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DR. KABELL og damerne
Små kvindeportrætter fra 1800tallets Rønne
ANN VIBEKE KNUDSEN - museumsinspektør og feder af BORNHOLMS M USEUM - har samlet
materiale til et dusin små biografiske skitser af kvinde1; der på forskeLLig vis trådte frem og
markerede sig i J800taLLets Rønne.
Det er blevet til charmerende Læsestofom en tid, som på den ene side synes at Ligge Langt tilbage, men som aLLigevef føles så nær, når vi er i Rønne Theater, besøger Erichsens Gård og i
øvrigt har øjnene med os, når vi færdes i byen. js.
I 1893 skænkede doktor Søren Kabell Rønne Theater »en skreven Beretning om de dengang forløbne 7 5
Aar af D ilettantcomediens LiV«. Beretningen var på ikke fæ rre end ca.
12 00 sirligt håndskrevne foliesider,
fornemt indbundet, forsynet med
fotos af mange af teatrets aktive
mennesker og til overdådighed forsyner med et flot hovedritelblad, tegnet af Søren Kabells bror, landskabsmaler Ludvig Kabel!. Derudover
titelblade til de enkelte kapitler samr
en »Mængde colorerede Entrees og
Sorties«, dvs. sirlige vignetter af
dekorationsmaler Cordsen , som i en
årrække var ansat på H jorrhs Fabrik,
men senere havde egen virksomhed i
Rønne.
Søren Kabells store og særdeles
grundige værk opbevares i dag på
Bornholms Museum som et af museets store klenodier. Kabell udgav
selv i 1906, i Bornholms historiske
Samfunds »Bornholmske Samlinger«, bind no. l, et stort uddrag af
sin bog. Siden er værket blevet flittigt udnyttet af de mange, der i årenes løb har arbejdet med den gamle
Diletrantcomedies historie.
Søren Kabells arbejde er mere end
rearrers historie. D et er også en værdifuld samtidshistorie beskrevet gennem de mange mænd og kvinder,
der på forskel lig vis lagde en stor del
af deres fritid på teatret. Omhyggelig som Søren Kabell var, er bogen
forsynet med et navneregister - og
de rmed har man direkte adgang til
en sror del af Rønnes aktive borgerskab fra 18 18 til 1893, de 75 år,
bogen beskriver.

Alle de mange, der optrådte på
teatret, h ar Søren Kabell beskrevet i
en kort biografi, altid m ed oplysning om forældre, fødested osv. D e
mest aktive har fået et porcræt i
bogen og på den måde kan vi i dag
få sat et ansigt på mange af de mennesker, som vi jævnligt støder på i
vort arbejde m ed Bornholms kulturhistorie, det være sig samfundsaktive
personer, fotografer, urmagere, keramikere og mange, mange flere.
Ser man tilbage på 1800rallers
Bornholm er der imidlertid kun få

»synlige« kvinder. De var hustruer
og m ødre; således var kvindernes
plads i samfundet. Af teatrets første
love fremgik det, at »D amer ikke
betragtedes som Medlemmer af Selskabet«. Som sådan anså man som
bekendt »der svage køns« plads!
Imidlertid fremlagde teatrets »Lovcommitte« i efteråret 1859 et sæt
nye love fo r Rønne Theater. Nyt var
bl.a., at direktionen skulle bestå af
fem medlemmer, h eraf to artistiske
»directricer«, valgt af de spillende.
D et var nye tider, formentlig affødt

Søren KabeLL meLLem fem smukke »zigeunerpiger«. Kvinden Længst til højre hed
Erna Koefoed. Hun holder en indsamlingsbøsse i hånden til fordel for en af Børnehjælpsdagene i Rønne. Børnehjælpsdagene blev afholdt i maj eLLer på Bornholm også Set. Hans Aften. Det var årlige indsamlingsdage, hvor man med tombofae1; optog og fester samlede ind til forske/Lige børneinstitutioner. Den første
bornehjælpsdag afholdtes i Kobenhavn 1904 og på Bornholm 1905 - og mon
ikke Søren KabeLL var en afinitiativtagerne! Foto Augusta Schou, Rønne.
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af de mere kvindeliberalistiske ideer,
der bl.a. kom til udtryk i loven fra
1857, hvor »ugifte kvinder fik lige
myndighed med mænd« , hvor »Søstre fik lige arverer med brødre« og
hvor »kvinder fik fuld næringsfrih ed«!
Med teatrets nye love fik adski llige
kvinder efterhånden sæde i bestyrelsen og fik mulighed for at udvikle
deres ralenter udenfor hjemmers fire
vægge, ikke blot som skuespillere,
men også i mere adminisrrative roller.
Søren Kabell, 1844-1936, der selv
var ugift, portrætterede nogle af sin
samtids kvinder i ganske små skildringer, ofte med et skælmsk glimr i
øjnene. Han virkede som læge i
Rønne i over 60 år, var særdeles akriv som amatørskuespiller og dertil
meget h isrorisk inreresseret. Han
blev Rønne bys første æresborger i
1934 - han var da 90 år gammel.
H vordan man udtalte hans efternavn? Han foretrak selv, at trykket lå
på sidste stavelse, men måtte efterhånden bøje sig fo r bornholmernes
Kabel!.
I det følge nde er valgt blot et lille
udvalg af Søren Kabells kvindebiografier. Der er indfødte bornholmere, såvel som »førdere«. Der er godt
gifte kvinder såvel som enlige, der
måtte fo rsørge sig selv. Selv om det
naturligvis er begrænset, hvor tæt
man kan komme på datidens kvinder, når man ikke har bevaret dagbøger, breve o.lign, giver følgende
små historier forhåbentlig alligevel
et indtryk af nogle livsforløb, som
har haft både indhold og kvalitet og
måske.med forbavsende gode muligheder for også at se sig ud i den srore
verden.
PETREALUND
I sæsonen 1859-60 fik Rønne Theater den ene af sine to første »di rectricer«. D et var Petrea Christiane Marcher, 1829-1911. Hun var datter af
Rasmus Marcher, borgerkaprajn og
købmand i Rønne, som havde været
i teatrets direktion så ridligt som
omkring 1845-48. Og selvfølgelig
var både en søsrer, en farbror og flere
færre akrive ved teatret.
I 1859 blev Petrea Marcher gift
med landinspektør og adjun kt fra
1857-74 ved Rønne lærde Skole,
H enrik Magnus Lund 1823- 1900.
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Portræt, daguerreotypi afPetrea Lund,
22 år gammel, 1851.
Som landinspektør havde Lund allerede i begyndelsen af 1850erne
udfærdiget værdifulde matrikelkort
over Rønne. Den aktive ægtemand
var desuden byrådsmedlem i Rønne
og senere amtsrådsmedlem. Ægteparret satte sig selv et minde, idet de
betænkte den »lærde skole« med et
legat på 5.000 kr, hvis årlige renrer
skulle tilfald e en af »d e fra skolen
udgående elever«.
H enrik Lund var som sin kone
aktiv ved teatret, optrådte endda 91
gange i 69 roller. Parret var bosar i
København i en del år, hvor han
bl.a. var revisor ved D et kongelige
Teater, men de vendre tilbage ri!
Rønne i 1889. Efter mandens død i
1900 til bragte Petrea Lund sine sidsre år i København hos familien.
Den unge Petrea Marcher debuterede i 1846 som Ane Srolpe i teatersrykket »Østergad e og Vestergade« af
T homas Overskou. I alt optrådte
hun 42 gange i 38 roller, sidst i
1865, men virkede tillige som sminkør i en del år. Portrættet af den
puru nge Petrea Marcher er et
daguerreotypi, en fotog rafisk gengivelse på sølvplade eller forsølvet
kobberplade, fra 185 1.
FRU T H EA HOFFMANN
Methea Bendine Jespersen, 18 171908, var teatrets anden »førsredirectrice«. Med hende fik en af
samtidens økonomisk markanre og

særdeles virksomme familier sin
plads i teatret. Hun var direcrrice i 8
sæsoner fra 1859 ri! 1870 og optrådte som sin meddirectrice flittigt i
forskellige roller. Også tre af Theas
døtre, Laura, Pauline og Jenny, havde roller i teatrets repertoire.
Thea Jespersen var datter af den
navnkundige kancelliråd , byskriver i
Nexø, senere forstmand og købmand i Rønne m.v. Peder Dam Jespersen og Barbara Bohn, som var
niece af Bornholms gavmilde etatsrådinde Marie Kofoed. M ethea havde 11 søskende, hvoraf flere var aktive ved teatret, samtidig m ed at de på
forskellig vis markerede sig i datidens samfund. Søsteren Laura Jespersen var gift med læge C. V
Zahrtmann og således mor til maleren Kr. Zahrtmann, historikeren M.
K. Zahrtmann m.fl.
Thea Jespersen blev - naturligvis gifr med en anden teaterinteresseret
(og for at gøre familieskabet indvikler, sin søsters stedsøn): Joch um
Ancher Stenbech Hoffmann, cand.
phil og pharm, søn af kommandant
på Born holm, Poul Magnus Hoffmann; ægtemanden havde siddet i
teatrets direktion i 6 sæsoner, fra
1845 til 1855. Familien Hoffmann
ejede Rabekkegården i Knudsker
sogn, som de solgte i 1873 og flyttede ri! Rønne. På den gamle Rabækkegårds grund anlagdes straks efter
Rabækkeværket, den gang benævnr

Fru Methea Benditte Jespersen, 18171908. Om po1·trættet har Søren
Kabell noteret: »Billedet efter Naturen
fi-a den senere Theatertid, men hun
saa bedre ud«!

»Kaolin Industri NS paa Bornholm« ved Ludwig Edelstein fra
Lilbeck.
I 1877 boede familien Hoffmann i
Vestergade i Rønne. Methea Hoffmann blev enke i 1878 og flyttede
med Laura til København.
Et lille indblik i Thea Hoffmanns
kvindel ige verden får man gennem
et par breve fra en søn af byfogedfamilien Garde, fam iliens gode venner. Familien hørte, som det allerede
er antydet, med deres familiemæssige baggru nd og uddannelse til
Bornholms »bo urgeoisi«. D en unge
sekondløj rnant H ans Garde var om
bord på briggen »Ørnen« på et vestindienrogt i 1851-52, hvor han
skrev et brev til fru H offmann. Han
m indedes, i den tropiske varme, den
hjemlige hygge i Rabækkegårdens
stuer, de mange venner og familiemedlemmer, som flittigt besøgte det
hoffman nske hjem og lovede, at han
i tankerne ville deltage i julen på
gården, når »Lysene paa Juletræet er
tændt«. Så tidligt som i l 840erne
havde man altså i velstillede kredse
juletræ på Bornholm. Måske ikke så
mærkeligt, når de gode julesange
som »H øjt fra træets grønne top«,
»Sikken voldsom trængsel og alarm«
og »Glade jul, dejlige jul« blev skrevet henholdsvis i 1847, 1850 og
1850.
Den unge H ans Garde forsøgte
også at beskrive smagen af »den deilige Banan, en Frugt som De ikke
kjender, og jeg kan ikke, hvorgjerne
jeg vilde, fortælle D em, hvor deiligt
den smager«!

Kristine Terp, f Hoppe, 1808-79. Formentlig er det portrætmaler og i en årrække ligeledes skuespiffer ved Rønne Theater, Andreas Richter Ibsen, der .har malet
portrættet affru Terp, samt en pendant af hendes mand, Kristian Terp, inden
dennes død i 1865. Olie på lærred.

FRU TERP
Kristine Terp, 1808-1879, blev directrice i sæsonen 1860-61 sammen
med Thea H offmann. Hvor hendes
meddirecrrice havde fødderne så
dybt i den bornholmske muld som
næsten muligt, var Kristine Terp
»Ovrefra«. Hun var fød t i 1808 i Flade i Vendsyssel og blev gift med Kristian Terp, som fra 1843 og indtil
sin død i 1865 var toldinspektør i
Rønne. Terps minde bør indbefatte
en anerkendelse af et indlæg i Bornholms Avis 185 0 om »den Erstatning Bornholmern e burde have,
naar den fri Brændevinsbrænding
her skulde hæves« . Indlægget, hvori
han anbefalede, at Bornholm blev
ligestillet med det øvrige Danmark,

hvilket ville indebære at forbruget af
brændevin ville gå ned, samt at øen
modtog en lille »Afløsningsgodtgjørelse«, havde den naturlige konsekvens, at han i 1851 stillede op som
folketingskandidat - men ikke blev
valgt.
Familien Terp havde i de unge år,
på grund af mandens arbejde, flyttet
en del rundt i Danmark; børnene
var således født i henholdsvis Svendborg, på Tåsinge, i Rudkøbing og
den yngste 1844, i Rønne. Kristine
Terp var direktrice i fem sæsoner
indtil mandens død i 1865. Hun fik
i alt 8 børn; den ældste datter, Mine,
havde som foræld rene mange roller
på teatret; en anden datter døde ung
på den vestindiske ø, Sankt Thomas,

der var i dansk besiddelse fra 1671
indtil den i 1917 blev solgt til USA.
H un havde været gift med juveler og
købmand på Skt. Thom as og i Rønne, Carl Bistrup, som - natu rligvis også var direktør på teatret i flere
sæsoner.
En søn, Carl, f 1833, rejste ud i
verden og blev telegrafem bedsmand
i Omsk i Sibirien. H an har været en
af de første af de mange danske, der
arbejdede i Det Store Nordiske Telegrafselskab, grundlagt af C. F. Tietgen i 1869. Tietgen havde bl.a. fået
russisk koncession på kabelanlæg
mellem Rusland og Japan. Ved landlinier gennem Rusland, Sibirien,
Mongoliet og Kina var det opgaven
at få forbu ndet det europæiske og
JUL PA BORNHOLM
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Hannah Krumm optrådte på
Rønne Theater fra sit 8de år i 1827
til 1882. H endes første rolle var som
et af børnene i Holbergs »Julestuen«.
H endes far havde været en af initiativtagerne til oprettelsen af Rønne
teater, og når frøken Krumm foruden mere end 50 års optræden også
fu ngerede som directrice for teatret i
15 sæsoner, var det blot et af mange
eksempler på d en stærke interesse,
m ange n ærede for teatret.
Hannah Krumm kom til at stå
som et typisk eksempel på den familieteatertradition, som man gennem
d r. Kabells arbejder fornemmer

næsten må have været det bærende i
engagementet i Rønne Theater. En
stor del af de mange billeder, Kabel!
benyttede i sit store arbejde om teatret var hentet i »Frøken Krumms
Album«.
Frøken Siersted tjente også til
dagen og vejen ved sit arbejde som
skolelærerinde: Hun »h oldt Pigeskole i Rønne«, først i Grønnegade,
senere i Storegade.
D iderikke Christiane Siersted,
1821- 19 15, var datter af Rønne
Theaters oprindelige ejer, og således
i 1823 teatrets første vært, Niels
Johannes Siersted.

Den yndige Julie Pauline Martine
Frydendahl blev gift i 1843 på Bornholm med Jean de Tome. Søren
Kabel! bemærkede, at: »Billedet afA.
R. Ibsens Tegning ligner ganske godt. «
østasiatiske kabelnet. Carl Terp har
form entlig skrevet mange spændende breve hjem til sin mor!
DEN SMUKKE
FRU DE TORNE OG HENDES
DØTRE
Julie Pauline Martine Frydendahl,
1815-1887, var teatrets directrice i
begyndelsen af l 860erne. Hun var
kommet til Bornholm sammen m ed
sin mor og en moster, som begge
ernærede sig som modehandlere i
Rønne fra 1834. Hun blev gift i
1843 med Alexis Pierre Jean de Torne, som var afskediget kaptajn i
hæren og af fransk emigrantfamilie.
Deres børn var alle ivrige amatørskuespillere. Fra 1871 boede familien i det lille hjørnehus, Ser. Mortensgade 27, overfor Bornholms
Museum; senere boede enkefru Julie
de Torne i Laxegade 4 i Rønne.
SKOLEFRØKNERNE
KRUMM OG SIERSTED
Skolelærerinde Hannah Jacobine
Nicoline Krumm, 1819-88, var født
i Nysted på Lolland. Hun kom til
Bornholm sammen med sine forældre, Chresten og Marie Krumm, der
begge oprindelig kom fra Norge.
Faderen var toldkasserer i Rønne.
Hannah Krumm holdt »Skole i
Rønne for Drenge, der forberedtes
til Realskolen«; skolen lå i Nygade,
nu Snellemark.
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Frøken Krumm var ugift og måtte efter forældrenes død ernære sig som skolefrøken i Rønne. Hun underviste drenge, der forberedtes til realskolen. »Bi/ledet efter
Naturen fra 1870eme«.

Frøken Siersted ledede en pigeskole i Rønne. Hun havde som ung rejst i Europa
og læ.rt sig sprog.
Frøken Siersteds liv h avde ikke
været helt almindeligt, men til gengæld indholdsrigt! Hun h avde været
guvernante og selskabsdame for
godsejerfamilien Oxholm fra Sjælland og havde bl.a. været i Wien,
Paris og England, hvor hun lærte
sprog. Hun var derefter lærerinde i
tysk for en adelig familie i Skotland.
Det har formentlig ikke været nogen
kedelig skolefrøken, der skulle
undervise Rønnes små piger. Lærertraditionen må desuden have været
stærk i familien, idet flere familiemedlemmer med navnet Siersted var
lærere ved forskellige skoler på
Bornholm. Bedst kendt var Hans
Siersted, som underviste i H asle og
som foruden at være politisk aktiv,
tog del i arbejdet omkring Hasle
Kulværk, Østbornholms Dampskibsselskab, H asle Glasværk - ja og
så gjorde han forsøg med silkeavl i
H asle!

FRØKNERNE BERTHA OG
MARIESONNE
Bertha Cathrine Sonne var datter af
fajancefabrikant i Rønne, Edvard
Christian Sonne. Hun var født i
1847 og havde fra hun var 30 år,
kort efter faderens død, fuldmagt til
at underskrive for firmaet, som da
hed »Edv. Chr. Sonne & Co.« På
fabrikken fremstillede man bl.a. den
kendte gule, brune og grå bornholmske fajance samt ikke mindst
platter og mange turistsouvenirs i
koldbemalet terracocta. Bertha Sonne arbejdede indtil sit ægteskab som
terracottamalerinde i faderens og
siden broderens virksomhed. Hun
blev gift i 1882 med Viggo Peter
Severin Andersen, som da havde
arbejdet et år som bestyrer på fabrikken, som hun overtog sammen med
sin mand i 1889. Fabrikken havde
til huse i Storegade 49 i Rønne.
Søsteren, Marie Sonne, f. 1852,
arbejdede også på faderens fabrik.
D er var mange kvinder beskæftiget
på de bornholmske fajancefabrikker,
ofre med at male sirlige dekorationer
på den gule eller røde terracotta.
De to søstre var begge meget aktive på Rønne Theater og begge var
directricer i årene 1879-1890. Bertha Sonne spillede på teatret fra
1877 til 1880, medens søsteren
Marie optrådte i adskillige roller fra
1875 til 1888. Også en bror havde

Søstrene Bertha og Marie Sonne tjente begge til livets ophold ved at dekorere terracottavarer på deres fars fajancefabrik i Rønne. Foto ca. 1892.
JUL PÅ BORNHOLM
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Begge damer var også direccricer
for teatret, henholdsvis i årene
1890-92 og 1882-84. Karen Bistrup
optrådte desuden i enkelte roller
mellem 1873 og 1884, og i øvrige
var hun - ja således kunne man fortsætte i en uendeligh ed og blive ved
med ae spinde trådene sammen bror til den købmand og juveler Bistrup, som havde mistet sin kone på
Ske. Thomas.

»Modehandlerinderne« Margrethe Rønne, f 1838, og Karen Bistrup, f 1854,
var begge meget aktive ved teatret. Foto ca. 1889 og 1892.
optrådt på teatret, men han var
siden emigreret til Australien, hvor
han arbejdede på et træskæreri.

MODEHANDLERINDERNE
FRØKNERNE MARIERØNNE
OG KAREN BISTRUP
Margrethe Marie Rønne, f. 1838,
var købmandsdatter fra Rønne. Hun
var ugift og måtte al cså skaffe sig en
indtægt på anden vis. Hun averterede første gang i Bornholms Avis i
1861, hvor hun »nylig var hjem-

kommet fra Kjøbenhavn, hvor hun
havde lære Modepynt, og anbefalede
sig med alt til Faget henhørende.«
Hun har muligvis allerede fra starten
etableret sig i hjørneejendommen ud
til Score Torv, Tornegade 2.
Frøken Karen Petrea Bistrup, f.
1854, levede ligeledes ugift i Rønne
som modehandlerinde. Hun h avde
fra 1870erne en lille butik på Lille
Torv, men overtog omkring årh undredskiftet Margrethe Rønnes forretning i Tornegade.

Søren Kabells imponerende arbejde rummer et galleri af bornholmere
og tilflyttede, kendte og ukendte,
som hver på deres vis har været med
til at forme Bornholm og som takket være Søren Kabells indsats, ikke
vil blive glemt. Som det allerede er
antydet flere gange, vidner disse
menneskers skæbne og indbyrdes
relationer om, at teatret blev båret af
en gruppe mennesker, der via familiekoneakter, erhverv og selskabelig
omgangskreds kendte hinanden på
kryds og tværs. Teatret må have
været Rønnes borgeres score fritidsfornøjelse; her kunne man ffi afløb
for egne kunstneriske evner, modtage impulser, underholdning, deltage
i et rige, selskabelige liv og skabe sig
et værdifulde indhold i tilværelsen i
en tid, da fjernsyn og andre medier
endnu ikke satte dagsordenen for
folks fritid.

..

lille Torv i Rønne omkring århundredskiftet. Fra 1870erne og til o. 1910 havde
Karen Bistrup forretning med salg afmodevarer i det ganske lille lave, grundmurede hus ved siden af» Th. Jensens Uhr og Brillehandel«.
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Fra 1860erne havde Margrethe Rønne
"Modemagazin« på hjørnet af Tornegade og Snellemark. I 1910 havde
Karen Bistrup overtaget butikken.
Foto ca. 1916.

KUN STELSKEREN
i >>DET BLÅ HUS<<
journalist ved Bornholms Tidende, PETER T!EMROTH har skrevet mindeartikler om PEDER
GrLKÆR, Tejn og Eu RASMUSSEN, Svaneke - to af Bornholms kendte malere, der dode i forsommeren 1997, begge efter mange års indsats for øens kunstLiv.
Eu RASMUSSEN lovede allerede i november 1996 at levere omslagsillustrationen til ] UL PA
B ORNHOLM årg. 1997, men som det gik, blev det KNUD H ANSEN, Svaneke, der - efter en
mindeudstilling (august 1991) i »D et blå Hus« - sti/Lede maleriet KIRSEBÆRTRÆ I SNE til
rådighed. js.

Midt i fo rberedelserne til sin årlige
sommer-fremvisning af egne værker
i den store sal i sin mangeårige bolig
og arbejdsplads i »D et blå Hus«,
som han selv havde døbt den smukke gamle ejendom Nansens Gaard,
døde maleren Eli Rasmussen, Svaneke, i begyndelsen af juni, 82 år.
Forinden nåede han at sanktionere, at et af hans værker pryder forsiden på denne årgang af j ul på Bornholm. M en denne tekst, som nu bliver en slags nekrolog, skulle have
været en samtale med Eli Rasmussen
om et langt liv i kunstens verden,
hvoraf de næsten 60 år udspillede
sig på Bornholm.
Aftalen traf vi allerede i efteråret.
O g Eli Rasmussen gav udtryk for, at
h an glædede sig meget ril at fortælle
om sine oplevelser - ikke mindst om
de mange score kunstnere, som han
igennem årene kom i ganske tæt
berøring med . M en han ville absolut
vente, så sam talen kunne fo regå
m idt i hans sommerudstilling med
vinterens produktion.
I de sidste seks-syv år af sit liv blev
Eli Rasmussen ramt af gentagne
blodpropper. Men trods et åbenbart
og tiltagende svækket helbred fortsatte han dog med at dukke op til
udstillinger overal t på øen, som han
altid havde interessante og udogmatiske udsagn om. Kunsten var simpelchen hans hele liv.
Så sent som et par uger før hans
død løb vi på hinanden på Gudhjem
M useu m. Og da jeg lidt bekymret
spurgte til hans helbred - den fø r så
fi rskårne mand var nu svundet ind
til næsten ingenting og virkede ligefrem gennemsigtig - så lyste han op

i sit mest elskværdige smil og spøgte
i det langelandske tonefald, der
aldrig helt fo rlod ham trods de mange år på Bornholm:
»Tag du det bare ganske roligt. Jeg
stiller i hvert fald ikke træskoene, fø r
vi har gennemført vores interviewaftale. Jeg forpasser skam ikke en lejlighed til at fo rtælle bornholmerne
hvilken uvurderlig skat, de har fået
tilfø rt gennem de mange kunstnere,
som har arbejder herovre«.

STORSLÅET GAVE
Det nåede han altså ikke. T il
gengæld nåede han i levende live at
vise sin taknemmelighed m od Bornholm og sin kærlighed til dens
kunstnere ved på storslået vis i 1993
at skænke sin store samling af malerier med tilknytning til øen til det
nye kunstmuseum på Helligdommen.
Gaven var en flot buket på godt
40 billeder af de betydelige malere,

Eli Rasmussen ved en ophængning af egne vterker i Dams Hotel Rønne, hvor
han sammen med maleren Erik Thommesen udstillede i marts 1944.
JUL PA BORNHOLM
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som har arbejdet på Bornholm igennem årene. Fra de berømte cil de
mere ukendte. Det er den største
samling, som Bornholms Kunstmuseum nogensinde har modtaget, og
den kunne have indbragt giveren
selv en mindre formue.
»Vemodigt og vemodigt - jo selvfølgelig er det lidt vemodige sådan at
tage afsked med ting, som har spillet
en stor rolle i ens liv. Men som 77årig efter et par blodpropper, så kan
jeg jo dratte om når som helst. Og
så er det rart at vide, at tingene
kommer et værdigt sted hen.
Håbet om, at bornholmerne vil
lægge vejen forbi Helligdommen og
se på gaven overskygger lange min
egen sentimentalitet ved tingene.
For det er jo den bornholmske
befolkning, jeg forærer billederne til
som tak for ophold og god behandling her på øen helt siden 1939,«
sagde han inden donationen.
Billederne havde Eli Rasmussen
købe eller byttet sig til gennem et
langt liv. Og kunsthistorisk spændte
hans samling over næsten 100 år fra
Edvard Weie til Inge Lise Westman.
Den udmærkede sig især ved nogle
meget fine arbejder af Claus Johansen, som Eli Rasmussen i sin tid
»opdagede« sammen med sin ven den tyske kunsthandler vo n Garvens
- og livet igennem var en utrættelig
lovpriser af
Udover de allerede nævnte kunstnere rummede samlingen desuden
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bl. a. arbejder af Oluf Høst, Olaf
Rude, Paul Høm, Einar H erman
Jensen, Axel Salto, Andreas Friis,
Mogens Magnussen, Poul HauchFausbøll, Børge Herman H ansen,
Jais Nielsen, von Garvens, Povl
Schrøder og den tidlige afdøde Ib
H ansens maleri af stumfilmsdivaen
Asta Nielsen.
FRA LANGELAND
Verdensberømtheden fe rierede på
Hotel Sandkaas i krigsårene i nærheden af von Garvens bolig Abildgaard, hvor Eli Rasmussen kom til
at fungere som en slags wicevært«
for de mange kunstnere, som von
Garvens gav husly i perioder i forskellige tilliggende huse.
Det drejede sig om dengang
ukendte unge navne som Else
Alfeldt, Eugene Brands, Constant,
Sv. Dalsgaard, Poul Ekelund, Helge
Ernst, George Grosz, H en ry H eeru p, Asger Jorn, Carl-Henning
Pedersen, Anton Rooskens, forfatteren Ole Sarvig og Anne og Erik
Thommesen. Sidsenævnte skulle i
øvrigt hjælpe Eli Rasmussen med at
gøre pligthugst i skoven som en del
af huslejen.
Eli Rasmussen kom til at opholde
sig på Abildgaard fra 1939 til von
Garvens død i 1953, selv om han i
de første par år ikke boede fase herovre. I 1939 havde han i øvrigt haft
sin første censurerede udstilling på
Lolland-Falsters Stifcsmuseum

Maribo og kom for første ga ng cil
Bornholm for ae besøge sin søster,
som var oversygeplejerske på Svaneke Sygehus.
De stammede fra Rudkøbing p å
Langeland, hvor Eli voksede op som
den yngste af en børneflok på ti. Fra
han var hele lille tegnede og malede
han som så mange andre børn. Men
den lille Eli var imidlertid så ihærdig, at alle hans søskende skillingede
sammen til et komplet sæt malergrej
med staffeli i julegave, da han var 11
år.
Allerede da han var 12 år fik hans
mor ham ind på teknisk skole for ae
lodde om sønnens tegnerier måske
kunne ende med ae blive brugt til
noget fornuftige. Og her sad h an så
og tegnede sammen med nogle langt
ældre kammerater, mens hans jævnaldrende legede udenfor. Men det
fandt han dog helt i orden.
TIL BORNHOLM
D a han var færdig med skolen , tilskyndede faderen ham til at lære et
håndværk. Og det blev ganske
nærliggende til, at Eli kom i lære hos
en malermester. Men som udlært
malersvend cog han igen for alvor fat
på at arbejde med sine billeder i fritiden og i arbejdsløshedsperioder.
En periode frekventerede han også
Albert Elmscedts Malerskole
Odense.
Omkring tiden for sit første besøg
på Bornholm arbejdede Eli Rasmussen i et odenseansk malerfirma. Og
når der om vinteren ikke var arbejde
til ham, tog han til Bornholm og
malede. Da fagfo reningen ville sende ham til Vestjylland og arbejde for
tyskerne, besluttede han sig til at blive heltidskunstmaler på Bornholm.
Kore tid efter sin ankomst til øen
fik Eli Rasmussen lov at udstille i
»Kunstpavillonen« i Sandkaas, som
søstrene H elga og Sofie Anker dengang forpagtede af von Garvens.
H an ejede også det hus tæt ved, som
Eli Rasmussen lejede, og de to
mænd blev hurtigt nære venner. O g
det blev von Garvens som for alvor
inspirerede Eli Rasm ussen til at samle kunst.
Von Garvens havde oprindeligt
haft et stort galleri i Hannover og
ejede en betydelig kunstsamling.
Fortrinsvis af moderne tysk kunst,
men også ring han havde samler på

ro lange rejser i Østen. H an flyttede
til Abildgaard i 1936, som han havde erhvervet allerede i 1929, da nazificeringen af Tyskland for alvor tog
fart.
Fra 1941 til 1945 ku nne han
imidlertid ikke opholde sig på Bornholm, da han var efterlyst af tyskerne. Eli Rasmussen hjalp til med at
skj ule ham på falske papirer i
København, og efter krigen cyklede
Eli Rasmussen rundt og fik de nødvendige anbefalingsskrivelser til, at
von Garvens kun ne opnå dansk
statsborgerskab.
D a h an døde, blev hans bo i Sandkaas gennemgået af auktionsfirmaet
Bruun Rasmussen for de tyske
arvinger. Det mest værdifulde indbo
blev sendt til København for at blive
solgt på auktion, mens resten afhændedes på en lokal auktion på Abildgaard.
Men siden sendte de tyske arvinger kunstauktionsfolk til København
for at tage de bedste ting med til
Tyskland og sælge dem der. Denne
fremgangsmåde faldt Bruun Rasm ussen så meget for brystet, at de
ikke gjorde alverden ud af salget af
resterne. Men det gav Eli Rasmussen
m ulighed for at erhverve en del ting
fra boet. Bl. a. små værker af C hagall, Gauguin og Picasso.
TIL SVANEKE
I 1955 købte Eli Rasmussen Nansens Gaard i Svaneke, og samme år
h oldt han sin første af en lang række
udstillinger i »Det blå Hus«. Men
ejendommen var i så dårlig stand, at
E li Rasmussen indså, at han for at
skaffe midler til restaureringen måtte supplere sine kunstneriske indtægter.
Løsningen blev at udnytte resten
af ejendommen til pensionatsvirksomhed om sommeren og selskabslokaler om vinteren, helt til han
fyldte 70 år. Og en og anden turist
gennem årene h ar gnedet sine øjne
mere end en enkelt gang over at find e sit værelse udsmykket med f.eks.
en ægte Cezanne, Rich. Mortensen
eller de store bornholmermalere.
I de senere år blev han dog ind
imellem tvunget til at sælge lidt ud
af samlingerne af billeder og antikviteter, når nødvendige reparationer
trængte sig på. F. eks. til at lægge nyt
tag og
ejendommen isoleret.

ra

Eli Rasmussen arbejdede til kort tid før sin død i juni 1997. Her er han omgivet
af malerier fra de senere år, der fra 17. august blev vist ved en mindeudstiLLing
arrangeret afKnud Hansen, Svaneke.
Skam ikke fordi han selv frøs eller
blev våd - men fo r at beskytte
»mine firkantede børn«, som han
benævnte sine billeder.
Og kunstlivet var da også på mange områder hele hans familieliv.
Igennem det fik han en utrolig stor
berøringsflade. H an var glad for at
fortælle og kunne godt lide en lille
en til næsen, når han var i godt selskab. Trods sin generelt positive og
ven nesæle livsindstilling kunne han
- særligt for år tilbage - godt være
lidt frygtet for en både skarp og til
tider ligefrem spiddende replik.
Ganske typisk fo r hans temperament og på visse områder ret så ligefremme og afvæbnende facon var
hans optræden under den indimellem ganske voldsomme debat forud
for placeringen af det kommende
bornholmske kunstmuseum i begyndelsen af 1990'erne.
Eli Rasmussen havde fået den ide,
at museet burde placeres midt på
Jomfrubjerget i Almindingen. Og
han talte varmt for sin sag tidligt og
silde. Og ofte satte han med et glimt
i øjet trumf på ved ar love, ar han
med denne placering ville skænke
sin malerisamling til museet. Men
da hans elskværdige pressionsforsøg
ikke bar frugt, var han dog ikke
mere stivnakke, end at museet altså
fik samlingen alligevel.
FINE STEMNINGER
Alt udsp rang af hans store entusiasme for kunstens sag, og med årene
blev han mildere og kom mere og
mere til at ligne sine egne akvareller,

hvor han ydede sme ypperste
præstationer. M ilde og kultiverede,
lyse og fint sansede naturskildringer.
Bedst fandt undertegnede hans hav-,
morgen- eller aftenstemninger.
Udover det omgivende bornholmske landskab fandt han ellers motiver på sine mange rejser i vintermånederne, der næsten til det sidste
førte ham rundt i det meste af Europa. Helt til Kina n åede han også. Og
alle indtryk omsatte han i malerier,
akvareller eller tegninger.
Han udstillede gennem årene
mange steder i Danmark og i de
andre nordiske lande. Bl. a. på
Kunstnernes Efterårsudstilling, og
han solgte adskillige billeder til
kunstforeninger, ligesom han er
repræsenteret på enkelte museer. En
udstilling i England blev det også til.
D esuden arrangerede han lejlighedsvis udstillinger med andre i »Det
blå Hus«. Særligt huskes det, at han
i 1990 trak Listed-maleren Andreas
Friis frem af ufortjent glemsel.
Sammenlignet med sine mange
store samtidige kan Eli Rasmussen
kunstnerisk ikke beregnes som
hørende til de fremtrædende. Trods
sin omgang med så mange af avantgardens folk fastholdt han mestendels en ret så ligetil og traditionel
udtryksform i sympatiske og ofte
diskrete billeder, som langt fra blæser beskueren omkuld. Men de
håndværksmæssige kvaliteter og den
kunstneriske redelighed er uom tvistelig. Akkurat som hans rolle i de
sidste 60 års kunsdiv på Bornholm.

JUL PÅ BORNHOLM
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Pågående billeder af stilfærdig mand
PEDER G!LKÆR - en af Bornholms berydeligste malere - boede og arbejdede fra
1962 til sin død i 1997 på Nordbornholm, og her fortæller PETER T!EMROTH
om en skabende kunstners liv med maleri, grafik og kunstformidling. js.

I begyndelsen af maj døde en af
Bornholms fremtrædende kunstnere
- maleren og grafikeren Peder Gilkær, Tejn - efter nogen tids sygdom,
knap to måneder før han ville have
fyldt 80 år. H an var kunstnerisk
aktiv omtrent til det sidste. Og på
hans malerier var det ikke til at se, at
de var lavet af en mand, der trods alt
havde befundet sig i pensionsalderen
i adskillige år.
For der er en ungdommelig dristighed og vitalitet i hans voldsomme og pågående figurbilleder og
landskabsstudier, hvis store formater
og radikale farveholdninger i den
seneste snes år uvægerlig tiltrak sig
øjeblikkelig opmærksomhed på udstillinger med den bedste bornholmske kunst.
Umiddelbart kunne man forbavses
over, at de ekspressionistisk, svulmende former og indimellem stærkt
provokerende farveudladninger var
ytringer fra en mand, der personligt
virkede som venligheden og stilfærdigheden selv og med mild lune
kunne gyde olie på ophedede debatter.
Men selv om Peder Gilkær ikke
var nogen voldsom ynder af højtravende intellektuelle kunstdiskussio-

ner og helst verbalt holdt sig ved jorden, så var han grundigt teoretisk
funderet. Og den spontane udtryksform, han fik kæmpet sig frem til,
grundede sig solidt på årelang kompromisløs søgen og eksperimenteren.
Et arbejde, som ledte ham frem til
d e enkle og frigjorte billeder i stærke
farver og store penselsstrøg med lys
og luft, hvor den formmæssige
b egejstring over yppige kvindekroppe eller bornholmske klipper, grønlandske bræer og sydeuropæiske
bjergkæder er udtryk for to sider af
samme sanselige livsopfattelse.
TRADITIONSFORNYER
I øens kunsthistorie hører Peder Gilkær til den håndfuld af gode malere
- bl.a. Niels Østergaard og Paul
Stolrze - som slog sig ned på øen i
årene efter anden verdenskrig og
arbejdede videre i en slags fornyelse
af traditionen med udgangspunkt i
naturalismen, men hvor malerens
personlige følelsesindtryk af form og
farver - som hos Niels Lergaard - er
dominerende i forhold til motivet.
Herfra er springet i øvrigt ikke
langt til den rene abstraktion. Og
enkelte af Gilkærs værker fra de

Peder Gi/kær ved den gamle kirkeskole i Ofsker, hvor han boede i de Jorste år
efter flytningen til Bornholm i 1962.
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første arbejdsår i begyndelsen af
1960'eme på Bornholm tangerer da
også denne malemåde. Men i længden fastholdtes han dog af en genkendelig motivverden som udgangspunkt. Formentlig også accentueret
af hans sideløbende flittige arbejde
med grafikken. Selv forklarede han
det således:
»Som så mange andre kunstnere
malede jeg abstrakt et stykke tid.
Men det kedede mig. Jeg vil hellere
male noget, der er levende. Et levende menneske eller et levende bjerg.
Det drejer sig jo netop ikke om et
fotografi, men om den sanselighed
en person udstråler. H vis jeg kan
opleve det og sætte det på et lærred,
så er den hjemme. Så er det godt«.
Peder Gilkær blev født i Sønderby
på Fyn, hvor hans far var lærer. Efter
skoletiden førte hans billedinteresse
ham i lære som reproduktionsfotograf på Fyens Stiftstidende. Samtidig
gik han til tegning på Albert Elmstedts malerskole, som så mange
andre samtidige fynske kunstnere.
Men han mente ikke selv, at undervisningen satte sig synderl ige spor.
KUNSTNERISK
BAGGRUND
I 1939 søgte han til København.
H ans intention var at frekventere
Rostrup-Bøyesens bekendte malerskole. Men lidt tilfældigt kom han i
stedet til at gå til undervisning hos
Bizzie Høyer, hvor der herskede
mere traditionsbundne og faste akademiske rammer, inden han i 1945
blev optaget på Kunstakademiet. I
mellemtiden var undervisningen
dog periodisk blevet afbrudt af nødvendigt almindeligt lønarbejde.
På akademiet fik han i starten
bornholmermaleren Kræsten Iversen
som professor. Og Iversen, der havde sommerhus i Svaneke, fik vakt
den unge elevs interesse for Bornholm, ligesom han også prægedes af
professorens eget ekspressionistiske
naturmaleri .
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som han ro år tidligere h avde været
med ril at stifte sammen med bl.a.
Tonning Rasmussen og Kai Linnemann og Frank Rubin.
Efter halvandet årstid erhvervede
m an så det hvide bindingsværkshus
tæt ved skoven og Tejn Aa, hvor h an
ril sin død boede og arbejdede i sit
store atelier på loftet. I d e førs te år
tog han meget ud og malede i den
bornholmske n atur. Men kun »skelettet«. Billederne blev gjort færdige
hjemme i atelieret, når oplevelserne
havde bundfældet sig. I de senere år
h oldt han mere af udelukkende at
virke i atelieret.

P A. Gilkær 1950. Selvportræt gengivet efter pennetegning.
»Den måde Kræsten Iverse n malede på, smittede af på os elever. Jeg
rør også godt sige, at hvis m an vil
lære noget af en mand, så må man er
stykke rid gå ind på vedkommendes
ideer. Så kan man smid e væk bagefter og finde sig selv«, har Ped er Gilkær forklarer mange år senere.
Bl.a. derfor var der naturligt , at
han sen ere søgte over i Vilhelm
Lundsrrøms klasse, hvor han prægedes i retning af er mere ku bistisk
betonet og forenklet flademaleri.
Begge indflydelser kom til at danne
grundlag for hans arbejde resren af
liver. D esuden var han i p erioder
flittig på G rafisk Skole hos Holger J.
Jensen , inden han forlod akademier
i 1949.
T IL BORNHOLM
Peder G ilkær kom for første gang til
Bornholm i 1948, hvor han tilbragte
sommeren i Tejn. H er udføne han
er række raderinger, men tilsyneladende ingen malerier. Forklaringen
er muligvis, ar de stærke farver i det
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kraftige bornholmske lys simpelthen
kan virke lammende på en førs tegangsbesøgende kunstners koloristiske ambitioner. Samme oplevelse
kom også kunstmaleren Mogens
H en z ud fo r ved sir første Gudhjem-ophold.
Samme år, som Gilkær får sine
første indtryk af Bornholm, var han
i øvrigt debuteret på Kunstnernes
Efterårsudstilling, hvor h an udstiller
jævnligt op igennem 1950'erne, ligesom han optræder på forårs- og efterårsudstillingerne på C harlo ttenborg. Og gennem en del udlandsrejser, særligt til Sydfrankrig, finder han
en fo rl øsende basis fo r sit maleri.
T il Bornholm kommer han igen i
1956, hvor han tilbringer sommermånederne på øen. Og han finder
f.eks. sine motiver blandt fiskerne på
molen . Men helårsbornholmer bliver han først, da han i 1962 med
hustruen Birgit og børnene rykker
ind i den gamle kirk eskole i Olsker.
Samme år træder han i øvrigt ud af
kunsrnersammenslurningen PRO,

G LEM DE T RÆTTE
BILLEDER
En Grønlandsrejse i 1977 blev skelsættende for Gilkærs kunst i de sidste tyve år af hans liv. D er bliver
udpræget højere til loftet i h ans billeder, hvor stærke farvekontraster er
fast strukturerede i et flademaleri,
hvor traditionelt perspektiv ophæves. I stedet arbejdes musikalsk
med farvernes og kontrasternes
rumskabende muligheder.
Peder G ilkær er repræsenteret med
grafik på Kobberstiksamlingen i
København og med grafik og malerier på Bornholms Kunstmuseum,
Aarhus Kunstmuseum og Ystad
Kunstmuseum. Og han havde både
store retrospektive separatudstillinger på Bornholms Kunstm useum og
Aabenraa Museum, ligesom han var
selvskreven, når bornholmsk kunst
skulle præsenteres rundt i D anm ark
og i udlandet.
Som mangeårig formn ingslærer på
den daværende Rønne Statsskole
formidlede han kunsten di rekte til
ungdo mmen og var med til at åbne
elevernes øj ne for nye sider i livet.
Og endelig var han igennem flere år
formand fo r Bornholms Kunstforening, hvor han rog initiativ til
mange udstillinger. Bl. a. en om
unge bornholmske kunstnere.
Selv havde han følgende karakteristik af sine mål: »Jeg genskaber oplevelsen, gør den til er billede, gør det
endnu stærkere, det skal være dristigt uden at være groft, enkelt og
klare, på en gang logisk og med farvefantasi. Når liver er dejligt, laver
jeg dejlige billeder, derfor må I
glemme de dårlige og trætte rider,
hvor jeg laver de trætte ting.«

LIVET GÅR VIDERE
(2. del)
B IRTE NøRREGAARD P EDERSEN afilutter her sine meget ve/skrevne erindringer fra de forste
efierkrigsår i det bomberamte Rønne. De tidligere bidrag DE SAGDE DER VAR FRED og
L!VET GA R VIDERE (1) kan læses i ] UL PA B ORNHOLM årgang 1995 og 1996 js.

Ved middagstid mandag den 14.
m aj 1945 - præcis en uge efter at de
første bo mber faldt - bevægede
mine forældre og jeg os lidt famlen d e ind på en ban e, der i sidste ende
sk ulle føre tilbage til normale tilstande. D er vidste vi bare ikke på
d et ridspunkt.
Det fø rste, der skete, var, at folk
fra gasværker kom og checkede
gasinstallationerne og gav os tilladelse til at åbne for gassen. Det betød,
at vi igen kunne
varm mad og
varmt vand til personlig hygiejne,
rengøring og tøjvask. Ligeledes blev
d er åbner fo r elektricitetsforsyningen, så vi kunne ra lys i vore overlevende lam per, og elektrisk drevne
maskiner i bagerier kunne tages i
b rug. T il vores nedbrudte telefon
var der derimod inge n hjælp at hente foreløbig.
Min far fik efterhånden ovnen op
i nærheden af de nødvendige varmegrader, uden at ovnen faldt sammen.
Vores lærling, deltids-svend og byd reng meldte sig under fanerne, og
efter flere timers ihærdige bestræbelser fik jeg fra onkel Eriks uskadte
telefon fat i en abonnent i Vang,
som ville påtage sig ar bede vores
ekspedi trice, som var taget hjem til
sine forældre, om at vende tilbage til
R ønne.
Vore leverandører kom pø om pø
m ed diverse råvarer, og i fo rretningen fik vi sat en lille beskeden glasrude ind midt i bræddeafdækningen
af butiksvinduet, således at vi fik en
sm ule dagslys ind, og folk fra gaden
k unne se, at der va r brød at ra.
O mkring 17. maj åbnede vi fo rre tn ingen for lavt blus. D a var beboerne i nabolaget vendt hjem igen d e af dem der al tså stad ig havde

ra

noget, der lignede et hjem , og gensynsglæden var sto r. Men så var der
jo russerne. Vi var bestemt ikke stolte af siruationen , da de første myldrede ind ad butiksdøren. H vad var
de fo r men nesker? Og hvordan skulle vi kommunikere med dem ?
Lige som de nu borttransporterede
tyskere, var russerne vildt begejstrede for danske flødeskumskager. T il
tyskerne havde vi begrænset salget til
to kager til hver. Men russerne var jo
officielt vore venner, så til dem solgte vi alt, hvad de ønskede, som ikke
var ratio neret. En lille tyksak kom
hver dag og hentede en hel lagkage.
Om h an åd den hele selv eller delte med andre, ved jeg ikke, men han
blev i hvert fald i løbet af kort tid
umiskendeligt endnu tykkere.

NY FRISURE
Alle de russere, der kom i vores forretning, var venlige, glade og kontaktsøgende, ville gerne snakke og
spøge med os; men det var desværre
temmelig begrænset, hvad det kunne blive til.
D e kvindelige, russiske soldater
var uhyre lattermilde, og f.eks. var
de ved at grine sig fordærvede ved
synet af vore små enøre-mø nter.
Karakteristisk for disse kvinder var
deres frisure, og i løbet af ingen tid
rendte også halvdelen af Rønnes
unge døtre rundt med to fletninger
lagr parallelt oven på hovedet.
Vi havde på intet tidspunkt kontroverser med russerne, og jeg er
overbevist om, at havde vi kunnet
tale ordentligt sammen, ville både de

~~~~~~~~~~~
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Et russisk militærorkester gav flere koncerter på Store Torv i sommeren 1945, og
når programmet var overstået, spilledes der op til dans. Jeg selv befinder mig om
tilskuer udenfor billedet - og udenfor dansen.
J UL PA BORNHOLM
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og vi have haft udbycre af bekendtskaber. Men som vilkårene nu
engang var, måtte vi forsøge ar gøre
os forståelige ved hjælp af tegnsprog,
og det kom der mange pudsige episoder ud af. F.eks. væltede jeg med
min cykel og måtte op til doktor
Hage oven på Diskontobanken (nu
BG Bank) for ar fa behandler nogle
fælt dybe sår på den ene al bue og
der ene knæ.
D a jeg efter endt behandling kom
vaklende ud på Store Torv som en
slagen kriger, blev jeg straks omringet af en gruppe soldater, som med
åbenbar deltagelse besigtigede mine
fo rmidable forbindinger, pegede op i
luften og råbte: »Bom bom bom?«
Jeg forsøgte så ved hjælp af regn
og underlige gerninger ar gøre dem
begribeligt, ar jeg ikke var blevet
sårer under bombardementer, men
var væltet med min cykel. D et har
urvivlsomr været en særdeles komisk
fo restilling, men de forstod mig!
Inden jeg vaklede h jemad, stak de
mig h ænderne fulde af russiske cigaretter, som mestendels bestod af lange paprør med en lille smule tobak i
den ene ende.
Er ganske særlig charmerende element i russernes tilstedeværelse var
deres sang. H ver aften ved mørkets
frembrud hele sommeren igennem
kom de marcherende, jeg ved ikke
hvorfra og hvortil, måske til M issionshoteller i G rønnegade. Undervejs
ned ad Snellemark sang de fle rsrem-

Her er jeg som konfirmand 30. september 1945.
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migt deres hjemlands vemodige sange, så vi, der sad i vore huse og !ytrede, fornemmede deres længsel efter
hjemmet og familien og rørtes derved. Der var sandelig noget helt
ande t end ryskernes anmassende
krigssange.
Omkring en uge efter, at vi var
flyttet hjem igen, blev spærretiden
ophævet, således ar vi igen måtte gå
ud efter klokken 21, og rutetrafikken til der øvrige land blev ge noptager. Hovedparten af ryskerne, militære og civile, var da på russernes
foranledning trans porterer til Kolberg på den ryske nordkyst om bord
i en armada af bornholmske skibe af
alle k ategorier.
Jeg så, hvordan de slagne ryske soldater, som siden russernes landgang
havd e været interneret i en opsamlingslej r inde på øen, kom marcherende, eller måske mere korrekt
sjokkend e, ned gennem den udbombede Snellemark med kurs mod havnen og en uvis fremtid. D e udgjorde
er jammerligt syn, og under andre
omstændigheder kunne man m åske
være faldet fo r fristelsen til at føle
medynk, men syner af ruinerne af
mine venners huse på begge sider af
gaden aflivede øjeblikkeligt sådanne
ideer. D er var ryske rnes skyld der
hele! Så ingen medfølelse. Snarere
lidt ufin skadefryd.

ar min fa rfars ejendom stod i flammer. Gennem de sprængte ruder i
onkel Andres forretning kunne Helge Hansen se fl ere stativer med er
berydeligt antal kjoler, som ilden
endnu ikke havde nået. Modigt og
beslutsomt hentede h an alle de kjoler, han kunne slæbe, ud af den
brændende bygning og bar dem
hjem ril sin egen bolig, der stod
nogenlunde oprejst.
D er var en stor overraskelse for
onkel Andre, og nu måtte han så,
inden han flyn ede ri! København, se
ar
disse kjoler solgt, hvilket ikke
skulle volde vanskeligheder i de
meget tøjknappe rider. H an manglede jo desværre et forretni ngslokale ar
sælge kjolerne fra, men der fandt
han råd for. Vores spisestue, med
dør ud til haven, var er brugbart
alternativ, fastslog han.
Om eftermiddagen d. 31. maj
troppede han op med et hav af kjoler. (Ingen turde på noget tidspunkt
under krigen spørge om, hvordan
han stedse kunne præsentere et ganske righoldigt varelager). D esuden
medbragte han nogle lånte garderobestariver og et lånt spejl i legemsstørrelse, som alt sammen blev stiller
op i spisestuen. Samtidig var der
annoncer for der usædvanlige udsalg
i aviserne, som nu var kommet til
live igen.
Jeg behøver næppe fortælle, ar
EN KJO LE MED
min mor og jeg prøvede kj oler hele
GULDBRODERI
narren, inden udsalget skulle begynD a ruteforbindelserne til Køben- de fredag den 1. juni.
havn nu var kommer i gang ige n,
Alle kjolerne blev solgt i løber af
vendte en dybt chokerer onkel
to dage. M in mor købte en m ørkeblå kunstsilkekj ole med perlebrodeAndre hjem. Efter ar han grædende
havd e konstaterer, at både hans for- ri; vores ekspedi trice faldt for en sort
kjole med hvide zig-zag bo rter, som
retn ing og hjem var borte, beslunede h an på steder at flytte ril Køben- hun skulle bære ril sir forestående
havn og begynde en ny tilværelse bryllup; og jeg fik en bordeauxfarder.
vet, silkeagrig sag med en bunke
Men inden han drog af, skete d er knapper og snorebroderi som erstatnoget ganske uventet. Slagtermester ning fo r min brændte andendagskjole. Jeg var ikke særlig begejstrer for
Helge Hansen, som havde forre tning og bolig længere nede i Nyga- den. Jeg ville meget hellere have haft
de, kom og fortalte, ar han h avde en meget yndig kjole af sort silketaft
snydt sig til ar blive i sit hjem , overbroderer med rynde guldrråde i
med ens bye ns øvrige borgere var er ler blomstermøns ter - og midten
evakuerer. H an havde således af hver blomst på kjolens ove rdel var
opholdt sig i sir hus under der store markeret med en rød rhinsten. Jeg
havde forelsker mig voldso m t i den,
bombardemen t ti rsdag d. 8. maj om
form iddagen.
men selv om jeg plagede dygtigt,
D a bombardementer var stil ner af, , fastslog min mor, ar der kunne der
begav h an sig fort umlet ud på absolut ikke blive tale om. Den var
alt for dyr.
gaden, hvo r han straks konstaterede,

ra

Da alle kjolerne var borte, bøjlerne pal<l<:et ned i en sto r papkasse, og
sp ejl og stativer kørt ud i gården,
skete der intet m indre end et mi rakel. Onkel Andre stak hånden ned i
bøjlekassen, og op kom den guldb roderede d rømmekjole. »Værsgo
Bine, den skal du have,« sagde han
m ed et lille konspiratorisk glimt i
øjer. H an vidste ud mærker, at jeg
ikke brød mig om den bordeauxfarvede kreation. Samme aften drog
han til København, hvor han blev
boende ind til han fa år før sin død
fly ttede til H illerød.
ARBEJDE I D ØGNDRIFT
Tilbage var fa rfa r, onkel Car l Jo han ,
tante Magda og min lille kusine
Karen. D e fik i fø rste omgang husly
hos tante Magdas foræld re, fhv. slagtermester Aksel M ortensen og fru
Frida i deres villa på Strandvejen,
indtil de kunne komme i hus i
resterne af fa rfa rs lejlighed, som efter
en nød tørftig reparatio n kunne
be boes midlertidigt.
To vitale spørgsmål trængte sig
med det samme på. Hvo rnår og
hvordan kunne en ny bygning rejses,
og hvordan ku nne farfa r fastholde
de store, faste leverancer han havde
til udsalg, restaurationer, to kø rende
brødruter (en i byen og en i oplandet) m.m ., indtil han selv kunne
komme i gang i et nyt bageri? Der
fø rste spørgsm ål kunne il<l<:e besvares
lige her og nu, men på det andet
spø rgsmål var svaret nærliggende.
Far far flyttede ned til os i spidsen for
onkel Carl Johan, bagersvend Pelle,
to lærlinge, en bagerikarl , to kuske
og en pige.
D et var mildest talt en kraftig
ud videlse af den normale arbejdsstyrke, og det er ikke fo r meget sagt,
ar huset foreko m temmelig overbefolker. Alle stod nærmest på nal<l<:en
af hinanden, medens de arbejdede i
døgndrift - stadig med en beskadiget ovn, som blev presset ti l det
yd erste.
D er gik dog ikke ret lang rid, før
en hidkaldt ovneksperr ovrefra dukked e op og besigtigede skaderne på
ovn en, som lykkeligvis begrænsede
sig ti l revnen i ovnens »tag«. Revnen
havde il<l<:e forplanter sig ned i
ovn en og f.eks. beskadiget kanalerne.
D en bedste måde at udbedre ska-

Konfirmandholdet i andendagstoj fotograferet uden for Set. Nicolai Kirke I.
oktober 1945. Siddende midt på forreste række pastor Vi~o Nielsen. Jeg står lige
bag pastoren
den på var at udfylde revnen m ed
cement, så godt som det nu lod sig
gøre, og derpå, for at hindre et
større varmetab, bygge et helt »hus«
oven på den altan, hvis gulv var lig
m ed ovnens »tag« med revnen.
HÅN DVÆRKERE O G
FORSIKRING
Så begyndte et sandt mareridt.
H åndværkere! Alle havde brug fo r
dem, og fra alle egne af landet
strømmede de ril for at give en hå nd
med. Alligevel var det noget af en
nådessag at fa aftaler i stand med
håndværksm estrene. D et gjaldt så at
sige om at komme først til mø lle.
Samme princip gjald t i bestræbelserne på at skaffe byggematerialer.
H avde der h ersket kaotiske tilstande i h uset fø r håndværkerne, så blev
der der rene ragnarok, da de h oldt
deres indtog. I takt med deres fremmarch gennem huset måtte vi indo rd ne os under ko nstant skiftende
vilkår. Således sov vi i ugevis hver
nar i skiftende rum på en madras på
gulvet; det var undertiden håbløst at
fi nde er fredeligt sted at læse lektier;
der lugtede m odbydeligt overalt; det
trak og det larmede, og alle var irritable og bekymrede - bekym rede
ikke mindst fo rdi der kom stadig flere russere til øen medbringende sto-

re mængder krigsm ateriel og alskens
krigsbytte, som blev stabler op på
havnen. Vi måtte spørge os selv: Ville russerne nogen sinde fo rlade os
igen ? Var vi ligefrem blevet solgt ril
russerne? Skulle vi hellere d roppe
genopbygningen og stikke af, medens rid var?
Et andet besværligt problem var
forsikringern e. M an skulle um iddelbart tro, ar det var no k at ud fæ rdige
en liste over, hvad man havde
m istet, og så fa erstatn ing på basis af
den. Men nej. Jeg ved ikke, hvordan
skaderne på huset blev registreret,
m en når det gjaldt ind bofo rsikringen, forlangte forsikri ngsselskaber en
komplet fo rtegnelse over al t, hvad
der havde været i huset inden bo m bardementet m ed o pgivelse af tingenes alder og anskaffelses pris; og ud
fra den fo rtegnelse skulle der laves
en liste over, hvad der var gået tabt.
Mi n mo r sprang næsten i luften,
da h un blev stillet over fo r et så h orribelt krav. M en der var heldigvis
hjælp at få. Fru Rosa Gram, gift
med tidligere skotøjshandler G ram,
havde påtaget sig tjansen som skades-opgørelses-m edhjælper. Udstyret
m ed kladdeblo k og fyldepen mød te
hun op og registrered e alt, hvad vi
havde, og hvad der var gået tabt.
Der tog vist flere dage, og derpå
JUL PA BORNHOLM
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kjoler, nederdele, shorts og meget
mere. Jeg selv syede egenhændigt (!)
en smart skjortebluse, som på ryggen var prydet med sækkens påtrykte varebetegnelse og firmamærke:
140 LBS. GROSS WT. - WHITE
FEATHER - HARD WHEAT
FLOUR - THE BUHLER MILL &
ELEV CO. - BUHLER. KAN.
USA. Trykfarven kunne ikke umiddelbart vaskes af, og der var flere af
mine kammerater, der gjorde sig
lystige over min bagside. Men det
blæste jeg på. Jeg var stole af mit
værk, og da blusen havde været gennem 10-15 gange kogevask, var air
forsvundet. I dag, 50 år efter, er en
sådan rygprydelse højeste mode.

Et af de store russiske transportsleibe som lagde til ved Øernes Kaj for at bringe
materiel og gods hjem til Sovjetunionen.
lavede hun i samråd med min mor
den relevante liste over icuslåede
eller forsvundne effekter. Min mors
temperament var nok lige på bristepunktet, men fru Gram, der som
altid udstrålede en kn usende ro og
besindighed, fik det hele til at glide
og var til stor hjælp. Jeg ved ikke,
om hun opererede på eger in itiativ
eller var hyret af forsikringsselskabet.
Lykkeligvis havde mine foræld re, i
modsætning til så mange andre, haft
deres forsikringer ajourførte og i forbilledlig orden, og jeg tro r ikke, at
de - da alt var gjort op og erstattet havde lidt et økonomisk tab, der var
værd at snakke om.
HJÆLP U DEFRA
Til hjælp for dem, som var mindre
heldige end os, blev der meget hurtigt iværksat en stor landsindsamling
af penge, tøj og bohave, og offerviljen var enorm. Forsvundet som dug
for solen var derfor snart den knugende fø lelse af total forladthed og
glemsel, som havde tynget os i tragediens første dage.
Til genhusning af de familier, d er
stod uden tag over hovedet, forærede den svenske stat os er meget stort
antal træhuse, hvis ind rern ing og

18

JUL PA BORNHOLM

udstyr imponerede os almindelige
rønneboere, så vi var ved at tabe
både næse og mund. Det var flot
gjort af Broderfolke t.
Fra fagfæller »ovre« kom der hjælp
til bomberamte kolleger. En formiddag, da jeg kiggede ind i vort ryddede og halvt nedbrudte konto r, stod
mine forældre og flere andre i en
kreds derinde og kiggede interesseret
på noget, d er lå på gulvet. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være en
h alvanden til to meter lang, cylinderformet tingest, pakket ind i groft,
gråbrunt p apir og omsnøret med
kraftig papirsnor.
Medens alle ivrige d iskuterede,
hvad den mon kun ne indeholde, fik
vi snoren filer over, og pakken åbenbarede sir indhold: Er stort antal
hvide, brugte melsække af det dej ligste lærred af amerikansk oprindelse,
sendt os af Centralforeningen af
Bagermestre i Danmark. D et var
sandelig en gave af format.
Så snart sækkene var vasker rene
for melstøv, blev de sendt til syersken, Karen Olsen, Storegade 11,
som gik løs på dem med udtale
begejstring; og vi fik et bj erg af nye,
hårdt tiltrængte viskestykker, pudevår, bageriforklæder, arbejdsskjorrer,

SKOLEFRI O G BADEFORBUD
Midt i alle de kvaler vi hver dag h avde at slås med, glædede jeg mig i al
hemmelighed over en positiv følge af
hele tragedien. Al skolegang blev
suspe nderet indtil midten af august.
D e elever, der skulle tage studentereller realeksamen, slap for munddig
eksamen og bestod simpelt h en på
deres årskarakterer.
Konfirmandundervisningen , som
jeg som vordende konfirmand deltog i, blev genoptager i slutningen af
maj og varede ri) den ordinære sommerferie og foresatte så efter sommerferien.
Beklageligvis blev adskillige skibe
m ed tyske flygtninge sænket af russiske bomber i dagene omkring 7. og
8. maj. Der foranlediged e amtslæge
Svend Koefoed til ar udstede totalt
badeforbud ved Bornholms kyster.
Det var ærgerligt, syntes jeg, n år jeg
nu netop havde !aer ekstra lang
sommerferie med rid til at dyrke
min yndlingssporr. »Du far tyfus,
hvis du så meget som dypper tæerne,« advarede min mor, så alvoren
ikke var til at misforstå. Alrså holdt
jeg mig langt fra der våde element.
Ikke desto mindre lykkedes det mig
alligevel at blive alvorligt syg, ikke af
tyfus, men af en meningitis, jeg havd e rager mig ril, guderne må vide
h vor.
I flere uger var jeg indlagt på
Bornholms Amtssygehus, hvor jeg
fik en fremragende pleje under
ledelse af overlæge Olsen og afdelingssygeplejerske frø ken C h ristensen . Takker være moderne sulfap ræparater blev jeg, om end lidt slat-

ten, mig selv igen; dog ikke helt
uden varige men.
Medens jeg lå der og blev dygtigt
forkælet, kæmpede familien videre
på alle fronter. Mine forældre sloges
med håndværkere og forsikringsfolk.
Min bedstefar udkæmpede hele
sommeren en sej kamp med leverandører, der alligevel ikke kunne
fremskaffe lovede byggematerialer til
tiden og håndværkere, der ikke overholdt indgåede aftaler i forbindelse
med genopretningen af ejendommen ved kirken, hvor han og bedstemor nødvendigvis måtte i hus i
lej ligheden Kirkestræde 2, inden det
blev for koldt at bo i deres midlertidige logi i havehuset.
Farfar brugte sommeren igennem
uendelige tider på møder med arkitekt, håndværkere, byggemyndigheder, sagfører og pengeinstitut. Det
gjaldt frem for noget andet om hurtigst muligt at få bygget et nyt bageri, hvor det nedbrændte bageri havde stået i bagerigården . Forhuset,
med facade mod gaden, skulle så
komme i anden række, men også det
hastede. Farfar og onkel Carl Johan
med familie så frem til at kunne flytte ind i nye, komfortable lejligheder.
Men endeløse hindringer skulle
overvindes, inden der kunne tages et
eneste spadestik. Farfar og byggemyndighederne
(Arkitekthjælpen)
var afgjort uenige om, hvordan de
nye bygninger skulle se ud. Farfar
ville, når han nu af omstændighederne var tvunget til at bygge, bygge
så stort som muligt. Jeg ved ikke,
hvor høj, han ønskede bageribygningen i gården, men hans planer blev i
hvert fald forpurret. Det syntes, som
om intet i denne verden måtte blive
så højt, at det kunne komme til at
kaste skygge over møddingen i amtmandens bagvedliggende park. Planerne for forhuset, som efter farfars
mening skulle være i tre fulde etager
plus en tagetage, blev også nedstemt
med den begrundelse, at et hus i den
højde ville virke for voldsomt i gadebilledet. At der var skrigende mangel
på boliger, tog man åbenbart ikke så
tungt.
Den 30. september blev dagligdagens genvordigheder og trakasserier
for en kort stund afbrudt af et festligt indslag. Jeg blev konfirmeret af
pastor Viggo Nielsen i Ser. Nicolai
Kirke. Mit dyrebare hvide silketaft

med blomstermotiver var blevet syet
til en smuk, lang konfirmationskjole
af byens førende dameskrædderinde,
Karen Kildegaard, som h<i.vde systue
i Antoniestræde oven på fotograf
Yhr. Til min hemmelige fryd kunne
jeg fastslå, at min kjole, sammenlignet med de andre pigers, var i absolut topklasse. Desværre kunne onkel
Andre ikke være til stede og se mig i
al min pragt. Men vi havde en dejlig
fest, og jeg fik mange gaver, deriblandt syv pudderdåser, fire cigaretetuier, tre sæt toiletgarniture i bronze, tre brocher, fire par øreclips og to
armbånd i sølv.
NYE SORGER
Efter lang ventetid, og efter at have
måttet gå på mange kompromis'er,
modtog farfar omsider midt i
december den endelige byggetilladelse til den ejendom, der står der i
dag, og som nu er i familien Rothes
eje. Få dage efter, helt præcis lillejuleaften sidst på eftermidagen, fandt
tante Magda farfar død i stuen. Alle
de dramatiske begivenheder, uvisheden om fremtiden, sorgen over tabet
af den gamle ejendom, som havde
været i slægtens eje i mange generationer, og alle divergenserne med
byggemyndighederne havde været
for meget for hans hjerte.
Dagen efter fandt jeg under juletræet en lille pakke »Til Birte fra
Farfar«. Opløst i tårer pakkede jeg
en lille flaske kostbar parfume ud min allerførste flaske rigtig parfume
af fransk oprindelse, ikl<e bare en
banal eau de cologne. Jeg nænnede
aldrig at bruge den og smed først
flasken ud ti år senere, da det gik op
for mig, at indholdet var fordan1pet.
Efter farfars død måtte onkel Carl
Johan, som hele tiden havde været
udset til at føre firmaet videre efter
farfar, overtage byggeprojektet, og i
foråret 1946 kom man i gang med
at opføre bageribygningen i gården.
SKOLEBAL I »STRIEN«
Lørdag den 16. marts 1946 var jeg i
skole som sædvanlig, men mine tanker har nok ikke i udpræget grad
koncentreret sig om tyske verber og
ligninger med flere ubekendte. Der
skulle være skolekomedie og -bal i
»Industrien« i Sankt Mortensgade
om aftenen, og mine tanker har nok
mest kredset om balkjole og kavale-

rer. Et huskede jeg dog midt i mine
baldrømme. Straks efter skoletid
skulle jeg hen i boghandler Ernst G.
Olsens midlertidige forretningsbarak
på tomten af hans boglade i Snellemark og hente nogle bestilte noder,
jeg glædede mig meget til.
Medens jeg stod inde i baral<ken
og ventede på, at Ernst skulle finde
noderne frem fra nogle temmelig
uoverskuelige rodebunker, kom en
eller anden storkende hen ad de
smalle trædeplanker, der fra gaden
fø rte over tomtens snesjap og søle
frem til barakdøren, og råbte: »Russerne rejser! Russerne rejser! «
Vild jubel! Og dyb lettelse. Det, vi
il<ke rigtig havde turdet tro på, var
sket.
Det blev alle tiders skolebal med
høj stemning. Få dage efter begyndte russerne at udskibe mandskab og
materiel fra havnen i Rønne, og den
5. april var jeg sammen med mine
klassekammerater på havnen og
overværede det historiske øjeblik, da
de sidste russere gik fra kaj om bord
på et russisk marineskib, medens et

Min far, bagermester Peter Didriksen,
med en bakke kager fo ran en af skovrestauranterne, fo rmentlig Skovly. Bemærk bilen i baggrunden. Der blev
forst bevilget benzin (på rationeringskort) i fo råret 1946, så billedet må
være taget efter det tidspunkt, og før
Carl Johan kom i gang i det nye bageri i SneLlemark i sommeren 1947.
Skovly var hans - og tidligere farfa rs ln mde.
J UL PA BORNHOLM
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Mine bedsteforældre, Marie og Andreas Petersen, fejrede guldbryllup den 13.
maj 1946, og billedet er taget i dagligstuen i Peters Bageri, Storegade 21, Rønne,
umiddelbart inden gæsterne indfandt sig til festmiddagen . Siddende forrest guldbrudeparret og på armlænet af bedstemors stol datterdatteren Sonja Bigum.
Stående fra venstre: Datteren, (min moster) Ellen Bigum og hendes mand, karetmager i DSB Aage Bigum. Midt i billedet står jeg (i konfirmationskjole) og derefter min far, bagermester Peter Didriksen og min mor Inger Didriksen (iført
den sorte selskabskjole, som først blev stjålet og siden dukkede op på skraldebøtte/åget. Efter en kemisk rensning var den så god som ny. Se herom i årg. 1996).
militærorkester spillede, og der affyredes bragende kanonsalutter under
skibets sejlads ud af havnen.
GULDBRYLLUP
Den 13 . maj samme år fejrede bedstefar og bedstemor guldbryllup. D e
var nu endelig installeret i deres
nyrenoverede lejlighed i Kirkestræde
2. Straks fra morgenstunden var der
fuldt hus. Til min beklagelse skulle
jeg til skriftlig eksamen og måtte
forlade der glade selskab allerede
klokken lidt i otte.
Men om aftenen var jeg med igen,
da mine forældre holdt en fornem
guldbryllupsfest hjemme i Storegade. D et blev en stor glædesfest,
naturligvis fø rst og fremmest i anledning af guldbrylluppet, men sandelig også fordi vi nu endelig følte os
som frie danskere igen. Pyt så med
at væggene i spisestuen måtte dækkes af dannebrogsflag for ar skjule
revner og huller, pyt med at betrækket på vore srole var skåret i laser af
glasskår og pyt med at lofter over
middagsbordet var krakelerer og
fuldt af buler, så man måtte frygte,
ar der hele når som helst kunne ris ikere ar falde ned.
Vi var nogle og tyve til bords og
fik en overdådig middag med suppe
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- fisk - steg og dessert med diverse
vine, som vist nok alle var af dansk
afstamning og indkøbt hos vores
marmeladeleverandør. Der var god
stemning og adskillige taler og sange, som sig hør og bør. Efter middagen serveredes der i dagligstuen og
kontoret rigtig kaffe! (hvor i al verden den så kom fra?) med kransekage, som vi ellers ikke havde ser i flere
år. Min far havde bestukket en leverandør til ar skaffe rigtig, ægte kransekagemasse, som man endnu på det
tidspunkt skulle have en vis mands
oldemor til hjælp for at få fat i.
Inden festen sluttede, serveredes
der natmadssnitter med rhe, øl og
sodavand efter behag.
HERRER I EGET HUS
Lillejuleaften 1946 forlod den sidste
håndværker endelig vort hus. H vilken usigelig lettelse og befrielse der
dog var!
I juni 1947 var onkel Carl Johan
kom mer så vidt, ar han kunne
begynde at bage i sir nye bageri, og
samtidig etableredes en midlertidig
bagerbutik i en ti lstødende stald- og
garagebygn ing. D et betød fa rvel ril
Carl Johan og hele hans mandskab
fra vores bageri.
Vi havde med glæde hjulpet ham

og farfar så godt, vi kunne, da det så
sortest ud, og vi glædede os af hele
vort hjerte med onkel Carl Johan og
tante Magda, da det endelig gik
fremad for dem. Og så kunne vi
omsider puste ud efter mange måneders hektisk aktivitet.
Da nu lykkeligvis Carl Johans ny
bageri var kommer i gang, var der
rid for ham ar rage far på bygningen
af forhuset. H an og tante Magda
flyttede fra resterne af farfars gamle
lejlighed, som nu skulle rives n ed,
ind på mellofret over det ny bageri.
Her boede de under primitive forhold i halvandet år, medens Carl
Johan, der var allergisk over for
mangt og meget, led slemt under
påvirkninger fra forskellige byggematerialer.
I sommeren 1947 påbegyndtes
opførelsen af der ny forhus, og i
sommeren 1948 kunne den ny
bagerbutik og konditorier åbnes
samtidig med, at den første af de
andre butikker blev udlejet, og den
første famil ie flyrrede ind i en af lejlighederne. D e sidste, der flyttede
ind i en ny lej lighed, var onkel Carl
Johan, tante Magda og kusine
Karen. Det skete lige inden jul samme år. Juleaften var en sror del af
familien samlet hos dem i den ny
lejlighed , og under hele julemiddagen sad man og ventede på festens
clou - ikke juletræet og gaverne,
men den højtidelige åbning af en
flaske af farfars hjemmelavede vin af
druer, der havde vokser på vestmuren af det nedbrændte bageri.
Tante Magda havde på mirakuløs
vis reddet flasken fra ødelæggelse og
derefter passet på den med stor
omhu i flere år for ar kunne åbne
den i respekt og ærbød ighed for farfars minde, når alle strabadserne
efter bombardementet var overstået.
Det srore øjeblik var kommet.
Proptrækkeren blev sat i, proppen
trukket op, og flasken, som var uden
etiket, viste sig at indeholde - ægte
hjemmelavet, kernesund og vitaminrig hyldebærsaft!
En uge senere, nytårsaften, var der
fest i mit hjem i Sroregade. En vis
Ole Nø rregaard Pedersen h avde
gjort sin entre i fami lien og blev
denne aften fo rlovet med husets datter. Der er efter tilskyndelse fra vore
dø tre, at jeg har skrevet den ne beretnmg.

TORVET

I NEXØ
Torvet i Nexø har en omskiftelig historie bag sig, og her fortæller byhistorikeren, tidligere
skoleinspektør P OUL H ARJLD, om forgangne tiders torvehandel - og om nexøborgere, bygninger og forretninger, der gennem de mange år har sat præg på byens centrale plads. js.

Siden 1908 har Torvet haft den
størrelse, vi kender i dag. Adskillige
gange er pladsen blevet lagr om, og
der nuværende udseende stammer
fra den store omlægning i 1996.
Oprindelig lå byens torv nede ved
havnebatterier og rådhuset (nuværende museum), og handelen foregik
nogenlunde på der strøg, hvor nu
Strandgade ligger. Resens kort fra
1684 viser denne placering.
Ved byens 600 års købstadsj ubilæum i 1946 skænkede Sparekassen
byen er springvand, som blev anlagt
midt på torvet. I midten sender den
lille havgud Triton vandsrrålerne ud
af munden, og på siderne af den
sekskantede sandstenskumme kan
m an læse byens omtumlede historie
i korte sentenser.
Bygningerne rundt om pladsen og deres forgængere - fortæller også
historie. En skildring af dem og
deres beboere kan give er inreressanr
indblik i ridernes skiftende vilkår.
TORVEHANDEL
For hundrede år siden var Torvet
berydelig mindre end i dag, fo r
Arbejdsgården fyldte den østre halvdel af den nuværende to rveplads.
Fredag var torvedag, og der meste
af den lille plads var optaget af de
handlendes boder. Tre af byens slagtere havde deres faste plads, og gartne r Bjerregaard mødre også hver uge
frem med sine grønne varer.
Op mod jul kom landmændene
ind til byen og tilbød slagtede ænder
og gæs. Som er nyt indslag solgte de
juletræer.

Efter ridens skik skulle husholdningerne være velforsynede ril juleridens fesrligh eder, der i mange tilfælde varede ril Hellig Tre Konger, så
handelen på Torvet var livlig op til
høj riden.
Af og ril kom »porrerne« fra Rønne og falbød deres lerkar. Trommeslageren blev sendt rundt, så folk
kunne vide, at de nu kunne få deres
krukker og stegesøer fornyer.
ARBEJDSGÅRDEN
Erarsrådinde Marie Kofoed er kendt
som en særdeles velhavende og
rundhåndet legatsrifter, der med sine
store midler støttede sociale og kulturelle forhold på Bornholm.
I 1812 skænkede etatsrådinden
6.000 rigsbankdaler sølv ril skolen i
Nexø og 8.500 rigsbankdaler til en
såkaldt arbejdsgård.

D er sidste beløb blev anvendt ri!
ar erhverve en gammel gård, der
ikke lå langt fra der seed, hvor hun i
1776 som 16-årig var flytter ind
som købmand Jochum H erman
Anchers hustru.
Der rog sin rid ar få bygningerne i
orden til der påtænkte formål, og
først i 1822 stod d e tre fløje klar til
at blive taget i brug. Den ene længe
havde en stue, som om vinteren blev
opvarmet, og hvor fattige mennesker
kunne beskæftige sig med en eller
anden form fo r håndarbejde. Materialerne stod gratis til rådighed.
Til brug for fiskere og søfolk blev
der i 1834 indrettet et sejldugsvæveri. I nogle år brugtes de fire væve en
del, men interessen aftog, og væveriet blev nedlagt i 1861. I steder kom
et par mindre lejligheder.
Formålet med komplekset var at

Torvet med en længe afArbejdsgården (1904).
J UL PA BORNHOLM
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t<t!skolehjtmmet

Højskolehjemmet (1910).
bedre byens sociale fo rhold, og i
Arbejdsgården fik Nexø sir første
primitive sygehus. Personalet bestod
af en læge og en sygeplejerske, og til
patienterne stod der fire senge i
sygestuen. I et rum ved siden af
ku nne lægen foretage operationer og
behandlinger.
Børnene blev ikke glemt. Omkring 1860 tog man to værelser i
brug som børneasyl. D et var beregnet til at beskæftige børn fra ubemidlede familier, og navnlig i den
kolde tid mødte mange frem. Er
halvt hundrede børn fik i vintertiden deres var me mad i de trange
lokaler.
Udstyret i systue og børneasyl var
sparsomt, og da både selve bygningerne og inventaret kun blev m ådeligt vedligeholdt, fremtrådte der hele
efterhånden temmelig nedslidt. Komiteen for legatet var ved århundredskiftet klar over, at der måtte
ske forandringer.
De kom i de næste år.
I 1902 kunne lægen , justitsråd J.
C. Gerner og hans medhjælpere fo rlade de primitive forhold i Arbejdsgården og rage der nyopførte sygehus på Stenbrudsvej i brug.
Børneasylet fik også ny adresse. I
1907 indviedes den nye bygning
over for Teknisk Skole i Torvegade.
Tilbage i gården var kun byens politibetjent M . A. Jensen (»Knappijn«).
Han boede i sydfløjen og havde tilsyn med bygningerne.
Den gamle gård blev i 1907 solgt
til nedrivning ved en offentlig auktion. Sparekassen overtog grunden og
lod nu sin monumentale bygning
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opføre her, hvor også posthuset flyttede ind.
Et kap itel i byen s historie var slut.
GamJe tiders velmente, men simple
støtte til ældre, børn og syge blev
afløst af bedre udstyrede institutioner.
BYFOGEDGÅRDEN
Langs sydsiden af Torvet og et gode
stykke hen ad Brogade lå byens
største ejendom Byfogedgården .
Den havde god plads til beboelse og
kontorer. To længer rummede ikke
mindre end 20 værelser, og i udlængerne fandtes sralde, hønsehus og
huggehus.
Den sidste byfoged på stedet var
Harald Nyegaard, der i 1874 blev
afskediger på grund af uheldige forhold i embedsførelsen.
D e nye ejere lod den store gård
udstykke, og som de første rykkede
en skrædder og en skomager ind i et
par af de mange stuer.
I 1885 flyttede blikkenslager Karl
Espersen sin virksomhed fra Hallandsås til skrædder H enriksens
butik i Byfogedgården. Med denne
centrale placering lykkedes det ham
at oparbejde en betydelig virksomhed. Forretningen blev i 1908 overtaget af svigersønnen Otto Erichsen,
der i 1913 p å steder opførte en toetages ejendom. D et vakte opsigt i
byen, at en privatmand byggede så
flor.
Blikkenslageren fik en ny nabo i
1886. Da ned satte Alfred Jensen sig
som bager og konditor og kunne
åbne en cafe - et nye indslag i byen.
Den blev populær og fik især besøg

af landmændenes koner, der sammen med deres mand havde ærinder
i byen.
I hjørnebygningen ved Brogade
åbnede tobakshandler Throensen sit
udsalg i 1882. Efter hans død blev
Andreas Funk gift med enken. Han
udvidede varetilbuddet og fø rte også
papirvarer, galanterivarer og legetøj.
Efter at Funk i en snes år havde
haft sin forretning i de lavloftede
lokaler i den gamle byfogedgård,
havde han i 19 12 kapital nok cil at
opføre en to-etages bygning. Den
blev moderne indrettet med vand,
gas, elektricitet og centralvarme.
Hjørnet kro nedes af en kuppel, så
Torvet fik en ny profil.
Mens købmandsgårdene tidligere
lå spredt i byen, etablerede nye
handlende sig på torvet eller i nabolaget.
En ung uldjyde I. S. Kjærgaard
ned satte sig i 1892 i Throensens
ejen dom som manufakturhandler.
H andelen var i starten yderst beskeden, men han viste sig at være en
dygtig købmand, der fik en voksende omsætning, og i 1909 købte han
snedkermester Oluf Hammers ejendom mellem Brogade og Købmagergade og oparbejdede her byens
føre nde m an ufakturhandel.
HØJSKOLEHJEMMET

C. C. Jørgensens købmandsgård
fyldte der meste af den nordre side
af Torvet med en længe ud til Hallandsås. Bag butikken og beboelsen
lå en lagerbygning i to etager, og den
største del af omsætningen skyldtes
handel med omegnens landmænd
med korn, fjerkræ og foderstoffer.
Købmanden døde i 1889, og hans
enke førte forretningen videre. Hun
klarede handelen på bedste vis med
solid hjælp af lagerforvalter Laurits
H olm, men i 1901 blev fo rretningen
sat til salg.
Den nystiftede højskoleforening
erhvervede den centralt placerede
ejendom og lod den indrette som et
højskolehjem. Det blev et velegnet
samlingssted for foreningen og rummede også en bestyrerlejlighed og en
restauration. I salen samledes medlemmerne til fo redrag, oplæsning og
koncerter.
Tilslutningen til foreningens arrangementer øgedes, det kneb med
pladsen, og man blev efterhånden

klar over, at det blev nødvendigt at
udvide.
I 1912 stod et nyt præsentabelt
højskolehjem klar til indvielse, en
moderne indrettet hotelbygning i
fire etager. I en tværbygning lå en
rummelig fo rsaml ingssal.
Restauranten og værelserne var
moderne udsryrede, og H øjskolehjemmet klarede sig fint som byens
nye hotel. Salen havde højskoleforeningen god brug for til sine mange
arrangementer.
Tiderne ændrede sig. Højskoleforeningen fandt ikke længere den samme tilslutni ng so m før, og i 1942
solgtes bygningen til Svend Aage
Madsen, der førte virksomheden
videre under navnet »Centralhotellet«.
I dag er det postvæsenet, der bruger lokalerne i stueetagen, Odd Fellow-logen holder til på førsre sal, og
på anden sal ligger kontorerne for
Bornholms Selvejende Byggerivirksomhed.
Der gamle højskolehjem er den
eneste bygning på Torvets nordside,
d er står i sin oprindelige tilstand.
Nabohusene blev fuldstændig ødelagt ved bombardementer i 1945.
BRAND OG BOMBER
Punks store hjørneejendom blev
ødelagt ved en voldsom brand i

Sommennarked på Torvet.

januar 1925. Ilden havde fra fyrer i
kælderen bredr sig ril luftkanalerne,
og den havde godr far i ro erager,
inden der blev slåer alarm.
Foruden byens eger brandvæsen
kom der hjælp fra Svaneke, Aakirkeby og Rønne, og ved en fælles indsats lykkedes det ar begrænse skaderne ril denne ene ejendom.
H ovedparten af bygningerne på
Torvet stammer fra riden efrer

anden verdenskrig. De mange
brandbomber i maj 1945 fo rårsagede så store skader, ar hele kvarrerer lå
1 ruiner.
Genopbygningen skred godr frem
de næste fire-fem år. Imens måtte
sparekassen ekspedere sine kunder i
»Kurvemurter«S rrange lokaler i Torvegade. Postvæsener brugre et lagerrum på jernbanesrationen, I. S.
Kjærgaard en udstillingsbygning ved

Festen ved genforeningen (1920).
}UL PA BORNHOLM
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og så med forvenrning hen til trygge
og rolige forhold i fremtiden. - Man
skilres med ro i sindet.
Ingen kunne ane, at russiske flyvere to dage senere sendte ødelæggende bomber ned over Rønne og
Nexø.

TOIWET ·

NEXØ

Torvet 1912. Fra venstre: H øjskoLehjemmet, Posthuset og Sparekassen.
stationen, og boghandler Funk fik
opført en træbarak på sin grund.
Forrerningsfolkene på Torvet glædede sig i 1949 ved at kunne arbejde
under bekvemme forhold samtidig
med, at krigstidens varerationering
efterhånden blev mildere.
FEST I GADEN
Før anden verdenskrig blev der
holdt mange stævner og andre festligheder i Nexø lystskov, arrangeret
af pol i tiske og religiøse foreninger.
For at skabe en festlig optakt til
sammenkomsterne samledes deltagerne på Torvet, og med fane og
orkester i spidsen marcherede flokken gennem gaderne ud til festpladsen.
Selve Torvet med de høje bygninger som ramme viste sig også velegnet som samlingssted ved særlige lejligheder.
I 1910 havde en komite gjort sig
store anstrengelser for at forberede et
sommermarked. Byen havde netop
taget vandværket og elecrriciretsværket i brug, og af overskuddet fra
festen ville man indrette en badeanstalt, der gjorde brug af det varme
spildevand fra elværket.
Torvepladsen var pyntet med flag
og guirlander, og varerne i en række
boder skulle lokke gæsterne til ar
give deres bidrag til formålet.
Desværre var vejret ikke det bedste
i de to dage, der var afsat til festen,
og der beløb, der indkom, forslog
ikke til ret mange anskaffelser.
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Nexø fik førs t sin badeanstalt
19 15.
Sønderj yllands genforening med
Danmark i 1920 gav an ledning ri!
mange nationale højtideligheder
over hele landet.
Også i Nexø fejrede man begivenheden med fest på Torvet. Midt på
pladsen var opstillet en tribune ri!
talerne og musikken, og langs siderne vajede flagene.
Som et symbol for den genvundne
landsdel var der på smedemester
Andreas Hansens udstillingsbygning
»Bræddehytten« anbragt en model af
Dybbøl Mølle. Ingen skulle være i
tvivl om baggrunden for festen .
Under besættelsen samledes mange på Torvet for at deltage i alsang,
en symbolsk manifestatio n af danskernes sammen hold under de fremmede styrkers ophold i landet.
Første gang allerede i september
1940.
En ganske befriende stemning
herskede blandt de mennesker, der
var mødt frem på Torvet lørdag formiddag den 5. maj 1945. Fredag
aften havde BBC givet besked om,
at Tyskland havde kap ituleret. Den
længe ventede fred var kommer.
Den tyske hærs besættelse af landet
var forbi.
Til musik fra et hornorkester sang
fo rsamlingen de gamle fædrelandssange, og fra en altan holdt borgmester N. E. H arild og sognepræst A.
H. Mathiesen taler.
De udtrykte glæde over befrielsen

DET NYE TORV
Den oprindelige brolægn ing blev for
en del år siden erstattet af asfal terede
kørebaner, men ingen var helt tilfreds med forholdene.
En såkaldt »bymidtegruppe« blev
nedsat med medlemmer fra bl.a.
håndværkerforeningen og handelsfo reningen. Man skulle gennemgå
alle problemer om Torvet og de tilstødende gader. Mange forslag ri!
ændringer blev fremsat, f eks. at Torvet skulle gøres b ilfrit.
Flere års overvejelser resulterede i,
at hele Torvet blev lagt om med brosten. Langs sydsiden markerer brede
borduresten fortovet, og som et nyt
indslag danner diagonale baner et
mønster mellem brostenene. V isse
cyklister har fejlagtigt troet, at
banerne var beregnet til dem. Trafikken er blevet ensrettet. Fra en pavillon tilbydes lettere servering i sommertiden.
Som et indslag i festlighederne i
anledning af Nexø's 650 års købstadsjubilæum blev det renoverede
torv indviet ved en festlig højtidelighed den 31. maj 1996.
Op mod 500 fremmødte deltog i
arrangementet, hvor der foruden de
officielle taler blev lejlighed til at lytte til Bornholmergardens musik og
sange fra en konkurrence om en
Nexø-vise.
Som en forbindelse til fortiden
blev en særlig brosten lagt på plads.
Den er mere end 100 år gammel.
Scenen er mærket med bogstaverne
HA. De står for Hans Andersen.
Han var fader til forfatteren Martin
Andersen Nexø og ledede engang i
1880'erne arbejdet med den første
brolægning af Torvet.
Med sine forbogstaver ønskede
han at signere sit arbejde.
Når en mindre regulering af brolægningen er fore tager, og der er
plantet endnu et par træer, er den
seneste omlægning af Torvet afsluttet, og bymidtegruppen kan rage fat
på planlægningen af de tilstødende
kvarterer.

MINDER FRA ANDEN VERDENSKRIG

Listedboen

OLAF ANDREAS HANSEN
•
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Mindeankret ved Nexø Museum bærer navnene på syv østbornhofmere, der mistede Livet
imder effer som Jofge afanden verdenskrig. Men der burde være otte, mener major H V JØRGENSEN og underbygger her sin opfattelse ved at Jortæffe om sin halvfætter OLAF ANDREAS
HANSEN, der som skibsfæge i den amerikanske flåde døde under et tysk ubådsangreb på en
konvoj ved Grønland. js.

Ideen til denne artikel opstod den 7.
maj 1995, efter at H endes Majestæt
Dronningen og Hans Kongelige
Højhed Prinsen ved Nexø Museum
h avde afsløret henholdsvis skilret
med det nye gadenavn, »Liseruten«,
og mindeankeret med navne på syv
østbornholmere, der mistede livet
under og som følge af anden verd enskrig. (Se Jul på Bornholm 1996,
side 47-48) . Nexø Museum, der
ledes energisk af Bene Sanne Jacobsen, afholde efter afsløringshøjrideligheden en reception oppe i museumssalen, hvor undertegnede var
blevet bede om kort at komme ind
på historien bag de syv omkomne
øscbornholmere. H er hviskede jeg
stille ril Bene Sanne Jacobsen, at der
faktisk er endnu en øscbornholmer,
d er mistede livet under anden verdenskrig, nemlig en liscedbo, der
som amerikansk marinelæge omkom
i grønlandske farvande. Hans navn
var Olaf Andreas H ansen, men han
var føde i USA og var amerikansk
statsborger.
Såvel hans forældre som bedsteforældre havde været i Amerika, men
var vende hjem til Lisced igen. Bedsteforældrene til Olaf H ansen var
Peter Andreas H ansen og Karoline
Kathrine Hansen, føde Ipsen . De
rejste til Amerika omkring 1880, og
d eres to ældste børn, H elene og
Oluf Julius, blev føde i det nye land.
D e vendte senere til bage til Bornholm med børnene og boede forsk ellige steder i Lisced, men Oluf
Julius beholde sit am erikanske statsborgerskab.

Forældrene til Olaf Andreas Hansen var Oluf Julius Hansen og C laudine Margrethe Anine Hansen, fød t
Nielsen. De drog også til Amerika,
hvo r Oluf Hansen blev instrumentmager i Elkhorn, Wisconsin. Under
oph oldet i Amerika fik de sønnen
O laf, men ægteparret rejste tilbage
til Bornholm og boede bl.a. i Lisred
og ved Tejn, hvor Olaf voksede op.
Han fik sin første skoleuddannelse i
Lisred Skole og kom derefter til ae
gå i skolen, der ligger oven for Tejn.
Da O laf var stor dreng og ung
mand, boede forældrene på en husmandsejendom i nærheden af Tejn.
Olaf var flittig og velbegavet og blev
elev på Rønne Statsskole, men der
var ikke råd til at rage med toger til
Rønne, så Olaf cyklede hver dag den
lange vej til og fra statsskolen. H an
blev nysproglig studene i 1931 med
en ganske h øj udmærkelse. Han kan
spores i statsskolens årsskrifter tilbage til 4. mellemskoleklasse i 192728, men ikke længere. Meget tyder
på, at denne energiske elev selv har
læst sig op til ae indtræde i 4. mellem. H ans flid blev påskønnet på
statsskolen, der i hver gymnasieklasse udbetalte ham et stipendium på
100 kr. Efter sin studentereksam en
fik han 100 kr. fra Stampes Legat og
400 kr. fra Studiefonden. H er må
det huskes, at 100 kr. i 193 1 (under
landbrugskrisen) ved sparsommelighed kunne nå virkelige lange.
Olaf H ansen kastede sig over det
medicinske studium ved Københavns Universitet og blev kandidat i
1940. H an blev turnuskandidat på

Aarhus Amtssygehus med der samme og året efter læge ved Sindssygehospitaler i Viborg, hvorefter han i
1942 fik ansæuelse ved Amtssygehuset i Viborg. Her greb anden verdenskrig ind i hans løbebane.
»FLUGTEN T IL AMERIKA«
Olaf H ansen var - som nævnt - føde
i USA, vistnok i D etroit, og stadig
amerikansk statsborger. Det nazistiske Tysklands besættelse af Danmark den 9. april 1940 rummede
ikke nogen umiddelbar fare for ham,
men da USA efter Pearl H arbor den
7 . december 1941 gik med i krigen
mod Tyskland, blev O laf H ansen
åbenbart betænkelig. D et nazistiske

Læge Olaf Andreas H ansen, født den
13. marts 1913 i USA, omkommet
som amerikansk skibslæge ved et krigsforlis i grønlandske farvande den 3.
februar 1943.
JUL PÅ BORNHOLM
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Troppetransportskibet SIS »D orchester« var på 5 . 649 BRT og blev med sine
mange ombordværende den 3. februar 1943 meget tidligt om m orgenen torpederet afen tysk u-båd omkring 150 miles vest for Grønlands sydspids, Kap Farvel.
Den tyske u-båd var U-223 under kommando af Kapitdnleutnant Hans-jurg
Wdchta En amerikansk kilde nævner, at af904 ombordværende blev kun 229
reddede, hvilket vil sige, at 675 omkom. Det skyldes Nexø Museums energiske
n.rkivstudie1~ at ovenstående billede af »Dorchester« med detaljerede oplysninger
kan bringes.

Tyskland nærede åbenbart en vis
respekt for det store, stærke USA og
åbnede derfor m ulighed for, at amerikanske statsborgere i D anmark
kunne få udrejsemuligheder. O laf
H ansen søgte og ftk ret hurtigt
udrejsetilladelsen.
Han tog til Bornholm i begyndelsen af juni måned 1942 og sagde
farvel til sin brod er Edward H ansen
og den øvrige familie i Listed. Hans
far var allerede i 1939 igen i USA,
og hans mor var død i Listed den 5.
juni 1939. D erefter rejste han på
tyskernes betingelser til Lissabon ,
hvortil han ankom den 12. j uni. I et
brev skrevet i Lissabon den 19. j uni
fortæller han sin broder Edward om
Lissabons herligheder, såsom kaffe,
tobak, vin og fr ugt, som der jo var
stor knaphed på i Danmark allerede
i midten af 1942. I brevet betror
han sin broder, at hans meget store
ønske om at se en tyrefægtni ng desværre ikke kan gå i opfyldelse. Han
meddelte - og det blev ikke strøget
af den tyske censur - at han 20 . juni
skulle gå om bord i det store, svenske passagerskib »Droccningholm«
fo r at sejle til New York.
O laf H ansen nåede frem til sin far,
O luf Hansen, i Elkhorn i juli 1942
og forblev nogle uger hos ham. Sidst
i august fik han ansættelse på et
hospital i Brooklyn, N ew York, og
arbej dede der indtil ind i januar
1943.

26

JUL PA BORNHOLM

DEN SIDST E REJSE
I januar 1943 modtog han et tilbud
om en stilling som amerikansk læge
ved minevirksomheden i Ivigtutområdet. Kryolitten var rimeligvis af
stor betydn ing for den amerikanske
krigsindustri. Ifølge et telegram til
sin fa r drog han ud på denne rejse
om kri ng den 21. januar. De am er ikanske skibe:sejlede på grund af den
hensynsløse tyske u bådskrig i konvoj, hvor O laf H ansen tilsyneladende var skibslæge om bord på det store troppetranspo rtskib »D orchester«.
D en 16. februar 1943 sendte den
danske generalkons ul i New York til
O luf Hansen i Elkhorn et brev,
hvori d et meddeles, at det var konsulens »very sad dury« at meddele, at
hans søn , dr. O laf H ansen , var
om kommet på havet. Yderligere
oplysninger kunne af sikkerhedshen-

syn ikke meddeles dengang. Efcer e(
scykke (ids fo rløb fik d e bornholmske aviser lov (il a( bringe meddelelsen om, a( bornholmeren, læge Olaf
H ansen, var omkomme( ved krigsforlis i grønlandske fa rvande.
HÆNDELSESFORLØBET
Nu, mange år efcer, kender vi - bl.a.
takke( være energiske, bornholmske
lokalhistorikere - en række flere
d etaljer omkring de( store krigsforlis.
Tropperransporrskiber »Dorchesrer« afsejlede 22. januar 1943 fra
New York med en besætning på
omkring 100 mand og omkring
1.000 soldater om bord. Konvojen
sejlede mod Ivig(ut i Grønland, men
3. februar ved 4-tiden om morgenen
b lev det store skib torpedere( af en
rysk undervandsbåd få timers sejlads
fra bestemmelsesstedet. Af de
omkring 1. 100 ombordværende
omkom 600, heraf 13 danskere. Af
disse 13 omkomne danskere var to
fød( på Bornholm, nemlig matros
Gu nnar Jørgensen, hvis navn S(år på

søfansmonumemer nu placerer ved
havnebugten i Rønne, og Knud Jørgen Kl eberg, der var fød[ i Rønne,
men hvis navn ikke er kommer med
på monumenter. Denne sag bør nok
ligesom flere andre sager undersøges
nøjere. (Se i øvrigt Jul på Bornholm
1985, side 25).
Denne mørke, kol de ulykkesmorgen forekom på rropperransporrskiber »Dorchester« en rørende scene.
Fire feltpræster stillede sig op på
dækker med hinanden i hænderne,
medens de ved tale og salmesang
bragte det kristne budskab ud til de
hundreder, der kæmpede fo r live( i
der kolde vand. D enne scene kom
på er amerikansk mindefrimærke i
1948.
Læge Olaf Andreas Hansen blev
som amerikansk statsborger ikke i
fø rste omgang af danske myndigheder på Grønland eller i Ameri ka
bemærker som en, der havde relationer til Danmark, endsige til Bornholm.
Vi har en øjenvidneberetning fra
hans sidste stund. En dansker, hvis

navn nu er gået i glemmebogen,
besøgte kort efcer krigsafslutningen
poliriassisrenr Edvard H ansen og
hans hustru Esth er i Svaneke. H an
berettede om, hvordan Olaf H ansen
og han selv sammen med hundredevis af andre måtte springe i der
iskolde vand iført deres redn ingsveste. De små elektriske lamper på
redningsvestene oplyste svagt den
score havoverflade, hvori de skibbrudne kæmpede for liver. Olaf
Hansen døde, før de andre skibe i
konvojen fik redder ham. Af denne
reddede danskers beretning fre mgik,
at Olaf Hansen havde fungerer som
skibslæge på der store rropperransporrskib.
D er berettes også, at dr. Olaf Hansens navn står p å er amerikan sk
krigsmindesmærke ved Ivigrur, men
hans navn bør vel rettelig også stå
blandt de øvrige øsrbornholmere,
der mistede liver under og som følge
af anden verdenskrig. D er formodes,
ar Nexø Museum i den kommende
rid vil råde bod på denne forglemmelse.

Mindesmærke ved lvigtttt i Grønland over omkomne fra det store krigsforlis den 3. februar 1943. Nederst kan læses navnet
OlafAndreas Hansen.
JUL PA BORNHOLM
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Provst Hans Christian Sonnes
BARNDOMSHJEM
HARMEN SONNE er billedkunstner og har i mange år levet og virket i Firenze, Italien. Han
er oldebarn afDe danske Brugsforeningers grundlægger, provst HANS CHRJSTJAN SONNE og
fortæller i det faLgende om sin beromte oldefars barndomshjem og opvækst i Nexø. js.

M in oldefar, provst Hans Christian
Sonne, stifteren af De danske Brugsfo reninger, blev født i en købmandsgård på Købmagergade i Nexø den
16. august 1817,
år efter kapertiden, statsbankerotten og freden i
Kiel.
Ejendommen var ved arv kommet
i Sanne-familiens eje godt hundrede
år tidligere. D en var adskilt fra kirkegården ved det smalle Bryggeristræde og havde to lange beboelseshuse m od Købmagergade, der ene i
fortsættelse af det andet og fo rbundet ved en indkørselsport ind til
komplekset bagved. D en store ejendom omfattede nemlig foruden de
ro huse og haven en hel labyrint af
stalde, stier, magasiner og skure, og
også et vænge (en løkke) med en lille
dam. Det var nok en købmandsgård
med skib i havnen, m en der var også
landbrug. Det sydlige hus ved kirkegården var en sm uk, gammel bindingsværksbygning med to indgangsdøre og lå, ind til der russiske
bombardement, der hvor Kirkepladsen nu er. I Hans Christian Sonnes
barndom var det lejet ud. D et n ordlige hus var yngre. Det var bygget af
hans bedstefar, kaptajn Hans Sonne
i 1778 og havde siden været familiens hjem. D en fornemme grå stukfacade stak af mod gadens øvrige
bindingsværkshuse og vidnede om
bygherrens rigdom. D en svu ngne
trappe til indgangsdøren gik dengang helt ud i gaden. Det var i dette
hus, ar Hans Christian Sonne blev
født. Huset er nu genopbygget efter
bombardementet, rødmalet og med
det indre helt forandret.
Når man dengang kom ind ad
hoveddøren fra Købmagergade be-

ra
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fandt man sig i en rummelig forstue
med vinduer til gad en p å hver side
af hoveddøren og med tre indre dø re
- fo ran og til begge sider. Døren til
højre var ind ri! »salen«, husets
største rum, som strakte sig tværs
igennem bygningen med tre vinduer
ril gaden og tre til haven, hvo raf d et
midterste var en havedør. Bag salen
lå to soveværelser, der ene til haven,
det andet - det hvor man sagde en
lille grå mand spøgte - var et hjørneværelse med ro vinduer til gaden,
hvoraf et var i gavlen, idet nabogården, Birchs gård, lå længere tilbage.
Salen er nu borre, m en vi kan fo restille os den. Oprindeligt hang på
væggene farverigt malede lærreder
med bibelske motiver. Et par af dem

blev senere fundet glemte på loftet. I
det daglige blev salen ikke brugt,
undtagen om sommeren som genn emgangsstue til haven. Sådan en
sal srod næsten tom borrset fra nogle
fa gamle, højt skattede pragtmøbler.
Der stod altid en stor og imponerend e dragkiste, og vi ved, at der h er
også var et højt bornholmerur og
nogle stole. Idet vi nu vender tilbage
til forstuen, så åbnede døren foran
ind til en lille havestue, og den til
venstre ind til en stor dagligstue
med tre vinduer til gaden. Efter dagligstuen kom spisestuen med køkkenet bagved. En gang med døre til
soveværelser gik fra spisestuen til
kontoret i husets sydlige ende, hvorfra man gennem en fo rstue og ned

Barndomshjemmet. Kobmandsgården i Købmagergade, Nexø.

Provst H. C. Sonne.

ad et par trappetrin kom ud i porten
mellem de to huse. Det vældige
uopdelte loft tjente som korn magasin. D er var væ relser til tyendet i en
udbygning bagtil. f olketællinger
oplyser, at der var fem folk i tjeneste,
boende i huset: To mænd og tre
piger. Værelserne i h usets nordlige
en de vendte ud til en prydhave,
adskilt ved et højt tremmestakit og
en staldbygning fra gårdspladsen
med dens larm og lugte.
Hans C hristian Sannes far,
købmand og engelsk vicekonsul
H erman Jacob Sanne, havde som
ung deltaget i kaperfarten ligesom
sin ældre bror og andre mandlige
slægtninge og var, ligesom de, endt i
en gelsk fangenskab. De var blevet
frigivet mod betaling af en meget
stor løsesum, hvortil hele byen havde bidraget. Den 12. maj 1812 var
h an hjem me igen, for den dag blev
h an gift med præstens datter, Johann e Dorthea Saxtorph, H ans Christian Sonnes mor. Den gamle kaptaj n
H ans Sonne var død i 1811, og H erm an og hans ældre ugifte bror havde
arvet købmandsgården. Det var ikke
n emt, efter kapertidens høje spil og
under det almindel ige økono miske
kaos, at indstille sig på et regelmæssigt liv i nøjso mhed. De fø rste tredive år af det l 9. århundrede var
strenge i D anmark. H ertil kom, at
særlig Nexø var gået ind i en lang
nedgangstid. Under disse forrvivlend e forhold gjorde H erman Sanne en

kraftig anstrengelse fo r at bringe liv i
den hensygnende købmandsvirksomhed han havde arvet, og det lykkedes ham m ed riden at oparbejde
sin forretning, så den blev den betydeligste på hele Østbornholm. Til at
begynde med sej lede han selv sin
jagt , når han hentede varer i Danzig,
Rostock eller andre byer ved Østersøen, medens hans kone i hans fravær passede salget i Nexø. De var
dygtige, men de var også kendte for
deres godgørenhed og hjælpsomhed.
H ans Christian Sanne var det fjerde af ti børn og den ældste af fire
sønner. Noget af det fø rste vi hø rer
om ham er, at han som lille dreng
sov i samme seng som sin far, som
man endnu brugte det på den rid, i
et af værelserne bag salen. H ans far
led meget af søvnløshed og vækkede
somme tider drengen, som så måtte
stå op i mørket og gå ind i den store,
kolde sal, kravle op på en stol og
række armene op fo r med hænderne
i mørket at føle på bornholmerurets
skive efter viserne, så han kunne sige
sin far hvad tid på natten det var.
H erman Sonne var en streng far,
men det kunne kun glæde ham at se
den lyst, hvormed Hans Christian
tog en hånd med i alt forefaldende
arbejde i gården - eller endn u bedre
i havnen. Så meget større var hans
skuffelse, en dag han sad i konto ret
og havde gjort regnskaber, medens
drengen i en krog forberedte sine
lektier, og han så spurgte ham om
han ville være købmand? Nej, lød
svaret, han ville være sømand! Ka-
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Brugsforeningernes stifter blev h,edret
med et frimærke i 1967.

Ægteparret Grethe og Hans Christian
Sonne.

pertiden var jo langtfra glemt, og
der var stadig i Nexø meget af fortidens stærke sømandsliv. Men der
blev straks taget strenge forholdsregler til at jage alle sømandsgriller ud
af hans hovede. Hvis han ikke ville
være købmand og ikke kunne blive
sømand, så var en præstegerning
også en tradition i familien. Senere
hævdede H ans C hristian Sanne, at
der er mindre forskel på en præsts
og en sømands gerning end man
skulle tro. Begge giver lejlighed til at
skue vide ho risonter.
H an blev sendt til Rønne Latinskole, en lille, god skole som drengene blev sendt til i fjortenårs-alderen
efter deres konfirmation. De vigtigste fag var h istorie, latin og græsk
foruden lidt h ebraisk. I løbet af en
tre-fire år blev de ført frem til un iversitetet. H ans C hristian Sanne
kom til Københavns Universitet i
1836. Juleferien det år tilbragte han
hos sin farbror, kammerråd J ørgen
Sanne, som var amtsforvalter i Kalundborg. O g der var det, at hans
onkel en dag han kom ind på hans
konto r og spøgefuldt præsenterede
ham for en lille pige: »D et er Grethe
Rothe - rigtig en passende ko ne fo r
dig!« Vores oldemor (for hende var
det jo) sagde mange år senere, at
hun blev fo relsket i ham med det
samme. Hun var da kun tretten år
gammel og han var ninen. De blev
gift i 1849, efter at ha n var blevet
præst i Møgeltønder.
JUL PA !JORNHOLM
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AKSEL K K;øLLER - fadt på Ll. Krusegård i Bodilsker 1920 - har siden den tidlige barndom Levet på den anden side af vandet. Han bor nu i Nærum som pensionist efter mange års
arbejde for Skodsborg Sanatorium, men har aldrig mistet interessen for og tilknytningen til
fodeøen »". for kystlandets børn bærer drømmen i hjærtet ... «, som en strofe Lyder i et digt,
trykt i j Ul PAA BORNHOLM, årgang 1963. js.

Tegninger afKNUD HENNING H ANSEN
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Langt flyver tanken i so/faldets time
når lyset slår bro til en mile.fjern strand,
men dybt under bølgen går små.fisk i stime
om bundsunket vraggods i morifdens brand.
Fjernt fører vej over bøfgebfå mile,
nært går der sti om en smuldret ruin.
Skibe og tårne er sunket til hvile.
Fandt du, den skæbne har lighed med din?
Lå dine fængsler som vraggods i sandet
og sank dine drømme som borge i grus?
Så glem det! Se lyset som sol over vandet,
se blomsterne gro om det smuldrende hus!

Brænding om Bornholm
'.

Vi kender den sang, som i tusinde år
har tonet og aldrig vil dø,
når stormbårne bølger mod klipperne slår
på vort fædrelands østlige ø.
I stigen og fald
som et dragende kald
fra den evigt urolige blågrønne sø.

Hør - brændingen synger sin molstemte sang, kun sjældent er havmanden stum.
Man glemmer den aldrig, har først man en gang
hørt den fylde det havspændte rum,
når brændingen slår
gennem vinter og vår
mod de knejsende klipper sit storms/agne skum.

Når bølgerne danser en høstgylden kvæld
om Hammerens stenede fod
og skummende favner det urgamle fjeld,
må det bruse i øboens blod,
og dybt i mit sind
trænger visheden ind
at min kærlighed aldrig min hjemstavn forlod.

Den sang i mit øre, når bølgernes brns
og mågernes skingrende skrig
faldt ind i akkorder med granernes sus
over Almindings lønlige sti
- dette evige sprog
fi"a brændingens kog
blev mit sinds, blev min længsels, mit håbs melodi.

De toner har mødt mig hin sensommerdag
jeg.første gang undrende så
fi"a vuggen ud under det mosgro'de tag
mod det tonende, lys.fyldte blå.
I tanke og sind
har de nynnet sig ind de vil tone derinde mens årene gå.
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Da mormonerne
kom til BORNHOLM
HOLLIS JOHNSON, der er professor i astronomi ved Indiana University, er efterkommer af
et bornholmsk udvandrerpar, der midt i 1 80 0tallet bosatte sig i Utah, USA og snart ændrede familienavnet JØRGENSEN til det mere praktiske JOHNSON. Ægteparret havde før afrejsen
fra Bornholm Ladet sig ove1·bevise afmormonprædikanter, der dengang var sæ1deles aktive ikke mindst på Bornholm. Holfis Johnson, der selv hører til mormonkirken, fortælfer her
om missionsmøde1~ der i 1851 endte i voldelige optrin. js.

Den danske grundlov af 5. juni
1849 garan terede religionsfrihed fo r
alle danske borgere. Om der var er
tilfælde, det ved vi ikke, men kort
efter kom de førs te mormoner til
D anmark fra Deseret, senere kendt
som delstaten Utah, dybt inde i
USA's ufremkommelige klippebjerge.
Mere nøjagtig kom mormonerne
til København 14. juni 1850. H er
blev de i begyndelsen godt modtager
af byens baptister, men da mange af
disse konven erede til mormonismen, fik baptistledelsen betænkeligheder og begyndte at modsætte sig
deres aktiviteter. Mormonerne fortsatte uanfægtet deres proselytaktivitet i København , og nyom vendte
danske mormoner begyndte ar rejse
rundt i landet fo r ar hverve tilhængere. De havde en vis succes i Nordjylland med Ålborg som cen trum og
- omend i mindre grad - på Bornholm.
Andreas Ågren og L. J. Ipsen var
de første mo rmoner, der 6. juni
185 1 kom til Bornholm. De vakre
ikke den store opmærksomhed, men
kort efter ankom søstrene Bentsen,
der var født på Bornholm, og de bar
med stor virkning deres vid nesbyrd .
Kort efter kom mormonerne til
Am ager, der senere med en vis
berettigelse blev betragter som mormonismens vugge på Bornholm. I
oktober 18 51 kom H ans Peter
Jen sen, H ans Larsen og Jens Jø rgensen til øen.
På rrods af den nye grundlov, som
garanterede religionsfri hed, og bom-
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holmernes traditio nelle frisind og
åbenhed, opstod d er en stor uvilje
mod morm onernes aktivitet på
Bornholm, lige som det var sket
andre steder i lander. H vorfor?
Der er flere fo rklaringer på mormonforfølgelsen: Traditionelt indstillede borgere fo rstod ikke og/eller
accepterede ikke altid den nye
grundlov og mente i hvert fald ikke,
at rel igionsfri heden strakte sig til
mormonerne og deres proselytaktiviteter. M ormonismen blev b etragtet
som et onde, man burde beskytte de
mindre vidende imod. Præsterne var
desuden generelt imod den grundlovssikrede konkurrence. Dertil kom
så de samfundsgruppe r, d er var
imod air det fremmede og fandt
behag i at latterliggøre og genere
mennesker, som var and erledes.
Andre var bare ude for at få lidt sjov
i gaden. Endelig optråd te mormonerne med et provokerend e budskab, der ofte blev præsenteret på en
provokerende måde. Men hvad
gru nden nu var, skete uhyggelige
handlinger, også på det ellers så fredelige Bornholm.
Mo rmo nen H ans Peter Jensen
skrev senere et brev, hvori h an fortalte om nogle af sine erfar inger på
Born holm. Han ankom cil øen l 0.
oktober 185 1. Efter ae have besøgt
medlemmer i Sose i en uges tid,
hvor han præd ikede og dø bte fire
personer, rejste han ti l Rønn e og
lejede en sal til at holde m øder i.
Han skriver: »Forresten gik baade
den første og anden Fo rsamling
roli gt af. Imidlertid havde en af

Bornholms Lærde gjort sit Navn
bekjendt ved i Rønne Avis og Folkevennen at udsprede et løgnagtigt
Vidnesbyrd om Sidste D ages H ellige
og deres Lærdomme ... « Der var
adjunkt Brand t, der straks havde
tager ri! orde mod mormon erne:
»En Forkynder af M ormonismen
har raget Sæde her i Byen. Jeg h ar
lovet at imodstaa denne Vranglære
af al m in Magt,« skrev han i Bornholms Avis 21. oktober 1851. D et
gjorde han så.
Mormonismen, sagde han, havde
drejet en sandhed til en falskh ed og
en falskhed ri! en sandhed. »Falskheden« var naturligvis Mo rmons Bog.
»Sandheden drejet til en falskhed«
var mo rmo nernes postulerende tese,
om et stort frafald efter urkrisrendom mens tab ved apostlenes martyrier. Han henviste til en udtalelse fra
(H a ns Peter) Jensen om, at den sande ki rke var fo rsvundet fra jorden i
570 e.Kr.
D ette »budskab« var hverken nyt
eller overraskende. Alle andre kirkesamfund var trods d eres anstrengelser på fo rbedringer og tilbagevenden
til den oprindelige kirkes standarder
og læresætn inger blot menneskeværk. Med oprertelsen af Jesu Krisri
Ki rke af Sidste Dages H ellige blev
evangeliet i 1830 gengivet ril jorden
i sin fylde. Joseph Smith fremstod
som en moderne profet på linje med
Moses og havde beseglet sit vidnesbyrd m ed sir blod ved i 1844 at lide
martyrdøden i Illinois. Der var budskaber, m1ss10nærerne bragte til
Bornholm.

Sådan en lære mod den i forvejen
hårdt angrebne sratski rke måtte føre
ri l konfrontation. Men stærke ord
som »løgn« og »djævelske kunstsrykker« blev der skrevet i av iserne imod
mormo nm1ss1o nærerne.
Sådanne
o rd kunne blive brugt og blev brugt
af de mere lovløse elementer i samfunde t som undskyldning ri l ar forfølge mormo nm issio nærer, men når
de blev anvend t i aviserne og af
mynd ighederne, kunn e det ikke
undgå at særre sinde ne i kog.
Selv mente H ans Peter Jensen, at
av isindlægget var den udslagsgivende årsag ri!, ar hele stad en kom i
bevægelse, og ved den tredie fo rsam ling, der var bestemt ril ar afho ldes
de n 24. oktober, havde de tidl ig haft
rravlr med ar få salen oplyst og folket sam ler både inden og uden fo r
huset. Jensen talte først og bar et
stærkt vidnesbyrd og prædikede.
I Mormonernes blad Skandinaviens Stjerne (udk. 1852) lyder er referat af der d ramatiske møde: »D a lød
Signalet: H erud! H erud! E n corpu-

lenr Skibstømrer rraadre som Mester
og An fø rer frem med dette Udraab,
og en Masse Men nesker g reb far og
slæbte Br. Jensen og La rsen igjennem en smal aabnet Vej m ellem Folker, der saae ud som en Æ resport,
opreisr af Stokke og k nyttede N æver.
Br. Jensen fortæller selv saaledes:
»]eg syntes ar sraae i Paradis, med
U ndtagelse af, ar være om giver af
slemme Engle isrederfor gode, hvo raf en Mængde klyngede sig fast i
mi ne Frakkeskj øder, saa jeg tvivlede
om at beholde dem, hvilket jeg dog
meget ønskede m aatte skee, da jeg
kun havde den ene med. Mit Ønske
blev o p fyldt, Fral<ken fo rblev heel og
jeg fik ingen Skade. To Personer, H r.
Wulff, Garver og Kjøbmand i Staden og en Naalemager H ermandsen
trængte sig igjennem Folker til mig,
tog m ig En under hver Arm og ledsagede mig igjen nem den forsamlede
Masse og igjennem Gaderne lige ri!
mit Logi, og beskyttede m ig saa
godt det stod i deres M agt. Jeg blev
saaledes fri fo r M ish andling, med

U ndtagelse af lidt paa Ø ret og overspyrret, saa det flød fra H oveder til
Fødderne, nogle Puf i Ryggen, og
den fo rsamlede Mængde ledsagede
m ig under Opsang, Hu rra og Piben
ril mit Logi, hvor jeg paa T rappen
bad Fol ket god N ar og takkede d em
for deres Følge««.
Men Mormonerne led ikke fo rgæves. Efter affæ ren døbte Hans
Peter Jensen 12 personer i Rønne.
Senere gentog noget lignende sig.
Mormo nern e blev hånet, fik deres
tøj revet i srykker, og blev til tider
prygler, men næsten altid greb neutrale, m en rettænkende bornholmere
ind, så m ormonerne slap fri eller på
anden måde blev hjulpet. Disse
bornholmere troed e ikke på mormonm1ss10nærernes
fo rkyndelse,
men k un ne ikke acceptere den hårdhændede adfærd m od m o rmon erne.
Brandt var da heller ikke urveryd ig
begejsrret for behand lingen af m orm onerne. D a en pøbelhob afbrød en
morm onforsamling og m ishandlede
mo rm o nmissionærerne, skrev den

Amager blev i 1850erne et brohoved far mormonmissionen på Bornholm. Tegningen er udfart af C. ]01ge11se11 i 1939 efter
ældre forlæg.
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samme mand 31. oktober i samme
avis, ae han selv ikke ville deltage i
sådanne akcivicecer, fordi alle skulle
have ret til at have deres egen mening.
Ikke desto mindre fortsatte den
hårdhændede behandling af mormonmissionærerne. Jens Jø rgensen
skrev senere om en hændelse i
november 1851: »En Aften, da vi
kom gaaende til Aaker, blev vi overfaldet på Vejen af nogle, som var
udsendt for at fange os; de var
bevæbner med store Knipler i Hænderne ...« D e to missionærer blev
standset af 40-50 mænd, som tog
dem til sognefogeden, der for tal te
dem, at deres liv ikke ville være sikkert, hvis de nogensinde kom cil
Aaker sogn igen.
Om aftenen den 2. d ecember samme år »var vi begge hos Br. N ielsen i
Amager, og Folkene fra andre Byer
kom bevæbnede med Knipler for ae
overfalde os, men saa s nart Folkene i
Am ager hø rte der, blev de straks
enige om ae fo rsvare os. Mormonerne, sagde de, lærer os at h andle ret,
dem vil vi fo rsvare; dec var bedre, ae
Bornholmerne tog alvorligere fat på
Svenskerne, der kom på Øen og stjal
fra dem. Folker i Amager bevæbnede sig med, hvad Vaaben d e førs t fik
fat på ." (så) trak vo re Fjender sig
tilbage ... «.
D et er bemærkelsesværdigt, at latterliggørelsen , forfølgelsen og overfaldene virkede stik mod d eres hensigt. Med den af forfølgelsen afledet

stigende opmærksomhed fulgte øget
im eresse - og dermed tilslutning til
mormonerne. M en hvordan kunne
de ellers så fredelige bornholmere
reagere så kraftigt på mormonerne?
Hvordan kunne det ske, at bornholmerne kunne finde på at konvertere
til mormonismen? Svaret må findes i
mormonernes budskab, deres markedsføring og i de samfundsmæssige
forhold på Bornholm.
Det skal først understreges, at
skønt mormonerne fik flere tilhængere i Danmark i forhold til befolkningstallet end i n oget andet land
uden fo r USA, bortset fra England og på Bornholm flere end noget
andet sted i D anmark, bortset fra
No rdjylland, så var det kun en relativt lille del af befolkningen , der
blev konverteret til mormonismen.
Tilsvarende var det kun få, der deltog i forulempelsen af mo rmonerne.
Når det alligevel er interessant at
behandle emnet, hænger det sammen med, at mormonernes akriviceter og succes havde et sådant omfang, at det gav genlyd i Folketinget
og i ministeriets gange og i bispernes
sale. Med hensyn til forfølgelsen af
mo rmonerne på Bornholm, var det
måske interessant at hæfte sig ved, at
der let kunne være gået på Bornholm som der gjorde i Ålborg, hvor
en ung mand blev dræbt under nogle tumulter af samme art som dem,
der fandt sted p å Bornholm.
Mormo nerne fi k altså kun få tilh ængere på Bornholm, da der kom

Mormonernes kirkesal på H erman Blems Vej i Rønne.
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til stykket. De første mormoner
hvervede som tilhængere var da heller ikke typiske bo rnholmere. D et
var folk, der i forvejen følte sig fremmedgjort af de i forvejen kummerlige sociale fo rhold - og m åske endog
var eller følte sig udstødt af dec etablerede samfund, ligesom dem, der
tidligere havde stået bag de folkelige
bevægelser og de religiøse vækkelser.
Ofte havde de første bornholmske
mormoner tilhørt frikirkelige retninger som baptisterne. I andre tilfælde
havde de blot meninger, der stred
mod den herskende indstilling og
h oldning i statskirken, der endnu
ikke havde fået den forfatning, som
grundloven ellers h avde lagt op til.
D et var således ofre samfundets udstødte, der slurtede sig til kirken.
Ligesom det gjaldt alle, der fysisk
emigrerede fra D an mark til USA i
årene der fulgte. T ænk på ordene fra
teksten under statuen af frihedsgudinden uden fo r N ew Yorks havn:
»Give me your poor, your ... « D ee
lyder måske mindre ubehageligt end
Knud Bannings sammenfatning af
præsternes menmg om mormonerne
fra en undersøgelse foretaget på initiativ af biskop Martensen i København, den biskop, som Søren Kierkegaard havde angrebet så indgående i netop disse år: »Mormonerne er
en skør Samling af fjogede og lastefulde Individer«.
Det er naturligvis tvivlsomt, om
Bannings sammenfatning af i hvert
fald præsternes indberetning cil
deres foresatte kan tages for pålydende om mormonerne den gang, m en
i dag er mo rmonerne at finde i alle
befolkningslag og adskiller sig ikke
meget fra den øvrige befolkning,
men dec er en anden historie.
Indtil Anden Verdenskrig mødtes
mormonerne på Bornholm udelukkende i private hjem, men i 1956
lejede mormonerne sig ind i en logebygning (N.I. O .G.T.) på Svanekevej
i Rønne. Men samtidig planlagde
man bygni ngen af en kirke med
Johannes Lund som arkitekt og tilsynsførende. Siden 1960 har Jesu
Kristi Kirke af Sidste D ages Helliges
bornholmske menighed h aft til huse
på H erman Blems Vej 14 i Rønne.
Der er foresat mormonmissionærer
på Bornholm, men nu virker de i
fred og ro, selv om de forkynder det
samme budskab som i 1800-tallet.

Den

toldkammerbygning
i Rønne fylder 100 år

»nye«

Rønne Toldkammer - den smukke bygning på havnen i Ronne - blev taget i brug i sommeren 1897 og har således i år rundet de første 100 åi; og jubilæet blev festligt markaet
20. august. Bygningen bruges i dag til samme formål, som den blev skabt til, men har dog
været gennem mange omskiftelse1'. D et fortæLler MOGENS LAU, da er souschef i TOLD &
SKATTERECION BORNHOLM, om og kommer også kortfattet ind på det bornholmske toldvæsens historie og de tidligere domiciler. js.

En dag sidst i maj måned 1897 steg
en yngre mand i land fra 66-selskabets lille dampskib »Thor«, da det
ankom til Rønne H avn. H an var
juridisk kandidat og ansat som assistent i toldkonto ret under Generaldirektoratet for Skattevæsenet;
men på grund af den 64-årige toldinspektør Niels Juels død ko rt forinden, var den unge mand blevet
konstitueret i embedet som toldinspektør fo r Bornholm.
Embedet indebar, at han skulle
fø re det overordnede tilsyn med tjenestestederne på Bornholm, det vil
sige i H asle, Allinge, Gudhjem, Svaneke og Nexø, der alle blev leder af
en toldoppebørselskomrollør. Det
samme gjorde Rø nne for så vidt
angik regnskabsfo rretningerne, mens
den direkte administration af Rønne
Toldsted påhvilede toldinspektøren.
D enne organisation af toldvæsenet på Bornholm var gennemført
allerede i 1784. Begrundelsen var, at
da Bornholm på grund af sin isolered e beliggenhed havde egen amtma nd og egen kommandant, så
må tte man også have en overordnet
fiskal myndighed. Udviklingen i
skibsfarten betød d og, at ordningen
blev stadig mere uaktuel, og i 1928
blev Toldinspektoratet fo r Bornho lm nedlagt. I stedet for ftk hvert
af de bornholmske toldsteder en
selvstændig chef, der fik stillingsbetegnelsen toldfor valter.
Men tilbage ri! den unge mand.
Hans navn var Frederik H enning
Jørgensen og han fik senere bevilling til at føre familienavnet Teist.
H a n var født i Kal undborg i 1863
og efter juridisk em bedseksamen
blev han i 1888 ansat i Ge neraldirektoratet for Skattevæsenet.

Da han steg i land på Rønne
H avn , kan han næppe have undgået
at komme fo rbi den nye toldkammerbygning, der skulle blive hans
kommende arbejdsplads og som i et
års tid havde været under opførelse
midt på h avnen.
Bygningen var endnu ikke klar til
brug så toldinspektøren måtte en
kort tid tage til takke med de noget
mere beskedne lokaliteter i den
»gamle« toldbod, som endn u ligger
på nordsiden af Toldbodgade i Rønne.
DEN »GAMLE« T OLDBOD
I 1684 opførtes en 29 fag lang bindingsværkbygning med tegltag på
nordsiden af den nuværende Toldbodgade. Tømmeret blev tilhugget
på Holmen i København og fragtet
til Rø nne. Bygningen blev kaldt for
»Kornboden«.
Efter lensmandsstyrets ophør og
fø rst
1
enevældens
indførelse

1660'erne havde amtet overtage t
modtagelsen af landgildeydelserne,
der fort rinsvis blev betalt i naturalier. Man behøvede derfor pakhusplads og det blev besluttet at opføre
en kornbod der var stor nok til også
at kunne rumme en toldbod. En
sådan var der blevet behov fo r efter
at ordinansen af 12. januar 1632
havde præciseret toldvæsenets pligter
til at bringe det udlossede gods i
pakhus fo r at få det synet, vejet,
m ålt og fortoldet.
Toldboden blev in drettet i de 4 fag
der lå nærmest havn en og blev, ligesom skriverkammeret i »Kornboden«, forsy net med vinduer.
I 1807 blev D anmark inddraget i
napoleonskrigene. Den danske flåde
blev ødelagt ved englændernes bombardement af København og det
blev derfor handelsflåden, der ko m
ril at føre krigen til søs. D et betød,
at en række bornholmske skippere
tog del i den kapervirksomhed , der

Den »nye« toldkammerbygning fra 1897 med det samlede personale opstillet til
fotografering. Nummer 6 fin venstre er Teist.
JUL PA BORNHOLM
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Ældre fotografi afKornboden - A mtsstuemagasinet (den gamle toldbod, opført 1684).
florerede indril krigsafslumingen i
1814. D e kaprede fartøjer blev føre
til Rønne, og det gav nye arbejdsopgaver til toldvæsener, der skulle
registrere de kaprede skibe og deres
ladning således ae kongen kunne
hvad der var hans.
Denne aktivitet betød, ar man
overvejede ar bygge er helt nyt toldpakhus; men krigens afsl utning gjorde disse planer uakcuelle. I stedet for
løste man pladsproblemerne ved i
rådighed over yderligere
18 19 ar
fire fag af Amtsscuemagasinet som
»Kornboden« nu blev kaldt.
Men allerede i 1788 var der opstået pladsproblemer. Som tidligere
nævnt var Bornholm i 1784 blevet
et selvstændigt toldinspekcorar, og i
1788 købte staten er selvstændige
hus på havnen cil toldvæsenet, der
indrettede det som vejerbod og som
bolig fo r toldinspektøren. Bygningen kaldtes herefter Toldbodgården
og den ligger stadig på havnen lige
over fo r Amtssruemagasinec. Lokalerne i Arnesstuemagasiner blev herefter bruge som toldpakhus.
I 1841 fik toldvæsenet overladt
yderligere plads i Amcsscuemagasinet og toldboden flyttede tilbage.

ra,

ra
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Muligh eden opstod, fordi landgildeydelserne nu fo r en stor dels vedkommende ikke læn gere blev afregnet i naturalier.
Toldbodgården tjente indtil salget
i 1852 som embedsbolig for toldkassereren.
Senere indrettede madam Andrea
Dahl restauration i bygningen med
indgang fra Toldbodgade. »Dalens
Skød « som restaurationen blev
kaldt, blev lukket omkring 1904,
hvorefter lokalerne blev benyttet til
m æglerkontor.
ÆNDRED E
TRANSPORTFORHOLD
I 1870'erne vendte økonomiske og
tekniske ændringer i samfundet
grundlæggende op og ned på begreberne om bystrukturer. Den stigende vareførsel og jernbanens voksende berydning medfø rte, at mange
småhavne mistede deres betydning,
og følgen blev en økonomisk stagnation af den tilhørende købstad.
Andre byer blomstrede ri! gengæld i kraft af havnen. En sådan by
var Rø nne, hvor man måtte se sig
om efter udvidelsesmuligheder.
Administrationen af toldloven fra

1863 byggede på den opfaccelse, ae
tolderne fysisk skulle kontrollere alle
indførte varer, inden de indgik i den
indenlandske omsætning. Etaten og
politikerne var fælles om den opfattelse, ar man ku nne bygge sig ud af
problemerne med den stadig stigende vareomsætning, for politikerne
kunne ikke enes om ar vedtage en
ny toldlov, der var i overensstemmelse med kravene fra er industrisamfund.
Der var baggrunden for, ae der
omkring århundredeskiftet blev opført en lang række større toldkammerbygninger med en betydelig
pakhuskapacitet.
DEN »NYE«
TOLDKAMMERBYGNING
I 1893 besigtigede arkirekr Vilhelm
Petersen, København den gamle
toldbod og indberettede til Overcoldinspektoratet for Østifterne, at han
havde funder den fortærer af råd så
en fulds tændig ombygning var nødvendig; han påpegede, ar grundens
hældning vanskeliggjorde af- og
pålæsning af vogne med toldgods.
Herefter blev den lokale arkitekt
Mathias Bidstrup anmoder om at
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Arkitekt Thorsem kort over Rønne Havn, der viser alle 3 toldbygninger. Bemærk Havnesmediens placering (pilen) inden
flytningen.
vurdere toldbodkomplekset. Han
an slog ae det hele - grunden + nedriv ningsværdien - ville kunne indbringe mellem 6 500 kr. og 7000 kr.
Han begrundede det med, at en
eventuel ny bygning skulle trækkes
tilbage fra gadelinien, da Toldbodgade var ret smal på dette sted. Derved blev grunden for lille til en ny
toldkammerbygning.
På finansloven fo r 1896/97 blev
de r afsat 38.000 kr. til køb af grund
og opførelse af en ny toldkammerbygning i Rønne. Grunden blev
købt dels af Schor & Bentzen (1 853
kvadratalen) for 9.000 kr., dels af
Rønne Havn (1244 kvadratalen). I
handelen med Rønne H avn indgik
den gamle toldbod same et »gitter«,
som havnen skulle bekoste foran
de n nye toldkammerbygning. Prisen
bl ev sat cil 9.500 kr.
Således fik Rønne også sin nye
toldkammerbygning i 1897. Den
blev tegnet af arki tekt Vilhelm Valdemar Petersen (1830-1913), der
var kongelig bygni ngsinspektør i

perioden 1892-1903. Ud over toldkammerbygningen i Rønne byggede
han toldkamrene i Amaliegade i
København (1 875 - nu nedrevet)
Frederiksværk (1896) og Nykøbing
F. (1901).
Toldkammerbygningen blev op-

ført i et plan i røde mursten på en
sokkel af granitkvadre. Disse granitkvadre var fine tilhugget på øst-,
syd- og vestsiden mens de på »bagsiden« mod nord var groft tilhugget.
Også på andre måder adskilte nordsiden sig fra resten af bygningen.
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Klar~ringskontor

Rekonstruktion afden »nye« toldkammerbygnings indretning i 1897.
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Mens vinduer og døre var indfattet

af fint tilhugne granitsten på de tre
"fine« sider, hvor der også var et
støbt pyn tebånd som fod rem og
under vinduerne, manglede disse
elementer helt på nordsiden. H jørnerne og indgangspartiet var markeret med groft tilhugne granitkvad re.
Hovedindgangen var placeret midt
på bygningens sydfacade og udformet som en midtrisalic. Oven over
dobbeltdøren var der et rundbuet
glasparti. Øverst var placeret en
frontispice med C hristian IX's navnetræk omgivet af egeløv og udført i
faksesandsten. Midt over det hele
tronede en godt seks meter høj
egetræsflagstang.
Det helvalmede skifertag hvilede
på en gulmalet gesims.
Den sydvendte facade havde tre
brede, rundbuede og tredelte vinduer symmetrisk placeret på hver side
af hovedindgangen. Midt på østgavlen var der placeret en dør, mens
vestsiden mod syd og mod nord var
domineret af to store rundbuede
porte. Mellem disse porte var anbragt tre vinduer, der i modsærning
til vinduerne på sydfacaden ikke var
rundbuede.
Bygningens ydre fremtræder i dag
meget lig med udform ningen på
opførelsestidspunktet. Af de op rindelige tre skorstene er der nu kun en
tilbage, ligesom tagvinduerne (bortset fra nordsidens) er fjernet på
grund af problemer med utætheder.
Nordsiden er noget ændret på grund
af tilbygningen i 1982.
Bygningen bærer tydeligt præg af
inspiration fra den italienske renæssances arkitektur. Den er udformet
med en betoning af det horisontale
og med en gennemført symmetrisk
placering af bygningselementerne.
INDVIELSEN I 1897
I er brev dateret den 7. juli 1897
spurgte Overtoldinspektoratet for
Østifterne, Toldinspektoratet for
Bornholm, om »det er fornødent at
indrykke en Bekendtgø relse i de
offentlige Blade om Omflytningen,
idet en Plakat herom på den gamle
Toldkammerbygning synes at måtte
være tilstrækkelig«. Man ruttede
sandelig ikke med statens midler.
D er har tilsyneladende ikke været
nogen »officiel« indvielse af bygningen; men en regn111g fra Dams
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Hotel viser, at man ha r leverer »15
couverter koldt bord«, ved indflytningen den 28. juli 1897.
De tre lokale dagblade var den 4.
august 1897 inviterer til at tage bygningen nærmere i øjesyn . Det kom
der tre næsten identiske om taler ud
af Lagt sammen giver de er meget
klart billede af bygningens indretning og funktioner.
Oprindelig havde arkitekten planlagt toldkamret som en to-etagers
bygning, hvorfra man kunne holde
opsyn både med Rønne H avn og
med fiskerih avnen ved Nørrekås.
Som så ofte fø r kom sp arehensyn i
vejen for projektets realisering, og
det endte med den før beskrevne enetages bygning.
INDRETNING
Bygningen skulle kunne huse såvel

Rønne toldsteds personale som Toldinspektoratet fo r Bornholm. Allerede den 10. august 1894 havde
Overtoldinspektoratet for Østifterne
meddel t, at »man anser det for
uigennemførligt i selve den planlagte
Toldkammerbygn ing at tilvejebringe
en Bolig for Toldinspektøren«.
Men tilbage til avisartiklerne hvoraf det fremgik, at den østre ende af
bygn ingen var fo rbeholdt toldinspektoratet. D øren i gavlen var toldinspektørens private indgang, og
han havde rådighed over et store
kontor mod havnen og et mindre
mod gården samt et lille lokale til
arkiv.
Bornholms Tidende skrev: »Toldinspektørens Hovedkontor vender
ud mod Havnen, og fra dette er der
en baade smuk og fri Udsigt over
H avnen og til den skovklædte Pynt

Hovedindgangen på den »nye« toldkammerbygningfotograferet i 1981.

på hin side Bugten syd fo r Havnen.«
Det var inden pakhusmolen blev
bygget i 1910 og inden de store sydhavnsanlæg i 1922.
Om bygningen hed det videre
»Gjennem Hovedindgangen, midt
paa Bygningens Facade, kommer
man ind i Vestibulen, hvis Gulv er
lagt i Tavl af svenske Fliser. Til venstre eller Vest for Vestibulen findes
Klareringslokalet. Mod Vest det
meget rummelige Pakhus, bestemt
til Modtagelse af Transitgods. Mod
Nord findes det rummelige og særlig
i Sommertiden meget behagelige
Regnskabslokale og ved Siden af,
østen for, Toldoppebørselskontrollørens Kontor. Mod Syd (mod Havnen) findes Kontor til Toldstedets 3
Assistenter tilligemed et mindre
Værelse til Afbenyttelse for Assistenterne .... «

Det fremgik i øvngt, at to lokale
snedkerfirmaer havde fremstillet
»møbler, skabe, diske o.s.v.«
Avisen refererede tillige en forventning om, at bygningen på
grund af sin størrelse var fremtidssikret, men »skulde det en Gang vise
sig, at Pakhuslokalet bliver for lille,
kan man let med en Elevator gjøre
den meget rummelige Loftsplads
anvendelig som Pakrum.« Så vidt
skulle det dog ikke komme.
OMGIVELSERNE
Aviserne var enige om, at nok var
det muligt, at arkitekter syntes om
bygningen, men at menigmand
fandt den noget flad og kedelig.
Om beliggenheden midt på havnen sluttede Bornholms Tidende
med denne salut: »H vad Beliggenheden angaar, da er det utvivlsomt

R. T . Journ. Nr.~
l.f
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med Grund, naar ma n bebrejder
Rønne Byraad, at det paa den M aade, som det er sket, har givet Afkald
paa en Del af Havnepladsen og derved indskrænket denne, mens der
snarere maatte være Grund til at
udvide den. Men det er ikke første
Gang, at Byraadet paa den Maade er
gaaet avet om med H ensyn til H avnen og Havnepladsen. For Toldvæsenet er Beliggenheden udmærket
god.«
Allerede i 1902 var bygningen ved
at kom me på tværs af planerne for
en havneudvidelse. Den 12. februar
1902 var Fr. Teist dirigent fo r en
forsamling på tusind skatteborgere i
Rønne. »Byraadets og Ingen ieurernes Plan om at anvende 1 1li Mill.
paa at bygge en ny Havn ud i Havet
blev forkastet med alle stemmer
mod 20-30. I Stedet for vilde de
have 1li Mil!. til at grave indefter i
Retning af Toldboden og Lodshuset.
Vi skal væk og her, hvor jeg nu sidder og skriver, skal der være Vand og
Bolværker, og Kjørevej ude hvor
mine Pæretræer gro. De var rasende
paa Byraadet som i 1896 havde solgt
Staten Toldkammergrunden ... «
Det tog i øvrigt sin tid, inden
brolægningen omkring bygningen
var på plads. Haven blev beplantet i
1897-98 og en sirlig notits viser, at
lindetræerne foran bygningen mod
syd er plantet i årene 1903-5 (to om
året). Den vilde vin og vedbenden
op ad muren i 1905. (På grund af
ælde måtte den vilde vin lade livet i
en storm i efteråret 1983.) De bornholmske rønnebær mod øst er plantet i 1903, og et af disse træer er stadig bevaret.

~ zu stellen. Der Vergi.itung5 - oder Entschådigun gsantrag ist , zu richten an: Udvalget for
ekstraordin~re

lndwtriarbejder m. v. Kontoret for Eje ndomssager, Østergade 4, Kopenhagen

K.,

und hat genaue Angaben zu enthalten Uber die laufenden Ausgaben fUr wiederkehrende Leistungen,
wie z. 8 , Steuern, Versicherungen, feroer Aogaben i.iber den evtL Nuuun1sschaden, d. h. den Schaden,
der durch Fortfall der Einnahme infolge der 86schlagnahme beding t ist.
Die FestselZUnl der Vergiltung bzw. der Entschlidigung erfolat wie bisher i m Eiavemehmen mit
deo dlnis<:ben Bestimmuogen fiber das Preisprilfungsverfabren (val. Bek.anntmachung des dinische n
l nneomfoisteriums v. JO. 11. 1942).
FUr deo Fa_U der Obernabme von Inventar ise von lhnen ein Bes11ndsverzeichnis in zwøifacher
Autfertiaun& aufzustellen, welchas von lhnen mit zu unterzeichnen ill.
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Tjskernes beslaglæggelsesdekret vedrørende toldkammerbygningen.

I

BYGGESJUSK
»Har jeg ikke flere Gange i de tre
Aar her paa Bornholm sagt, at det
var som om mit Helbred kjæmpede
mod en usynlig Fjende nede paa mit
Kontor« skrev Teist den 30. september 1900 og fortsætter »I Gaar lod
jeg Architekten bryde Gulvet op og hvilket Syn. Gulvbjælker, lndskudsbræder, Fodstykker, Vinduespaneler, kort sagt alr Træværk var
fortæret og ødelagt af den ægte giftige Hussvamp, der har boltret sig af
Hjærtenslyst. «
Det viste sig, at det ikke blot var
galt i toldinspektørens kontor, men
at alle gulve i bygningen var angre}Ul PA BORNHOUvf
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bet af svamp p å grund af manglende
udluftning un der gulvene.
50 ÅR MED FASTE RUTINER
Fra midten af 1800-callet og hele
frem til slutningen af 1950' erne var
toldvæsenets p rimære arbejdsopgave: ae opkræve told.
Da afgiftsarbejdet kom ind i billedet i begyndelsen af 1900-tallec blev
det indpasset i de bestående arbejdsopgaver og tilpasset den bestående
organisation. D en infrasrrukrur, som
coldvæsenet var opbygger til ae betjene med jernbanen og skibscrafikken
som de h ele dominerende transportformer, ændrede sig først afgørende
efter anden verdenskrig.
D erfor skete der heller ikke de score forandringer m ed toldkammerbygningen i Rønne før omkring
afslutningen p å anden verdenskrig
hvor der indtraf nogle begiven heder, der må have rys tet de m ennesker, der gennem mange år havde været vant til faste arbejdsrutiner
og trygge omgivelser.

TYSKERE OG RUSSERE
I TOLDKAMMERBYGNINGEN
Den 20. m arts 1945 fik toldforvalter
Aagaard kendskab til, ae Rønne
Kommune og den tyske værnemagt
havde diskurerec spø rgsmålet om
beslaglæggelse af Rønne Toldkamm er eller hav nens administrationsbygning, og to tyske officerer henvendte sig på toldkamret og gennemgik bygni ngen »fra Kælder til
Loft«.
Dagen efter sendte Aagaard er
brev til Inselkommandanten hvori
h an protesterede mod »e nhver Beslaglæggelse af Toldkamret, idet et
saadanc Skride fra V ærnemagcens
Side vi l være intet mindre end en
Kacascrofe fo r Toldvæsenet i Rønne, fordi der ikke i Rønne findes
andre Lokaler ril Kontor og Pakhus, hvorfra Toldvæsenet vilde kunne udøve sin omfattende og for den
danske Stat livsvigtige Virksomhed. «
D et hjalp dog ikke. Den 4. april
m åtte han m eddele D epartementet
for Told- og Forbrugsafgifter, at
værnemagten havde oplyst, at toldkamret i sin helhed ville blive
beslaglagt i den nærmeste frem tid.
Der må have hersker travlhed på
toldkamret for ae finde alternative
lokaler fo r de t oplyses i brevet, ae
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Rønne Amcssrue havde givet løfte
om lån af to kontorlokaler og loftsplads til arkiv, ae havnecoldopsynec
kunne låne et lokale i arbejdsgiverforeningens bygn ing på havnen og
ar man af dampskibsekspeditionen
kunne låne et m indre pakhus til
roldklareri ng.
D en 25 . april kunn e toldforvalteren så meddele, ae m an dagen forinden havde modtaget beslaglæggelsesdekret for hele bygningen med
besked om øjeblikkelig rømning af
regnskabskontoret og roldforvalrerens kontor.
D er vis te sig, ar An1tsscuegården
også var b levet beslaglagt af tyskerne, og toldkamret m åtte i seeder for i
hast leje sig ind i to lokaler hos
skibsmægler L. Skovgaard, H avnegade 1 i Rønne. E n del af der inventar der ikk e va r plads til i de midlertidige lokaler, blev opbevaret på er
lagerloft i Grønnegade I i Rønne.
D a arnesstuen og amtsforvalterens
rjenes rebolig var rager i brug af russerne, overlod man amtsstuen de ro
konto rer mod havnen i den vesclige
ende af coldkammerbygningen samtidig m ed ae coldvæsenec i juni
måned 1945 atter kunne flytte tilbage i bygningen. Først i maj 1947
flytted e amtsstuen ud.
UDVIKLINGEN EFTER
ANDEN VERDENSKRIG
D ee var især tre forho ld, der i efterkrigsårene afgø rende satte spørgsmålstegn ved, om toldvæsenets

arbejdscilrettelæggelse og organisation foresat var hensigts mæssig.
Der første var den stærke øgede
import og lovgivningens fastholdelse af kraver om fysisk kontrol af
varerne. D er førte ril forsinkelser i
for bindelse med va rern es frigivelse
fra roldvæsenec.
Dernæst ar småskibsfarcen var fo rsvundet og afløst af større skibsenheder eller af lastbil transporter.
Endelig skete der en gradvis udvidelse af forbrugs beskatningen, der
kulminerede med momsens indførelse i 1967.
For ae klare disse opgaver var der
nødvendige med nye fortoldningsprocedurer (der bl.a. overflødiggjorde toldpakhusene), indførelse af
moderne teknologi og etablering af
score toldkammeren h eder. Der betød en væsenclig reduktio n af de ca.
100 ekspedi cionssceder i København
og de 78 toldkamre i provinsen til
11 discrikrscoldkamre i København
og 26 i provinsen same er fo rflyccelsesprogram, der implicerede ca.
1000 medarbejdere
perioden
1968-1972.
RØNNE
D ISTRIKTSTOLDKAMMER
Omorganiseringen og de ændrede
arbejdsprocedurer fik den konsekvens fo r Bornholm, ae arbej det
med m omsens indfø relse den 3. juli
1967 skulle fo regå i Røn ne for hele
øens vedkommende, og at de øvrige
toldsteder skulle nedlægges og per-

Toldkammerbygningen og dens ntenneste omgivelser. Foto: 1958.

Nybyggeriet fra 1982 umiddelbart efter Jætdiggørefsen. Hovedindgangen er flyttet til meffembygningen.
sonalet flyttes til Rønne, der fra
1968 fik status som distriktstoldkammer.
Denne koncentrering af personaler i Rønne var mere, end toldkammerbygningen kunne rumme.
Ud over personaler fra de øvrige
toldsteder på Bornholm, fik discrikrstoldkamret tillige tilført et
antal medarbejdere fra det øvrige
land, så der i 1968 var knapt 60
ansatte.
Indtil lokaliseringsproblemet var
afklaret måtte man leje sig ind forskellige steder i Rønne. Den virksomhedsvendte kontrol fik til huse i
en villa på Søndre Alle, senere i Store Torvegade, og toldkontrollen lejede sig ind hos 66-selskabet og senere
i lokaler, som Regnecentralen havde
benyttet på havnen. Administration
og opkrævning forblev på toldkamret, hvor man i slutningen af
l 960'erne inddrog pal<huset til kontorer og frokostlokale og hvor man
endelig i 1969 fik bevilling til ar
ændre toiletforholdene. Indtil da
havde der kun været er toilet i bygn mgen.
SALG AF
TOLDKAMMERBYGNINGEN
I forbindelse med disrrikrsroldkamrenes etablering opstillede toldvæsenet et ambitiøst og udgiftskrævende byggeprogram med henblik på at samle de nye discrikrs-

toldkamre i en og samme bygning.
For Rønnes vedkommende var
målet, at en ny bygning skulle stå
færdig den 1. april 1972. D a denne
tidsfrist ikke kunne realiseres blev
byggeriet udsat ri! 1974.
Som Rønne H avn så ud i begyndelsen af 1970'erne var der ingen
muligheder for at udbygge toldkammerbygningen da grunden på 1162
m 2 var alt for lille og omgivet af bygninger på alle sider undtagen mod
havnepladsen.
Rønne Kommune var interesserer i ar købe bygningen og toldvæsenet var interesseret i en grund
nær havnen, hvo rpå man kunne
opføre en bygning, der kunne rumme hele personalet.
Den 23. marts 1972 blev der
underskrevet et betinget skøde, hvor
toldkammerbygningen blev mageskiftet med en ca. 4000 m 2 stor
grund ud til Kystvejen ved Rønne
H., hvor nu Snellemark Centret har
parkeringsplads.
Toldvæsenet bevarede dog disposi tionsretten over toldkammerbygningen, indtil en ny kunne tages i
brug.
NYBYGGERIET 1980-1982
I 1979 lykkedes det at skabe bevilli ngsmæssige forudsætninger for et
byggeri, der kunne samle personalet
i en bygning.
I midten af 1970'erne havde

BornholmsTrafikken fået tilsagn om
at kunne bygge to nye store færger.
For at kunne betj ene dem med
opmarchområder og skabe rimelige
til- og frakørselsforhold, var det
nødvendigt med en reorganisering af
nordhavnen, herunder en omlægning af Munch Petersensvej ind genn em den daværende Havnegade.
Det medførte, at alle bygninger
nord og øst for toldkamret (bortset
fra skibsmægler Skovgaards villa
nærmest Havnesmedjen) blev revet
n ed, hvorved der blev åbnet mulighed for, ar toldvæsenets pladsbehov
kunne tilgodeses ved en tilbygni ng
til den bestående toldkammerbygning. H andelen fra 1972 gik h erefter tilbage, og toldvæsenet købte
grun- den nord for coldkammerbygnin- gen ud til Munch Petersensvej.
Kommunen var ikke tilfreds med
det ski tseprojekt, kongelig bygningsinspektør Jacob Blegvad, Ålborg fremkom med .
Kompromisset blev den nuværende parallelløsning med smallere
gavle og uden skitseprojektets altaner og pagodetag, selv om det efter
arkitektens mening ville blive et
meget bastant hus.
Det første spadestik blev raget i
august måned 1981 og sidst på foråret 1982 kunne den første del af
nybyggeriet tages i brug, mens den
bestående toldkammerbygning blev
ombygget og renoveret. Byggeriets
J UL PA BORNHOLM
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1993/94 kunne denne, foreløbig
sidste del af byggeriet tages i brug .
T ilbygningen var på i air 300 m 2
fo rdelt på to etager samt fuld kælder.
Den samlede byggesum løb op i 4,5
mil!. kr.
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Plantegning, der viser det samlede bygningskompleks.
budget var på 5,6 mil!. kr. , og for
det fik man i alt 966 m 2 fordel t på
to etager samt en mindre sikringskælder. De to bygninger blev
forbundet ved hjælp af en mellemgang af glas på 48 m 2 • Den gamle
bygnings karakteristiske rundbuede
vindues- og dørpartier blev videreførr i udformningen af mellemgangen.
TOLD- OG
SKATTEREGIONEN
D en 16. december 1988 præsenterede KVR-regeringen en handlingsplan for afbureaukratisering af
den offentlige sektor m ed det mål
at fjerne 5000 medarbejdere fra den
samlede told-, skatte- og afgiftsadministration (i staten og kommunerne) og skabe en strømlinet offentlig virksomhed.
Målet var, at det sammenlagte
toldvæsen og statsskarreforvaltningen skulle overtage ligning og revision af landets skatteydere, og ar
kommunernes rolle skulle reduceres til at være servicekontorer fo r
borgerne i lokalområderne.
Sådan gik der som bekendt ikke,
da ligningsopgaven forrsat er bevarer i kommunalt regi; men ellers
blev planerne ført ud i livet.
På regionalt plan betød det, ar
disuikrstoldkamre og amtsskatteinspektorater den 1. maj 1990 blev
lagt sammen til 31 Told- og Skarreregioner, heraf en på Bornholm.
D et betød endnu en gang, at man
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stod over for lokalepro blem er. Amtsskatteinspektoratets 20 ansatte havde til huse i lejede lokaler i Snellemark i Rønne, mens de 5 5 ansatte i
toldvæsenet var lokaliseret i distriktstoldkam rets bygning på Rønne H avn.
TILBYGNINGEN I 1993
Man besluttede at ko ncentrere indsatsen om en løsning, der indebar en
udvidelse af bygningen fra 1982.
Denne bygning var sekrionsopdelt i
tre afs ni t a tre vinduer. G runden
havde en begrænset størrelse, der
ikke kunne udvides, og der var krav
om et bestemt antal parkeringspladser. Tilkørselsforholde ne skulle også
a&lares.
Kgl. bygningsinspektør Gehrdt
Bornebusch fremkom med et projekt til tilbygningen fra 1982 gående
ud på en udvidelse med en sektion a
tre vinduer mod øsr og flytning af
hovedindgangen fra mellemgangen
til facaden mod nord. D et betød
inddragelse af parkeringsarealet mod
øs t, der så mårte kompenseres med
yderligere et antal parkeringspladser
mod nord.
Tilkørslen blev fl yrcet længere
mod no rdvest, mod S nellemarks
udmunding i Munch Petersensvej.
For at skaffe tilstrækkelig m ed plads
til arkiver m. m. var der nødvendigt
med fuld kælder under tilbygningen.
Det første spadestik blev taget den
27 . maj 1993 og ved årsskiftet

AFSLUTNING
I dag, godt 300 år efter at
opkrævningen af og kontrollen m ed
told og skatter på Bornholm for første gang var lokaliseret under samme
tag i Toldbodgade i Rønne, varetages disse opgaver atter samlet og
mindre end 100 meter fra det sted,
der i 1684 danned e rammen om
Bornholms bidrag til indtægtssiden i
statsregnskabet. D et er bemærkelsesværdige, at alle de bygninger, der
i årenes løb har dannet rammen om
toldvæsenets virke i Rønne, stadig
er intakte, og at Told•Skat stadig h ar
til huse i en af disse bygninger.
Ingen andre steder i landet kan
man fremvise noget lignende.

- MEN
det kunne være gået hele anderledes.
For det første h avde både
toldvæsenet, politiet, statsskattevæsenet og dommerkonroret pladsproblem er i slutningen af 1960'erne, og
der blev arbejdet seriøst m ed muligheden for at opføre en fællesbygning, der kunne huse alle disse institutio ner. Sagen strandede på, at der
var mange ministerier involveret med hver deres interesser.
For det andet ville et nyt toldkammerbyggeri efter al sandsynlighed
være blevet påbegyndt i begyndelsen
af 1970 'erne ved siden af Rønne H ,
såfremt det havde været detailprojekteret. På det tidspunkt var der
krise i byggesektoren og det offentlige søgte efter byggeprojekter, der
kunne iværksættes med kort varsel.
Så ville toldkammerbygningen have ligget over for Velkomstcentret og
blokeret for etableringen af Snellemarkcentret - og det fredede pakhus
bagved ville ikke være blevet nedrevet. Eller også ville Velkomstcentret
slet ikke være blevet opført, men
indretter i toldkammerbygningen fra
1897, hvis denne bygning ikke va r
blevet nedrevet i forbindelse med
trafikreguleringer på havnen. Eller
også ...

•

BILLEDER fra mzn

GUNNAR GREGERZ]ONSSON, der bor i Hillerød, er civilingeniør (kemi) og tidligere direktør
for Colgate-Palmolive i Glostrup, og hans artikel er et Led i en række små levnedsskildringer
skrevet affolk, der for år tilbage forlod gymnasiet i Rønne som studenter. I år er det årgang
1948, der har ordet. js.

Min barndom? Den var meget omskiftelig, Island, København, Bornholm. Men mærkelig nok forbinder
jeg den mest med de kun otte-ni år,
jeg boede på Bornholm, fra 1940 cil
jeg i 1948 som 17-årig student måtte tage til København for at læse.
Kun godt 8 år, men for mig en evighed, der står i et intenst lys. Netop
de år, hvor alle indtryk sætter sig fast
og skaber en som menneske.
Foråret kommer sent til Bornholm. Om efteråret ligger Østersøen
som en lunende hånd omkring øen,
og september kan være varm og gylden som en hilsen fra et andet l<lim a. Morbær og figen modnes i de
varme sensommerdage, og badesæsonen foresætter langt ud over
skoleferien. Men det må betales tilbage om foråret, når isen langsomt
smelter. Marcs er i min erindring en
måned med et skærende, hvidt lys
og en iskold østenvind, der suser
gennem den lille bys gader og hvisler
om kring h ushjørnerne og hen over
de høje granittrappesten, før den
farer gennem vore ryndslidte krigstidstøj. De ellers så farverige bindingsværkshuse blegner i den kolde
vind som skeletter i Sal1aras sand.
Det er svært at finde forårstegn,
bortset fra lyset.
Men i april kommer foråret, og
den frodige, bornholmske flora eksp loderer. Kun et par kilometer fra
Rønne ligger en af de typiske, små
bornholmske skove, kun nogle hundrede meter i diameter. Her finder

man alle tre slags anemoner, hvide,
blå og gule, side om side, sammen
med kodrivere, violer og de danske
orkideer, gøgeurterne, i store flokke.
Skoven bebos af en mægtig rågekoloni, hvor ungdommelige jægere
med salonrifler fra tid til anden forsøger lykken. Særlig populær er skoven dog blandt mellemskoleeleverne, der i botanik skal aflevere et herbarium med 25 forskellige pressede
blomster.
Findes der noget så dejligt som en
bornholmsk fyrreskov? Solrig og
åben, med et tykt tæppe af bløde og
duftende fyrrenåle over sandjorden.
H er kan man løbe barfodet hele
sommeren, og de spredte lyse fyrreskove giver plads til masser af birk,
ahorn, vilde kirsebær og kaprifolier,
rykke som tropiske lianer og fulde af
sødtduftende blomster. Vi var
blandt de priviligerede, der havde et
lille sommerhus fem km uden for
byen, lige bag klitrækken og i
udkanten af fyrreskoven, der udgjorde et kongerige på vel en kilometer
p å hver led . Det var før, det blev
almindeligt at have sommerhus, og
h er tilbragte vi en fire-fem måneder
af årer.
Selv om vi flyttede i sommerhus
allerede i begyndelsen af maj og cyklede frem og tilbage til skole hver
dag, begyndte sommeren alligevel
først med skoleferien. D en traditionelle skoleafslutning i gymnastiksalen, »translokationen «, står stadig for
mig i et forklaret skær, som næppe

havde noget at gø re med rektors
opbyggelige taler eller den traditionelle uddeling af flidspræmier. Forude lå syv ugers evighed af uforstyrret Huckleberry Finn-idyl, hvor vi
strejfede rundt i skov og klitter,
badede, rullede os i sandet, fangede
ørreder og ål i den lille bæk, hvor vi
også byggede kæmpemæssige dæmningsanlæg under det vilde æbletræ.
Vi blev mørkebrune som indianere
og fik hård h ud under fødderne.
Senere fandt vi også ud af, at der
var masser af pragtfulde kantareller i
skoven, især i den blandede løvskov
på den anden side af landevejen, ind
mod den lille sø Sjælsmyr. Under
ledelse af »tante« Karen, der havde
en særlig næse for svampe, drog vi
ud på togt og kom ofte hjem med
adskillige kilo af de gule kræmmerhuse, som de »indfødte« den gang
slet ikke spiste.
Den dag i dag risler det mig koldt
ned ad ryggen, når jeg hører Carl
Nielsens melodi til »Den danske
sang er en ung, blond pige«, der
altid afsluttede translokationsceremonien. »Hun er et barn af det havblå rige, hvor bøge lytter til bølgers
brus«. Det havblå rige er stadig min
barndoms solmættede, uendelige
strand. Jeg kan se den for mig og
høre brændingen, hvor vi forsøgte os
med surfriding i små joller eller på
tilfældige brædder. Og bag stranden,
lige bag kl itrækken, lå skoven.
Under krigen blev der også mangel
på grundstammer til podning af kirJUL PA BORNHOLM
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I landinspektør Hjalmar Kofoeds have
i St. Torvegade, Rønne. Det er Ragna
Kofoed, der holder min lillebror lvm:
Jeg sidder til hojre. Foto 1935.
sebær til gartnerier og frugtplantager, og interessen vendte sig imod de
bornholmske vild-kirsebær, som
vores skov var fuld af. M ed skovvæsenets hjælp blev der arrangeret indsamling af modne, vilde kirsebær, og
vi unger oplevede et kapitalisteventyr, der for os kunne måle sig med
Ebberød Bank. Vi blev bedt om ar
plukke vilde kirsebær, som blev vejet
og solgt til skovfogden, hvorefter vi
fik lov til ar spise dem, bare vi spyttede stenene ud i en stor balje!
H avet er en vigtig d el af Bornholm. Dengang arbejdsplads for en
stor del af befolkningen og forbindelsesleddet ri! resten af verden. O g
selv om Østersøen ikke er et verdenshav, frygter mange dens voldsom me storme og korte, krappe bølger mere end de lange Ad an rerhavsdønni nger. Og for os, der måtte
med de små dampere den lange vej
ri! København, var der ofre en otte
timers rullende skærsild i søsygens
vold.
Men Østersøen er knap nok sale,
0,9 % natriumklorid lærte vi senere,
ejendommeligt nok den samme
koncentration som i vore legems-
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væsker. Sandsynligvis er vore fjerne
forfædre steget i land fra et lignende
brakvands-urhav for nogle hund red e
millione r år siden. Der lave saltindhold betyder, ar man hverken flyder
eller synker, og at man kan ophold e
sig længe under vander, uden ar der
svier i øj nene, hvad vi børn hurtigt
lærte. Vi var virkel ig som fisk i van det, og en svømmetur til den yderste
bølgebryder, godt en kilometer, var
ikke noget særligt. Jeg var fascineret
af h avet, og det lykkedes mig ae
komme »i lære« hos ro ugifte brødre,
blan dt de ældste medlemmer af
Rønne Sejklub, der havde en fin,
ældre sejlbåd med gaffelrig og klyverbom. Jeg var skibsdreng og hjalp
med den komplicerede sejlføring,
især under kapsejladser, og fik samtidig en grundig oplæring i sejlskibenes mys terier. D en dag i dag kan jeg
ikke fo rlade en båd, uden at dækket
er vasker ned og alt tovværk kvej let
op og stuver væk.
Var d et da aldrig vinter i min
barndom? Jo, mon ikke, hele fire
isvinrre, 1940, 4 1, 42 og 47, og de
var vist endnu hårdere på Bornholm
end i resten af landet. Brændselsmangel, elrario nering, dyb sne og en
tilfrossen Øsrersø. Vi kunne ofte
kun fyre i en en kelt kakkelovn i
vores store hus, så der var kolde. Jeg
vågned e ti t med et tykt lag rim p å
min dyne, hvor min ån de var kon densere t. Et år fik vi et stort læs
meget dårlige tørv, som blev oplagret i det gamle, forfaldne hønsehus
ned e i vores lange have, der gik helt
igennem husblokken til den næste
gad e. D er var svære ar få de våd e
tørv til at brænde, det lugtede surt i
huset og gav løbesod . M en lidt va rme gav de da også. Til sidst var der
ikke andet en tørvesmuld tilbage,
som må tte skovles op i kurve som
fug tig jord .
Men jeg husker især lugten af våde
uld sager, sokker, sweatere og vanter,
der blev tørrer foran kakkelovnen,
når vi h avde været ude i sneen. En
pop ulær sport var der ar stå på skøjter i yderhavnen, det store bassin
inden for den yderste bølgebryder.
Man kunne komme ud til sejlrenden, som isbryderne forsøgte at holde fri for rutebådene til København,
og næsten røre ved skibene, n år de
kom forbi. Jeg kan endnu huske den

sugende, gyngende fornemmelse af
havisen , når den kom i svingninger.
Den har en helt anden konsistens
end fe rskvandsis, sejere og ikke
sprød som den is, vi ellers var vane
til. Somme cider eksperimenterede
vi med skøjtesejl, hjemmelavede,
dragelignende konstruktioner af
svært mørkelægningspapir, spændt
ud over et let træskelet. Med en
sådan drage på ca. l ,5x2 meter
under armen kunne man opnå forbavsende hastigheder, især m ed vinden i ryggen.
Nogle gange blev skolen lukket på
grund af brændselsmangel, hvad vi
tog med scor sindsro. I 1947 blev vi
gymnasieelever dog, af h ensyn til
vore studiers vigtighed, til vores store ærgrelse undervist i byens b ibliotek, der stadig kunne opvarmes. At
vi naturligvis ikke havde varmt vand
hjemme og måtte nøjes m ed det
ugentlige bad på den kommunale
badeanstalt, erindrer jeg slet ikke
som noget savn.
I de år rejste man ikke meget,
Bornholm var hele verden. Biler
fandtes ikke, og Nexø lå to timer
borte med toger, og noget lignende
på cykel, men det var også universets
grænse for os, hvortil vi højst kom et
par gange om året . Men hvad skulle
vi egentlig med mere? Vort eneste
befordringsmiddel var de gamle,
hundrede gange lappede cykler, men
vi følte det ikke som noget savn.
H vorfor skulle vi andre sted er hen?
Efter krigen blev det naturligvis
anderledes, udlængslen vågn ed e, og
rejseeventyrene begyndte. Men er vi
egentlig blevet lykkeligere af det? Er
vi i der hele raget egnede som verdensborgere, eller er vi bedst tilpas
inden fo r den afstand, vore ben kan
bære os?
Men de førs te udenlandsrejser var
dog noget helt specielt. D e fandt
seed med sejlbåde til Sverige i de
fø rste år efter krigen. Rønne Sejlklub havde, som konsekvens af
afstanden til der øvrige Danmark,
meldt sig ind i H ano-forbunder, en
sammenslutning af sydøstsvenske
sejlklubber, og delrog i de følgende
år i den årlige regatta, der gik på
skift mellem byerne fra Simrishamn
til Karlskrona. Jeg var med en 2-3 år
som gast på andres både, min egen
var for lille, og disse fællesture blev

e n kæde af vidunderlige oplevelser.
M øder med efterkrigsridens overflod
i Sverige, sammenligner med der
endnu fo rarmede og rationeringsplagede Danmark, bryggedans, fest og
sang i alle byerne op langs svenskekysten, solvarme dage i vindstille på
slæb i en lang række efter en fiskeku tter (dengan g h avde sejlbådene
ikke hjælpemotor), ensomme nattevagter under stjernerne på de 100
km åb~nr hav mellem Kadshamn og
Bornholm, og en sorth året, blåøjet
svensk pige i Ahus, der efter så mange år stadig står i min erindring.
Ingen beskrivelse af Born holm kan
være komplet uden ar nævne Christiansø, eller Ertholmene, som den
lille øgruppe jo egentlig hedder. De
to små, beboede øer Christiansø og
Frederiksø, adskilt af et få meter
bredt sund, der udgør havnen , samt
n ogle mindre øer og holme, kun
beboet af måger, havli tter og edderfugle. Den eneste forbindelse til øerne var den daglige rutebåd, en fiskekutter ved navn »Peter«. Den havde
bænke sømmet fast til dækket, men
ellers ingen bekvemmeligheder, og
selv med et lille støttesejl rullede

den, så man var næsten sikker på at
blive søsyg under den to time r lange
tur fra Gudhjem.
Min mor havde adskillige ga mle
venner blandt de fastboende på øen,
og dem besøgte vi nogle gange. Foruden en gammel orlogskaptaj n og
hans kone var der endn u et interessant og charmerende par. H an var
pensioneret departementschef og
hun hans »maitresse«, fo r til vor stille undren og kildrende fr yd var de
ikke gift, i hverr fald ikke med hinanden . I øvrigt har C hristiansø et
helt specielt klima og er lys, der få r
den til at minde om en middelhavsø.
D e solbeskinnede stenmure og den
tørre, eksotiske vegetation kan om
sommeren godt få en til at føle sig
hensat til Mykonos i der ægæiske
h av. D er er ingen naturlige va ndforekomster, og den sparsomme vandforsyning leveres fra store regnvandscisterner. Man kan gå rundt
om C hristiansø i strandlinien på et
kvarters tid, så seværdighederne er
hurtigt overset. Til gengæld er der
en dyb fred, bortset fra den times
rid, hvor »Peter« lå i havnen med
endagsturister. Men så snart båden

var sejlet, sænkede roen sig igen over
den lille kJip peø. Jeg h ar ald rig væ ret
tilbage på C hristiansø siden. Måske
skulle jeg prøve der, men måske er
det bedre at lade være og lade idyllen leve i erindringen .
V i mærkede ikke meget til krigen
på Bornholm, i det mindste ikke så
længe den varede. Barnli ge fo rsøg på
at genere de tyske besættelsestropper, illegale blade og, i de senere år,
de hvide, parallelle sky-spor højt
oppe på den blå himmel, når de
amerikanske flyvende fæstni nger var
på vej mod deres mål i Tyskland.
Foruden naturligvis varemangel,
rationeringer, mørkelægning, hvad
der nu ikke generede sunde 12-års
drenge ret meget. Sulte gjorde vi
aldrig, og vores familie, der var fast
og urokJ<clig i sin nationale overbevisning, lod os aldrig i tvivl om , at
alt ville ende godt.
O g så sluttede det jo alligevel helt
anderledes, end nogen kunne have
ven tet. D en 7. maj 1945 sad vi
rundt om bordet i spisestuen i vort
hus i Rønne, da det pludselig lød,
som om et mægtigt haglvejr fejede
hen over tagene. V i for til vinduerne

Storegade ved hjornet til lfrystalgade.
JUL PÅ BORNHOLM
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Her er jeg 12 år gammel ved barndomshjemmet i Storegade, Ronne.
Foto 1943 .
og så et glimt af den flyvemaskine,
der havde beskudt gaden m ed
maskingeværer, og næsten sarn tidig
hørte vi de første luftværnssirener og
de dumpe brag af bomber. Vi kastede os ned på g ulvet under vinduerne, indtil d er kom er ophold i spektaklet, så blev vi gennet ned i den lille, høje kælder, der var det nærmeste, vi kunne komme til et rilflugcsrum. Angrebet var kun et lille forvarsel om, hvad der kom senere,
endnu er angreb, denne gang mod
havnen, evakueringen af byen i de
sene nattetime r, d e score bombardem enter næste morgen, som Jeg overværede fra rager af er forsamlingsh us
5 km uden fo r byen, tyskernes kapi-
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tulation og den russiske besættelse.
Men der er en helt anden historie.
Vores hus i byen var store og gammelt, over hundrede år. Da vi rev
nogle tapeter af i er loftsværelse,
fandt vi opklæbede aviser fra
1880'erne. D ee var langt, seks fag
vinduer m od gaden, der var ec af
byens hovedstrøg. Lige over for lå
kommandantboligen. En af vore få
pligter som børn var ae »feje gade«,
den ugendige rengøring af fortov og
kørebane ud cil midterlinien, som
alle grundejere var forpligtet cil. D et
kunne være strenge arbejde, og vi
hadede dec. Vejbelægningen var
rundslidce, bornholmske granitb rosten , og da næsten al transport i de
år fandt seed med hestevogne, var
der som regel masser af hescemøg
mast ned i revnerne mellem brostenene, hvorfra det m øjsommelige
måtte pirkes løst og fej es sammen.
Den enorme have interesserede os
ikke m eget, men den indeholde dog
et par sjældenheder, blande andet et
ældgammelt og enormt morbærtræ,
der producerede kolossale mængder
af de mørkerøde, vammelsøde frugter. Vi prøvede hvert år at spise dem,
men blev m eget hurtige trætte af
sm agen , og jorden under træet blev
efterhånden dækket af et tykt lag af
rådnende bær, der tiltrak myriader af
fluer og hvepse. Tæt ved huset stod
der også et score valnøddetræ, som vi
havde mere glæde af. Dee bar rigelige, og efter den første efterårsstorm
var gårdspladsen under træet overscrøet med de grønne, revnede frugtskaller, som valnødderne let trillede
ud af.
Min skolegang på Bornholm begynd te i vinteren 1936, hvor min
bro r og jeg en kort tid boede hos
min mormor, medens min mor endnu studerede i udlandet. Det var i
byens eneste privatskole, Rønne Forberedelsesskole, i daglig tale kaldet
»Forbed reisen« . Den havde kun fe m
klasser og skulle føre bedre fo lks
børn videre til mellemskolen og
gymnasier. Jeg husker ikke m eget fra
den rid, bloc at jeg blev anser for en
fremmed fugl, rosproget som jeg var
og iføre en ægte islandsk sweater.
Efter er par år i København kom vi
tilbage til øen, denne gang fo r alvor.
Jeg kom i ~erd e klasse på kommuneskolen, men jeg var ikke glad der,
ambitionsniveauet hos lærerne var

mildt sagt ikke høj e, miljøet var
meget fremmed, og jeg kedede mig
brave. Jeg var glad, da jeg efter 5.
klasse kunne skifte til Rønne Statsskole, der blande andre fordele kun
lå et par hundrede m eter fra vores
hus og i samme gade. Skolen var
bygget i klassisk stil i røde mursten,
og bygningerne omsluttede en asfalteret gård med ec stort lindetræ i
midten. I gaden lige foran skolen er
der indsat en mindeplade, der viser,
ar på decce seed blev den svenske
kommandant Printzenskold dræb e i
1658, hvad der startede det oprør,
der bragte Bornholm tilbage under
den danske kron e.
Vi kunne nå hjem i middagsfrikvarteret, hvor den varme m ad ventede, men ellers var der Peters Bageri, som lå ret over for skolen. Dee
specialiserede sig i hindbærsnitter og
pragtfulde lagkager, som m an kunne
købe enkelte stykker af. Vore lærere
var som sædvanlig en blander skare.
Mest respekt srod der om lektor
Kruckenberg, en høj , m ager og
tyndhåret mand, som aldrig behøvede at hæve stemmen, og som præsterede der kunststykke at ta os ri! ar
rage tyskundervisningen alvo rligt
midt under krigen, ja, endog til ae
synes om sproget.
Skolearbejdet falde mig ler, især i
de højere klasser, og i gymnasiet
faldt jeg virkelig gode cil. Selv oldtidskundskab syntes jeg var spændende. Gymnasieklasserne havde der
privilegium at have klasseværelser i
en lille, toetages bygning fo r enden
af skolegården , og 3. G havde desuden en privat have m ed direkte
udgang fra klasseværelset cil en lille
pergola, hvor man endog måtte
ryge. I gymnasier havde vi selveste
rektor Dinesen som klasselærer. Han
underviste os i dansk og var en
sardonisk og noget vanskelig lærer,
men samtidig en stor elsker af
Grundevig, som vi derfor en rum tid
var gode trætte af.
Men jeg fik min studentereksamen, endda med udmærkelse, og
måtte så ri! København alene, kun
gode 17 år gammel. Og selv om jeg
kom tilbage ri! Bo rnholm i de fleste
ferier, så var der aldrig længere der
samme. Der var sar et skel, en
omtumlet, begivenhedsrig, m en vidunderlig barndom var uigenkaldelige
forbi.

STO KKEKILD ER og lidt om
andre bornholmske

HELLIGKILDER
Sprogforskeren lektor H. A. KOEFOED, Odense Universitet, der afgik ved døden i oktober
1997, har gjort ordet STOKKEKILDE og de bornholmske Sankt Hans- og kildetraditioner til
genstand for nterværende kyndige og underholdende afhandling. js.

Bornholms Stednavne (1951) registrerer navnet Stokkekilde tre steder
på øen; to gange som navn på en
kilde, henholdsvis i Aakirkeby og i
Klemensker. Er af stederne er der
tale om et hus i Klemensker, opkalde
efter kilden i nærheden.
BS har også en Stokkekildevej i
Aakirkeby, forkortet til Stokkavænj i
daglig tale. På samme måde er Stokkedam(men}, Stokke/ed og Stokkeløkke lokaliteter der har forbindelse

med Stokkekilden. - I Knudsker har
BS en Stokkekildeeng.
Stokkekilderne i Aakirkeby og
Klemensker er nærmere besk.revet i
et kapitel »Aakirkeby i l 760'erne«
ved Svend Kramp i Bornholmske
Samlinger III række, bind 10 (i
særudgave som Strejftog i Aaleirkebys
historie}, og af Eyvind L. Lind i Klemensker Sogn. Begge udkommer i

1996.
Ifølge traditionen skal i hvert fald

Stokkekilden i Aakirkeby høre til de
såkaldte helligkilder. Den er således
nævnt i August F. Schmidt: Danmarks Helligkilder ( 1926) som en af
de ni bornholmske kilder som man
har skriftligt belæg for at være tillagt
hellig eller undergørende kraft i
historisk tid.
D e andre er Kolde kilde i Almindingen og to kilder ved Svaneke.
Mindre kendt er måske Biskopkilden
i Nyker, Skt. Josefs kilde i Olsker,

Set. Hans-kilden i Svaneke 1906
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Helligdomskilden eller Rø kilde, Salomons kilde ved Salomons kapel på
Hammerknuden og endelig Trold(e)kilden i Klemensker.
Kildedyrkelse generelr har man
bevis for tilbage ri! oldtiden. Vandet
der strømmede op af jorden blev betragtet som noget der havde en egen
iboende kraft og blev anset for helligt. Hvad kulten gik ud på i enkeltheder ved man ikke, men noget
tyder på at der bl.a. blev giver offergaver til kilden og dens ånd eller
kraft. Og der var i hvert fald så stor
magt forbunder med troen, at den
katolske kirke efter kristendommens
indførelse opgav ar stri[[e imod og
foretrak diplomatisk og snedigt, som
så mange gange, at lade de gamle
hedenske ritualer opsluges af og indgå som elementer i den nye religion.
Udvalgte kilder blev viet til bestemte
h elgener og fik ti llagt undergørende
kraft, hvo rved kilde- og helgendyrkelse smeltede umærkeligt sammen.
Der var også meget smart ar de
gamle ofringer forrsa[[e i form af
pengegaver ri! helgenen, i reglen på
den måde at der blev kastet mønter i

ki lden, som så præsterne eller munkene sørgede for blev samlet op igen
og indgik dels i kirkens adminisrrarion, dels i klostrenes fa[[igforsorg og
sygepleje. Herom vidner navnet
Pengekilden på en nu fo rsvunden kilde i Aakirkeby.
Efter reformationen blev helgendyrkelsen officielt afskaffet, men
hverken stat eller kirke kunne holde
folk fra kilderne. Deres undergørende kraft bestod i at vander havde
helbredende virkning, enten man
drak af det eller vaskede sig i det;
eventuel t begge dele. Der blev til ar
navnlig Valborg aften (30. april) eller Sankt Hans aften - gam le katolske helgenfejringer - valfarcede troende syge til kilderne i håb om ar
blive helbredt.
Når så mange men nesker kom
sammen, gav det også anledning til
at feste. Nogle syge blev jo raske, og
mange havde deres fam ilie med. På
den måde opstod kildemarkeder og
kildefesrer i tillæg til rejsens oprindelige formål.
Det er bl.a. oprindelsen til Sankt
Hans festerne i Almindingen. De

Børnene har pyntet giydekilde til Set. Hans. Svaneke ca. 1940.

48

JUL PÅ BORNHOLM

inspirerede Martin Andersen Nexø
til hans litterære debut, St. Hansaf
ten på Bornholm, i Fyns Tidende
1893; senere som et kapitel i Pelle
Erobreren. - Oprindeligt var det
Kolde kilde der dannede centrum for
disse sammenkomster af hele Bornholms landbefolkning; senere blev
der i vor tid dyrskuerne.
Med markedsgøgler blev der ikke
alene kirken der h østede økonomisk
gevinst af helligkilderne. For øvrigt
fortsatte traditio nen med at kaste
m ønter i kilderne som offer og tak
for helbredelse længe efter reformationen . D er er også eksempler fra
andre dele af Danmark på opsætning af indsamlingsbøsser ved kilderne, hvor pengene blev brugt til
hjælp for fattige og syge. - De helbredte kunne også efterlade klædningsstykker, bandager, krykkestokke m. v. ved kilden eller i u æer og
buske ved siden af som votivgaver;
ikke med ranke på genbrug! Et
minde herom er Lappetræ kilden
{Lappetrtesen?); et andet navn fo r
Pengekilden, Aakirkeby. Bornh. lappa =klude.

Fakkeltog gennem Svaneke til bålpladsen ude ved fyret. Set. Hans-aften 1997.
Nogle steder bevarede kilderne deres ry som helbredende kraftcentre
helt op ril begyndelsen af dette århundrede. Først så sent overtog det
regulære lægevæsen gradvis folkemedicinens, religionens og »Overtroens«
rolle i sygdomsbehandl.ingen, især på
lander.
Der seneste og eneste eksempel på
bevarer kildedyrkelse både på Bornholm og i resten af Danmark, er kildefesterne i Svaneke og Aarsdale ved
Sankt Hans. Bl.a. skildrer i jul paa
Bornholm 1936. - Her er der heller
ikke meget tilbage af den oprindelige motivation, hverken hvad angår
religion eller sygdomsbehandling.
Skikken med ofringen af pengegaver
er bevarer i de små »grydekilder« i
en trefod som børnene (vordende
konfirmander) laver; men også dette
relikt er på vej ud, fordi pengene bliver hugger af respekrløse vandaler.
Så der eneste der er tilbage, er selve
kildefesten, som nu smelter sammen
med den mere sej li vede fællesdanske
tradition med bålfesr og heksebrænding - som også i sin rod er
gammel hedensk.
Men tilbage til ki lderne. Der kan
meget vel have været flere end de ni
ovenfor nævnte fra Aug. Schmidt,
som har været anset fo r hellige i den
mundtlige overlevering på Bornholm. Bl.a. Eyvind L. Lind er inde
på der i sin Klemenskerbog s. 90.
Men bortset herfra har der i gammel
rid været er ural af kildespring på
Born holm, som ikke nødvendigvis
har været betragtet som hellige. Øen
var i der hele tager betydelig mere

vandrig end i dag, med utallige bække, åer, søer og engdrag. Deres antal
er især i indeværende århundrede
reduceret betragteligt, dels gennem
incensiv agerdyrkning med dræning
af jorden, dels ved vandværksboringer og oppumpning af grundvandet
for at tilfredsstille det moderne
bysamfunds behov for vand i store
mængder.
De fleste af de gamle kilder, hellige eller ej, er nu forsvundne eller
rørlagte. Således skriver Svend
Kramp om Stokkekilden i Aakirkeby
at den »eksisterer stadig i en brønd i
anlægget ved Stokkedammen.«
Noget af det der interesserer mig i
forbindelse med kilderne er deres
navne. D et er således også et af disse
navne der inspirerede mig til denne
artikel, nemlig Stokkekilde, som ligefrem kalder på en forklaring.
Foruden ar være et stednavn, er
ordet en fællesbetegnelse for en
besremr type kilder; men problemer
er ar det ikke kan slås op i almindelige ordbøger. At det har noget med
ordet »stok« ar gøre, er der imidlertid ingen rvivl om. Der er bare det
ved det at stok i sig selv kan have
mange betydninger - ikke færre end
ni, hvis man ser efter i Ordbog over
det danske Sprog, og h erril kommer
forskellige underbetydninger.
Almindeligvis forbinder man betyd ningen »kæp« eller »stav« med
ordet: et støtteredskab ved gang,
spadserestok, krykkestok m.v. - Der
er denne betydning Svend Kramp i
den tidligere anførte artikel standser

ved, når han skal forkla re navner på
Stokkekilden i Aaki rkeby. Ud fra der
faktum ar den har været søgt af
værkbrudne der håbede på helbredelse, mener han at navner hentyder
til efterladte krykkestokke.
En anden betydning af stok går
imidlertid på en (fældet) træstamme
eller tyk gren; selv når den er forarbejdet til en bjælke, tømmerstok.
Stok blev også i meget gammel tid
brugt om en vandret liggende bjælke
til at sidde på som en bænk. H eraf
kommer ordet stokkemænd om de
fire-otte tingsvidner der ifølge Chr.
V's Danske Lov (1683) skulle overvære retshandli nger, før retsplejen
blev offenclig ved Forordning 1847
med Enevældens ophør. Disse vidner var placeret på stokke. Stokkemænd har også været brugt om politi- eller retsbetjente med henblik på
deres stokke eller stave ri l ordenens
opretholdelse.
Såd anne
stokkemænd, i den ene eller den anden
betydning, har også været bragt på
bane i sammenhæng med stokkekilderne, udfra den formodning at der
har været tingsted og holdt rettergang i nærheden. Derre kan der
imidlertid ikke fø res bevis for, så forklaringen må beregnes som for fantasifuld. Rent bortser fra ar navner
på kilderne efter alt at dømme er
ældre end stokkemandsinstitutionen.
D er er endnu flere underbetydninger af stok, som det vil være irrelevant at opregne h er. Kun skal til
sidse nævnes ar stok før i tiden blev
brugt om en mere eller mindre ryk,
udboret træs tamme til fo rskellige
formål, fx som bistok = bistade. På
norsk har man ordet stokkebåd som
betegnelse for de primitive både af
en udhulet træstamme, man brugte i
stenalderen og som endnu anvendes
af indfødte i visse tredjelande.
I nogle kirker kan man også se en
gammel jernbeslået træstok opstillet
ved udgangen som kirkebøsse. Der
kaldes også en (penge)blok. Sådanne
er forlængsr afløst af mere tidssvarende bøsser af metal; men nogle
seeder har man bevaret de gamle
blokke af historisk interesse.
Påfaldende nok er det denne
anvendelse af en stok Bornholms
Stednavne lægger ril grund for at forklare navnet Stokkekilde. Man forudsætter at der har været anbragt en
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Det er et norsk skolekorps, der med klingende spil går fomn i parademarch til
festpladsen. Svaneke 1997.
blok som opsamlingsbøsse ved kilden til ar modtage de valfartendes
penge, i seeder for ar disse skulle
kastes i selve kilden.
D et lyder umiddel bart noget ejendommelige at man skulle stille en
sådan blok op i fri luft. Ikke desto
mindre har det, som tidligere nævne,
været tilfældet nogle seeder i lander,
og der findes oven i købet billeder af
der; således er foto fra Kjelsrrup kilde i Sorø amt på Sjælland, gengivet
hos Aug. F. Schmidt s. 53.
Alligevel er jeg skeptisk over for
denne forklaring når der gælder

Set. Hans-bål i klipperne. Svaneke 1997.
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stokkekilderne på Bornholm. Jeg er
mere tilbøjelig til her ar give Eyvind
Lind ret når h an refererer en meddeler som fortæller ar der er nedsat en
udhuler træstamme ca. 213 m i diameter omkring Stokkekilden sydøst
fo r Krashave. »Den udhulede træstamme kaldtes Stokken.« En anden
lignende kilde skulle have eksisteret
ved Bedegade, idet der under
pløjning var funder rester af en hul
egesrub i jord en, 1 m lang og 2/3 m i
tværsnit. Den h ar tilsyneladende
været sar ned omkring kilden som
en slags brøndkar fo r at samle vand-

udstrømningen og holde den p å
plads. Eyvind Lind kalder i overensstemmelse med Aug. F. Schmidt
sådanne kilder for hulke kilder. D er
skal have været to lignende i nærheden af O nsbjerg, Klemensker.
Ordbog over det danske Sprog henviser fra hulke til opslagsordet holk;
en form der også anvendes af Aug. F.
Schmidt. O rdbogen skriver at ordet
er sjældent i rigsdansk, men forekommer i dialekter, bl.a. i betydni ngen udboret træstykke, trærør, »især
om stø rre udhuler træstamme der
sættes (rammes) ned i ... en kilde for
at samle vandet.« Ordet er beslægtet
med adjektivet hul der også ligger
bag holk som navn på en gammel
skibstype. Jfr. engelsk hul! = skibsskrog.
Derimod er det påfaldende at
Ordbogen ikke har eksempler på en
betydning af ordet stok, der svarer til
der under holk beskrevne, og som
ville fo rklare navnet Stolekekilde.
D ette kan være en m ulig årsag til
fejltolkningen i Bornholms Stednavne, hvis redaktørerne i sin tid
kun har slået op under stok og ikke
forbundet det med betydningen af
holk som hos Aug. F. Sch mid t. Ejendommelige nok optræder h ans bog
(Danmarks Helligkilder) ikke i forkortelseslisterne til kildehenvisningerne i BS.

Et udvalg af bornholmsk litteratur
udkommer i perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997
Bnk, Peter Aoge: jubler i Henm. 25 sange/salmer. ill. med
regn. af Kn ud Henning Hansen. 30 s. Pascha Forlag, Olsker.
25,Bo Bo11Jils!jo11e Reumerr. Udsril!i11gskotolog (27. marrs - 4. maj 1997).
Ill. 36 s. Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50,Graris
Bomholm i ml 1996. A4. 32 s. Bornholms Amr . . . . . . . . . . . . . . .
Bomho/111 med eller uden u11ge. Red.: Anne Mene Qvist,
Perer Andreas Harreg og Jesper Bang Marcussen. Ill. A4. 96 s.
Foreningen Baglander Bornholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88,78,Bomholm 1996 i billedei: 56 s. William Dams Boghandel A/S . . . . .
Bomholms Hojskoles Amkrift 1996 og 1997: Svend Aage Møller:
Bornholms Højskole 1944-55. Aksel L1uridsens rid I-li.
Ill. 90 + 80 s. Bornholms H øjskoles Elevforeni ng.
Ikke prissar.
Bomholmsk medfro11Jk occmt. Bornholmerskolen og dens
eu ropæiske forudsætninger. Red.: Srarens Museum for Kunsr ved
Kasper Monrad ogJ.V. Raaschou Nielsen. Udstillingskaralog.
Ill. med 14 fa rvereprodukrioner. A4. 32 s.
60,Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bomholmsk Stenroj Hjcmhs Fabrik Rønne, grundlagr 1859.
Med sideløbende ovcrsærrelse ril tysk. Ill. 20 x 15 rvr. 20 s.
Bornholms Keramikmuseum, Krysralgade 5, Rønne . . . . . . . . . . . .
25,Bomholmske So111li11ger Ill. rk. 9. bd. Ill. 345 s.
Bornholms Historiske Samfund.
Graris for medl.
Bornholmske Somli11ger Ill. rk. 10. bd. Ill. 223 s.
Bornholms Historiske Samfund.
Graris fo r medl.
Bornholmske So111/i11ger II I rk. I I. bd Ill. 248 s.
Bornholms Historiske Samfund.
Gracis for medl.
Boggild, Ho11J11oge: BoggildJ Bomholm (2). 70 godmorgen-historier fra
Bornholms Radio. Ill. med regn. af Herluf Skjerning Larsen. 144 s.
Bornholms Tidendes Forlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,Boggild, Honsooge: Kunst pli Bomholm. Ill. med sorr/hvidc og farvereproduktioner. 2 1,5 x 30. !.opl. 1996. 2.opl. 1997. 235 s.
Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285,Dnnmorks Kysw: Red.: Søren O lsen. Beskrivelser og seværdigheder
fra 165 kysrer. (Bornholm s. 272-289). Ill. med farvefotos. 296 s.
Politikens Forlag. Indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,Drmlei; Fritz: Bomholm. Tysk tekst af Manfred Sack. Oversat ri!
dansk af Richard G. Nielsen. Ill. med helsides farvefotos. Srorr format.
100 s. Ellerr & Richrers Verlag, Hambu rg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,Drewsm, Jette: Jorden er 111ei: Roman. 190 s. Munksgaard . . . . . . . . . l 98,Enevig. Anders: Krucifikser i domke klosterhmm: (Om krucifikser på
Bornholms. 58-62). Ill. 88 s. Poul Kristensens Forlag . . . . . . . . . . . 160,Frn Bomholms Museum 1994-1995. Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill.
192 s. Bornholms Museum . .. .. ....... ...... ............ .
50,Hnmmershus. Red.: Lene Demidoff, Ann Vibeke Knudsen,
Fi nn Ole Sanne Nielsen, Palle Bo Nielsen, Ebbe Gert Rasmussen
og Jens Sørensen. Særudg. af Bornholmske Samlinger Ill. rk. 11. bd.
Ill . 248 s. Bornholms Historiske Samfund ... .... ............ . 248,Hnmm, Gu11n11r og Sv. Aoge Koefoed: Hondlmde i Ro1111e i I 00 li1:
Bind 2, 3 og 4. Ill. 94 , 95 og 96 s. I komm. Colbergs Boghandel,
Rønne .............................. .. ............ .. . a 118,Hard-Nielsen, A1111, Chorlotte Romer Rossing ond Stephen V7onhill:
Survey ofVisitors ro 80J'llhol111. Bornholms Forskningscenrer.
July 1995-June 1996, 76 s................. .... ........... . 200,Ocrober-December 1995. 47 s...... . .......... . .... . ..... . 150,January-March 1996, 47 s.......... •. .................... . 150,April-June 1996, 48 s. . .......... .. ............... • .....• 150,July-September 1996, 53 s.. .. . .... ........ . . . . . . ... . ... . . . 150,Ocrober-December 1996, 50 s. . ........ ... ............. .
150,Hj11lnge1; Anne-Mette: E11viro11mentol reg11/otio11 ofro11ris111.
Srraregies and prospecrs on three European islands: Bornholm,
Mallorca and the lsle of Wigh1. 161 s. Bornholms Forskningscenter
140,Holger Droch111011us Skitsebog - På Rejse. Ved Vibeke Droch11101111
og Svend H. Droch11101111. Ill. A4-rvr. 88 s.
Monopex ApS Forlagsekspeditionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185,Holm, Biiger Reker: Morri11 Andersen Nexo og Bomhol111. Ill. 80 s.
Forlaget Bi rgers Bøger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125,Hoveder pli klippen. Ung kunst pli Bo/'llholm. Udsrillingskaralog.
(18.maj-22.juni 1997). 111. delvis i farver. 38 s.
Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60,l11gemm111, Lucie Mondix: Et lille leimedslob til Bemhmd.
Ingemann-Selskabers skrifter, bd . 2. Ill. 123 s. C.A. Reirzel . . . . .
150,Jmsen, Bmt: Den l1111ge befi-ielse. Bornholm besat og befrier
1945- 1946. Særudg. af Bornholmske Samli nger II I rk. 9. bd. Ill.
34 5 s. Odense Un iversitetsforlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,juni, Djom: Tn11ker pli t11æ1J ji'fl Djoms Ju11iven. Digre.
48,Tegninger: Jurgen von Tomi.'i. 80 s. Bornholms Tidendes Forlag . . .

Juni, Djom (og) Bent Knos: De U11de1jordiske i Bræ11desgoordshoven.
Tegneseriealbum. Fortalt af Djorn Juni. Tegner af Benr Kaas. A4.
64 s. Brændesgaardshaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,50
Også i rysk udg.: Die Unrererdischen in Brændesgaardshaven.
Dcmsch von Lars Geerdes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,50
J.•gei; Birgit & Kresten S101goord: Tele11101ics ond l'llrnl develop111e111.
Proceedi11gs Jiv111 011 /memotio11ol \florkshop 011 the Donish lsln11d
o/Bomholm. 244 s. Bornholms Forskningscenter . . . . . . . . . . . . . . . 210,Koos, Bem: Arers Kooserier '95196. 6.hg. Ill. med satiriske tegninger.
48,56 s. Bornholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lou, Mogeus:Joho1111es Frederiksem ok11orellerfro Christiomo og
Sydjim1krig. Ill. i farver. 36 s. Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . .
65,Lou, Mogeus: Kgl. Toldkommer 100 lir 1897-1997. Ill. A4.
30 fotokopieredes. Udgiver afTold- og Skatreregion Bornholm. Ikke i bogh.
Louridsm, Soreu og Koj Holbe1g: Turen glir til Bornholm
Ertholmene. Ill. 132 s. Politikens Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
99,Li11de1; Be/'llhntd: Domnork pli kryds og tv1e1J. (Bornholm
s. 294-309). Ill. 3 19 s. Aschehoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169,/Vlelle, Jocob von: Comme11totiv11cvlo De Simvlochris Avreis,
Qvæ in Bori11ghol111io, Moris Bolthici lusvla, Agris
(Lubeck 1725). Genudgivet med dansk oversættelse ved
Else Thykier. Forord og red.: Jens Sørensen.
Efterskrift: Margrethe Watt. Ill. 58 s. Udgivet med omslagsriden:
Jacob von Melie og de bornholmske guldgubber.
Jubilæumsskrift 125 år. Colbergs Boghandel NS, Rønne . . . . • . . . . 125,Mikkelsm, Polle: Srottts for Bomholm. I 00 s.
Bornholms fo rskningscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1 I 0,Morbech, Fi1111: Uret ji'fl Bomho/111. Pjece. Ill. 20 upagn.s.
20,Forlaget Ser. Eligius, Smedevænger 3, 4270 Høng . . . . . . . . . . . . . .
Munk, Povl Erik: Bornholms GolfKl11h 25 lir 1972-1997. Ill. 32 s.
B G K Rønne.
Gratis ved henv.
Molle1; Lors Kæl'll/j 7iwls Andersen og Morhis Mothisen:
Erik Orrvod. Ill. delvis i farver. 96 s. Bornholms Kunstmuseum.
Indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,Moller, Lors Kæ/'11/fog Clous Olsen: Holger Droch11101111 på
Bornholm og Skogen. Ill. i farver. 36 s. Bornholms Kunsanuseum
og Skagens Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65,Rnssing, Chorlotte R. og Ann Hortl-Nielsen: Survey of Visitors to
Bornholm. January 1996 - December 1996. 44 s.
Bornholms Forskningscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 50,Schone11101111, Stten: Bornholm: Economic Stmctures ond
Development. 38 s. Bornholms Forskningscenter . . . . . . . . . . • . . . . .
75,Simomeu, Peter Soobye og Bilgitte jorgensm: Cykelturisme.
En økonom isk og miljømæssig bæredygtig turismeform?
130 s. Bornholms Forskningscenrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120,Strejfiog i Aokirkebys Historie. Udgiver i anledning af købstadens
650 års jubilæum. Red.: Ann Vibeke Knudsen. Særudg. af
Bornholmske Samlinger Ill.rk. l 0. bd. Ill. 223 s.
Bornholms Historiske Samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148,Sundgoord, Elin: Hotel- og resrouroriomerhvervet- med Bomholm
som cose. 9 1 s. Bornholms Forskningscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,Thoms, joho1111es: Solvong. Ro1111es kolonihovet: Ill. 24 s. Udgiver af
Byforeningen for Rønne. Bornholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . .
38,Tie1worh, Pettr: Gudhjem - i 9000 år
Fiskerleje - Kunsmerkoloni - Turism1ekka. Ill. 2.opl. A4. 239 s.
Gudhjem Museu m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225,Twining- \\/nid. Louise 011d Tom: Tourist Desti11otio11 Development.
The Case of Bornholm and Godand. 93 s.
Bornholms Forskni ngscenter .. ...... . . . .. . ............... . 195,Udko11tso11mlder - regionol- og lllris111efo11kning pli Bomholms
Forsk11i11gscenm: En antologi. 285 s. Bornholms forskni ngscenter .. 240,\\lttnhil/, Stephen: Survey ofVisito11 ro Bomholm.
July-Scprember 1995. 48 s. Bornholms Forskningscenter ...... .. . 150,Wagnholr, Ivan: Jarl af Nexø. Ill. 6 1 s. Bornholms Tidendes Forlag
78,-

Bornholmske bøger der kan forventes udgiver i 1997:
Bomhol111 1997 i billeder. ca. 56 s.
William Dams Boghandel NS. Pris ikke fastsat.
Koefoed, H.A.: Bomholmske ord og 11ov11e.
Ill.: Tegni nger af Knud Henning Hansen, ca. 11 2 s.
Bornholms Tidendes Forlag. Pris ikke fastsat.

Med forbehold fo r prisændringer og fejl.
Lisren omfaner kun almene tilgængelige born holmske boger.
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Folk vi husker
Portrætter affødte og førde bornholmere afgået ved døden
i perioden 1. september 1996 til 31. august 1997
Henvendelser om denne rubrik kan rerres ri!:
Eyvind L. Lind, Smedegad e 6, 3782 Klemensker, tlf. 56 96 64 68 eller
Jens Sørensen, Haslevej 16, 3700 Rønne, cif. 56 95 30 72

Jem Holger Ar,gerho/111, Svinget 13,
Aakirkeby. Gårdejer - tidl. Soldatergaard, Aaker. Distrikrschef for Realkredit Danmark. Medl. af Lokalråder i Handelsbanken.
7.okc.1 9 13-9. okr.1 996.

K11nd A11denen, Nydal, Øsrcrlars.
Gårdejer - tidl. Tornegård, Øsrerlars. Tidl. form. for Bornholms
Hojskoles Elevforening.
4. sept. 1939 - 3. april 1997.

Niels A11dmen, Paradisvej 14, Nexø.
Bagermesrer. 1964- 1996 indehaver
af bagerier, Paradisvej, Nexo.
6. april 1933 - 8. okt. 1996.

Preben Axeu, Kapelvej 9, Rønne.
Hjælpelærer ved Privatskolen i Rønne. Idrætsinstruktør ved Vikings
adetikafd.
6. sept. 1930 - 8. sept. 1996.

Inge Bmndt, Dampmøllegade 27,
Rønne. Sammen med sin ægrefælle
indehaver af Povl Brandts vognmandsforrerning.
26.april 1910- 24.dec. 1996.

Mogem Bm11tlt, Brovangen 26,
Rønne. Møbelhandler. Tidl. fo rm.
for Ide Mobler og form. for Ronne
H andelssrandsforening.
16. jan. 1943 - 25. nov. 1996.

Poul Anby Bmndr, lmmingg:ird,
Nylars. Gårdejer. Medmfrcr af
L1.ndmandsklubben i Nylars.
9. sept. 1923 - 14.dec. 1996.

Helge Christense11, Kildegårdsvej 6,
Tej n. Overlærer. Tidl. pianist i Ib
Glindcmans orkester.
14.aug.1924 - 31.jan.1997

V11g11 Chrism1sm, Hammershusvej
75, Sandvig. Grafiker.
26.febr.1905- 21.juli 1997.

Julim Christinmen, Møllebakken I,
Gudhjem. Kommunekasserer.
25. juli 190 l - 18. nov. 1996.

Svend Ange Cordnn, Askene 22,
Vesrermarie. Tidl. ejendommen
Aldershvile i Aarsballe. Planreavlsassiscenr i Bornholms Husmandsforening.
6. juli 19 14 - 20. juli 1997.

Niels-Anker Anbye 011111, Skagelfaldsvejcn I, Aaki rkcby. Gårdejer - tidl.
Smorengegård, Vestermarie. Mange
tillidsposter indenfor sammenslutninger af amatørmusikere.
19.juni 19 15- 18. nov. 1996.
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Mngdn Didriksen, Snellemctrk 43,
Rønne. Uddanner defektrice og
sammen med sin ægtefælle Carl
Johan Didriksen indehaver af bagerier i Snellemark 1945-64.
30.jan.1910 - I.maj 1997.

Jorgen Dossing, Julius Thomsens
Gade 22 5. rh" København. Disrrikrsroldchef på Bornholm 198093. Tidl. redaktør af Dansk Toldridende.
13. juli 1928 - 20. nov. 1996.

H. Erik Eriksen, Klinkervej 6, Muleby. Major. Befalingsmand i Den
danske Brigade i Sverige under
anden verdenskrig. Kendt som samfundsdebattør.
12. maj 1920 - 22. juni 1997.

Jorgen Fnbricius, Hcllebo Park 90,
Helsingør. Sognepræst i Rønne
1965-7 1. Scifcer af Rønne Seniorskole, Blindeavisen med megec

Kristen Fink, Srormgade 3 E, Nexø.
Arkirekc MAA" brandinspektør.
fo rm. fo r Bornholmerbanken, kass.
fo r og æresmedl. af Nexø Håndværker- og Industriforening.
24.april 1920- 10.febr.1997.

Knud Gnd, Øscerled 36, Rønne.
Brygger - medindehaver af Rønne
Bryggeri ril der lukkede i 1966.
Senere ansat som portier på MissionshoceUec.
2.sepr.1915 - 22.marcs 1997.

Emst Gnltht!11, Falsterbovej 7, Rønne. Musiker og musikpædagog.
25.okt. 1911 - 7.jan.1 997.

Peder Axel Gilkæ1; Skovløkken 9,
Tejn. Maler og grafiker. Tidl. form.
for Bornholms Kunstforening.
30.juni 1918 -4.maj 1997.

Hnn]' Mikkel.sen Hnmme1; Kirkcvcj
7, Gudhjem. Murermester. Tidl.
indehaver af Pension Ellebæk og
fo rm. for Gudhjem Turisrforening.
17.sepr. 19 12 - 26. febr.1997.

Christinn Hnnsen, Sorcharvej 40,
Rønne. Skibsfører.
8. juni 1925 - 12. okr. 1996.

Poul Hr111sei1, Nylars Plejehjem.
Stenhugger, tidl. srenværksejer og
indehaver af Kammas Konditori,
Allinge.
18. juli 1907 - 4. dec. 1996.

Poul Sognnrd Ht11ue11, Rugmarken
19, Nexø. Gårdejer - tidl. Søgård i
Randkløve.
13.sepr. 1919 - 10.aug. 1997.

}orgen Berg Henrikseu, Zahmnannsvej 9, Rønne. El-insrallarør i Rønne.
20 . Febr. 1925 - 23. juli 1997.

Hnns Christin11 lpsen, Lynggård,
Nylars. Gårdejer.
2. dec. 1900 - 26. okr. 1996.

S11e11d lpseu, Syrenvej 20, Aakirkeby. Gårdejer - cidl. Akselhøj i
Aaker. Tidl. medl. af Aaker sogneråd og skolekommission, cidl. form.
for Aakirkeby Brugsforening.
22. febr. 19 16 - 16. dec. 1996.

fredly Jensen, Provstegadc 2, Klemensker. Bagermester. Bestyrelsesmedl. i Klemensker Idrætsforening.
2. dec.1 9 11 - 3 1. aug.1997.

mere.

12.juni 1921 - 2.okr.1996.
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Holger Jensen, Pederskervejen 122,
Pedersker. Gårdejer - tidl. Sc. Gadegård. Tidl. medl. af Pedersker
menighedsråd 0$ i besryrelscn for
Pedersker Brugstorcning.
8. okc.19 13 - I !.april 1997

John Cjerrow Jensen, Thorkildsvej,

K1111d 117. Jensen, Bagerpladsen 11 ,

Rønne. T idl. møbelhandler i Nexø.
Senere natportier - sidse p:i Hotel
Griffen. Opfinder og forfatter cil
bøger om matematik.
18. juli 1933 - 12. febr. 1997.

Rønne. lllikkenslagermcscer. Medl.
af Odd Fcllow Logen.
27.maj 1901 - 12. marcs 1997.

OlnfJordt-Petmen, Aasen 26, Nexø.

Johm111es Jiinsson, Vescerrnarievej 20,

Bogerykker. Tjenestechef i Civilforsvaret, næseform. for Nexø Museum
og medl. af Nexø Rocary.
21 .juni 191 7 -22. aug.1 997.

Vescermarie. Pedel ved Vesrennarie
Skole. Tidl. form. for Vescerrnarie
menighedsråd og medl. af samme
t 965-84. Kirkeværge.
21. dec. 19 19 - 27. marcs 1997.

Vnlbo rg Ma rie Kjolle1; Magscræde I,
Rønne. Ekspeditrice. Søndagsskolelærer i Evangelisk Luthersk M issio nsforening.
27. jan.1903 - 15. dec. 1996.

Rich. Knoop, Lo uisenhøj 11 , Rønne. T idl. Lægehuset, Klemensker.
Overlæge Aakirkeby Sygehus 195961 og Bornholms Værn 1963-87.
Guvernør for Rocary distrikt 1470.
11.okc.1 924 - 29.aug. 1997

Jorgen Kon111m, Bæverparken 16,

Georg Michnel Kyhn, B. N. Vej 136,

Aakirkeby. Pastor emeritus. Sognepræst i Yescermarie 1978-87.
7.aug.191 7 - 15.aug.1997.

Rønne. Kaptajn "fl agskipper« og
skibsinsp. i Dampskibsselskaber af
1866/BornholmsTrafikken. Ansat
(som styrmand) fra 1946.
20.juni 192 1- I !.marts 1997.

Knud Lnmn, Paradisvcj 20, Nexø.
Assurandør, grønthandler, kioskejer
og møbelsnedker.
I .sept. 1928 - 30. nov. 1996.

Olfan R. Lnrsen, Kyseparken 7 sc.,

Algot Li11dn11, Grønnegade 8 A,

Rønne. Salgsass. Sode Motor Co.
og senere Autogården. Næseform.
D HF (Vanføreforeningen), medl.
af revaliderings- og pensionsnævner.
28. jan. 1923 - 22.febr.1997.

Rønne. Pressefotograf ved Bornholms Tide nde 1950-87.
8. nov.1 919 - 15. okr.1996.
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Hnrry Jepsen, Ham mershusvej 36,
Sandvig. Garrncr. Srifcer af Bornholms Passagerfo rening.
29.jan. 1922- 13.dec. 1996.

Leif Klemp. Haslevcj 85, Rønne.
Frisørmester. Besryrelsesmedl. i Frisørforeningen, ridl. form . for Rønne
Radioamatører
og
befalingsmand i Hjemmeværnet.
30. april 1938 - 15. maj 1997

Helge Alexander lnrsen, Borgmescer
Nielsens Vej 38, Rønne. Smedemester - Bysmedjen, Rutsker 1968-79.
10.marcs 1914-19.sepc.1996.

Rurh Lind-Holm, Toftegarden, Hasle. Tidl. besryrer af William Dams
Boghandels filial i Hasle.
21. juni 1911 - 18.jan. 1997.

Poul Mollei; Søndergade 19 A, Rønne. Kørelærer. Akriv i Danmarks
frihedskamp og senere i Hjemmeværner og Forsvarsbrødreforeningen
på Bornholm.
I.maj 1916-6.juni 1997.

Fi1111 Nielsen, Valnøddcsrien 4, Tejn.
Overlærer - Olsker Centralskole fra
1958. Tidl. medl. af Olsker sogneråd og Allinge-Gudhjem kornmunalbesryrelse.
17.nov.1933- 14.juli 1997.

Helmer Nielsen, Skørrcbrovej 15,
Vcsrermarie. Smedemesrer i Snogebæk 1945-52. Akriv indenfor bornholmsk travsport.
8. maj 1922 - I. nov. 1996

Knrl Ove Nyboe, Pærebakken 2 1,
Tejn. Gårdejer - tidl. Ll. Vedbygård, Olsker. Tidl. form. for TejnO lsker Pensionisrforening og medl.
af landsforeningens hovedbesryrclse.
28. nov. 1917 - 12. april 1997.

Amo Olsso11, Øsrerled 10, Rønne.

Bi1ger Pedersen, G l. Posrvej 33 A,

Bo1ge A. Pederse11, Sdr. Villavej 2,

N exø. Fiskeskipper.
3.juli 1942 - 8.marrs 1997.

Rønne. Tidl. konrorchef i Rønne
kommune. Tidl. kass. i Foreningen
Norden og leder af Dansk kommunalkursus på Bornholm.
15.nov. 19 14 7 3 1. maj 1997.

Hrtns Pedersen, Havnevej 2, Snogebæk. Fisker. Tidl. bådformand ved
redningsvæsenec.
23. maj 1907 - 4.sept. 1996.

Hn11s Pedersen, Bagergade 4, Svaneke. Bagermesrer.
13.dec. 1920 - 20.maj 1997.

John1111es Pedem11, Srrandvejen 155,

Krtrl V. Pedersen, Svanegade 15,
Nexø. Vikrualiehandler, Brogade,
Nexø.Tid!. Pilemølle m ed bageri,
Poulsker og Højvang, Pedersker.
8. marts 1907 - 21. okr. 1996.

Lilly Pedersen, Vibehaven 11, Røn-

Emst Brin11d Petersen, Lillegade 5,

ne. Indehaver af broderiforrcming.
17. jan. 1930 - I. juni 1997.

Rønne. Forrerningsfører, fhv. crakcorforh. Besryrclsesmedl. i DLAM.
Foredragsholder og filmfotograf.
I.jul i 19 12-2.aug.1997.

Hn11s }ncob Mntseu, Zoffmannsvej
47, Køge. Srarionslcder.
30. jan. 1924 - 7. jan. 1997.

A1111n J\!lnrie M1111ch, Præsrevænger

Hnm Clu: Hnnhr Nielse11, Pælevej
10, Lisred. Fiskeskipper. Aquakulrurass. hos Bornholms Lakseklækkeri. Tidl. medl. af Nexø byråd.
Flere faglige tillidsposter.
2. nov. 1946 - 11.febr. 1997.

Rønne. Tømrermesrer. Brand mand
i Hasle I 950-57.
9. jan. 192 1 - 23. okr. 1996.

12, Aakirkeby. Organisr ved Hasle
Kirke.
23 . febr. 1932 - 3. maj 1997.

Kedelpasser hos Øsrkrafr. Idrætsleder og badminrontræner.
8. juli 1934 - 17. juni 1997.
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Wilmer Po1dw1, Birkevænger 9, Allinge. Fisker og bådfører ved rurisrbådfarrcn fra Hammerhavnen.
23.juni 1923- 22.marrs 1997.

Eli Sigvrml Rmmussm, Nansens
G::ird, Borgergade I, Svaneke.
Ku nstmaler.
4.fobr.1 915-9.juni 1997.

Johs. R11m111sw1, Storegade 77, Rønne. Radio- og tv-forhandler, FONA
i Rønne fra 1956. Besryrelsesmedl.
og kass. i Bornholms Amts Skakkreds og i Ronne Skakforening.
30. dcc.1919- 9.okr.1996.

Sven Øsrerluutl Rmmussen, Borgergade 2, Svaneke. Malermester. Fhv.
medl. af Svaneke menighedsråd og
af kirke- og mandskor smsr. Akriv i
Bornholms Malerlaug.
23. okr. 1919 - 20. okr. 1996.

Fritz Reusch, Havnegade I A, Allinge. Manufakturhandler i All inge
1937-80.
6. febr. 1905 - 11. okt. 1996.

Egil V. Riis, Zahrtmannsvej 17,
Rønne. Major. Tidl. kolonnechef i
CBU, aktiv i modstandsbevægelsen
og i redningsarbejdet under det sovjeciske bombeangreb på Rønne.
7. nov. 19 l l - I. aug. 1997.

jfl11 Riis, Storegade 33 13, Hasle.
Røgeriejer - Jans Røgeri i Amager.
17.febr. 1935 - 30. juni 1997.

Poul Kjollcr Riis, Pedersker Hovedgade 44, Pedersker. Dyrlæge
Pedersker I 946-79.
9. april 1909 - 30. dec. 1996.

Httm Rottemren, Hullegård, Olsker.
Gårdejer og laborant på Rabækkeværket.
13.jan. 1932- 5.april 1997.

Kell Ro1111e. Kleven 4, Klemensker.
Korresponde111 og handelsskolelærer. Tillidsmand.
4. marcs 1936-30.marts 1997 .

Rudolf L. Schmidt, G igeplejehjemmet i Rønne. Fhv. poli tiassistent og
køreprøvesagkyndig.
5.marcs 1921- 14.maj 1997.

Olgn Sel111ei; Sporrsvænger 2, G ud-

Poul Sotlc-M1111k, Nydamsvej 8,
Rursker. Ø konomirådgiver i Bornholms landøkonomiske Forening.
Reg. revisor FRR. Sidste fo rmand
for Rursker Brugsforening.
13.sepr.1940- I I.april 1997.

Sve1111 So111111e1; Finncdalsvej 4, Hasle. Fhv. autoforhandler.
28. maj 1926 - I. aug. 1997.

K1111d So1111e, Sellesborg, Nylars.
Entreprenør og gårdejer. Tidl. form.
for Bornholmske Maskinsrarioner
samr besryrelsesmedl. i Arbejdsgiverforeningen på Bornholm.
18. okt. 192 1 - 23. febr. 1997.
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hjem. Sundhedsplejerske og i en
årrække assistent i sin mands, afdøde læge Ole Selmers, konsulrarion .
24. febr. 191 7 - 3. maj 1997.

Viggo Srudsg1111rd. Kapelvej 49, Rønne. Vognmand. Grundlægger og
medejer/direktør for firmaer BechHansen & Srudsgaard A/S. Form.
for Ronne Vognmandsforening.
31. maj 1907 - 15. jan. 1997.

ILSTED BECH
Fotografisk atelier

Portrætfotografering
Pasfoto
Teknisk
Reklame
Illustration

56 95 00 23
Fotografmester B. llsted Bech
Snellemark 25 · 3700 Rønne

»Ord lever længere end gerninger«
(Pindar - græsk lyriker, der levede fo r 2500 år siden)

SØREN W OLFF K OMMUNIKATION . SøNOERGADE

16. R ØNNE .

T LF.

5694 1005 . FAX 5694 11 21

E-POST: wolff-bh@post3. tele.dk
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RØNNES HOTELLER
Rønne Nord
Dans hver lørdag

***

Ved skov og strand
Høj gastronomisk standard

R Ø N N E

B 0

R N H 0

L M

Medlem af Foreningen
Danske konferencecentre

STRANDVEJEN 116 · DK-3700 RØNNE
TEL. +45 56 95 44 44 ·FAX +45 56 95 0314

I Rønnes centrum
Garni hotel

Hotel ***
Hoffmann
NOR. KYSTVEJ 32 · DK-3700 RØNNE
TLF. +45 56 95 03 86 ·FAX +45 56 95 25 15

Tilbyder i alt 300 værelser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser, lejligheder og suiter - alle med
bad, toilet, telefon , TV med satellitkanaler. Mange af værelserne har desuden balkon og havuds igt.
Alle hoteller har moderne konferencefaciliteter. Hotellernes faciliteter - bl.a. Fredensborgs tenn isbane, Griffens svømmehal og specialarrangementer som Griffens lørdagsdans og Fredensborgs
julearrangementer - er et tilbud til alle gæster på hotellerne.

Fællesbooking: Tlf. +45 56 95 44 44 . Fax +45 56 95 03 14

Velkommen til Rønne og Bornholm
60

JUL PA BORNH OLM

Valg af revisor er en tillidssag
Vi kan tilbyde assistance ril

Budget· Regnskab/bogføring· Rådgivning
Revision af ApS, AIS og offentlige virksomheder
Vi vil gerne som sparringspartnere være behjælpelige med ar skaffe resultater

Revisionsfirmaet Jens Finne
v. registreret revisor FRR Jens E. H . Finne

Tornegade 4 2

•

3700 Rønne · T lf 56 95 61 11
Fax 56 95 56 20

•

.

.

Revisionsfirmaer Jens Finne beskæfri ger p.r. 8 medarbejdere, heraf 5 regisrrercde revisorer, og vor klienrkreds er bredr sammensar

Dagblade

God jul
og
godt nytår
ønsker

•
•
•

Ugeblade

Månedsblade

Air i udenlandske aviser
og ridsskrifter

•
•

Srorr udvalg i modejournaler

Øens srørsre udvalg i
cigarer, ceruner, roba.k, vin og spiriruosa
Air i piber og rygearrikler

ØEN S
BOGBINDERI
ApS

I

RÅDHUS·
KIOSKEN _ _...,..

Brogade 10 B
3782 Klemensker

Tlf. 56 96 66 66

SNELLEMARK 34

Aut. tips- og Lottoforhandler
Telefon 56 95 07 66
- srår alrid ri! Deres rjenesre!
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BOSS
H U G 0

B 0 S S

HUGO BOSS
FALBE
STEILMANN
BÅUMLER
DAVINCI
STONES
CROSSFIELD
G.B.
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Fald
indenfor
hos ...

D et
sidste
nye
1

b riller
finder
De

Sødmælk
Letmælk
-Skummetmælk

~

THOMSEN2f!~
Store Torv 6a . 3700 Rønne . Tlf. 56 95 05 72

Kærne

!k

Se efter navnet:

Bornholms Andelsmejeri
Klemensker . Telefon 56 96 62 00 . Telefax 56 96 61 16
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-

•SALG
•SERVICE
•TILBEHØR

Xerox
KONTORMASKINER
Aut. forhandler & servicecenter

COMPAQ

olivelli
Aut. forhandler & servicecenter

CONCORDE
Aut. systemcenter

MICROSOFT
produkter

CASIC
KASSEAPPARATER
KASSESYSTEM ER
Aut. forhandler & servicecenter

Kontor- og
konferencemøbler
Alt i kontorartikler,
tryksager og
EDB-lister

J~ HO~TOR
Håndværkervej 2 · 3700 Rønne
Telefax 56 95 86 17
E-mail: info @jf-data.com

Deres total leverandør
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