 sta ngen er lidt k ortere.
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Der bor en bager
Tidligere overlæge f ohannes Thoms har
fremdraget gamle minder og bygningshistorie
omfattende matrikel nr. 323 C, Storegade,
Rønne købstad
IGENNEM MANGE HUNDREDE ÅR var
Storegade Rønne bys hovedgade. Helheden er i dag utrolig velbevaret, og
gaden rummer endnu en række gode
huse, der er interessante bygningshistorisk set.
Og med hensyn til beboere og ejere
bidrager de i høj grad til Rønnes historie. Lad mig i flæng nævne nogle af
dem:

Skipper Robert Christiansens hus
(nr. 9 ), madam Bohns elle r kaptajn
Johnsans gård (nr. 15), kaptajnJørgen
Stenders gård (nr. 30), senere ejet af
købmand Colberg, consul og købmand P. Arboes g ård (nr. 31) og fajance-fabrikant Sannes gård (nr. 35).
De to mest iøjnefaldende gårde er
amtmandsboligen (nr. 36), hvortil er
knyttet navne som generalinde West,

HerrrumMadsenBohn, Ludvig Krabbe
og herredsfoged Garde, og kommandantboligen (nr. 42) opført som bo lig
for kommandant V. Schiønning.
SAMME FAMILIE I 200 ÅR
Når jeg i denne beretning har taget
udgangspunkt i den gamle matrikel
nr. 323, er der flere grunde hertil.
Først og fremmest har ejendommen
været i samme families besiddelse fra
1700-tallet til 1941, og de endnu levende efterkommere af familien har
klare erindringsbilleder fra tiden før
første verdenskrig, hvor ejendommen
endnu blev benyttet efter sine erhvervsmæssige formål. Desuden har
de med stor pietetsfølelse bevaret ting
og arkivalier, der kan belyse de nuværende bygningers og beboeres historie. Endelig er især sejlmagerens
hus (nr. 23) en meget markant del af
gadebilledet.
SKÆRINGSÅRET 1 796
I 1761 trådte loven om bygningsbrandforsikring i kraft. I forbindelse

-11-' ·f.
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Tonnes Tonnesen Rascb op/'orte et 12fagsbus mod Storegade på matr. nr. 323 c. Bygningen blev opført ca. 1800. Sønnesønnen Tønnes
Rascb \'(licbmann la æde denne tegning afbuset i 1829, da ban uar I 7 år gammel.
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Brødrene Wicbmanns bus i dag. Bagerens oprindelige 12 fag og sejlmagerens seks blev til
to nijagsbuse, da sejlmageren fik overdraget den nordlige del af bagerejendommen. I
1887 gik familien Wicbmann ud af hw;ets saga. Det blevførst lejet ud og siden solgt til
Hansine Elisabetb Lund. I 1914 udlejede bun hw;et til tandlæge jo/Jannes Peter Frederik·
sen, der købte f!fend ommen i 1916 Han indrettede naturligvis huset efter sit behov. De
væsentligste ændn·nger bestod i en till7ygning til f orbuset, installation af WC. og ti/muring
af porten mod Storegade, så portrummet kunne indgå i beboelsen. Endelig opførte han i
1926 garage og vaskebusl7ygning i det nordlige skel. I 1931 solgte Frederiksen til tandlæge
Andreas Faurschou Kjeldsen, der endelig solgte »Sej/magerbuset• i 1959 til den nuværende
ejer, denne artikels f oifatter.

hermed indførtes de første matrikelnumre i Rønne. Ejendommen , som
her beskrives, fik nr. 323. I 1790-erne
blev gårde ns g rund udstykket, og formentlig i 1796 udmatrikuleredes jorden i tre dele , 323 a, b, c.
Fra denne og den følgende tid stammer de to Storegade-huse, de r er bevaret til i dag beliggende på matrikel
nr. 323 c, nuværende matrikel nr. 1023
og 1024 med gadenumrene Storegade
21 og 23. De t er derfor naturligt at
skelne mellem ejendommens historie
før og efter matriklens deling. Begyn-

deIsen går yderligere ca. 100 år tilbage
i tiden.
Hele området nord for rådhuset
mellem Grønnegade og Storegade
havde oprindelig e n ejer, men de sydlige to trediedele blev i 1699 solgt til
jens Madsen Trelleborg, der var forstander for stiftelsen Rønne Hospital.
Bortset fra Lybækkerhuset og nogle
småhuse ved Storegade var området
ubebygget. Han byggede nu en østvest-placeret længe fra Lybækkerhuset
og med gavl mod Storegade. Da han
døde i 1710, havde han e n gæld på 155

slettedalere, hvor han havde stillet sikkerhed i huset.
Kommandant W'aldemar Reedtz
(1659-1724) var med til at bestyre boet
og formidlede ejendommen solgt den
15.11.1714 til proviantforvalteren på
Christiansø Alexander jagenreuter
(1674-1742).Jagenreuter overtog ikke
alene embedet p å Christiansø, men
også forgængerens e nke Helvig Kofoed og dermed en steddatter Magdalene Margrethe Tønder ( 1704-66).
Da Jagenreuter døde i 1742 arvede
Magdalene Margrethe huset i Storegade. Hun var i 1721 blevet gift med
storkøbmanden Christian Leegård
(1682-1757), der således blev den nye
ejer. Leegård havde en stor købmandsgård på Leegårds Plads - det nuværende Store Torv - me llem Krystalgade
og Antoniestræde. Derfor udlejede
han Storegade-ejendomme n til den
ugifte amtmandJohan Christian Urne
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( 1705-1787). Han var blevet amrmand
1740 og hoetle nu i Storegade i en lang
;'\rrække.
FAr-IILIE
W I C H MANN
Efter Christian Leegårds død i 1757
srotl enken /\ladame /\lagetalene Margrethe salig Leegårds som ejer , og næste skifte skere først ved hendes død i
1766. Det blev hendes svigersøn, køb mand og borgerkaptajn Phi!Lp Philipsen Rascb (1 701 -1800), gift med Hedt '(!!, Leef!,å rd (1724-96) der overtog
ejendommen. Han havde som ganske
ung arvet Bohns købmandsgård i
Grønnegade (Jet gamle Missionshoret, nu Hotel Hoffmann ). Den slægtsog ejenn æssige forbindelse mellem
Bohns gård og Storegade-ejendommen er en længere historie. H er skal
kun nævnes, at Philip Philipsens far
Philip Jessen Rascb ( 1648-1722) i 1674
havde gifter sig med Kirsten Hermansdatter Bohn ( 1654-1729). Gennem deres børn blev parret tipoldeforældre
ti l gruntl læggerne af fam ilierne Wicbmann: sejlmagerfamilien, bageren i
Rønne, bageren i Nexø og jernstøberfami lien.
Philip og Hedvig Rasch havde kun
Karen Leegård Rascb
datreren
( 1744-1820). Hun blev i 1769 gift med
sin færrer Tønnes Tønnesen Rascb
(1 741 -1810), købmand på Lille Torv.

Sakaldt •Skipperske" so111 kaptajn Jacob Nicolaj \Vicb111a1111 modtog som gm•e i 1805 fra
/Jc111delsb11se1 Nap. Krigslllmm i Riga. (Foto: Bom/Jo/ms Museum).

Fra 1796 var han ejer af matrikel nr.
323. Hermed er vi nået til matrikeldelingen, ider Tønnes Rasch udstykkede
ejendommen i tre parceller, en sydvesrlig 323 b på hjørnet mellem Grønnegade og Rådhusstræde, en parcel
323 a på hjørnet mellem Rådhusstræde og Storegade og endelig en
srørre nordre parcel 323 c.

Den forste bager Tonn es Rasc/J \'(licbmann og /Jans /Just ru Ka ren Sopbie.
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EJENDOMMENS NYE RE
HI STO RIE
Matrikel nr. 323 c, nuværende Storegade 21 og 23. Tønnes Rasch solgte
323 a til smedemester Lars Nicolaj
Holm, Asta Wichmanns oldefar, medens 323 b i 1803 blev solgt til urmager Joseph Bjerregrav (l 766-1825).
Han havde boet til leje sammen med
sin mor, men efter købet udvidede
han huset med to fag mod syd, det
nuværende Grønnegade nr. 2 ( matrikel nr. 1067) til i alt ti fag. Han blev i
øvrigt beregnet som en af de bedste
urmagere med hele tre lærlinge på
værkstedet.
Tønnes Rasch beholdt selv 323 c og
opførte mod Storegade et hus, der ved
vurdering i 1801 beskrives således:
»En Længde 12 Fag Egebindingsværk
med 2 Porte, murede Vægge, Tegltag,
2 Quiste, }(jælder under 6 Fag, den
halve Bredde, indrerret til Stuer, }(jøkken, Bryggerhus, sat a Fag 50 Rigsdaler
Curant, er 600 Rigsdaler Curant« . Tønnes Rasch overdrog huset i år 1800 til
sin svigersøn Jacob Nicolcy·Jacobsen
Wicbmann (1 759-1834), koffardikap tajn og købmand, søn af skipperJacob
Nicolaj Wicbmann (1698-1760). Den
nye ejer blev viet til Tønnes Rasch's

måtte han have et større hus med
værksted i en øvre etage. Her skal indskydes at begge brødre i betydelig
grad gjorde sig gældende i samfundet.
Tønnes var brandkaptajn og medlem
af festkomiteen, der var nedsat for at
forberede Frederik V/J's og greuinde
Danners besøg i 1851. Han var stille r
for provst Carl Henrik With ( 1805-65)
til valget til den grundlovgivende rigsforsamling i J848, og vælges selv som
valgmand i forbinde lse med landstingsvalget 1853. Også Jacob fik stemme r nok ved det senere valgmandsvalg før landstingsvalget i 1863, og
man møder gentagne gange hans navn
i Bornholms politiske historie helt
frem til folketi ngsvalget i 1881. Tønnes
havde sæde i Bornholms amtsråd, og
Jacob var medlem både af Rønne borgerrepræsentation og amtsrådet.
Gammelt fotografi af bagerejendommen med den gamle, lille bagerkringle set fra syd.
Bagved den 2-etagers sejlmagergård.

datter, som anført i kirkebogen: »Anno
1800, Onsdag d. 26. Februari Capitain
Jacob Nicolaj Wichmann og Jomfru
Magdalene Mai-grethe Rasch Brøllup i
Kirken, dog foruden Tillysning fra
Prædikestoelen, og der blev kimet,
baade naar de gik til og fra Kirken."
Bruden var født 1774 og døde 1849.

I 1839 e tablerede Tønnes Rasch
Wichmann (1812-85) sig som bager i
den sydlige ende af barndomshjemmet. Broderen Jacob Wicbmann
(1810-87) var uddannet sejl- og flagmager, og for at udøve sit erhverv

SEJLMAGERENS BYGGERI
Tilbage til Jacobs sejlmagerværksted en meget kompliceret historie. Han
får overdraget de nordlige tre fag af
fødehjemmet og tilbygger mod nord
seks fag i to etager. Gadesidens tre fag
af det gamle hus nedrives og føres
med grundmur op i to etager som nybygningen. Mod havesiden bevares

*

Jacob Nicolaj Wichmann havde efter et
forlis, hvor han mistede sin formue,
lovet sig selv, at hvis han nogensinde
fik sønner, skulle de lære et fag, før de
fik lov til at stå til søs. Han holdt dette
løfte, som det vil fremgå af det følgende.
Han sejlede herefter som skipper
for købmand Rasch - mest i Østersøen
- som de nedarvede skipperskeer vidner om.
Den tid ligere så velstående skipper
og købmand måtte leve under mere
beskedne kår, ikke mindst efter statsbankerotten i 1813. Han fik sat børnene i vej, så de efter hans død i 1834
kunne støtte deres mor, og med husets f ndri ng indrettedes der e n lej lighed til Magdalene. Vi e r hermed nået
frem til huset - e ller de sammenbyggede huse Storegade 21 og23, der sætter sit præg på gadebilledet i dag.

Den store, senere bagerkringle uar en tid foruist til gårdsiden, men kom så aller til ære og
cærdigbed efter en g1w1dig restaurering på Rønne B_iforenings foranledning.
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!-fus og bave, Storegade 23, som det ser ud i dag Bemærk den gamle bodda i bøjre side af
billedet. (Foto: Algot).

Cdrdsiden af sejlmagerens bus med den store bave i tandlæge Frederikse ns tid.
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derimod de tre fag bindingsværk, der i
dag ses som en fremspringende
hodda mod vest. Hele nybyggeriet er
forsynet med hovedgesims med tandsnit, og huset er tegldækket. Byggeperioden strækker sig formentlig over
flere år.
I 1856 æ ndres de gamle matrikelnumre 323 til 641, bage re ns del, og
642, sejlmagerens. De ændredes i 1873
til de nuværende, 1023 og 1024. Sejlmagerens grund var i øvrigt udvidet
ved køb af en parcel mod nord fra
fajance r Ado(f Curdts' (1825-79) område for 300 rigsdaler. Grundene og
husene i denne tidsperiode ses på et
matrikelkort opmålt og tegnet af landinspektør HM.Lund i 1868.
Et mere detaljeret billede får man
ved at sammenholde lunds matrikelkort med en beskrivelse og vurde ring
foretaget i 1878 efter begæring af komiteen for Etatsrådinde Kqfoeds legat. Det fremgår, at eje ndommens
bygninger er forsikrede i »Kjøbstæd ernes alminde lige Brandfors ikring«
for 6500 kroner, og det samlede areal
»udgjør 1468 Kvadratale n «. Bygningerne beskrives således: »Et Forhus
mod Gade n 28 Alen 18 Tommer lang,
12 Alen 12 Tommer bred udvendigt
Maal, Høiden fra Sokkele n til Overkant af Gesims 7 Ale n 8 Tommer. Sokke len 18 Tomme r høi. Til Bagsiden er
tilbygget til Bredden - for 3 Fag 2 Ale n
18 Tommer. Bygningen e r opført af
Grundmur til Gaden, til Gaarden er 3
Fag af Ege Bindingsværk foran Udbygningen, den øvrige del af Gaardsiden
Grundmur, 2 Etage r høi indelt i 10
Bjælke- og Spærlag.«
Herefte r følger en detaljeret beskrivelse af rumo pdelingen , men vigtigere
er følgende: »En dobbelt Port mod Gaden i 2 Fags Bredde med Murstensgulv
i omtrent de n halve Bredde af Bygningen, igjennem den øvrige Halvde l af
Bygningen er en Gang i 1 Fags Bredde
med Murstensgulv og e n Dør til Gaarden. «
Stuer, forstue, køkke n, fadebur er
nøje beskrevet, og fra køkkenet er der
nedgang til kældere n: »Under 3 Fag i
Bygningens halve Bredde e r e n
steensat Kjælder, afdelt i 2 Rum -«. Der
synes at være 2 trappeforbindelser

Sejlmageren Jacob Wicbmann og bans bustru Nicoline f Andersen.

mellem værelser og værksted på første sal og stueetagen . Opvarmningen
foregår med »jern Vindovne« , og
vandforsyningen er sikret ved en
brønd i køkkenet og en pumpe og rørledning til en regnvandsbeholder i
gården. Halvtagsbygningen i gården
(mod nord) er i bindingsværk og
havde vaskehus og brændehus. Endelig var i gården »et Bindingsværks Lokum med Tegltag i 2 Afdelinger«.
Sej lmageren, der var blevet gift 1848
med Nicoline Andersen (1828-91),
havde kun datteren Inger Laurence
Wicbmann ( født 1850) og gi ft med
cand. jur. Peter Christian Wilhelm
Meyn, senere byfoged i Skanderborg.
Ved sejlmagerens død i 1887 arvede
svigersønnen huser, det blev udlejet
og i 1906 solgt til H ansine EUsabetb
Lund, født Thomsen , enke efter damp-

De11 ues/1'e11dte lx 11'e li/ bagerens bus ejier bager Tonnes \'(licb111a1111s dod 111ed enken Sop/Jie og bomene Ingeborg og Tbon·ald i sorgetqj.
Fo/ografen bar indkopieret bageren sell' i billedet (nr. 2 ji-a 1•e11stre ).
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Sf{il111agerens kone Nicoline i sto11 skrud,
taget C!l i datidens ateliet/otografers 11pi,ke
stil i det · Pl.10tograpl.n:;;ke F:tablisse111e11t• på
Oste1 ;~ade 15 i Kuhenba1 ·11. Nicoline 1•ar
j(Hll Andersen, og t!l en soske11dej7ok på 6
/J/e1 · j af d omme p,i/i 111ed 3 brudre \'ilicb11w11n.

skibsføre r Carl Andreas Lulle/. Ved
overtagelsen af huset anmeldte hun ti l
bygningskommissionen, ae hun agtede
at foretage forskellige fora ndringer i
stuehusets indre.
100 ÅRS BRØ D OG KAGER
Som tidligere nævnt var det i 1839, at
Tønnes Rasch Wichmann begyndte
som bager i »den gamle del af huset« ,
og gennem de næste hundrede år
kunne man købe brød og kager i Sto-

regade 21. Efter bygningen af sejlmagerens hus beskrives bagerens hu.s i
18 55 ved en vurdering i forbin delse
med optagelse af et lån p~i 1000 rd l. af
offentlige midler.
»Et Fo rhuus til Gaden 10 Fag, 31 1/2
Alen lang og 15 1/2 Alen bred opført af
Grundmur ti l Gaden og Egebind ingsværk med murede Vægge ti l Gaarden,
Tegltag og Brandgavle, indrettet til Sal ,
3 Stuer, 4 Kam re. Spisekammer, Kjøkken med Bageovn, 2 For.stuer og Port.
Under Bygni ngen Kjælder paa 6 r ag.«
l årenes løb sker der stadig ændringer, men med en beskrivelse fra 1883
er vi meget nær et facadebillede, der
endnu huskes af gamle Rønneboere.
Ejendo mmen er da b randforsikret for
5360 kr. og med facade til Storegade
med 10 fag, kampestenssokkel og kælder under 6 fag, grunclnwr ti l gaden
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Den 1111 nedrel'ne bygning i bagerens lx1æ, indrettet med et par stuer, men i øw"igt benyllet som mate1ie/bus. I nogle år boldt en lille
pogeskole til /Jer. rBmdrene Jensens lokalbistoriske arkil').

36

./Cl PÅ BORNHOL I/

Tborl'ald Andersen \Vicb111a1111 derførte bageriet uidere ji-c1 7906 til sin død i 1934.

og rødt tegltag. Fagind delingen er nu
således: "Bager i i 2 Fag over halve
Bredden og uden for samme en større
Bagerovn. 1 Forstue med 1 Fag, 1 Butik
i 2 Fag, 2 Stuer, 1 paa 3 Fag og 1 paa 2
Fag.«

SI KHET FOH EFTEiffIDEN
I 1892 er der på ny vurdering, og der
synes atter m være sket fora ndring,
idet der er »Egebindingsværk m ed
Murstensvægge mod Gaarden, ligesom her Bygningen er gjo11 hredere
l'ed en 3 Alen 2" dyh f-lalutagstilbyg11ing for hele I l ouedbygningens
Lænwle«.
I d enne som tidligere beskrivelser
er der endelig anført en selvstændig
bygning i gården, beliggende øst og
vest af egebindingsværk indrettet med
ti.)rstue og to stuer, vaskehus og derti l
tre forskellige rum ti l kul -, brænde-,
materielhus. Denne bygn ing er desværre nedrevet.
Bageren døde i 1885, men hans
enke fortsatte forretn ingen og sad i
uskiftet bo. I 1906 overtog sønnen
77Jomald
Andersen
Wic/.?mann
( 1862-1934) bageriet og fik ejendomsretten ved moder ens død i 1925. Efter
hans død var det aner enken, der fortsatte bageriet nu med hjælp af sønnen
Ernst Thorvald (191 2-1975), der i 1939
gik i langfart som bager.
Endnu en årrække fortsatte forskellige bagere virksomheden i lokalerne,
hvor der nu er fiskeforretn ing.

Enden på historien er, at sejlmagerens hus nr. 23 er blevet fredet på foranledning af Det særlige Bygningssyn
og således sikret for eftertiden. Vil
man danne sig et indtryk af husenes
gårdside, er haven til nr. 23 åben ved
henvendelse ti l den nuværende lykkelige ejer.
~

~ .

Anændte kilder:
Taxations- og bygningsbeskriuelser

1855, 1859, 1869, 1878, 1883,
1887 og 1892, Bornholms lokalhistoriske arkit•.
Bornholmske samlinger, 1. række,
nr. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 18, 19, 20,

2 1, 22, 23,
37.
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•S0111111eq1.a1"diner.-.
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25, 26,
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29, 36,

Tomehcu•e, Bodil: ~!'hækkerlæn 
gen. Fra Bornholms Museum
1982, p 39.
Thorsen, K.: Ejendomsbeskril'else
L•edr. matrikel nr. 1024, 1945.
Vensild, Henrik: Nyt fra Bombolms
Museum 1983, p . 8.
Tomehcn•e, Bodil: Bombolmske urmagere. Ro1111e 1983, p. 105.
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\Vicb111a1111. Ro1111e. Personlige
meddelelser .for l.Jl'ilke jeg udtrykker 111i11 l~jertelige tak.
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Andre måder
Der er mange måder at vende tilbage på. Man
kan, som Hans Reusch gør, jjlsisk holde
so1nme1ferie i Sandkås bvert år samt nogle
afstikkere et par gange om året - og som han
selv skriver:
Man kan også trække det frem i tide og utide
inde i sit hoved og gøre sig sine tanker om,
bvad den ø egentlig er for noget. Eller man
kan sidde og kikke på fotografier. Roland
Barthes har kaldt fo tograferne for dødens agenter - at fotografiet
beuarer noget, der er dødt. Det, billedet viser, er borte, forgangent,
eksisterer ikke nwre, uanset hvor nyt eller gammelt fotografiet nu
måtte tæ re. Her f ølger nu to måder at op leve den samme virkelighed
på. Et digtfragment jeg skrev (februar 1987, om det hus jeg erfødt i,
min barndoni, isvinteren 1960-61, min moifar, Holger Drachmann,
og så naturligvis alt det der rent faktisk står at læse i digtet, og det
burde være forklaring nok.
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» - den roppede lappedykker frosset
ned i den opskruede is mens lyden
piplede ud, ikke blot fra dens halvåbne næb, men også fra tid ligere og
endnu kommende somres sene eftermiddage langsomt gående omk r ing
sommerhuset. En stille fløjten, stil le
som var det mig selv som foretog d isse
øvelser i fortidig handling. For det var
jo fra en tid, der var uigenkaldelig
forb i. Og da isen en måneds tid efter
atter var brud t op, eller højst lå som
klatter langs stranden, - og liget, kroppen, knoglerne, fjerene var sunket ned
og var væk, så var det som atter engang
at se disse skikkelser fare over vandene. Det var ikke kun m inder, ikke
kun efterladenskaber, men fragmenter af en stad ig splintret erindring der
nu og da dukkede op. Det var levendegjort, det var fremmanet stof, genopstået fra en hundredårig seng et sted i
den samme b ygning, i den samme lugt
fra havet, og med de samme stemmer
omkring mig som jeg også nu hører.
Lappedykkerens sidste skrig inden
isen trak den ned. Det var livet, en
opvågnen fra et neddykket øjeb lik, sådan som vi alle op lever det i søvnen
med de irrationelle, men bevægende
kulisser i en verden af is og blødtfavnende dybder , bundløse og evigt
fremkommelige.
Dette dunk mod morgenen, med
drosler og so lsorte i en ny vågen hidsighed. Breve og staffelier, og uvejsomheder i den fysiske virkelighed.
Det var ikke kun tanken om det kvindelige, der ventede forude i en fremtid, der inkluderede en verdens angst i
sig selv. Og heller ikke senere da det
enten kunne være det skrå skud bagfra
på en anden side af k loden, eller i det
tungt nærværende og meget bogstavelige lig i klædeskabet. Det syn og mindet om fortidige biskoppers fængslinger, kolde mure, sommer som vinter ,
eller den gade hvor det senere skete, dette krop til krop som sker denne
ene gang, og siden altid og aldrig. Fra
katolsk letfældighed i irske bebyggelser til uld og guld i den australske
uigennemsigtige luftspejling.
Alt blev da også, som det var, bortset
fra den uoverskuelige fø lelse af afmagt, der er den bedst erindrede for-

Det i teksten omta lte fotografi af Alfred Kjøller.

nemmelse fra livet dengang, ved siden
af disse glimt ud over skrænterne. Og
det var ikke for ingenting, at der var
lyng, lyng og atter lyng på skråningerne, det er der i alle mine drømme.
Og på den anden side var det strandinger, der manede d isse sømænd o p fra
deres grave, jo, han kom gående over
bakkerne, tyve kilometer , og efter den
sidste nedtur til den flække det nu e ngang var dengang, kastede han sig på
sengen. Alle disse fædre og mødre, og
han blev træ t til døde. Her i et par dage
var han stadig ung. Han så bisperne gå,
han så sømanden, han så fuglen, han

Drømmen er forbi, J\Jefistofeles er borte.
Det er hverdag, og s11een ligger på
gaderne. Men bortset fra sneen, så tror jeg
gerne, at deffe fotografi er taget lidt senere
på dagen. Ogfor a t det ikke skal være helt
logn, så er det Martin Larsen, som
spadserer midt på gaden. (Foto: Kjøller).

så sin egen magt som den fremstod
dengang. Hende han ikke fi k og aldrig
glemte, men hun forvandt som ingenting, borte med bø lgerne, og så de an-

dre. Der var lande og rige r, men overalt gik han s in enegang, indtil han sank
og sank i den drøm, hvor hverken han
e ller jeg mere er den samme, og hvor
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Og bvad er det så, vi ser? Her er buset: Havnegade 1, opført 1867. Det bar været stort, flot, ja vel næsten imponerende på den tid. Efter
/Jal'neforboldene at dømme, så må fotografiet være taget mellem 1872 og 1876 (Foto: Ybr).

verden stadig ikke er bedre eller
værre, blot mere og mere arm. Fattigere på mennesker og på nacur. «

*
Den anden oplevelsesmåde er fotografiet, og forbindelseslinien me llem
tekst og billeder, ud over barndomshjemmet, også den person som skabte
det hus. Og selv om huset spiller en
ganske perifer rolle i fotografi et, så
står det der, urokkeligt.

/

-.
.
I

Bygherren, Martin Larsen, må vel siges at have levet et ganske godt liv.
Han blev født i Allinge i 1832, tog til
Australien omkring 1860 sammen
med en yngre bror som senere drog
videre og bosatte sig i New Zealand,
med held. Martin Larsen vendte tilbage til Allinge i 1862 som en af de vel
nok få som havde mere i lommerne,
da de kom hjem, end da de drog ud.
Han købte det nuværende Havnegade

'

Nu er Jlaget stroget, men der er faldet mere sne. Og op~)'sningen florerer. På gcwle11 ud
111od /Ja1 1et star: ·Dc111111ark.forben Scbous Hotel•. (Foto: Kiolle1).
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1, han rev ned og byggede op. En meget aktiv mand i byen, havde tre skonnerter i løbet af årene, et røgeri, var
kommunalpolitie r m .v. I 1912 solgte
han sin ejendom til en p ris af s må
30.000 kr. og flyttede til Rønne, hvor
han byggede hus i Stålegade 7. Han
døde i 1919.
Gamle fotografier er ofte spændende
at se på, om ikke andet så fo rtæller de
noget om der tidspunkt, de blev raget:
hvordan boede man, hvordan klædte
man sig, osv.
Nogle af disse fotografier er også
fascinerende, uden at man altid kan
forklare hvorfor.
Dette foto er rager før 1906. det er
verandaen på Hotel Danmark i Allinge. Man byggede om i 1906, senere
ændredes navnet til Høyers Ho tel.
Til venstre i bi lledet, neden for verandaen med den hvide rundpuldede
hat, sidder Martin Larsen. Umiddelbart
over ham, på ve randaen, s idder en
søn, Harry Martin Larsen. Hvem de
seks andre personer er, ved jeg ikke,
sandsyn ligvis e r det tje neren som ses
stående i midten . Bygni ngen Lil højre

Her er po11en til ejendommen i Skomagerstræde. Hele sceneriet er næsten som i min barndom. Skiltet med Kul og Brændebandet over porten dog undtaget. (Foto: Kjøller).

er Havnegade 1. Helt ude i den højre,
nu let defekte kant, ser man et M, det
skulle være le t at forestille sig resten i
den retning.
Opstillingen er smukt komponeret,
og motivet balancerer fim. Det er må-

ske en anelse for kompakt; på den anden side så kommer luften og lyset
netop fra den som ser på billedet. Jo,
det er et smukt fotografi.
Måske har Martin Larsen bestilt
dette fotografi, eller har fotografen Al-

fred Kjøller foreslået ham det, da han
ti l fæld igt ko m forbi og så muligheden,
der blot skulle serveres?
Kompositorisk er Martin Larsen
klart hovedpersonen, det er dog ikke
det, man allerførst lægger mærke til,
men: hvor er de to personer, han har
drukket en p ilsner sammen med?
Tre flasker , tre glas! Var Alfred Kjøller den ene? Og sad sønnen i virkeligheden også dernede' Der er også forsvundet en stol, eller har den ene af de
to fo rsvundne trukket sig og sin stol
uden for kameraers rækkevidde? j a,
man behøver ikke ar gå mange år tilbage i riden, før det er lutter spørgsmål.
Men efterhånden som jeg har tager
dette fotografi frem, og det er snart
sker mange gange, så er jeg blevet klar
over , ar det ikke er Martin Larsen som
ti ltrækker sig den virkelige opmærksomhed . Der er den herre som sidder
som nummer to fra højre i den hvide
overfrakke: Mefistofeles i Allinge?

Til sidst endnu et lille uidunder. Motivet er diametralt modsat det foregående. Vi står i po11en og ser mod dagens post/Jus. Det blei · bygget i
1909. To mand og en bund' Jeg forestiller mig bete tiden, at det er Kafka, som står til uenstre mellem træeme, klar til at træde ind i lil'et.
(Foto: Kjø/le1).
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Væddeløbspioneren
fra St. Gadegård
Jørgen Schreiber, advokat i Mørke ved Århus,
er gamniel hestemand. Han varførste gang til
væddeløb i 1926på Stadionbanen ved Århus,
hvor bornholmeren, ritmester E. Frigaard var
den myndige leder. Det er om Frigaard,
Jørgen Schreiber her skriver, og det er ikke
uinteressant, hvis man interesserer sig for
heste, der kan løbe.
RITMESTER EJNAR FRIGAARD var
bornho lmer, fik sit virke ved rytteriet i
Jylland og kom ind i væddeløbssporten som deltager både i officersløb og
løb for professionelle jockeys og videre til hans egentlige manddomsgerning: Skabelsen af den faste jyske væddeløbsbane i kanten af Marselisborgskoven ved Århus: Jysk Væddeløbsbane.
Han fødtes i Vestermarie Sogn 8. november 1885. Forældrene, proprietær
H ans Ludvig Petersen Frigaard og
Anna Charlotte Frigaard, af fam ilien
Sode, ejede og drev St. Gadegård.
HESTE I H VERDAGE N
Faderen var interesseret i heste og var
fodervært for krigsmin isteriets remonter - unge endnu ikke uddannede
m ilitærheste. Børneflokken på otte piger og drenge havde daglig heste for
øje, og da faderen stiftede og b lev den
første for mand fo r Bornholms Travselskab - det nuværende er fra 1960 der ho ldt travløb både under rytter og
fo ran vogn ved Rønne i 1904-05 og
1909, er det ikke underligt, ar et par af
børnene b lev grebet af interessen fo r
heste.
I familien går den historie om Ejnar
Frigaarcls yngre broder, f-ljalmar, at
han ved et væddeløbsstævne fi k Lilbudt ridt på en alde les ustyrlig hest.
Med ungdommens vovemod slog han
til - og han vandt løbet.
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SA NS EN FOR KAPPE STRID
Faderen døde ti dligt, hvor for det blev
moderens opgave at få børneflokken
anbragt. Ejnar blev jernbaneassistent,
men ved indkaldelsen til militærtjeneste i 1906 forlod han de dampdrevne
hestekræfter. Han tjente ved gardehusarerne, og året efter, i 1907, blev han
sekondløjtnant ved Bornholms Værns
eskadron af 5. Dragonregiment, der
havde hjemsted i Randers.
Sansen fo r kappestrid viste sekondløjtnanten allerede under Landsudslillingen i År hus 1909 ved ar deltage i en
ridekonku rrence. Da han der for i 191 2
blev udnævnt ti l prem ierløjtnant med
tjenestested i Randers ved 5. Dragonregiment, fik han mulighed for at
d~rrke interessen for væddeløb. Og i
1913 og 14 var der oven i købet løb i
Randers. Del sidste år dukkede premierløjtnant E. Frigaard op på vinderlisten med en rredieplads på hesten
I3illy iJydske Damers Ærespræmie løb,
er steeplechase fo r skandinaviske officerer over 4000 meter.
Han fo rtalte selv, at han i 1916 for
første gang vandt et officers-steeplechase, og at han i Århus på den daværende bane på Skejby Mark i 1919 for
første gang blev vinder af et hurd leløb
også fo r professionelle jockeys. Den
sidste sejr blev hjemført på ryggen af
godsejer I-lonne11s de Licbtenbergs
hest Lau, der sku lle blive rytteren Ejnar Frigaarc.ls »Store« hest.

1. verdenskrig 1914-18 havde grebet
kraftigt ind over for vore hjemlige
væddeløbsaktiviteter , især var det gået
ud over løbene i provinsen. I Århus
var der ikke løb 1914-15 og 1918, og i
Odense lå sporten stille 1915-18. Mi litære hensyn og - de sidste år - fodermangel var de angivne årsager. Da
imidlertid krigen var forbi , genoptages løbene, og nye favoritter skabtes.
Blandt dem var hesten Lau, der fire år i
træk fra 1919 ti l 1922 på Skejby Mark
vandt løbet om Aarhus Damers Ærespræmie, et hurd leløb også for professionelle over 4000 m. Ejnar Frigaard
var i sadlen , først som premierløjtnant,
men fra 1920 som r itmester ved 3. Dragonregiment i Århus.
Laus bedste år var 1920, da hesten
både i Århus og i Odense vandt to løb,

Ritmester Ejnar 1-i'igaard, født 8. n ovember
1885 på St. Gadegård /led Åkirk eby p d
Bombolm, død 21. august 1955, 69 år
gam111el, i Årb11s. \!ar fra 1934 til sin død
driftsleder på jpdsk \læddelobsbane, 111e11
ba1•d e allerede ji-a 1923 //æ ret p rimus 1110tor for lobene i kanten af' illarselisborgskol'en e ued Årb11s. llnn 1•ar ska beren af de
modem e l'æddelob i}J'llaml OR på Fyn.

Formaiulen far Jydsk Hestesports Baneklub, konsul Sardemann, foreningens første formand, samt formanden far forretningsudvalget, ritmester E. Frigaard. I baggrunden skimter man den gamle tribune af træ, der i dag stadig eksisterer, dog flyttet nærmere opløbssvinget og indbygget i et staldanlæg.

og begge steder var meetinget kun på
en dag. I Århus vandt l.au foruden det
nævnte Aarhus Damers Ærespræmie
fladløbet Varnaløbet, og i Odense,
hvor løbene blev afholdt langt hen i
september, bragtes den til sejr i Revemlowløbet og i St. Knudsløbet, det
sidste et fladløb med ejerens datter,
frk. Honnens de Lichtemberg, ved tøjlerne.
Revemlowløbet, der næsten uafbrudt var blevet afviklet fra 1897, da de
fynske vædde løb genopstod, var
derimod et steeplechase for skandinaviske gentlemen-ryttere over indtil
4500 m. Ærespræmien i løbet var fra
begyndelsen udsat af lehnsgreve C. E.
Reventlow, og den var et eftertragtet
trofæ, flere gange vundet af svenske
væddelø bsryttere som friherre Claes
Cederstrbm og greve v. Rosen, begge
med ry i datidens væddeløbskredse.
Da Lau vandt løbet i 1920, var det

uomtvisteligt ritmester Frigaards største sportslige triumf. Fem dage før var
han blevet gift med Elly juncher af en
velme riteret Randers-familie og selv
en meget ivrig rytter.
Afsluttende om Lau skal det med, at
indkaldt dragon nr. 81 Carl Rasmussen fra Nordby på Samsø i juni måned
1990 fortalte, at han i 1922 havde hjulpet riunester Frigaard med træningen
af l.au. Skønt hesten var o ppe i årene,
var den rask i bevægelserne, og den
havde stadig meget lange spring over
forhindringerne. Den blev gjort færdig til start med ritmestere n på ryggen
i et »forsøgsløb« på den nye Stadionbane ved Marselisborg i sommeren
1923. Den stod omtalt i Aarhuus Stiftstidende nogle dage før løbet, men
samme avis havde ikke bagefter hesten blandt præmietagerne. De glorværdige år var omme.
Men tilbage til 1919.
Ritmester E. Frigaard viste sin alsidighed inden for væddeløbssporten
ved på det tidspunkt at påtage sig alt
det praktiske arbejde ved provinsbanernes indretning, propositionernes
udfærdigelse og løbenes afvikling.
Han udtalte i 1944 i forbindelse med
10 års-dagen for den faste bane i San-

<I

Ved j)'dsk Væddeløbsbanes 25 års jubilæum i 1949. Ritmester E. Frigaard og købmand
Cbr. jaste1; den sidste pioner inden for trcwspo11en.
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derum Tørvehave ved Odense, at han
havde haft mange gode minder,
omend det til tider var et megec brydsomt arbejde at stille banen an kun for
en enkelt løbedag. Det tog gerne otte
dage hver gang. I Jylland har det sikkert været nogenlunde det samme,
når løb skulle afholdes for eksempel i
Randers, Århus, Skanderborg, Horsens, Silkeborg, Esbjerg, Tønder og
Fanø.
DE FØRSTE LØB
Også den teoretiske del interesserede
ritmesteren, der i 1923 af Aarhuus
Stiftstidendes referent Jean Petit, alias
Jean Larsen, blev citeret for i venners
lag at have udtalt: Uden væddeløb, incec fuldblod, uden fuldblod, intet halvblod; og uden halvblod ingen god
brugshest. Nok var han fuldblodsmand, me n som alle virkelige hippologer var han åben for alt vedrørende
de forskellige hesteracer. Han var således med til at foranstalte de førsce travløb iJylland.
Allerede i 1912 havde købmand
H. C. ]aster fra Århus forsøge ae gøre
Det danske Travselskab inte resseret i
jyske travløb, men de r fandtes ikke på
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det tidspunkt grobund for sådanne
tanker i København. Stædigt forsøgte
købmand Jaster sig igen 1918, og nu
fik han u dvirket, at en hingst blev opstaldet i Jylland. I 1920 fik han så i
forbinde lse med ritmester E. Frigaard,
der var aktiv for enhver form for væddeløb , skabt en positiv indstilling over
for et gæstespil i J ylland med københavnske trænere og heste.
Besøget ko m i stand i 1921 med to
dage i Randers og to dage i Århus, henholdsvis på ekscerserpladsen og på
Galgebakken. De gamle navne som
Koste1~ Sofus Sørensen, Groch, Rabenhorst og Peter Andersen figurerede i
programme rne. Tilstrømningen til løbene var imid lertid beskeden og spille lysten ikke stor, så h esteeje rforeningen tabte sin kassebehold ning på arrangementet og D et danske Travselskab sin stillede garantikapital på
10.000kr.
I 1922 sammensluttedes Jydsk Væddelø bsfore ning med Fore ningen fo r
æ del Hesteavl i Jylland, stiftet i 1917.
Godsejer Froberg, Østergård, Durup,
blev formand, og blandt bestyre lsen
var ritmester Frigaard og købmandfaster. Hovedopgaven for den nye for-

ening var ae finde e t egnet areal til e n
permane nt bane for de jyske væddeløb.
Efter forhandlinger med Århus Byråd, der stod fast på ec ikke særlig velegnet o mråde mellem Stadion og Marselisborg Slot, underskrev den nydannede Jydsk Hescesports Baneklub ledet af formanden, konsu l Sardemann,
med købmand Jaster som næstformand og ritmester Frigaard som forretn ingsfører i 1923 lejekontrakt til
1944 omfattende jordstykket, der opfyldte kommunens ønske om at samle
alle bye ns spon sarenaer. Det fre mtrådte nærmest som en skråni ng og
viste sig i høj grad p roblemfyld t, da
omdannelsen til væddeløbs bane
skulle gennemføres.
Ri tmester Frigaard havde det daglige slæb på stedet. Fra gamle folk hedder det, at ritmesteren havde sit hjem
på skråningen, et skur e ller sommerhus, om man vil, hvorfra han dag og
nat kunne overvåge, hvad der skete, og
om nu også arbejdet skred frem, som
det skulle. Fra den tid stammer nogle
e rind ringer fra redaktør Tage Becker
udgivet 1953. Han beretter om de muligheder, som drenge i 1920-erne
havde for at realisere deres drømme
om Sioux-stammen og rigtige wigwams på den tidligere så uberørte
skråning. Da væddeløbsbanen dukkede o p, var de t derfor et indgreb i
det frie liv på prærien, og i fantasie n
blev ritmeste r Frigaard hovedfjenden.
Becker skriver om blegansigterne, der
kaldte deres boplads en væddeløbsbane, og om kommandante n, en ritmester af de blå dragoner fra fort Randers ved Gudernes Flod. Hans navn
kunne vi naturligvis ikke udtale, siger
Tage Becker, men det stod oversat i
den irokesiske o rdbog som »den iltre
hingst med de rappe hove« . Og vi agtede nøje på »de rappe hove«.
VASKESKIND OG
NAKKESKI LNING
Det var fra begyndelsen e t særkende
for ritmester Frigaard, at der i hans
arbejde skulle herske orden og disciplin. Ved indledn ingen til sæson 1955,
der skulle blive ritmesterens sidste,
skrev Nold, alias Arnold Bundgaard i

Aarh uus Stiftsridende om ritmesterens
karakter og ko m med en akceptabel
begrundelse for særlige side r af personl igheden. Nolds form e r let og
munter, og efterfølgende linier udstråler dyb respekt for ritmeste ren, skabt
af flere års aktiv deltagelse i lø b på
Jydsk Væddelø bsbane.

Naar ritmester Friga.arcl 2. paaskedag har trukket de hvide vaskeskindshandsker paa og har gjort nakkeskilningen en centimeter længere, en.cl
den er om vinteren, og naarfonnand
Rasmussen. har hejst Dannebrog paa
kæmpe.flagstangen paa sadelplads,
saa er aarets væddeløbssæson bemm.dt i Aarhus.
Ritmesteren har forinden inspiceret
alt og alle. Der hersker pinlig orden
som i en kaseniegaard. Hver en
hegnspæl staar lige, og hver en flagstang orn galopbanen staar skraat,
som den skal, for ikke at klippe tæerne
af jockeyenie.
Han er adskillige gange marcheret
over de grus/agte tilskuerpladser, og
hver lille jockeylærling og de ældre
med har strøget topsejlet. Her er disciplin og orden i sagerne. Og ve den,
der ikke retter sig herefter.
Ritmesteren kan pa.a stedet idømme
bøderpaa 50 kroner - det siger væddeløbsreglementet. Han har aldrig gjort
det, for han er inderst inde en venlig
bedstefar - men det kan ikke ses udvendig.
- Disciplin er en nødvendighed, siger ritmesteren. Uden. den intet væddeløb.
Andre baner, der slaas med f aa heste og slap økonomi; syn.es at give ham
ret. Jydsk Væddeløbsbane har klaret
skærene i en tid, da det er gaaet andre
værre end ilde.

NED PÅ J ORDEN
Tvunget af de meget små økonomiske
midler ved banens etablering i 1923
måtte ritmester Frigaard simpelthen
vise strenghed under opbygningen af
banen. Hø jtflyvende planer til 800.000
kr. fremkom fra stadsingeniøren, me n
de blev red uceret til e n planering af
te rrænet til 5.000 kr., me n så var el
stærkt skrånende område mod no rd-

vest, en pukkel på midten af banen og
et hul mod øst ikke medtaget.
Måske var forho ldene prim itive, da
"forsøgsløbe ne« blev afviklet den 3.
juni 1923 kl. 15, men det skete til alles
fulde tilfredshed. I Stiftstidende stod,
at æren for realisatio ne n af ideen o m
en fast væddeløbsbane i Aarhus først
og fremmest tilkom ritmester Frigaard, der havde nedlagt et meget betydeligt arbejde i sagen.
Bortforklares kunne det imid lertid
ikke, at jordbunden var meget ujævn,
hvilket på dagen forårsagede et par
styrt, bl.a. også et af ritmester Frigaard,
der dog efte r beretningen »elegant«
rullede væk fra hesten (det var vel ikke
Lau?) og derved hindrede yderligere
fald. Man var helt klar over, at sto re
jordarbejder var nødvendige for at
gøre banen ideel. De kom også i
1931-32, da travbanen blev etableret
og ikke mi ndst i 1939-40, da galopbanen i forbindelse med det store tribunebyggeri i det he le blev bragt i niveau, og en o mfattende opfyldning
fandt sted, så banen fik en længde af
1250 m. Tilføjes skal i den ne sammenhæng, at travlø bene begyndte i 1928,
og at løbene i de første år fandt sted på
græs.
Den »rigtige« premie re på den permanente bane ved Århus skete den 29.

juni 1924 i overværelse af 4-5000 tilskuere . Efter de udtale lser, der faldt i
den anledning, så ideen ud til at være
slået an blandt århusianerne, der
havde storstadsfornemmelser og vel
også dyrkede lidt snobberi for konge1ige personer, godsejere og officerer,
der i stort mål sås på sadelplads. Op
igennem 1920-erne bagte man ikke
store brød, men nøjedes med fi re
løbsdage pr. år. Hestematerialet var
nok heller ikke til mere, idet grundstammen fra begyndelsen bestod af officersheste og heste fra omegnens
godsejere, som for fleres vedkommende d rev mind re stutterier. Nævnes kan godsejerne Foss, Ho nnes de
Lichtenberg og ikke mindst Thyge
Bech med de berømte Isgaard-heste,
der i væsentlig grad bestod af heste
e fter e n amerikansk hoppe, Mo nabouquet. Bemærkelsesværdigt var det, at
ritmester Frigaard straks fastholdt Jyllandsløbet - det jydske Derby - i Aarhus, hvilket man i dag kan konstatere,
var en rigtig d ispositio n.
OVER 300 STARTER
Ritmester Frigaard var fra 1923 betegnet som »teknisk leder« af Århusbanen. Stillingen hindrede ham ikke i at
være aktiv på væddeløbsbanen~både
som ejer af heste og som rytter. Det var

På f orskellige beste f orsogte ritmester E. Frigaard i 1920-em e at 1·i 11de .fy/la11dslohe1, "det
jl'dske JJer/~1· ·" Det /J'kkedes i 7927 på /Ja ns egen lasbi11s Gir/.
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kendt blandt publikum, at pseudo nymet Afr. ActiL •, der havde indregistreret fa rverne kornblå med rødt k1ydsbandoler, bl.a. også dækkede ritmesteren, men lidt forvirret blev man, når
der i e t og samme lø b startede en hest
for Mr. Activ og en fo r ritmester Frigaard med de samme farver i programmet.
Det vil fø re for vidt at genne mgå
formen på alle de heste, ritmester Frigaard havde med at gøre i årene til
omkring 1930, da man ikke længere så
heste med hans farver på bane. Men
nævnes skal dog hoppen Lashins Girl,
der efter flere forgæves forsøg fra ritmesterens s ide bragte ham triumf iJyllandsløbet i 1927. Andre var Rock Girl
(2 sejre i 1924 og 3 i 1926), Hot Pot (2
sejre i 1925), Eleonora (3 sejre i 1927
og 2 i 1928) og Wild West (3 sejre i
1928). I slutningen af 1920-erne ophørte han med selv at ride, idet han
overlod tøj lerne til ritmester \Volf,
pre mierløjtnanterne Foss, Frandsen
og ikke mindst B. Matbissen, der var
begyndt at gøre sig stæ rkt gældende
på turfe n. Ritmester Frigaard har selv
udtalt, at han som vædde løbsrytter har
startet i over 300 løb, alle afholdt he r i
landet.
Trods de økonomisk dårlige tider i
1930-erne konstaterede man fremgang på forskellige områder af forlystelseslivet. Hestesporten faldt ind
he runder, vel især fordi folk gennem
totalisatorspil havde mulighed for at få
en gevinst som supplement til en lav
arbejdslø n e ller unde rstøtte lse. Jydsk
Væddeløbsbane var ingen undtagelse.
Her kom sæsonplanen til at o mfatte en
halv snes løbsdage, hvilket straks æ ndrede rytterstaben i professionel retning. Allerede i 1931 var jockeys i flertal.
For ritmester Frigaard kom arbejdet
efterhånden til at beslaglægge alle
hans kræfter. I 1934 blev han driftslede r for Jydsk Væddeløbsbane, hvorfo r
han samme år overgik til reserven og
flyttede fra Randers til Århus. Han
havde en sikker sans for trad itioners
betydning inden for væddeløbssporten og skabte hurtigt løb, der har deres
betydning de n dag i dag. I 1935 stiftedes Grand Cup og Aarhus srore Handi-
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cap og året efter Grand Prix, alle løb,
de r spredt over sæsonen var med til at
stimulere interessen hos hestee jerne
og publikum.
Traver var som nævnt ko mmer med
og b lev ret snart en ligeværdig partner. Det kun ne imidlertid ikke undgås,
ar tilstrø mninge n af heste til travløbene efterhånde n oversteg starrprocenten i galopløbene, og røster rejste
sig for til forde l for travfolkene at ændre ligestillingsprincippet, som der
var kommet til udnyk i de oprindelige
regler for styrelsen af banen. Ritmester
Frigaard, de r havde e n udmæ rker
evne til ar jævne modsætningerne ved
bl.a. at påpege de stø rre o mkostninger
ved ar ho lde galophest, ø nskede med
s in person at gøre opmærksom på, ar
han var en upartisk leder afJydsk Væddeløbane, hvorfor han efter prøve opnåede travlice ns i 1937.
EN GO D PIO NER
Der store ryk fre mad for banen var de
omfattende arbe jder med o mlægning
af banen og tribunebyggeri , der kort
har været be rørt, og som fandt sted i
1939-40. Sæsonen var steget til 20-30
løbsdage, og det var blevet nødvendigt
med bygninger, der specielt om foråret og efteråret kunne huse publikum. Bankdi rektør Niels Jensen, der
som ritmester Frigaards fjerde formand var kommet til i 1937, gik sammen med sidstnævnte kraftigt ind for
millio nudvide isen trods tidernes
ugunst med tysk besættelse, dyrtid, ratio nering og meget mere ubehageligt.
Men dispositio nen var rigtig, og Jydsk
Væddeløbsbane indledte i 1940 en udvikling, der også bragte kendskab til
banen i udlandet, og som - med op- og
nedgange - e ndte i dag, 50 år efter, i et
velfungerende foretagende af sto rt
format med løb he le året rundt.
Fra pressen modtog ritmester Frigaard mange lovord i 1940. En fagskribent betegnede ham som »Faderen til
dansk Provinsvæddelø b«. Fødsele n på
Bornholm blev ikke forbigået. Klippeøen havde givet ham fasthed indtil
stædighed og skabt en pioner.
Trods besættelsen skaffede ritme stere n nye startmaski ner til galopløbene i 1941. De gamle elasti ksnore

blev afløst af frem- og opadsvingende
paralle lle snore, monteret på en stander i hver s ide af banen. De amerikanske startbokse, som man kender i dag,
kom fø rst 25-30 år senere. Ellers
voldte besættelsesmagten mange kvale r og truede med beslaglæggelse af
stalde m.v. Ritmester Frigaard fi k med
stor dygtighed og mynd ighed forhandle t banen gennem alle vanskeligheder.
ET FRIGAARD MEMOR IAL?
Krige ns ophør i 1945 fik ikke lige
straks hjule ne til at køre hurtigere,
me n nu var landet igen åbent for impo rt af engelsk fuldblod, og langsomt
blev hestebestanden fornyet og forøget, ligesom man i takt med forho ldenes normalisering igen begyndte at se
udenlandske jockeys i sadlen. Tekniske fremskridt var vanskelige at få ho ld
i, når økonomien satte begrænsninger, men der lykkedes ritmesteren i
1954 ar få installeret målfoto på banen.
*
En operation i 1955 sarte en stopper
for ritmeste re ns uhyre virksomme liv i
Jydsk Væddeløbsbanes tje neste. Nu
næsten 40 år efter er det mærkeligt at
konstatere, hvor få i den nuværende
administration på væddeløbsbanen,
der erindrer ritmester Frigaard.
Hvo r han er nu, kan han i hvert fald
glæde sig over at være i godt selskab.
Den mand, der havde den største betydning for lø bene på den berømte
bane i Ascor, hertugen af Cumberland,
sejrherren fra Culloden i det sko tske
højland i 1746 og opdrætter af vidunderheste n Eclipse, født under solformørkelsen 1764, har dog endnu ikke
fået et løb på Ascot-banen opkaldt efter sig. Stadio n-banen ved Århus
mangler også er mindeløb for ritmeste r Frigaard. Heri har de fæ lles
skæbne, men Århus har med udsigt til
75-året for bane ns grundlæggelse i
1998 mulighed for at hædre ritmesteren med et fortjent Frigaard Memorial.
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Axel F. A ndersen, Sdr. Alle 38, Rønne. Po litiassistent. RO.
28. ma j 1902-15. marts 1991.

Carl Chrisriansen, Rødager Alle 11 7,

Chr. E. Chrisrensen, Hyldcgårdsvej 11,

Rødovre. Monumenthugger.
12. nov. 1909-27 . sept. 1990.

Charlotte nlund, tidl. Amager. Isoleringsmester.
6. januar 1913-9. januar 1991.

Axel Frederiksen, Gudhjem pleje-

Jens Ejgil Frigaard, St. Gadegård.

Ingeborg Fridolf, Albret Wolfsens Ga-

Frede A. F1111c/1, Æblestien 12, Røn-

hjem. Hotelejer, Ho tel Allinge, kreaturhandler.
18. maj 1897-24. februar 199 1.

Rønne. Gårdejer. Best.mdl. i BAF.
Andelsbankens kredsbest. m.m.
6. maj 1942-22. september 1990.

de , Svane ke. Enke e ft er grosserer
H. Fridolf.
7. august 1908-17. september 1990.

ne . Afdelingsleder. Bornholmstrafikkens best. m.m.
24. april 1931-20. maj 1991.

Kaj G11lmul. Kirkestræde 19. Nexø.
Vaskeriejer.
14. april 1921- 19. o ktober 1990.

Jolumnes Hansen. Sønd regård. Røn-

Poul Ha11ch-Fa11sbøll. G rønnegade 23.

nevej 105 . Å kirkeby. Gårdejer. kirkeværge. sandemand. o ldermand f.
St. Nicolai Gilde m.m .
13. februar 1916-30. marts 1991 .

Røn ne. Kunstmaler. forfatter. lærer.
Udst. i ind- og udland .
15. sept.1915-7. okt. 1990.

Eilif Hm1.<e11, Blykobbevej 52. Rønne.
Kioskejer. Nexø Ko nservesfabrik.
3. august 1934-24. januar 199 1.

ErnsrErla11dse11, Saltunavej 16, Østermarie. Avlsbr . Bh. Skatteråd , A-G
komm.best., form. Østm. Husmands[., BAFs best. kand idat f. d.
Radikale, medl. hoved.best.
5. juli 1914-2. september 1991.

#-

Helge Emsr, Atterup Huse, Grevinge.
Kunstmaler, kunstkritiker , kortfilmmand , forfatter. Udstillinger i ind- og
udi. Konsulent Bornh. Museum.
27. januar 1916-7. januar 1991.

...

Georg Mogens Ancher Hansen, Plejehjemmet i Hasle. Monumenthugger,
musiker.
23. august 1905-12. juli 1991.

'
Henning Andreas Ha11sen,
Storegad e
28 , Hasle. Skolebetjent.
16. oktober 1917-6. oktober 1990.

Poul Hansen, Kighanebakken 20, Holte , tidl. Gudhjem. Gene raldir. P&T,
repr. i OECD, mdl. af Akademiet For
De tekniske Videnskaber m.m.
20. august 1928-9. marts 1991.

Aage Peter Hansen, Ahorn vej 11 , Svaneke. Dampskibsekspeditør.
25 . november 1900-9. juli 1991.

Knud Holm, Reberbanevej 6, Svaneke . Journalist.
19. juni 1936-4. maj 199 1.

Else Haaltr, Nysted. G ift med Holger
E. H aahr.
17.oktober 1913-19. septembe r 1990.

Holger Egeris Haalir, Nysted. Direktø r Bo rnh . Andelsosteri.
14. april 1912-22. o ktober 1990.

Karl Henrik l psen, Skovhuset , Rø.
Tidl. købmand , mdl. af Bhs Amtsråd
m.m .
11. juni 1918-12. januar 1991.

Sara lpsen, Storegade 33, Hasle. Husmoder, kredsfm . Kirkens Korshær.
5. o ktober 1903-25 . juni 1991.

Erik / l'ersen, Ferskesøstræde 30,
Nexø. Bagermester.
21. august 1921-27. oktober 1990.

Anker Kofoed Jacobsen, Kan nikeeng
3, Åkirkeby. Gårdejer, Sko vsholm ,
Klemensker.
22. februar 1908-29. november 1990.

Gudmund Jensen, Mølleparke n 13,
Hasle . Ski bsinspektør , regnskabsfører, bogholde r.
16. april 1930-31. december 1990.

Viggo Jensen, Gudhjemvcj 83, Gudhjem . Salgschauffør. Gudhjem menighedsråd .
31. marts 1922-13. december !990.

Jøm Knudsen, Købmagergade 1,
Nexø. Manufakt urhandler , spejderbe vægelsen, Set. Georgsgilde t.
30 . marts 1924-24. maj 1991.

Jens Vilhelm Kofoed, Melsted Langgade 26 , Gudhjem. Overpostbud.
4. juni 1908-20. februar 1991.

Jens Christian Stentier Koefoed, Grisby. Major.
15. maj 1935-5 . januar 1991.

Vilhelm Markus Kolthoff, Bredegade
7, Slagelse. Fo rstander, pastor.
arg.indsats for KFUM&K , en række
tilldh. bl.a. for Kolonien Filadelfias
diakonale arbejde.
16. juli 1906-30. oktober 1990.

Knud V. Kure, Østervoldgade 10,
Rønne. Snedkermester.
18. juni 191 0-4. august 1991.

Carl Olaf Lasse11, Almindingsvej 11,

Johannes Laursen, Ejner Mik.kelsens-

Willy Li11dberg, Nørre Bakke 23, Røn-

vej 26, Gudhjem. Malermester.
19. april 1915-2. januar 1991.

ne. El-installatør, skuemester.
11. november 1906-20. juni 1991.

Helge Li11d-Holm, Vestergade 49,
Hasle. Tømrermester, kass. i Hasle
H&l , bestmdl. i Byggef. mesterf"
vurderingsmand K.a.B.
11. dec. 1917-17. marts 1991.

Gert Kofod Larsen, Almindingsvcj 58,
Østermarie. Travkusk .
21. sept. 1931-30. marts 1991.

Axel L yngbye-Peterse11, Paradisvej 15 ,

Mogens M adsen , Brøddegade 34,
Gudhjem . Blomsterhandler, sandemand , stævningsmand.
19. april 1923-28. februar 1991.

Bemhard Johannes Marcirer, Østerga-

de 8 , Svaneke. Skibsfører.
21. sept. 1912-15. dec. 1990.

Knud Marker-Pedersen, Pilebroen 9,
Allinge. Bogho lder, æresmedlem
ASG , hæderstegn BBU.
19. november 1932- 15. januar 1991.

Manfred T11rman Moge11Sen, Bylcdsgade 65, Rønne. Politiassiste nt.
25 . juni 1915-6. juni 199 1.

Moge/IS Veset Moge11Sen. l-lolkavcj 5.
Gudhjem. Fisker.
18. februar 1897-26. oktober 1990.

Rønne. Farvehandler.
16. janua r 1901-4. december 1990.

H1111S-A /ben Peder Mikkelsen, Svanegade 13. Nexø. Havnemeste r.
6. august 1922-1 9. fe bruar 1991.

Sigrid Mikkelsen , Oluf I-løstgade 12,
Svaneke . Form. Svaneke Husmoderforening.
6. maj 1926-27. juli 1991.

Åkirkeby. Telegrafist.
20. februar 1921-28. april 1991.

Kristi11e Lauridsen, Osted, Roskilde .
Højskole mor , lærer, gymnastikleder ,
Bornholms Højsko le.
21. november 1911-19. august 1990.

Ejvind Westh Mortensen. Årsballevej
37. Vognmand . gdr. Piberegård. 0.
tillidshverv.
20. august 1938-8. september 1990.

Jenny Mw1ch, Larslejstræde 15, Kø-

Ame Ouesen, Haslevcj 65, Rønne.

Ejner Johs. Olsen, Bækager , Gudhjem. Husmand, Østerlars-Gudhjem
sogneråd.
18. april 1902-20. januar 1991.

Afl.maskinchef
» Povl
Anker« ,
best.mdl. i Maskinm .Foreningen.
21 . marts 1938-15. oktober 1990.

Orla Pedersen , gdr. Loftsgård , Østerlars.
2. november 1909-23. maj 1991.

Amo Persson, Godthåbsvej 2, Rønne .

Gunnar Pihl, Slamrebjergvej 1, Nexø.

Malermester.
30. april 1916-9. februar 1991.

Form. Bodilsker vandværk, repr. i
Bornholmerbanken,Hjemmev.m.m.
20. november 1919-22. februar199l.

0110 Rolrmam1, Bredgade 9, Nexø.

Valborg Si111onse11, Vestergade 6, Svaneke. Sygeplejerske, byrådsmedlem.
2l. oktober 1905-28. juni 1991.

G1111hard1 Molin Sommer, Ole Thules
Gade I , Svaneke. Skibsfører.
6. marts 1914-15. febr. 1991.

BirtheToftegdrd, Dalegårdsvej 8, Åkirkeby. Vuggestueleder, kass. Dansk
Handicapidræt m.m.
14. september 1937-5. februar l99l.

John Ulnits, Fru Stenbergsvej S, Røn-

benhavn. Fuld mægtig KTA S.
9. april 1942-3. oktober 1990.

\
Svend Erik Parksø, Nørre Bakke 3,

Rønne. Fuldmægtig Bornholms Tidende. form. Grundejerforeningen
Stampen, aktiv i RI K som leder.
20. marts 1915-26. novembe r 1990.

Børge Rasmussen, I Bakkerne 4, Svaneke. Købmand, tilsynsr. Svaneke &
Omegns, rps.sk. Sparekassen Bornholm.
20. oktober 1918-5. november 1990.

Opkræver, Bornholms Biavlerforening, amatørarkæolog.
16. nov. 1904-27. nov. 1990.

Alfred Hald Sonne, Svanekegade 16,

Markus Ludvig Hald So11ne, Svaneke-

Åkirkeby. Gdr. Loftsgård, Vester-

gade 16, Åkirkeby. Gdr. Loftsgård,
Vestermarie.
5. november 1916-4. august 1991.

A

marie .

28. oktober 19 12-22. august 1991.

ne. Overlærer, best. for Bornholms
Møntsamlerforening.
4. november 1908-16. juli 1991.

Bomholmiana 1991

- et udvalg af
Bornholms litteratur
Red.: j ens Sorensen. - Cofbergs Bogbandef.

Listen 0111fa11erkun alment tilgængelige bo111bo/111ske bøger udkommet i 1991.
Bornholm 1991 i B illeder. Ca. 56s. Will. Dams Bogh ........................... Pris ikke fastsat
Bornholms Amtsgymnasium. Årsskrift 1991. Ill. 70 s. ......................................... Gratis
Bornholmsk e CF-Ko lonne. Redaktion: Sektionsleder W. Frederiksen.
Jubil æumsskrift SO år. 1941-15. oktober 1991. 111. 64 s... "."""""""""""""" 100,00
Bornholmsk e Samlinger 1990 III 4. Red.: Per Thul e Hansen.
Ill. 175 s. Udgiver afBornholms Historiske Samfund ......... " .... """.""""...... 150,00
BornholmsT raflkken 1866-1991.
Jubilæumsskrift. Ill. delvis i farver. 72 s. " ........................................................ .
66,00
Bårningshausen, Eckehard: Das Bornholmer Sommersemester.
På rysk. Erindringer. 224 s. Leeden Verlag. Carola Kugler. Indb." .."""""" 108,00
Fortidsminder på Bornholm . Dansk tekst med engelsk og tysk
sammendrag. Ill. med tegninger og kortskitser. 92 s.
Miljøm ini steriet, Skov- og Natur styrelsen og Bornholms
50,00
Amtskom mune. B ilag: 20-si det folder med kort ............................................
Fra Bornholms Mu seum 1989-1990. Redaktion Ann Vibeke Knudsen.
Ill. 192 s. Bornhol ms Museum ..................... " ..... " .. "" .. "."""".""..... " ....... ".....
85,00
Hansen, Finn: Bornholm - det anderledes Danmark.
Ill. med farveforos. Artikel (s. 126-160) i Københavns
Universitets Almanak. Sk riv-og Rejse-Kalender 1992. 222 s. ".".......""""."
70,00
Høy, Thorkild og Jørgen Dahl: Danmarks Søer. Scor strøms Amt
og Bornholm. Il l. med farvefmos og kort. 96 s.
Strandbergs Forlag ................... " .. "."".. "." ...... " ....... " .....""..""."".""""".""".. 248,00
Kjøller, Frede: Øsrermarie Kirke i hundrede år 1891-1991.
50,00
Jubilæumsskrift. Ill. 32 s. Udgivet afØstermar ie Menighedsråd """""""".
Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmernes mad.
Kulturhisto riskkogebog. Ill. 80s. Bornholms Museum "" .. "".".""""""" ca. 95,00
Knudsen, Ann Vibeke: Om havekultur på Bornholm.
(Særtryk af: fra Bornho lms Museum 1989-1990).
Ill. 32 s. pag. 129-160. Bornholms Museum."..... "."""." ..""".""""""""""""
30,00
Kofoed, Lasse: 150 år på Bornholm. Posrvæsenet 1841-1991.
Det bornho lmske posrvæsens hiscorie.
Ill. 232 s. Bornholms Tidendes Forl ag ..." .......... " ...".".............................. "." 198,00
Kurrer -Indeks for Bornholm og Christiansø '91.
112 s. Bornholmerens Forlag"" ..... " ....... "........................................................
48,00
Larsen, Niels-Holger: Silderøgerierne ved Hasl e.
(Særtryk af: fra Bornholms Museum 1989-1990).
Ill. 32s. pag. 161- 192. Bornholms Museum .............. "".""""""""""".""""".
30,00
Lykkeboe, Hans-:)ø r gen ( Bygningschef):
Rønne Posthus Lilie Torv 18 Matr.nr. 4 10 a, Rønne bygrunde.
Bevaringsværdige posthuse i Danmark 1. Ill. 22 s.
P& T Bygningsrjenesren """"""""".......................... Ud leveres gratis på posthuset
Møller, Lars Kæru lf: Bornholms Kunstmuseum.
Er udvalg af mal erier 1985-1990.
(Særtryk af: fra Bornho lms Museum 1989-1990).
Ill. 24 s. pag. 105-128. Bornholms Museum ................. ........ " .. """""""."......
30,00
Møller, Lars Kæru l f: Karl I.saksen.
Katalog. 111. med farveprodukti oner.
47 s. Kunst foren ingen og Bornholms Kunstmuseum .. ........................ "."".
75,00
Nexø, Martin Ander sen: Lotter isvensken.
Ill. med regninger af Karl V. L1rsen. A4-tvr. 88 s.
Danmarks Radio. Kart. " ..... " .................................. .
269,00
Rosenquist, Ulla: H avnebyer og fiskerlejer.
Bornholms kystkultur. Ill. med farvefocos.
A5-tvr. 120 s. Bo rnholms Turi stråd ......... .
108,00
Rotvit, Stig: Rendezvous.
168,00
Roman. 203 s. Forl aget Cicero ................ .
Rønne Sejlk lub 1931-1991.
Udgiver i anledn i ng af 60 års jubilæet. Tekst: Leo Rix.
60,00
Illustrationer:Jø r gen Slem Bidstrup. 80 s. Rønne Sejlklub............. " ...""""
Schau, Jens Michael : Er> bornholmer i København.
Essays m .m . 112 s. Gornitzkas Forlag, Allinge"." """".. """"""" .."""""""". 127,50
Skaarup, H. E.: Med klingende spil.
Bornholms Tidendes nytårshilsen 1990-1991.
Ill.: Fotos, porer. m .v. 85 s................................................................................".. 128,00
Turguide RØNNE. Udarbejdet af Box 25, arkitekter og Elsebeth Pedersen.
Ill. med fotos og kon. 12-sidecfolder. Rønne Kommune .............................. Gratis
Wagnhol t, Ivan: Ulla og Pelle klarer skærene. Tegninger: Jytte
Wagnhoh. Børnebog. 91 s. Bornholms T idendes Forlag...... " ... " ... "" .."".". 108,00
Weirze, I Ians Jørgen: Naturlandskaber Bornholm.
Ill. med farvefotos. 40 s. Dafo lo ......................................................................... 136,00
Yde, Henrik: Der grundrvigske i Martin Andersen Nexøs liv 1-2.
768s. Vindrose/Sorgen"".""........................................................................... 400,00
Yde, Henrik: Et ven skab.
Venskabe1 mellem Martin Andersen Nexø og Johan Borup · bel)'St
gennem sam1idig e clokumemer. Udgiver i anledning af Borups
Højsko les 100 år s jubilæum. Ill. 72 s. I komm. Forlaget Vindr ose.............. " 122,00

Ander sen, Emil: Oluf Høst - æresbo rger i Svaneke.
Nytårspubl ikation. Ill. 62 s. Bornholmerens Forlag".
Ander sen, 0.: Tyske befæstningsanlæg på Bornho lm ............. " .. .
Barfoed, Jørgen H.: Et centrum i periferien modstandsbevægelsen på Bornholm .. ".""."""".""""""""""" .. " ................ .
Bl ang, Levy: Et tidsbillede fra svundne tider"""""""""""""" ............ .
Bohn. Herluf: Erindringer.
Ill. 118 s. Bornholmerens Forlag. I ko mm.: Colbergs Boghandel.. ......" ..".
Bornholm i Billeder 1824.
20 skitser fra det kongelige besøg i 1824, regnet af en af prins
Christians følgesvende. 20 plancher i mappe.
Bornholmerens Forlag ........... " .. """"."... ".".""""............................. .
Bornholms Fugleskydningsselskab gennem 100 år. 44. s. Gornitzka ............
Bornholms Geologi I-IV. Tidsskriftet VARV""."""".""" .. "".. " ........................ a
Bornholms landbrug gennem tiderne. Bornholmske Samlinger
III. række. 2. bind. Ill. 271 s. Bornholm s Historiske Samfund ..... " ..." ..... " ..
Bornholms m ilitære domiciler.
Red.: Jesper Gram-Andersen. Hovedforfatter: H . E. Skaarup. Ill.
458 s. Østre Landsdelskommando. Forsvar sm useet på Bornholm ............
Bornholmsk Humor. Dæmmeså. 1.-6. samling.
En Samling bornholmske Anekdoter ved H . Sanne Ko foed og
N. C. Stangegård. Tegninger af Sigvar d.
Første gang udgivet 1943-1953 på Bo rnholms Tidendes Forlag.
Uændret optryk 64 s. Forlaget Cicero"."""""""""" .. ""."""" ...................... il
Bornholmsk keram ik Michael Andersen. Ill. 32 s.
Bornholms Museum ....................... " ...... " ........... " ......
Bornholmske kvinders husflid.
Særtryk af Bornholmske Samlinger li. række, 18. b ind.
Ill. 100 s. Bornholms Museum og Bornholms
Historiske Samfund. Heft ..................... " ...... """"."" .... " ... "" .. " ............... .
Bornholmske naturbilleder. Bornholms Naturhistoriske
Forening 50 år. 96 s...... " ..." .......... " .... " ..""" .."." ........................ " .. ""...............
Bornholmske Sam linger. II. række. 19. bind.
Kruse, Wilhelm : Bornholm som Lybæks lensbesiddelse
1525 til 1576. (Oversat fra cysk af Erik Strøby).
224 s. Bornho lms H istoriske Samfund .... ""."""" .. """.. ""."" ........" ... ""."." ..
Bornholmske Samlinger Ill. række. 1. bind.
Red.: Per Thule Hansen. Ill. 179 s. Bornholms H isroriske Samfund ...........
Bornholmske Samlinger III 3. Red.: Per Thule Hansen. Ill. 157 s.
Udgiver af Bornholms H istoriske Samfund .. " .... "."........... " .......................... .
Bro, Margrethe: Sl ægten H ansen fra Nexø".. "." .... " ....... " .......... """"" ........" ....
Bøggild, Hansaage: Arbejdsgiverne på Bornholm 1915-1990.
Jubilæumssk rift. Udgiver i anledning af Bornholms
Arbejdsgiverforenings 75 år s jubilæum den 16. marts 1990.
Ill.: Fetas, ponr. 32 upag. s. Bornholms Arbejdsgiverforening
Bøggild, Hansaage: Bornholm.
Opl ever og beskrever af Hansaage Bøggild. Med kort og
leksikon. Gennem illustreret i sort/hvi d og farve. 268 s.
Gyldendal. Løssalg. Indb. i røde hel fabl ea """""""""""""" """"" .. """""" ...
Bøggild, Hansaage: Breve fra mester O luf. 38 s. " ... ".""""""""."."".
Bøggild, H ansaage: Christiansø under besættelse og bombardementer. Særtryk af fem interviews med tidligere fyrmester
og forvalrerJ. P.Jakobsen. 22 s............. ".""."."""""" ............ " ........... .
Bøggild, Hansaage ogJ.J. Sabber: De ko mmer nok engang. 38s..... " "" .." .....
Bøggild, Hansaage: Tonen fra Bornholm .
Erik Sjøberg fra skomager til kongelig kammer sanger.
72 s. Bornholms Tidende ....... " ... "" .. "" .... " ... ""." .. " ...... " ... " ............................
Bøggild, Hansaage: Varm Granit. Essays og artikler. 64 s..............." ................ .
Bøggild, Hansaage: Vinden b læser sin bl å trompet.
Bornholmske billeder. 56s......................................................."""".".".... " .... .
Bøggild, Hansaage: Vinterrejse til Bornholm.
Ill. med farvekridttegninger af Sven Havsteen-Mikkelsen.
Tilrenel ægning: Erik Ellegaard Freder iksen IOD.
88 s. 1985. Bo rnholms Tidendes Fo rlag.
I kommissio n: Colbergs Boghandel. Indbunden og i kassene........ .
Christoffersen, Vagn: Teaterm inder. Ill. 102 s. Bornholm erens Forlag
Ellehøj, Poul: Hårdt som sten.
Moseløkken, arbejdende Stenb rudsmuseum. Il l. 46s""""................. .
Erichsens gård i Rønne. Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill. delvis i fan,er.
48 s. Bornholms Museum....
""""" ... ".""" ..................
For s, Georg: Sanclsjobor. (sv.). Om Johan Printzenskolds
indb.
224 dagar på Bornho lm. Ill. 160 s. 150,00 """" .. """""" .. """
Fra Bo rnho lms Museum 1987- 1988. Red.: Ann Vibeke Knudsen.
Ill. 136s. ............................. " .. """""""""""""""""".""""""".....................
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66,00
48,00
100,00
18,50
38,00

30,00
56,00
50,00
175,00

100,00

15,00
45,00

85,00
70,00

160,00
135,00
150,00
52,50

85,00

98,00
62,25

48,00
125,00

128,00
98,00
118,00

298,00
88,00
60,00
70,00
250,00
85,00
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Gamle huse i Rønne 1761-1967. Kildesamling: Roben Egevang.
Viggo Petersen. Rønne Byforening. 1967. 156 s.........
Gensbøl, Benm·.: Bornholm runde.
- Skarv narurguide. Ill. 8 farveplancher. 168 s. Skarv-H øsc& Søn ....
Gudinden fra Holkaclalen. Lisbec Munnch-Pecersen.
Reel.: L1rS Kærulf Møller. Uclscill ingskacalog.
Ill. delvis i farver. 48 s. Bornholms Kunscmuseum ...
I lammer,A. : En aanclelig Klage-Vi ise. 28 upagn. s
Hansen, Finn: På cur i Bornholms natur.
Ill. med kore og fotos i farver. AS. 128 s. Samvirkende
Bornholmske Turiscforeninger og BornholmsAmcskommune..
Hansen, Finn: Bornholm. Raclwanclern und Wanclern durch Nacur
und Kultur. Tysk udg. af ovenscående .................. .....
.......... ........ .
I lansen, Jakob: Universaldirken og andre forcællinger.
Udvalg og indledning ved Sven Møller Kriscensen.
Noveller. 176 s. Fremad .......... .
Hansen, Werner: De holde fanen høje.
Arbejdernes Fællesorganisation på Bornholm gennem 90 år.
Ill. 75 s. I komm.: Colbergs Boghandel ..
Hansen, Viggo: År og dag i skoven. 55 s..... .
Harild, Poul: I Pelles fodspor.
Ill. 32 s. Bornholms Tidendes Forlag
Harilcl, Poul: Nexø før og nu.
Billeder fra clec gamle Nexø. 2. samling. 111 s. Gornitzkas Trykkeri
Henriksen, Leif: Bornholmsk orclcøj. Ordsprog · talemåder · lever egler ·
uclcryksformer. 95 s. Will. Dams Bogh ............. ..
Henriksen, Lei f: Bornholmsk sprogquiz
Tegninger af Torben Bjørn. 64 s. William Dams Bogh.
Hiscoriske huse i Aarsdale Fiskerleje. 192 s.
Houmann, Børge: Marein Andersen Nexø og hans samtid 1919-1954.
Hil. Ill. Gvlclendal ............. ....................
. ......... ... ..... .
Huse i Aakirkeby. Fra bindingsværk cil bedre b yggeskik.
Ill. Score foramc. 332 s. Miljøminisceriec, Planstyrelsen,
Aakirkebv Kommune .......... .
Hvas, Bri ta: ·Karl Isakson erc liv i konst. Signum .............
Høst, Ni els: Norresån. (Om maleren Oluf Høst). Ill. 96 s. Kart ..
lpsen, Arne: Sangeren fra Hasle.
Folkebog om Vilhelm Herol d og hans barndomsby.
lpsen, Arne og Evvind L. Lind: Bøndernes by.
Sagaen om avl sbrugerne og deres bygårde i Hasle. 96 s.
lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Folkec i fiskerlejerne.
Forsiclecegning: Bent Kaas. 85 s..................................................
lpsen, Arne og En,incl L. Line!: Kulbryderne ved H asl e.
Ill. 80 s. Bornholmerens Forlag .............................. .
lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Livec i sognec.
Ill. 96 s. Bornholmerens Forlag.
I komm .: Colbergs Boghandel
lpsen, Arne og Eyvind L. Lind: Sogn og seværdighed.
N\·ker - Sorehat - Muleby i fortid og nutid. Ill.
136 s. Bornholmerens Forlag.
I komm.: Colbergs Boghandel. .......................... .
lpsen, Karl Ejner : Nexø i vor Bællatid.
( Ca. 1920-1950). Ill. med focos. 57 s. Gornitzkas Trykkeri, Nexø ..
Jensen, Alfred og Arne Madsen: Nexø i tekst og tegning. 72 s
Jensen, Niels:Jernbaner på Lolland-Falster og Bornholm . 11 2 s....
Jeppesen, Karen: Eventyrøen. Din r ejsebog om Bornholm.
Lejr skol ehæfte. Ill. 64 s. Bornholms Tidendes Forlag
Jespersen, Dines Skafte: Trol depus ved Løvehovederne.
Børnebog. Ill. 80 s. Chr. Erichsens Forl ag ....
Jespersen, Henrik: Turforslag, geologi og
den levende nacur i sprækkedalen e. Ill. 64 s.
Jubilæumsbog Knudsker ldræcsfor ening 1963-1988. Ill. 124 s
Jørgensen,). A.: Bornholms Historie I/IL 611 s....
Jørgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 200 år.
Ill. ca. 176 s. Allinge-Gudhjem Kommune ..................... .
Jørgensen, Jens Riis: Huse i Sandvig gennem 200 år.
Rige ill. m . focos, kort, grundplaner m.v. 224 s.
Bornholms Museum .....
. .................. .
Jørgensen, jens Rii s: Rådhusets bygmescer.
Landinspektør Henning Pedersen i Rønne. Rønne Byforening
1959-1984. Ill. 96 s. I komm.: Colbergs Boghandel....
Jørgensen, Kaj, Niels L. Meyer og Henning Pilgaard: Energiplan for
en grøn ø. Projekc for vedvarende energi på Bornholm. 88 s. Borgen
Jørgensen, Lars: Bækkegård and Glasergård.
Two cemeceries from che Late l ron Age o n Bornholm.
Arkæologiske studier vol. VIII , 1990. 176 s. Akademisk Forlag
Jørgensen, Paul: Drømma. Nonna borringholmska dikc.
Omslagscegning: Arne Madsen. I komm.: Colbergs Boghandel NS ...
Kau fmann, Richard v. ). Kl inde: Romantisk Skjønhed
og Grandios Scorhecl. Bornholm i 1871-72 ..
Kirkegaard, Johs.: Se de brudte k·yscers l and.
Digce. 48 s. Go rnitzka.
. .................. .
Kjølby, Vilhelm Wulffsen: Bornholmske skove og plantager.
Lide om skovenes, plantagernes og jagcens historie. Ill. 158 dup!. s.. ..
Kjølby, Vilhelm: En biografi om Herman Fridolf
føde i Svaneke 1906. Om guldmedal jebyen og Bornholm
med cræk fra slægtens, byens og øens liv.
Kjølbv, Vi lhelm: Kuremøllen Øscermarie 1861-1983.
ill. 72 s. Udgivec af Kuremøllens Venner, Svaneke ...
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447,00
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100,00
58,00
50,00
32,50
39,50
45,00
80,00
165,00
200,00

200,00

68,00
44,00

244,00
98,00
24,00
48,00
150,00

125,00
65,00

Kjølby, Vilhelm Wulffsen: SIG! Svaneke-lbsker Gymnastik·
og Idrætsforening i 50 år. Ill. 40 s.
................................ .
65,00
Kjølby, Vilhelm: Vindmøller før og nu. BORNHOLM. 176 s. .
99,50
Kjøller, Frede: Bornholms ukenclre scier 1-11 Il109s.
.................... il
20,00
Klindt,Jørn: Disse danske. 147 s.............. .
42,75
Klindc-Jensen, Ole: Sone Muld.
Bornholm for 1500 år siden. Ill. 20 s. Gorniczka..
30,00
Knudsen, Ann Vibeke: Bornholmske andelsmejerier 1886-1986.
Mejeribrugecs udvikling på Bornholm. Ill. 56 s.
48,00
................... .
Bornholms Museum........
50,00
Knudsen, Ann Vibeke: Landbrugsmuseec Melscedgård. Ill. 48 s.
Koefoed, H . A. : Erindringsbilleder fra en barndom.
Ill. 112 s. Bornholmerens Forlag. I k omm.: Colbergs Boghandel
118,00
Koefoed, H. A.: Om Martin Andersen Nexø.
Afhandlinger og artikl er. 170 s. Odense Universitet.. ....
65,00
Koefoed, H. A.: Ventesal - en bornholmsk håndværkers rejsedagbog
fra 1907. Bornholms Tidendes nytårspublikacion 1989-90.
98,00
.....................
(Om billedskærer Christian Koefoed). Ill. 32 s
59,50
Korcbog over Bornholm. 80 s. Bornholms Tidende
Kure, Børge: Enø i krig.
Bornholms besæccelseshiscorie. Ill. med focos.
Score format. 95 s. Bornholmerens Forlag.
98,00
I komm.: Colbergs Boghandel..
Køie, Henning: CHRISTIANSØ - Udsigt fra ec l)•r.
Tanker og tegninger af Henning Køi e.
88 s. Gorniczkas Forlag Allinge ApS. Heft
89,00
13,30
Larsen, Arne: Bornholm med kikkere og lup. 40 s..
Larsen, Arne: Bornholm durch Fernrohr und Lupe
13,30
36 s. Bornholms Tidende ... .
23,65
Larsen, Arne: læså. 151 s..............................................
Lind, Th.: Svaneke Bvs Historie.
Rige ill. bl.a. med ~a. 80 focos af focograf Myhre.
300 s. Udgivet af Svaneke Byforening ...
195,00
Lorentzen, t-1. C.: Set. Nicolai fornyet 1982-83.
25,00
Ill.: Focos og tegninger. 20 upag. s. Rønne Menighedsråd
Lund, Octo).: Slidara. Roman om den bornholmske husmand
- på bornholmsk. 104 s. Gorcnitzka
................... .
45,00
Madsen, Arne: Doktor Boesen. Et tidsbillede fra Nexø.
Bornholms Tidendes nytårspublikacion 1987-88. Ill. 51 s...
98,00
Madsen, Arne: Kald og kim.
Bornholmske kirkeklokker. ( Bornholms Tidendes nycårspublikation
1986-87). Ill. med tegninger af forfarceren same focos.
128,00
88 s. Bornholms Tidendes Forl ag ..........................
Mahler, Ludvig: Bobbarækus Filiækus
- med Krø lle Bølle rundt på Bornholm 34 s.
Den bornholmske billedbog. Dansk og rysk udgave.
.................... .
55,00
Colbergs Borhandel ... .......... ... ..
Mahler, Ludvig: Krølle Bølle hopper af
Billedbog. Ill. med tegn. i farvetryk.
40 upagn. s. Bornholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel ..
55,00
Mahler, Ludvig: Krølle Bølle springt ab.
Billedbog. Tysk cekst. Ill. med tegn. i farvetryk.
40 upagn. s. Bornholmer ens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel ...... .
55,00
................................. .. .
16,25
Mahler, Ludvig: Kærlighedssmeden. 20 s. ..
Munch, Axel: Bornholmske folkedragter og gamle håndarbejder. 64 s..
49,85
Nielsen, Karl: Aar sdale Husholdnings Forening gjennem
80,00
lOO år 1879-1979. lll. 96s. Bornholms Tidende .............................
Nielsen, Niels: En by vokser til. 331 s ................................................. .
29,50
Nielsen, Viggo: Smuler. Andagcsbog. 382 s. Bornholms Tidende .
54,75
Nordberg, Terje: Den Blå Jomfru I ·fiskmåsen•.
106,75
Tegninger: Sabber. 112s. GB .. ................... ............ .
Nordberg, Ter je: Den Blå Jomfru li ·Blåkulla• .
Tegni nger: Sabber. 104 s. GB.... ...
........... ........ ..
106,75
Nordberg, Terje: Jens går i båden.
Ill.: Tegninger afSabber. 40s....... .
38,50
Nordberg, Terje: Jens gehc an Bord.
Tysk udg. Ill.: Tegninger afSabber. 40s...................................... .
38,50
Peder sen, Elsebeth og Karen Kristiansen: Boliger i Rønne
- byggeskik, vedligeholdelse og forbedringsforslag.
Ill. 128 s. Rønne Kommune ....
165,00
Pedersen, Erik: Bornholmske Strandinger I-Il.
( 1830-1986 ). Ill. med focos. I alt 432 s.
148,00
Bornholmerens Forlag. I ko mm.: Colbergs Boghandel NS. Pr. bd
Pedersen, Lisbeth: Bornholm i oldtiden.
45,00
Ol dtidsminder og deres kulturhiscoriske baggrund. Ill. 80 s.............. .
30,00
Pedersen, Rose Bech: Når dagen gryr. Digte og ski tser. 80 s. Gornitzka .
Pedersen, Svend Lund: Med dampen oppe. Rønne H-Sandvig.
Ill. 96s. .........
................... .
140,00
Pedersen, Svend Lund: På sporec af DB). Rønne H-Nexø.
120,00
Ill. 78s. . ......... ............................
................... .
Rasmussen, Ebbe Gert: Bornholm og Arverigec.
(Appendix cil clokcordisp. " Detce Gavebrev•). 84 s.
Eget forlag. I komm.: Colbergs Boghandel
......................
49,85
24,00
Rasmussen, Ebbe Gere: Pascor Lemvigs betænkning, 37 s
Rasmussen, Ebbe Gert: 1658-begivenhederne under
100,00
Sveriges besiddelse af øen
.............................. ........ .
Rasmussen, Niels Erik: Bornholmsk spillemand og smed.
Ejnar Mortensen 1906-1977. Ill., noder. 60 s. Bornholmerens Forlag
55,00
Lydbånd den il .
........................... .
25,00

Ravnsted-Larsen, Lis: Turforslag, geologi og
den levende natur på Sydlandet. 111. 64 s...
Rawerrs maleriske rejse til Bornholm 1809-1821.
Bornholms Tidendes nytårspublikation.
Ill. sorr/lwid og farve. 48 s.......................
Reusch, Hans: Øens slagsk)'gge.
Digte o m Bornholm. Ill. Tegn. af Inge Reusch. 56 s. Gornitzka
Rostrup, Egill: BORNHOLM.
Bornholms Tidendes nytårspublikation 1984.
Ill. Digt. (Originaltekst på dansk gengivet i faksimi le).
Suppleret med engelsk oversættelse ved C. Campbell-McCallum.
2. udg. l . opl. ( I. udg. 1953). 32 s
" .........""." ...... .
Roswall, Samuel: En banebryder.
En bog om Chr. Møller - Luthersk Missionsforenings første leder
- og den historie han b lev en del af. Ill. 166 s.
Dansk Luthersk Forlag. Heft..... "....
Rorvit, Stig: Fugl Føniks.
Roman. PB. 158 s. Cicero...
Rorvit, Stig: Sidste trækning.
Roman. PB. 169 s. Cicero
Schau, Jens Michael: Far, mor og børn.
Novelle r. 112 s. Gyldendal ........................................... " ..... .
Seier, Valdemar: De underjordiske på Bornholm.
Ill. med papirklip afJensJakob Sabber. 104 s. Bornholms Tidende
Skovgaard, P. N.: Beskrivelse over Bornholm 1804. 434 s .. ".
Skaarup, H. E. og Lisbeth Pedersen: Bornholm i historisk tid.
Forsvarsværker og deres politiske baggrund. Turforslag og en
kort beskrivelse af de gamle kystskanser. 111. 64 s...."... . ........." .. "" ...."""
Skaarup, H. E.: E. P. Tscherning på Bornholm 1823.
Ill. 56 s. Udgivet af Forsvarsmuseet på Bornholm
Skaarup, H. E.: Kastelle t i Rønne.
Ill. 30 s. Forsvarsmuseet. ................. "
Skaarup, H. E.: Kastellet in Rønne.
Vom Festungsturm zum Vehrmuseum.
"Kastellet i Rønne« i tysk oversættelse. Ill. 32 s. Forsvarsmuseet
Skaarup, H. E.: Sværdet og murskeen. 39 s.
Steen, Eric: Fuglekasser og vindfløje på Ertholmene.
25 charmerende tegninger. 32 s. Colbe rgs Forlag
Stenbæk, Holger: I bornholmernes tjeneste. 195 s ......................
Stub-Jørgensen, Christian:
Barndomsgrønne enge. Erindringer. 148 s ....
Blade afHasles bog. I 00 s. " ....... .
Bornholm -vandringer og perspektiver. 60 s

45,00
98,00
89,00

58,00

102,50
20,00
20,00
158,00
118,00
98,00
45,00
79.50
25,00
25,00
30.45
36,00
18,30
98,50
48,00
48,00

Bornholms Borg. 110 s
Breve fra lthaka ( 1980). 42 s ....
Det ringer tred je gang.
Udgivet i anledni ng af Christian Stubc)ørgensens 90 årsdag. 40 s .....
Det var dengang. 7 bornholmernoveller. 64 s. Gornitzka ...
En bornholmer i Dyrehaven. Arboe Mahler ude og h jemme. 35 s.
Hammeren. 2. udg. med nyt, afsluttende kapitel. Ill. 33 s. "."" ....
....................
. .....................
Hellig Haagen. 31 s. .... ..... ..... ...............
Hjemlands kyst. 68 s.."" .. " ...
Justine. En livsfange på Bornholm. 31 s.
Kølvand. 24 s
Næsdjævlens rige. 27 s.
Soldyrkerne på Madsebakke. 38 s
Teist, Fr.: Og Hammerl)•ret svandt i natten ..
Thoms.Johannes: Haverne i Rønne. 22 s.
Tiemroth, Peter: Malerinden Olga Lau.
Dragør-Italie n-Gudhjem 1875-1960. Ill. 4 farveplancher. 32 s.
Bornholmerens Forlag. I komm.: Colbergs Boghandel .............. .....
Tiemroth, Peter: Paul Høm.
Tilrettelæggelse: Jesper Høm. Ill. (mange farvegengive lser).
Stort format. 136 s. Hernov. Indb
........ ...... ............................ .
200 nummererede og signerede eksemplarer .............. ... .
Tiemrmh, Peter og Paul Høm: Året omkring Gudhjem. 28 s.
Tornehave, Bodil: Bornholmeruret. Ill. 192 s. NNF. indb .. " .................. .
Tornehave, Bodil: Fra sise til moms.
Træk af det bornholmske toldvæsens historie.
Ill. 40 s. Bornholms Tidende .
........................... .
Turforslag, geologi og den levende natur på Hammeren. Ill. A5-cvr. 64 s ......
Vensild, He nrik: Jagten Urban af Svaneke.
Skib, fører, kunstner og motiv. Ill.
Bornholmerens Forlag. (I komm.: Colbergs Boghandel NS ,
Rønne), ind. farvereproduktion, 35 x 53, papirmål 43 x 60 ..... ........
Vestergaard, Evan Th. ogJohs. Kirkegaard: Kristus sange - Nye sange
.................... .
Voss, Tage: Drengen og båden. Ill. 96 s. Hekla ..
Voss, Tage: Fiskesnak fra skæret. Ill. med fotos. 134 s ..... .
Wessel, LauritS: Sjyjl-Sjyjl. En bornholmsk komedie. 31 s. ....
...... .
Østersøens Perle - Bornholmsplakat i farver med bilkort på bagsiden

48,00
49,50
138,00
56,00
24,00
66,00
24,00
35,00
24,00
30,00
45,00
45,00
51,95
24,00
36,00

350,00
150,00
298,00
48,80
45,00

65,00
24,35
85,00
110,00
24,00
19,85

Med forbebold for prisændringer.
JUL PÅ BORNHOLM. Vi har endnu små restoplag af nogle ældre udgaver ligesom vort antikvariat eventuelt kan hjælpe med udsolgte årgange.

Mr. THUE
gør din hverdag
til fest
I habit fra
FALSE
WEBMORE
VAN GILS
FALCON
STEILMANN
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Måske er det for sent for dig.
Måske.
Men hvad med dine børn.
at ofre 18-20.000 kroner på noget ,
som måske bare er en dille.
Lej for 6 m åne der eller
mere, lige så længe du vil.
Se, hvordan det udvik ler
sig, og vil du så købe,
regner vi en pris ud , som
du og vi er tjent med.

P

røv at lægge mærke til dig selv,
når du komm er i nærheden af
et klaver .
Fingre ne skal lige glide hen over
tangenterile."°Bare e t enkelt par
akkorder for at høre klangen.
Det er næste n et instinkt.
Følg det!
Få et klaver hje m til dig selv
et halvt års tid og prøv for
alvor. G lem alt o m nogen
sinde at komme til at spille
som Ingrid Haebler , Glenn
Gould, Arthur Rubinstein eller
Kieth Jarre t .
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-Be n ,
Tordenskjold og Mariehønen
Evigglad e r meget sjovere end
Donkey Kong. A lene det vil
no k være alle pengene værd.
Vi taler ikke om fo rmuer.
Vi taler kun om ca. 300 kroner
om måneden
Køb eller lej e
Vi er en ren piano/flygelforretnin g.
Ingen trommer, ingen guitare r og
slet ikke e l-orgler.
Vi begrænser udbudet til det , 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 meget, som ikke
er særligt fre mragende. Men til
gengæld kan man også gøre nogle
kup ude i den sto re verde n.
Og de t har vi gjo rt. Hos os ligger
prislejet fra ca. 18.000 til ca. 50.000.
Den reelle handelsværdi e r nok

3000 til 5000 h øje re, men for det
første importerer vi direkte uden o m alle mellemled .
Og for det a ndet lægger vi os lidt
billigt, for vi vil j o gerne fortsat
have gang i forre tningen.
Garanti på både m ekanik
og tone
På samtlige pianoer g iver vi
10 års garanti på r amme, sangbund, j a det hele inkl. mekanikkens ca. 12.000 enkeltdele .
Og for at den gode tone i hvert fald
ikke skal kikse i s tarten, sender
vi e n klaverstemmer gratis
ud til dig efter nærme re
aftale, når instrumentet e r
leveret - både ved køb og leje.

Kom indenfor
og vi vil
med fornøje lse
fo rtælle dig om vore
fo rdelagtige købs- og
lejebetingelser !
Forretningen ligger på
Store Torv i R ønne , og vil du
derefter prøve derhjemme
k ører vi et ud til dig og henter det
igen efter den afta lte tid.

PIANORENT

Lej i starten.
Det kan du gøre
fra ca. 300 kr. om må neden
Så længe du endnu ikke ved, om
det skal være alvor, vil vi råde
til at leje. Der er ingen grund til

BOGHANDEL A/S
3700 RØNNE
TLF: *56 95 16 17

54

JUL PÅ BORNHO/.Jll

Det ny EVA-TRIO porcelæn til bordet er et spændende stel. Helt i hvidt. Enkelt at se på. Og lige så
gennemtænkt som kogegrejet. Stellets grund ide
er spændingen mellem runde og mangekantede
former og spillet mellem matte og blanke overflader. Alt kan anvendes i ovn og microovn.

e
o
1nsp_1rat1on
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Store Torvegade 12, 3700 Rønne
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Butikken med eget værksted
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Højere rente for alt
over 5.000 kr.

BORNHOLMERKONTO
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• Service • Tilbehør

mden for kontor og forretning

Rank Xerox
Kontormaskiner

Jule gaver . ..
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SKO i Centrum

Alt i kontorartikler
tryksager og EDB-iister
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Månedsblade
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SOFT
Flere farver
HR : 449,- DA: 399.-

SCANFORM

Stort udvalg
i modejournaler

c_øs10
kasseapparater
kassesystemer

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

Privat:
Jørgen Falk
Svanekevej66
3700 Rønne

God jul
og
godt nytår
ønsker

Alt i
udenlandske aviser
og tidsskrifter
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kontor- og konferencemøbler

Håndværkervej 2
3700 Rønne
Tlf. 56 95 26 48
Servicetlf. 56 95 22 90
Telefax 56 95 86 17
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Ugeblade

CJBrn
auto.riseret
servrcecenter

Dagblade

Øens forende skoforretning

Snellemark 34
Aut. tips- og lottoforhandler

Centrum Sko

Telefon 56 95 O? 66

Torveqade 6 3700 Ronne
TeJeton 56 95 22 44

- står altid til Dei-e.:s f]'eneste i
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BOGBINDERI
Brogade 10 B
3782 Klemensker
Tlf. 56 96 66 66
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Indramning
Kunsthandel
Papirklip
Plakate r
Kunstforlag

cSolberg

'l(q,mmer & ()alleri
BAGERGADE 13, VED HOVEDVAGTEN
TLF. 56 95 04 54

Belysninger

El-installationer

Industriinstallationer

Processtyringer

EDBinstallationer

Antenne-an/æg
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Telefax 56 95
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AUT. ELEKTROINSTALLATØR
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HOTEL
HOFFMANN
VED KYSTVEJEN 3700 RØNNE. TLF. 56 95 03 86
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Nyt design i
ALLIANCERINGE

Håndlavede allianceringe i hvidguld med rødguldsfatning og med det
antal brillanter De ønsker. Evt. egne brillanter kan isættes.

Priseksempler:
Carat

1 brillant

0.03
0.05
0.10

2.975,3.525,4.650,-

Efterfølgende
pr. stk.
825,1.050,1.950,-

Ørestikker som halvereol:
m/2 x 0.05 et. = 0.10 et. kr. 4.675,-

~

Denne måde at fatte brillanter på gør, at
man ikke kun ser stenene fra oven, men
også fra siden, hvilket giver et meget
smukt helhedsindtryk.
I samme serie findes også vedhæng og
armring.
Brillantkvalitet: Top Wesselton/VVS

Guldhuset
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