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TRE SKIPPUND

•

ern

Lektor, di: phil. EBBE GERT RASMUSSEN har under studier i Landsarkivet i Lund fimdet
arkivalier, der har udbygget hans meget store viden om Bornholms situation under svenskekrigene i slutningen af 1650-erne. D et er der kommet en meget spændende artikel ud af js.

»... m edh

sam me Skuta skulle Qwartermest:n (taga.ndes 3 Skiep.dh Jam
till Fortiflcrzt.s wercketz fortsattiande
på Bornholm, effter H. Princ:zenskoldz begiaran cill mig, med sigh)
sedan begifwa sigh ofwer rill Bornholm och der besrella wijdare det
memorirzlet innehåller och H. Pri ntzenskold honom beordrar" ." Qohan
Forsman ril generalguvernoren 1658

25/9).

D et har længe været opfattelsen, at
Sveriges sammenbrud på Bornholm
i december 1658 - mindre end ti
måneder efter øens erhvervelse sammen med resten af Østdanmark ved
Roskildefreden i slutningen af februar - først og fremmest var resultatet
af en fejlslagen politik fra svensk
side. Historieskrivningens hovedsynspunkt er fortsat, at forsøget på
ar indlemme Bornholm i Sverige hvilket jo lykkedes for det øvrige
Skånelands vedkommende - især
brød sammen grundet på erobrerne
selv. Tilsyneladende forstod hverken
den svenske regering eller administration i Malmø, der efter afståelsen
også omfattede Bornholm, de alvorlige problemer, der efterhånden tårnede sig op for den lokale Jensforvaltning på Hammershus. Følgelig
blev denne overladt til sig selv. Og
da den bornholmske sammensværgelse - nærmest ved et uheld - slog
til, kun ra uger efter sin dannelse,
brød det svenske herredømme
umærkeligt sammen som et korthus.'
Blandt de faktorer, der føres i marken for at forklare det svenske sammenbrud, anføres gerne den tilstand, H am mershus, basen for den

svenske magts fysiske udfoldelse,
befandt sig i. Næppe helt med urette. Den vidtstrakte, middelalderlige
borg - som bornholmerne kaldte
»Slottet« - var på tiden for Sveriges
overtagelse i en miserabel forfatning.
De forudgående generationers forsøg på at sætte fæstningsanlægget i
stand til at modstå de stadig effektivere ildvåben havde vist sig udsigtsløse. Da den nye svenske forvaltning
- med tidens tyrkertro på samhørigheden mellem land og borg - rykkede ind på Hammershus i april
måned, var anlægget hverken egnet
til et militært forsvar eller som bolig
for mennesker overhovedet. Forfaldet havde ganske enkelt taget over-

hånd. Knap 13 år tidligere (1645)
havde svenskerne således sikret sig
slottet efter kun ra timers beskydning. 2
DET FORFALDNE
HAMMERS HUS
Alligevel vil det være fej lagtigt at
forestille sig, at den erfarne officer,
der af sin konge var blevet pålagt at
tage de fø rste skridt mod øens indslusning i Sverige, savnede blik for
slottets tilstand. Tværtimod. Fra
starten slog han alarm.
Inden der var gået tre uger efter
ankomsten (29. april) anførte
oberstløjtnant Johan Printzenskold i
sin første indberetning til kongen

Fig. 1. Hammmhus set fra syd. Ved den svenske overtagelse af slottet foråret
1658 var slottet præget af et så fremskredent forfald, at anlægget i virkeligheden
ikke egnede sig til at huse mennesker. Foto: Don Thoman.
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17. maj, ae det var »hogligen " .aff
noden«, ae slottet straks blev tækket
med brædder og tagsten, idet m an
ellers måtte befrygte, at murene i
efterårets løb ville blive yderligere
nedbrudte. Samtidig foreslog han
sin nærmeste foresatte, generalguverno ren i Malmø, at murværkerne
blev udbedrede så meget, at man
kunne anlægge batterier med kanoner. I den ledsagende dokumentation udmalede lans- och slottshovdingen den trøstesløse tilstand, hvori
Hammershus nu var: Beboelsen i
det tidligere residenshus var så medtaget, at alene to værelser kunne
anvendes, men murene skønnedes
dog nogenlunde i behold; soldaterne
havde han været nødt til at indlogere
i henholdsvis en lade og en stald sikkert opad muren ud mod den

afluk.kede søndre forborg ovenfor
Mølledalen. Dog gentog han, at
murene kunne reddes, hvis der vel at
mærke blev afsat midler cil sådanne
arbejd er. 3
Der er ingen tvivl om, at svenskerne srraks g ik i gang med at gøre,
hvad gøres kunne under de forhåndenværende omstændigheder - udsatte som de jo var på den nyerhvervede klippeø. H eller ikke at en stor
del af de lyse timer for de ca. 100
smålandske bondesoldater lige fra
begyndelsen gik m ed det fysisk krævende - og farlige - genopbygningsog vedligeholdelsesarbejde. Når fem
soldater allerede var døde ved
udgangen af juni, udgør det uvante
slid ved siden af de primitive indkvarteringsforhold sikkert sin del af
forklaringen. 4 D et kræver ikke me-

Fig. 2. Den svenske fans- och slottshovding Johan Printzenskold ofrede megen tid
og energi på at udbedre de mest mærkbare mangler ved slottet efter sin ankomst
hertil i slutningen afapril. Maleri i olie afukendt kunstner i svensk privateje.
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gen fantasi at forestille sig, hvorledes
arbejdsulykker resulterede i lemlæstelser og det, der var lange værre.
PRINTZENSKOLDS
DILEMMA
I begyndelsen af juli var Ians- och
sloctshovdingen imidlertid nået til
den opfattelse, ae de nødvendige
materialer såsom tegl, brædder, kal k
og sp iger ikke fandtes på øen . O g
fo rfaldet var foresat i vækst med daglige nedfald af mure og hvælv, da
taget manglede. Samtidig var han
også på det rene med , ae der til vinteren måtte bygges hytter til soldaterne, hvortil der behøvedes mange
brædder. 5
Men desuden var Printzenskold sikken i erkendelse af arbejdets ringe
udsigter med de forhåndenværende
midler - gået nye veje. Allerede to
uger tidligere (13. juni) havde han
anmodet generalguvernoren om, at
man forsøgte at fremskaffe brædder
og spiger i Kalmar til reparationsarbejderne, da sådanne ikke fandtes på
øen; han tilføjede i et efterskrift, at
han var i gang med at reparere en
skanse uden for slotsmuren, hvor
soldaterne arbejdede. Det må være
dette byggeri - fora n porten fra den
da sløjfede nordre forborg til borggården - han senere vender tilbage
til, da h an 16. juli indberetter, at
man næsten fra grunden h ar rejst en
nytt ig skanse og her lavet to nødvendige batterier, der er vel fo rsynede
med volde og mure; tilsvarende er
slotsmurene blevet forsynet med
tørv på de svageste seeder - alcsammen indtil andre, nødvendige materialer kunne fremskaffes. »Och skall
iagh ther hoss låtha festningen beuacka och fo rsee Henne medh
H oghscmoyeligste Trygheet«, lagde
h an tillidsfuldt til. 6
H vis Primzenskold virkelig har sat
sin lid cil leverancer fra Kalmar, blev
han skuffet. Endnu inden mån edens
udgang (24/7) havde lansh ovdingen
der, Carl Filip von Sack, overfor
generalguvernoren udtalt sin u forbeholdne tvivl om , at de om talte ting
kunne fremskaffes på Bornholm;
kun mod prompte betaling var h an
villig til at bistå sin bornholmske
kollega. Først 11. august modtog
Printzenskold selv en svarskrivelse
fra Sack, der netop stod fase på kravet om en aftalt betaling. D erfo r

anmodede Printzenskold dagen efter
generalguvernoren om , at denne ville sørge for en afl<laring af finansieringen, hvad enten den skulle klares
af de bornholmske indtægter eller på
anden måde. Endnu knap en måned
senere ser vi ham atter forklare sin
foresatte problemet; til dette hørte
også, at man i Kalmar for tiden ikke
kunne fremskaffe brædder og spiger.
Sådanne skulle først hugges i den
kommende vinter. Nøgternt fo rudså
den ildestedte Ians- och slottshovding, at der på denne baggrund
næppe kunne fo retages noget byggeri dette efterår; men til trods herfor
var han fast besluttet på at bygge de
omtalte hytter til soldaterne.7
Således slæbte uger og måneder sig
hen, uden at man tilsyneladende
kom væsentligt videre. Det er således mere end tvivlsomt, om der
nogensinde udskibedes materialer af
den ønskede slags fra Kalmar til
Bornholm.
Megen hjælp var der tilsyneladende ikke at hente, når man sad på
Hammershus. Og udsigterne tegnede sig ikke lysere, som tiden gik.
Sverige var efter sejren over Danm ark i D en første Karl Gustavkrig
fortsat hårdt engageret militært,
først og fremm est i Polen. Men dertil lurede andre fjender - storhertugen af Moskva, den tyske kejser og
h ertugen af Brandenburg - kun på
d et gunstige øjeblik, hvor de ved en
svensk blottelse kunne kaste sig over
landet. Lejligheden bød sig, da Karl
Gustav atter faldt over Danmark i
begyndelsen af august. Formålet var
denne gang det ene at udslette naboriget som selvstænd ig stat. 8
D et synes altså som om den bornholmske Ians- och slortshovd ing fra
vår gennem sommer til høst talte for
døve øren. Såvidt da de indtil nu
anvendte kilder taler.
FORARBEJDET I MALMØ
Og dog.
Friske arkivstudier kan til en vis
grad revidere denne opfattelse. Nok
var de bornholmske anliggender
ikke de højest prioriterede i efteråret
1658; men den svenske regering og
generalguvernemen tet i Malmø har
ikke kynisk vendt det døve øre til
Printzenskolds anmodninger, hvad
det bornholmske forsvar angår.
I virkeligheden arbejdede man i

Fig. 3. Borggården på Hammershus set mod nordvest. Til højre bemærkes de lave
fundamentrester i kampesten afde da sammenbyggede agerumslade og hestestald,
hvor Printzenskold i begyndelsen måtte indkvartere sin slotsgarnison. Foto: Ebbe
Gert Rasmussen.

generalguvernementet af alle kræfter
på at løse de mangehånde opgaver,
som erhvervelsen af det vidtstrakte
Skåneland medførte. Et arbejde, der
ikke fik mindre aktualitet efter
udbruddet af den nye krig med
Danmark. Fra nu af måtte man
imødese både uro og opstande i de
nyerhvervede landskaber.
I sensommeren og efterårsmånederne var guvernementets kamrer på dansk ville vi sige bogholder -Johan Forsman 9 nærm est overbebyrdet med alskens gøremål, store såvel
som små. Siden generalguverno rens
afrejse til belejringshæren hurtigt
efter starten på den nye krig m ed
Danmark var der - efter hans bevarede korrespondance at dømme overordentligt meget at se til, gribe
regulerende ind i og holde sammen
på. Det gjaldt troppeforlægninger og
forsyninger af alskens art til fæstningerne H almsted , Kronborg, Malmøhus, Landskrone,
Christianstad
m.v.; der var det anstrengte forhold
til de ofte mistroiske bønder og
deres m ere eller mindre uvillige fogder i de nye len; ofte var kernen i
arbejdet de vitale udskrivni nger af
soldater, skatter og afgifter osv. O g
sandt at sige var liinshovdinger og
officerer ikke altid lige samarbejdsvillige.10 Men i den store og ofte
kaleidoskopiske sammenhæng havde
den fl ittige embedsmand så sandelig
også blikket rettet mod H ammershus med Bornholm .

I slutningen af sep tember var
Forsman - hvad Bornholm angår især optaget af udskibningen af de
sogne-, præste- og frimændsryttere,
som i henhold til kgl. ordre i slutningen af august var blevet udskrevet på øen til svensk krigstjeneste.
Til den ende tilskrev han »Ratt nu«
- ifølge sin skrivelse til generalguvernoren 24. september - oberst H .
Ch rf. Froh lich, at denne skulle
fremsende den officer, der skulle
modtage de bornholmske ryttere og
overføre dem til Riga på et fartøj,
der lå i Ysted, efter nærmere anvisning af bogholderen. 11
Allerede den følgende dag orienterede guvernementskamreren sin
chef, feltmarskal greve Gustav Otto
Stenbock, om sagens videre gang.
Oberst Frohlich havde netop fremsendt en kvartermester - nærmest en
forretningsfører ved et regiment der var blevet udstyret med en
instruks samt et b rev til krigskommissæren Knut Andersson . Denne
var i Ysted beskæftiget med forsyninger til flåden og skulle n u beslaglægge en skude på 40 læster - i datiden svarede en læst til eftertidens to
tons - der i byen til brug for kvartermesteren. Med fartøjet skulle
rytteriofficeren derpå løbe over til
Bornholm - som indledningscitatet
siger - medførende tre skippund jern
til befæstningsarbejdernes fortsættelse
på Bornholm i henhold til anmodning fra Prinrzenskold - og videre
JUL PA BORNHOLM
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udføre, hvad instruksen indeholdt
og han iøvrigt blev pålagt af den
bornholmske Ians- och slo ttsh ovding.
Skrivelsen taler sit eget rydelige
sprog. N u overførtes langt om længe
en første fo rsyning af materialer til
H ammershus - lad så være at denne
var forholdsvis beskeden, idet et
skippund med sine 20 lispund i
datiden beløb sig til knap 160 kg i
vore dages vægt.
Men ikke nok med det. Mere var
tilsyneladende i venre. T hi - føjer
bogholderen til, inden han forcsæt-

ter sin rapportering om tilsvarende
forsyninger til Landskro ne - desuden
havde han fo ro rd ner hid 6 skipp und
jern, 80 rylvter bræd der - altså
bund ter med hver 12 stykker - og
1
li tø nde spiger, h voraf de to sidstnævnte artikler jo udtrykkeligt havde stået på Prin rzenskolds liste over
ønskede materialer fra Kalmar.12
Endelig syntes de r fo r alvo r ar komme skred i fo rrifikarionsforsyningerne til den betræn gte P ri n tzenskold
og hans lidende slorsgarniso n.
D en instruks, kvarterm esteren,
mandhaftig Petter NiLsson, medførte,

da h an på den beslaglagte skude løb
ud fra Ysted med kurs mod klippeøen i syd øst, pålagde ham i fire punkter, hvo rledes han havde at forholde
sig. Således skulle han straks efter
ankomsten til Bornholm med jernet, der om tales som stangjern (pkt.
1), indstille sig hos Pr intzenskold og
ri! h am aflevere et brev, der desværre
er gået tabt og iøvrigt afvente lansoch slottshovdingens nærmere ord re
(2). Samtid ig med at han derefter
hentede de udskrevne ryttere ind,
skulle han indrette skuden ti l hestene og fremskaffe foder til dem (fire
skæpper havre og et læs hø for hver
hes t). D erimod skulle de pligtige
præster, sogne og frimæ nd selv sørge
for fo rplejni ngen ri! rytte rne (3) .
Betalingen ri! skipperen - tre rigsdaler for hver læst, skuden va r drægtig
- skulle lensmanden for den ene
halvdels vedkommende anvise ham
af de bornholmske indtægter, hvorimod den anden ville blive ham
udbetalt, »nar reessan ahr Lyckeligen
fullandat« (4). u Forsm an havde så
sandelig også gen nemtænkt detaljerne. In tet var overlad t til tilfældighed ernes lunefulde spil.
NILSSONS BORNHOLMSBESØG
Klippeøen var altså ikke overset i
den store sammenhæng. Hjælpen
var nu på vej til den utålmodige
Prinrzenskold i Hammershus' fugtmed ragne skri verstue. Snart ku n ne
fortifikationsarbejdet og de påtænkte reparationer på Han1mershus for
alvor rage fart. Men hvortil de
enkelte artikler skulle anvendes ril
udbedring af den forfaldne fæstning,
ved vi ikke. Men det synes givet, at
de nok skulle
ben at gå på - både
på selve slorshuset, de nødtørftigt
udbedrede mure og på de nu rejste
bastioner foran den nordlige borgm ur. U den at vi kender enkelthederne er srangjerner sikkert straks
blevet rager i anvendelse, ligesom vi
nok kan antage, ar kvartermesteren
m undtligt ha r været instruerer om at
meddele Ians- och slottshovdingen,
ar denne snart kunne imødese yderligere forsendelser.
Vi kender heller ikke kvartermesterens nøjere gøre n og laden under
besøget her. Dog omtaler Printzenskold i sin indberetning til kongen
fra Rønne 8. okrober hans tilstede-

ra

Fig. 4. Johan Fomnans brev til generalguvernoren 25. september 1658, hvor
generalguvernementskamreren orienterede sin foresatte om sine best1·1ebeLser på at
bistå PrintzenskoLd med materialer til reparationsarbejder på Hammershus.
Landsarkivet i Lund. Skånska generalguvernementskansliet.
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Fig. 5. Koncept til den instruks for kvartermesteren, mandhaftig Petter Nilsson,
der Ledsagede Forsmans skrivelse (fig. 4). I henhold til denne rejste den svenske
rytteriofficer i slutningen af september fra Ysted til Bornholm medførende den
første sending af en ræleke planlagte materialer til brug for udbedringerne på det
forfaldne slot. Landsarkivet i Lund. Skåns!?a generalguvernementskansliet.

værelse. Der er heller ingen tvivl om,
at kvartermesteren loyalt levede op
til instruksens ordrer vedrørende
fartøjers ldargøring til hestene og
rytternes samling til afmarch.
D en anfø rte dag var man kommer
så vidt, at Ians- och slottshovd ingen
ku nne lade de 45 udskrevne m and
m ed heste og god m undering sri ge
ombord på fartøjer i Rønne. Generalguverno ren blev overensstemmende orienterer dagen efter. M en først
andendagen efter ombordstigningen
(10. oktober) var vinden så føjelig,
at skuden med bornholmske ryttere
under Petter Nilssons kom mando
kunne stikke til søs og sætte kursen
mod Riga.
Udprægede krigere var oberst
Frohlichs bornholmske karle næppe.
Printzenskold selv nærede i hvert
fald ingen illusioner; en måned før
(9. sep tember) havde han betroet
Stenbock, ar der var tale om »ett
Odugeliger Folck som ald righ ar
brukat eller rillwahnt något Krigl1.« 14
D et turde være givet, at de unge
born holmere med bange anelser om
fremtiden så deres ø forsvinde agterud. »Gudh wara deres beledsagare«
var Forsmans fromme ønske, da han
seks dage senere orienterede generalguvernoren om afslutningen på
N ilssons bornholmske mission. Og
da de sil<l<ert efter endnu nogle dage
- mærkede af sørejsens besværlighe-

Fig. 6. De grtesbevoksede j ordforkastninger i den nordre forborg foran slotsporten til borggården og tilsvarende voldrester i
forborgens vestlige hjørne - til højre uden for billedet - er de øjnefaldende Levn afde to bastione1~ der opførtes under svenskernes herredømme på Bornholm i J658. Foto: Ebbe Gert Rasmussen.
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der - u dskibedes i Riga, var det
svenske styre allerede i færd med at
forberede nye udskrivninger fra
deres bornholmske hjemland. Således oplyste Forsman samtidig generalguverni:iren, at han nu havde rettet sin opmærksomhed mod de 38
bornholmske bådsm ænd (matroser),
som Printzenskold havde samlet,
ligesom han havde indforskrevet
250 par bukser, sko og strømper fra
øen beregnet på den utilstrækkeligt
udstyred e garnison i Malmo; forsyningerne lå allerede parat i Ysted til
den videre transport. 1s
PERSPE KTIVER
M ed inddragelsen af dette kildemateriale fra et lavere embedsmandsniveau i generalguvernemencet kan vi
således føje endnu en brik til vor
viden om Bornholm under det kortvarige svenske herredømme i 1658 .
Vor udnyttelse af en lille flig af det
centrale bogholderembedes omfattende
korrespondance
godtgør
umiskendeligt, at fo rtifikationen på
Bornholm h verken var et fortrængt
eller et for den sags skyld overset
kapitel i de svenske rusmingsanstrengelser. Faktisk blev der gjort
noget, omend det holdt hårdt.
Vel ændrer den her frembragte
viden ikke hovedtrækkene i det
svenske sammenbrud på vor ø. For-

syningen med stangjern - et kvalitetsprodukt, når talen er om datidens udvinding af jernmalm og dengang hovedhjørnestenen i Sveriges
eksport - og måske senere med
brædder, spiger og andet - indtraf
imidlertid for sene. O g opgaven var
sandsynligvis håbløs fra første fæ rd.
H vad generationer i opgivelse overfor en ubønhørlig teknologisk udvikling h avde ladet forfalde, kunne
en selv nok så målrettet redningsaktion på
måneder ikke genopbygge. Slottets fremskredne fo rfald beseglede sammen med andre for
bornholmerne gunstige omstændigheder Sveriges skæbne på vor ø.
Men det er en helt anden historie.
Det er de historiske perspektiver
for os i vore dage ved de score græsbevoksede jordforkastninger, vi passerer igennem, når vi fra den nordlige forborg vandrer ind på selve
borggården med udsigt mod Blommetårnet ret forude i syd, de betydelige rester af smør- og kornmagasinerne til venstre mod nord og den
imponerende man telgårdsruin til
højre mod vest. Næppe noget andet
sted kommer vi mere håndgribeligt
ind på livet af svenskerne på Bornholm.
Jordvoldene er i dag de tavse vidnesbyrd om en redningsaktion, der
mislykkedes.

ra

Fig. 7. Fra Hundetårnet er der et godt udsyn over de stadig imponerende rester
af den vestligste af de to svenske bastione1; der - placeret foran Svenskehullet skulle forhindre angriberne i at bryde forsvaret her og trænge ind i selve slotsgården via den da gennembrudte vestfløj. Foto: Ebbe Gert Rasmussen.

8

JUL PA BORNHOLM

NOTER
1. Ebbe Gert Rasmussen: Bornholm
1658. Rønne 1967 (= Bornholmske Samlinger 11.3) vedr. øens afseåelse og svensk sryre
jfr. sm.: Deeee gavebrev. Rønne 1981-82 (=
Bornh. Sml. II. 15-16) pp. 229ff ang. selve
opseandsforløbee.
2. For fæscn ingens almindelige eilseand
siden 1576 se Kjeld Borch Veseh: H ammershus - fra borg eil ruin (Bornh. Sml. 1997.
III. 11) pp. lOOff. Vedr. begivenhederne
1645 se Rasmussen: Landee og borgen
(ibid.) pp. 52f.
3. Princzenskold eil kongen og generalguvernoren 1658 17/5 med dokumentaeion i
Rasmussen: Bornholm 1658 - Kilder. Rønne 1972 (= Bornh. Sml. 11.6) pp. 32, 63 og
41 jfr. sm. 1967 p. 59.
4. Dødsfald fra rulla 26/6 (tr. Bornh. Sml.
II.6 pp. 73f) jfr. Rasmussen 1967 pp. 56f.
5. Prinrzenskold cil generalguvernoren
1658 117 (Bornh. Sml. 11.6 p. 72) jfr. Rasmussen 1967 p. 59.
6. Sm. eil sm. 13/6 og 16/7 (Bornh. Sml.
II.6 pp. 66 og 76) jfr. R asmussen 1967 pp.
59f. Se også dee i noee 2 anf. arb. af Borch
Yesch p. 102 jfr. p. I 01 (Fig. 17: Baseioner
6).

7. Sm. til sm. 12/8 og 9/9 (Bornh. Sml.
Il.6 pp. 87 og 89) jfr. Rasmussen 1967 p.
11 2 med note 353.
8. Rasmussen 1967 pp. l 8ff.
9. Om denne se Alf Erlandsson: Skånska
generalguvernemencet 1658- 1693 och dess
arkiv. Lund 1967 pp. 42f.
10. Forsmans korrespondance i Landsarkivet i Lund, Skfoska generalguvernemencskansliee. Skrivelser från generalguvernemen esstaeens befatcningshavare same landskammererare och - sekreterare i generalguvernemenrer (fork. SLA. SFGG D III c 1),
hvor især hans skrivelse af 16/9 er oplysende.
11. Forsman til generalguvernoren 1658
24/9, ucr. or. SLA SFGG D III c l.
12. Sm. eil sm. 1658 25/9, utr. or. smsc.
13. Inseruks til kvarcermeseeren 1658
25/9 vedl. Forsmans brev ei l generalguverntiren af sm. d. , utr. koncept. Der bemærkes, at
Forsman med egen hånd har indsat Pener
Nilssons navn i dokumentets overskrift, der
ellers ligesom resten af eeksten er skrever af
en skriver.
14. Princzenskold ril kongen 8/10 og
generalguvernoren 9/9 og 9/10 (Bornh. Sml.
11.6 pp. 56, 88 og 89) jfr. Rasmussen 1967
pp. 72f).
15. Forsma.n eil generalguvernoren 1658
16/1 0, ucr. or. i SLA SFGG D III c 1 jfr.
Rasmussen 1967 pp. 74 f og 97ff.

Henning Køie som visedigter
Af HANS REUSCH
H ENNING KØJE, som døde i eftersommeren 1997, var som kunstner begavet med store muligheder på mange forskellige områder, som han på sin egen stille og ofte underfundige facon glædede sine medmennesker med. Billedkunsten dyrkede han ji-a den tidlige ungdom; men måske
nåede han videst ud og vil blive husket længst som visedigter? Det mener i hvert fald forfatteren til denne mindeartikel, som i forståelse med Henning Koie's hustru Grete Kusk også kan
bringe to hidtil utrykte viseteksta HANS REuscH er lyriker og forfatter til essays om litterære
emner - oprindelig er han »Alingahorra«, men bor nu i Søborg ved København. js.
Til forfatteren Bengt Anderberg rettes en varm tak far tilladelsen til at benytte prosadigtet,
der afslutter artiklen. Hans Reusch.
T EGNINGER OG AKVARELLER: HENNING KØIE

Henning Kø ie er død. Det skete den
3. september 1997, m ens han opholdt sig i sit hus på Frederiksø.
Men hvem var han egentlig?
De nøgne facts siger, at han var
født den 1.4.1913 i Sundby. Familien han blev født ind i, bestod af faderen, billedkunstneren Ernst Køie
(19. 10.1872 til 23. 10.1960), moderen Inge (13.1 1.1 875 til 27.12.
1961), søsteren Elisabeth (15.8.
1907 til 29.8.1992) og broderen
Mogens født den 4.2.1 911.
I løbet af somm eren det år Henning Køie blev fød t, flyttede familien til Melsted, hvor de lejede sig
ind, samtidig med ae de gik i gang
med eget byggeri.
Henning fik sin første skolegang i
G udhjem. I 1925 begyndte han på
Statsskolen i Rønne, for at afslutte
med realeksamen i 1930, hvor han
brillerede med årets dårligste gennemsmt.
Han fortsatte derefter på handelsskole i København og på Den internationale Højskole i Helsingør med
henblik på en journalistisk karriere.
Efter et ganske kort ophold på en
provinsavis vendte han næsen hjemad, i erkendelse af, ar det var det frie
liv som billedkunstner og ikke som
ansat journalist, han ville leve.
Den 17. august 1935 står som en
mærkedag i Henning Køie's univers,
den dag han satte foden på Christiansø's klipper.
At netop denne dato fremhæves,
hører sammen med, at H enning
Køie efter eget udsagn skal have
malet et bestemt motiv på Christiansø hvert eneste år på dagen, uanset vejr og vi nd.

Som billedkunstner debuterede
han på Charlottenborgs Efterårsudstilling i 1936, hvorefter han malede
og tegnede resten af livet.
Men på trods af sin dårlige erfaring som journalist, så slap ordene
ham ikke. Man vil huske de m ange
»Breve til Kofoed« samt andre indlæg i det hedengangne dagblad
»Bornholmeren«. Her optrådte Henning Køie ofte som en respektløs
debattør - enegængerens privilegium. Eller udtrykt på samme måde
som han skrev i sit »Mindeord« over
maleren Oscar Lemvigh i ovennævnte avis den 14. januar 1986: »Vi
skulle have lidt flere af hans slags.«
D en del af hans forfattervirksomhed jeg imidlertid vil se lide nærmere på i det følgende, er hans sange og
viser. I rundt regnet 25 år skrev
Hen ning Køie sine viser. Blandt de
første - omkring 1951 - er »Nissepolka« og »>Don Zaccho«, som hver
på sin måde har skabt sin egen succes: Nisserne i der finske og Zaccho
hos bogtrykkerne. De sidste er
»Margrethes vaskehus« fra 1973 og
»Havlittens sang« fra 1975.
Mere generelt må man vel sige, at
»Ud på flisen Karoline« og »De halve abers paradis« er hans mest kendte, på hver sin side af 1960.
Til denne lejlighed er det imidlertid »Øscersøvalsen«, som blev fæ rdigskrevet i 1954 og »Perikum« fra
begyndelsen af 60-erne, der er aftrykt, hvorfor jeg især vil koncentrere mig om dem. Den første er en
sømandsvise, den anden en brændevinsvise, d. v.s. der er den ikke - og
det viser, hvor svigefuld en titel kan
være.

Der er ingen tvivl om, ae det er
den svenske visetradition som har
berydec mest for Henning Køie,
samt - naturligvis - det han havde
med hjemmefra, og det gælder både
teksten og musikken. Faderen Ernst
Køie var en ivrig amatørmusiker, og digter. Han udgav i 1953 en lille
digtsamling med den sikkert bevidste titel »l Ny og Næ«. Det er interessant, ae der i denne samling findes
en bornholmsk vise: »Efteraarsafcen«
om en vogterdreng på vej hjem med
dyrene. Også på den baggrund kan
man undre sig over, at H enning
Køie ikke har skrevet nogle viser på
bornholmsk, især da han ikke skrev
dem af kommercielle grunde. Måske
har den enkle grund været den - og
jeg kender problematikken - ae han
ikke har følt fast grund under fødderne.
Men her har vi så »Østersøvalsen«,
og tiden levner ingen tvivl, - det er

Henning Køie. Foto 1993.
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en sømandsvise, bygget op som den
slags skal være: livet med haver og
dets farer og fascination, overfor
hjemmet og den elskede. »J eg elsker
jer begge sågu«, som Køie selv siger
der.
Der er en gammel slids tærk genre,
som Køie kendte til fingers pidserne.
I bogen »Christiansø. Udsigt fra et
fyr« fra 1984 kan m an bl.a. læse, ar
det var hos maleren Johan Fr. Tryde
i Bella Vista »man første gang lærte
Evert Taube at kende. Man bed ikke
engang rigtig mærke i navner, men
viserne, dem kunne man snart udenad. Det var »Albertine« og »Nar jag
var en ung caballeiro« og ikke
mindst »Mi:ite i monsunen«, denne
vanvittig sjove historie om dengang
man lastede vilde dyr i Siam og løb
ind i en cyklon«. Desuden nævnes
Bellman, Dan Andersson og Erik
Axel Karlfeldr. D e stod alle hans
hjerte nær.
Jeg kan ikl<e selv sige mig fri fo r ar
være svag over for genren, om end
det ikke er de samme idoler, blot har
jeg tru kket linien tættere til nu tiden.
Jeg kan nævne Cornelis Vreeswij k's
»Angbårsblues« fra 1966 og Mikael
Wiehe's »Titanic« fra 1977, - den
sidste bu rde kunne få en reprise i
disse rider.

Raffi nementet ved netop »Østersøvalsen« er imidlertid, at det ikke
blot er en søm andsvise, en sømandsvals, man muntrer sig til efter at
være ko mmet i land. Snarere tværtimod, det er Østersøen som er den,
d er byder op til dans: »l mo rgen, før
hanen har galet, min ven, I så dan ser jeg Østersøvalsen igen.« Det er
godt turneret!
Som nævnt tidligere, så snød tiden
på den anden vise mig: »Perikum«.
Jeg troede det var en brændevinsvise.
Jeg havd e ellers fo rbered t mig på at
ryste Johannes V. Jensen's »Ved frokosten«, Jørgen Vibe's »Rød Aalborg« m.fl. ud af ærmet. Jeg m ener,
hvad kan m an ikke forvente af en
mand, som har skrevet »De halve
abers paradis«?
M en n år m an nu ved, at manden
også var maler, så er et farvedigt alligevel ikke så overraskende.
H enning Køie h ar selv skrevet en
lille introduktio n til visen: »En sommerdag bag staffelier. Sol og hav og
gul e klipper. Penselen fanger lidt
kraplak, en anelse blåt, lidt hvidt og
cirkulerer i et hjørne af paletten.
Violet, usikkerhedens farve. H vorfor
havde d e forskellige farver fået en
symbols k betydning?
Ved siden af staffeliet stod en lille

flok perikum, brændevinsurten, g ul
som mørk kadm ium. H vo rfor var
gult falskhedens farve?
Tankerne går på afveje. Man maler
en vise i stedet for. I mol -«.
D et få r mig til at tænke små 20 år
ti lbage, da jeg var ved at oversætte et
udvalg af den norske lyriker Rolf
Jacobsen's digte (»Deadline Kl. 23 «,
1980). Blandt disse er et digt
»Kobolt«, hvor der bl.a. står:
Farverne er ordenes sm å søstre.
(---)
D en unge Karmosin står mig
m eget nær, og den brune
Sienna
m en endnu mere den
tænksomme Kobolt med
fjerne øjne og det ubetrådte
sind.
[---]
M en de andre.
Mød dem en junimorgen
klokken fire,
når de kommer dig stormende
i møde
til morgenbadet i de grønne
bugters skum.
Så kan du sole dig med dem
på klipperne ved havet.
- Hvem vil du eje?

\
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Her kan det tilføjes, at Rolf Jacobsen var en habil tegner.
Lader man tankerne flakke rundt
for at finde associationer i forbindelse med udtrykket farvedigtning, så
er ekspressionismen nærl iggende, og
dermed dansk ekspressionistisk poesi. En af eksponenterne for denne
retning er den unge Tom Kristensen
og hans debut i 1920 med digtsamlingen »Fribytterdrømme«.
Digtet »Fribytter« begynder:

Er en Fribytter ikke en Sejler,
der flakker fra grønt til rødt
og vaagnende stirrer mod Livet,
men søvnigt mod alt,
som er dødt?
Og i sidste vers lyder det:
Er en Fribytter ikke en Skaber,
der kæntrer med sjæleblan k Ro
for atter at støbe sig Syner
med lysere, farverig Tro.
Køie's gule perikum varsler svig, og falskhed, noterer han. Bodil forbrænder hans hjerte, og de to søger
begge, med held synes det, nye græsgange, skønt melankolien stadig kan
stikke hovedet op.
Apropos den svigefulde titel, så
blev min hukommelse opfrisket ved
læsningen af Jensens Frokost: H er
mistes af helt andre grunde den
brystfagre Emma, men erstattes
snart efter af den svale Olga. Jensen
slutter sin Frokost således:
Ak, Emma og O lga!
Hvor er I henne?
Et Mindebæger!
Jeg føler en lægende Varme,
mit Hjerte hopper,
jeg tro r jeg er glad til Trods
for Smerte.
Snapsen er kold, sød,
stærk og brændende ...
Skaal!
Egentlig ikke ulig Henning Køie's
afslutning på »Perikum«:
og selv den gule perikum,
den lod som ingenting.
Min egen indgang til Henning
Køie kan dateres til Allinge, den 30.
m arrs 1958, da jeg af Axel Gornit-

zka fik et eksemplar af den første
version af »Christiansø«, trykt samme sted i 1950, denne bog er ikke
identisk med »Christiansø. Udsigt
fra et fyr«
Mere eller mindre helhjertet har
jeg fulgt Køie, når der var lejlighed
til det. Han var en markant stemme:
»Vi skulle have lidt flere af hans
slags.«
En anden østbornholmer, Bengt
Anderberg i Østermarie, har i sin
bog »En fo n rollad varld« fra 1986 et
prosadigt, som hver gang jeg læser
det får mig til at tænke på Henning
Køie:
»Fyren tands på Christiansø långr
ure vid horisonten. Ett stycke oster
om on valver sig ett svagt, d iffust
!jus långsamt upp genom den blågrå
vinterkvallsroken. Det ar månen,
tung och klumpig, osaker i konturen
som en ballong halvfylld av skargul
lysande gas. Efter hand stadgar den
sig, nyktrar til! och bliver liren och
hård samtidigt som himlen klarnar
och morknar. I djupet glimmat
nogra stjarnor. Nu ar allt i ordning.
Månen sanker allvarsamt sitr silversken over havet och mitt i silverflodet ligger en mangd små fiskebåtar
stilla med bleka lyktor och bloss.
Det ar hemvarmt och tyst som en
uppstallning på fonsterb radet. For
oss hander ingenting på hela natten,
men på morgonen ser v1 månen gå
ned strax til vanster om Gudhjem,
belyst av den uppgående solens strå-

!ar. Från Christiansø till Gudhjem år
det bara en kort bårresa. Under de
morka timmarna har månen gått
runt hela den ovre delen av varldsalltet, så nar som på fyra, fem svenska mil. Nu vander den hem rill sir
rike, dar alla de dada vantar på at få
borja dromma om oss«.

Notater:
En lokal C D -producent burde
opfordre f.eks. Thor Backhausen til
at samle et ensemble fo r at indspille
et udvalg af Køie's viser. Backhausen
kender både den enkle visetradition
og den mere rytmisk udbyggede.
Tom Kristensens Fribytter findes
på den i år udgivne CD »Glimtvis«
(Ambia CD-35 10-10), hvor en række af hans digte er sat i musik, samt
naturligvis i hans »Samlede digte«,
1997.
Johannes V. Jensens Frokost kan
læses enten i hans sam ling »D igte«,
1998 eller i en lille glimrende antologi »Kold, sød, stærk og brændende. D igterne og den danske dram«,
1956.
Det er lidt uoverskueligt, hvad der
er udgivet af Henning Køie's viser,
men her er et bud: »Lystige Viser
IV« (Fem stive pægle, Ud på flisen
Karoline) 1963, »Viser« (Torskevisen, Fem stive pægle, Don Zaccho,
Kaspers lille sang, Tonyann, Donna
Grethe, Styrmand Hjenekær, De
halve abers paradis, Vår-vise), Oktav
Musik 1968.
JUL PA BORNHOLM
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I »Skarpretterens Hus« - Grete Kusk og Henning Køie hjemme på Frederiksø. Foto: Algot Lindau.

Perikum
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Tekst og melodi: Henning Køie
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Jeg ejede en kasse med solens spektrum i
foruden hele verden, - og saa mit staffeli
og stod en dag ved stranden i kunstnerpositur.
Jeg ville male sommeren og male den i dur.
Og alle dystre tanker var sat bag laas og slaa
af rosens røde løfter og havets kaade blaa.
Hvor livet dog var dejligt og sindet lyst og let.
Jeg øste muntre klange op med fryd fra min palet.
Derude midt i solen paa haabets grønne eng
stod klokkeblomst og kløver og timian i flæng.
De raabte højt paa kobolt, paa kadmium, karmin.
Men perikumen smiskede: »Jeg er saa gul og fin«.

12

JUL PA BORNHOLM

Og krornen krøb fra tuben, - men hvad gik der af mig?
Saa gul og falsk, - ak Bodil, nu tænker jeg paa dig,
som fænged' i mit hjerte, til det blev helt forbrændt,
men sveg mig med en anden inden næste ny blev tændt.
Ak, falske pigeløfter, ak, sorg, der er forbi,
hvad har I dog at gøre med solskinsmaleri?
Jeg skulle male som'ren, - og male den i dur
og stillede mig atter op i kunstnerpositur.
Først dæmpede jeg havet med umbra naturel,
og alle muntre klange, dem blanded' jeg ihjel,
for jeg, som skulle male en solskinsmelodi,
jeg malede i mol og la' nu al min sorg deri.
Men klokkeblomst og kløver, brunelle, kaprifol,
de stod som før og lyste i vaarens glade sol,
og føllet sprang paa engen med muntre bukkespring,
og selv d en gule perikum, den lod som ingenting.

s
C.

'

1

----;f

.

i_

f\ ",/

{~J

/1

Østersøvalsen

Tekst og melodi: Henning Koie
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Her er vi igen, vi har penge på lommen
og kærtegn i vente og læ bag en kaj.
Vi har stampet et døgn med en kuling i fjæset,
men kursen var fin, fo r jeg styred mod dig.
Så kort som et nu er en sommernat, Ellen,
ja kom, lad os danse, før vi skal på vej
efter penge til skat og term iner og skidt
og en gylden ring til dig.
Ja, livet er dejligt, hvad siger du Ellen?
En vuggende vals, ja såmænd.
I morgen, før hanen har galet, min ven,
så danser jeg Ø stersøvalsen igen.
Så runder jeg molen derude
og sender en hilsen til dig, aj, aj, aj.
Trefj erdedels takt mod din rude,
dikke dakke dakke, dikke <lakke dikke daj.
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- Hane, Skanor, Adlergrund, Davids Banke,
ja, livet på bølgen er lykke og kval.
M åske går man ud til en sryver på stolp,
som man ikke sku' ønske sin værste rival.
M en Ellen, forstå, - der er to i min tanke
og lov mig min tøs, du bli'r ikke jaloux
Søen, der lokker, - så sødt du dog smiler jeg elsker jer begge sågu'.
To øjne så skælmske, fortryllende Ellen,
du har mig så helt i din magt.
For Amor, den strik, han er ude på jagt,
og natten er fuld af trefjerdedels taler.
M en Ellen, hvor er dine tanker?
Nej, hvor dit hjerte dog slår aj, aj, aj.
Det banker og banker og banker dikke dakke <lakke, dikke dakke dikke daj.
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Professor ]ON j uuus MUNCH-PETERSEN (1873-1939) forestod Rønnes store havneudvide/ser i 1920-rne og 1930-rne. Og i det folgende fortæller direktør candpolit. FINN M UNCHPETERSEN om sin far og hans store arbejde, der udgor et væsentligt kapitel i Rønne havns
historie, js.

Munch Petersens Vej i Rønne, der
går fra færgeterminalen langs havnebassinet til Sydhavnen, er opkaldt
efter min far professor Jon Julius
Munch-Petersen, der projekterede
og ledede den store udvidelse af
Rønne havn i 1920-rne og 30-rne.
D et var i 1918 Rønne Byråd anmodede ham om at udføre byggeplanen, der blev godkendt i 1920 samme år, som arbejdet begyndte,
og på kortskitserne kan man se,
hvordan Rønne havn har udviklet
sig fra en beskeden lokalhavn til en
af Danmarks i areal største provinshavne.
Udførelsen, der specielt involverede bygningen af den helt nye
Sydhavn, medførte score udgravninger ved Galløkken og uddybninger
til mellem syv og ni meter i såvel
indsejlingen som i havnebassinerne.
O gså de ældre kajer blev ændrer og
rettet ud særligt af hensyn til de store nye færger, og sandelig ikke
mindst væsentligt blev de mægtige
bølgebrydere bygget til beskyttelse af
skibene i havnen mod de ofte forekommende storme fra vest. Fundamenterne til ydermolerne var af
imponerende størrelse - lige så høje
som 2-etages huse og så brede som
Store Torv i Rønne. Samtidig tegnede min far det nye fyrtårn, der blev
som er vartegn ved indsejlingen til
færgehavnen - og han var meget
stolt af sir fyrtårn!
Det store arbejde strakte sig faktisk til fars død i 1939 og forcsacces
derefter efter hans tegninger under
ledelse af hans assistent og tidligere
elev på Polyteknisk Læreanstalt
(nuværende Danmarks tekniske
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Professor Jon Munch-Petersen. Gengivet efter portrættet på havnekontoret i
Rønne.

Universitet) Christopher Milner, der
blev fastboende i Rønne, og udover
at være havneingeniør påtog sig
arbejdet som direktør for DBJ,
amtsvejinspektør og planlægger af
Rønne flyveplads. Men det er jo en
anden historie. Både ingeniør Miln er og borgmester N iels N ielsen,
som min far gennem den lange periode havde et nært samarbejde med,
forblev gode venner af vor familie.
Min fars ingeniørarbejder indskrænkede sig i øvrigt ikke til Rønne. Allerede efter den score stormflod i 1913 var min far - som statens tilsynsførende for de bornholmske havne - ansvarlig for genopbygningen af ca. tyve havne på øen, og i
perioden 1925- 1930 forestod han
havnearbejder i Tejn, Sandvig, Gudhjem, Nexø, Svaneke og Snogebæk.
Også den lille Melsted havn, som
mine forældres sommerhus Sølvklip-

pen var genbo til, hjalp min far med
udbygninger. Min lillebror Jon
(opkaldt efter min far) blev født på
Sølvklippen, og hans fødselsdag blev
i mange år derefter fejret sammen
med alle vore venner blandt fiskerfamilierne i Melsted. Men der er også
en anden historie.
Selv om min far følte sig som
bornholmer, blev han dog født i
København som søn af lægen professor Julius Jacob Petersen og Oliva
Munch - begge bornholmere født i
respektive Rønne og Nexø. Og farforældrene urmageren Jeppe Findanus Petersen og Margrethe Kirstine
Tranberg fødtes i henholdsvis Aaker
og Melsted. Jeppe Findanus blev folketingsmand for Rønnekredsen
1851-1858 og senere medlem af
borgerrepræsentationen i Nexø m-

Fyrtårnet ved indsejlingen til færgehavnen.

1910

1940

På baggrund afplanen over den nutidige havn viser kortene indtegnet med kraftig streg havnens udstrækning for {t.v.} og
efter (t.h.} den store udvidelse, der stodfuldfort i 1940. Gengivet med tilladelse efter tidl. stads- og havneingenior Palle Pi/holms artikel O M RØNNE HA VN (Bornholmske Samlinger III. rk. 5. bd. 1991).
den han flyttede til København i
1867. I øvrigt var alle min fars forfædre og -mødre, så langt man kan
gå tilbage i historien - bornholmere.
Min far blev kendt som videnskabsmand og ingeniør, men hans
hovedinteresse var så decideret
musikken, og han ønskede faktisk
som ung at blive musiker. Men han
havde en meget »forstandig« mor,
der stærkt frarådede ham denne
usikre levevej - og det var i derre
tilfælde et held, da min far allerede i
40-års alderen begyndte at blive
noget tunghør. Det var en scor ulykke, da han efterhånden måtte opgive
sin elskede violin og nøjes med klaveret som erstatning, hvor hans
svækkede hørelse var noget mindre
hindrende.
Min mor, den kendte svenskfødte
universitetslektor dr. phil. Valfrid
Palmgren Munch-Petersen - var
ham en meget stor hjælp ved at fungere som en slags tolk og sekretær
ved lejligheder, hvor hans svage
hørelse - for eksempel ved udenlandske konferencer - var et større
handicap.
En fritidsinteresse, som min far
kombinerede med sit arbejdsfelt, var
sejlsporten, som han vist oprindelig
fik interesse for som havneingeniør i
Esbjerg og Thyborøn. H ans sejlbåd

Elga var en bred lidt gammeldags
klinkbygget syv-tons kragejolle gaffelrigget med topsejl, klyver og
spiler, hvor særlig min storebror
Gustaf og jeg fungerede som mandskab, når han i sommerhalvåret ville
ud at sejle, og det ville han - i alt
slags vejr! Vi sejlede regelmæssigt
hvert år mellem København og
Gudhjem, hvor båden havde havneplads, og hvor den blev omhyggeligt
tilset af vor ven den »Store« havnefo-

ged Hans Lind. D et blev også til
længere ture fo r eksempel til min
mors fødeby Stockholm.
Min far var endvidere en slags pioner med hensyn til m otorcykler. Jeg
tror han i årevis havde Bornholms
eneste Harley Davidson, den var rød
og med sidevogn, og det vakte skam
opsigt på øen, når han - ikke helt
lydløst - kørte rundt på den i
embeds medfør.

I julen 1937 var familien samlet på jantzens Hotel i Gudhjem. Foruden mine
forældre ses min storebror digteren og billedkunstneren Gustaf hans hustru keramikeren Lisbeth (f Hjorth) og den unge mand til højre er mig. Fotografiet er
taget afmin lillebror jon.
J UL PA BORNHOLM
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købt hus. Vi kunne imidlertid ikke
finde os til rette med forholdene, og
efter en tid som reservekirurg i Slagelse så vi en dag en annonce, der
averterede efter en læge ril er nyt
mineprojekt i Liberia i Vestafrika. Vi
syntes, det lød interessant, og da jeg
blev antager, rejste vi dertil. Også
her skulle en ny sundhedsfunkrion
bygges op for ca. 600 arbejdere og
d eres familier samt for befolkningen
i områder. Der blev tre interessante
å r, og da jeg rejste derfra, var der to
h ospitaler, syv læger af omtrent ligeså mange nationaliteter og en god
stab af sygeplejersker og andet personale.
Vore børn var nu rede til ar gå i
gym nasiet, og vi vendte tilbage til
Danmark igen, hvor jeg først blev
sygehuslæge i Skagen og derefter
første reservekirurg i Randers.
D a børnene var i gang med deres
vid ereuddannelse, rejste vi igen tilbage til Tanganyika, som i mellemtiden var blevet til Tanzania. Jeg var
blevet ansat af Red Barnet og arbejded e i godt to år i Red Barnets spedalskhedsarbejde og børneklinikker.
Vi var på der tidspunkt blevet klar
over, at en fortsat tilværelse i Tanzania ikke rigtig var det, vi ønskede,
og efter forsøgene på ar returnere til
Danmark var mislykkede, besluttede
vi at rejse til Australien. Vor ældste
datter var allerede der.
D et blev et godt valg, og vi har nu
været her i 21 år. D er første år virkede jeg på skadestue i Darwin, umiddelbart efter at cyklonen Tracey
mere eller mindre h avde udslettet
byen. H er kom vi for første gang i

Foran en afTanganyika Planting Company Hospitals nybyggede sengeafdelinger
i Arusha Chini.
kontakt med de australske aboriginals og blev m eget fascineret af deres
kultur, levemåde og problemer.
For at lære noget mere af Australien at kende flyttede vi til Gosford,
en by på 50.000 mennesker 100 km
nord fo r Sidney. Her var jeg i otte år
i almindelig praksis i samarbejde
med to andre læger.
På der tidspunkt følte jeg, ar jeg
havde faer for meget ar bestille og
havde for lidt rid til at leve. Jeg søgte
derfor en stilling som læge i Easr
Arnhem Land, der største aboriginalreservat i Australien. Jeg blev udnævnt til medical superintendent for
reservatet og det lokale hospital. Her
tilbragte vi nogle fantastisk interessante år. Dels var her en ret stor,
hvid befolkning, som arbejdede i
Bauxit M inen, men mere interessant
var der at arbejde med den oprinde-

Vild bøffel foran Gove District Hospital i Nhulunbuy, East Arnhem Land,
Northern Taritory i Australien. Foto: 1984.

18

JUL PA BORNHOLM

lige befolkning. Vi lærte en fuldstændig fremmed kultur at kende og
blev involveret i kampen m ellem
primitivitet, som vi kalder det, og
det hypertekniske, moderne Australien.
Efter at vi var flyttet fra Arnhemland, fik jeg en dag en telefonop ringning fra en læge i Vanuatu, en
øgruppe i Stillehavet, tidligere kalde
Ny H ebriderne. H an ville gerne
have en ferie og spurgte, om jeg
kunne rænke mig at vikariere for
ham. Jeg sagde selvfølgelig ja, og vi
tilbragte godt tre m åneder der. Igen
mødre vi en fuldstændig ny kultur,
menneskerace, livsstil og natur, men
der er måske en anden historie værd.
Jeg måtte efterhånden »gå af« på
grund af alder, og reservat-status af
området gør, at hvide mennesker
ikke kan bosætte sig der permanent.
Alle vo re børn var efterhånden lokaliseret til Australiens østkyst, og vi
flyttede derfor til den lille by Sarina,
hvor vi nu bor og nyder tilværelsen.
Jeg assisterer to dage om ugen i et
lægehus og passer ellers vor to tdl.
store have.
Vort liv h ar været varieret, og vi
føler, vi har haft en rig tilværelse.
D et synes som om skæbnen førte os
til de forskellige seeder på de tidspunkter, hvor der var behov for vor
viden og kunnen, og vi var åbne og
fulgte de kald, der kom. Der har
ikl<e givet os jordisk rigdom, men en
personlig tilfredsstillelse og glæde
samt tro på, at vi har bragt nogen
gavn og glæde til mennesker, der
kom på vor vej.

BIOGRAFERNE

på

BORNHOLM
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»Levende billeder på en klippeø« kunne også være overskriften på overlæge dr. med JOHANNES THOMS' store artikel om de bornholmske biografer i vort tyvende århundrede - )>filmens
tidsalder«. Det er første gang, historien om alle otte bornholmske biografer er samlet, og den
fortsætter i ] UL PA BORNHOLM årg. 1999 med omtale af biograferne i Gudhjem, Hasle,
Nexø, Svaneke og Aakirkeby. js.
Lad os til en begyndelse gå tilbage i
historien til opfindelsen af de
»levende billeder«.
Omtrent samtidig med, at Edison i
Amerika konstruerede sin kinetograf
og et kinetoskop, fremstillede brødrene Lumiere i Paris en såkaldt kinem atograf i 1895, et apparat til at
optage og gengive seriebilleder.
Samme år, den 22. marts 1895,
fandt verdens første filmforestilling
sted i Paris med Lumiere's metode.
København fulgte efter i 1896, hvor
der var offentlig filmforevisning i en
træpavillon foran Københavns Rådhus, i Tivoli og i varieteerne, og i
1904 fik hovedstaden sin første faste
biograf, Kosmorama.
Udviklingen omkring århundredskiftet skete utrolig hurtigt, og den
blomstrende filmindustri etablerede
sig med faste biografer og filmselskaber i årene mellem 1903 og 1908.
Endelig skal nævnes, at både på
det tekniske og produktionsmæssige
område blev filmselskabet Pathe
Freres, grundlagt 1896, et af verdens
førende selskaber op til første verd enskrig.
I Danmark opreccede Ole Olsen en
biograf i Vimmelskaftet 47 i 1905,
og med sit Nordisk Films Ko. erobrede han ca. 1910 verdensmarkedet
for Danmark.
DA FILMEN KOM TIL
BORNHOLM
»Kom og se levende Billeder«
Det var overskriften til en annonce den 6. december 1899 i Bornholms Avis. Bech-Olsen og Poul Pors
fremviste film i »Dannebrog«s store
sal og blev godt anmeldt. »De fremviste Billeder vare særdeles gode og
bleve hilste med Bifald«.

Decce var vel bornholmernes første
mulighed for at opleve kinematografens formåen, men der kom flere tilbud de kommende år.
I 1905 kom »Nordisk Kinematograf-Selskab« til øen og turnerede
med aktuelle billeder fra den russiskjapanske krig med originale optagelser fra Sibirien med ledsagende foredrag.
Året efter, den 20. januar 1905,
kom den første automobil til Bornholm, og hermed kommer fotograf
Soltau Siversen i Hasle ind i fi lmhistorien. Siversen startede en fast ruteforbindelse til Rønne, og fra 1906
tog han på turne rundt på Bornholm og viste film i samlingshusene.
En anden vognmand, Niels Rasch,
var også blandt filmforevisere i Rønne i 1906. Forestillingen blev omtalt
i pressen under overskriften »Bornholms Kosmorama«. »Under ledelse
af Vognmand N iels Rasch fremstille-

des i Aftes for første Gang levende
Billeder paa Turisthotellet i Rønne.
Besøget var ganske godt, og Billederne staar fuldt paa Højde med, hvad
der tidligere er set herovre«.
RØNNE BIO 1907
Hovedpersonerne bag Bornholms
første faste biograf var to brødre fra
Slagelse-egnen, Vilhelm lassen der
var fotograf, og hans yngre broder
Lambert lassen, der var elektriker.
De undersøgte forskellige muligheder for placering af den ønskede
biograf og endte med at vælge en
ejendom i Set. Mortensgade nr. 16,
hvor senere KTAS fik til huse.
var
oprindelig
Ejendommen
opført til privatbolig for snedkermester L. A. Grønbech. Firmaet Schor
og Bentsen (senere Chr. Bidstrup)
købte huset i 1905, og købmand
Carl Schor indrettede biograf, som
han derefter udlejede til brødrene

Projektor, 35 mm, Pathe Freres, Frankrig 1904.
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Lassen. Den 7. januar 1907 åbnede
de så »Rønne Teater for levende Billeder«.
Den 8. jan uar anmeldtes begivenheden - »et lille pænt og h yggeligt
Teater«. - »En gasmotor, som driver
en elektrisk D ynamo, er installeret i
Kjælderen.«
»D er gaves i Gaar fire Numre,
nemlig »Klokkeren fra No tre D ame
og hans Datter« - »Lønningsdag« »H eksekjøkkenet« og »Aladdin eller
den vidunderlige Lampe«.
Billetpriserne var 25 øre for voksne og 10 øre for børn. M an skal
huske, at disse priser sammenholdes
med datidens pristal. Eksempelvis
fo rhøjede Rønne Kommune daglønnen for skovarbejdere til 2 kr. og 50
øre for mandlige og 1 kr. og 50 fo r
kvi ndelige.
Brødrene Lassen drev biografen i
tre år og solgte så ril smedemester
Måns Andersen fra Allinge. H an fortsatte driften med hjælp af sin svigersøn, murermester Andersen til 191 1.
De trange forhold i Ser. Morrensgade h avde tidligere fået Lassen-

brødrene til at søge et nyt og større
lokale, og de havde bl.a. fo rhandle t
med ejeren af »Fremtiden« (Rådhuskroen).
Der skete imidlertid det, at gæstgiver J L. Olsen, der fra 1902 ejede
hotel »N utiden«, lod arkitekt M
Bidstrup projektere hotelsalens omdannelse til biograf, Set. Mortensgade lukkede, og Rønne Bio flyttede
til Antoniestræde, i folkemunde kaldet »Bundtarmen «.
30. april 1911 åbnedes så Rønne
Bio nu med en ny leder, direktør
Hansen, der tidligere havde været
proprietær i Jylland.
Sammenlignet med Ser. Mortensgade var der er m eget betydelige
fremskridt, og den bedre billedcekni k og film enes højnede kunstneriske kvalitet trak stadig flere biografgængere til. »D e fire Djævle« efter
Herman Bangs novelle og Psilanderog Asta Nielsen-filmene er eksempler herpå.
Direktør H ansen ønskede d erfo r
at fa bygget et biografteater opført
til fo rmålet.

Ronne Bio i St. Torvegade. Foto ca. 19 I 4. (Med ti!Ladelse gengivet efter Gunnar
Hansen og Sv. Aage Koefoed: Handlende i Ronne i I 00 år; bind 4).
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Gunnar Hansen, direktør 1938-69.
Vi skal frem til 1914, hvor
købmand S. Pedersen Sillehoved
planlagde en ombygning af sin gård
mellem Nørregade, Sr. Torv og St.
Torvegade.
Arkitekterne Vilhelm Jørgensen og
Henning Hansen i København havde
i deres ombygningsprojekt indbefattet en biografsal i gårdens have med
indgang fra Sr. To rvegade. Frydenlund Byggeforretning gik i gang
med arbejdet i juni, og den 16.
november 1914 kunne Røn ne Bio
åbne i de nye lokaler med 238 siddepladser.
Stumfilmene blev ledsaget af
musik. I det første teater var det fr u
drejermester Sjøberg, der trakterede
klaveret, men ved indvielsen i St.
Torvegade havde man suppleret
pianoet med violin og lilletromme.
1917 solgte direktør H ansen Bio
til Fred. H Ørsted, tidligere fotograf,
der kom til Rønne i en for biograferne fremgangsrig tid. Nok var tørkeåret 1917 en vanskelig tid, men
ellers var der flere penge blandt folk.
Både danske lystspil og amerikai1ske storfilm med Fairbanks, C haplin
og Mary Pickford rrak fulde huse,
og filmteknikken gjorde store fremskridt.
Tale- eller tonefilmen var dog det
mest revolutionerende i den tekniske udvikling. Tivolis pantomimeteater var i september 1928 scenen
for den første tonefilm i Danmark,
og fra 1930 blev den nye teknik indført i Rønne Bio.

Hvor Rønne Bios funkis-bygning rejste sig i 1939-40 Lå tidligere en gammel købmandsgård, der i mange år blev drevet af
købmand Ole Peter Rasch (1855-1933). Gengivet efter ældre avisbiLLede.
RØNNE BIO 1931-1985
1931 solgte Ørsted Rønne Bio til
bygmester Johs. Hansen, Frydenlund,
der med sin søn Gunnar Thøger
Hamen som leder fortsatte driften af
Bio.
Der skal her indskydes, at Rønne i
· 1923 havde flet endnu en biograf,
Raadhusteatret, på St. Torv, men
h erom senere.
Gunnar Hansen fik selvstændig
bevilling til Rønne Bio i 1938 i Store Torvegade. Imidlertid blev den
gamle købmandsgård, St. Torv 6 OLe Peter Rasch - til salg og blev
erhvervet af Gunnar Hansen og
hans far. Forholdene i St. Torvegade
var ikke tidssvarende, og familien
Hansen ønskede sig en større,
moderniseret biograf.
Den gamle købmandsgård blev
nedrevet, hvilket man nok ikke var
sluppet godt fra i dag, og opførelsen
af en ny bygning på grunden blev
påbegyndt i maj 1939. Byggeriet
blev noget forsinket af forskellige
årsager, så den nye Rønne Bio kunne fø rst indvies den 5. juli 1940.
Det tekniske apparatur blev stadig
fornyet .i takt med udviklingen.
Gu nnar Hansen havde medbragt en
»Zeiss Ikon«-billedmaskine fra St.
Torvegade, men den blev i 1945
udskiftet med mærket »Bauer«, men
disse kunne ikke benyttes til det nye
filmformat »Cinemascope«. I 1945
fik man nye engelske maskiner, der

blev brugt til 1962. Så hed det nyeste nye »Tood-AO«, og man måtte
igen skifte maskineri, nu til italiensk
fabrikat. »Zeiss Ikon« maskinen blev
i øvrigt solgt til det interimistiske
teater i Nexø, da biografen der var
totalskader ved det russiske bombardement.
Maskinernes lyskilde var kulbuelys. D ette blev ændret 1964 til en
2.500 Watt lyskolbe, og det rørforstærkede toneanlæg blev i 1973
erstattet af et transistorstyret anlæg.

Gunnar Hansen døde i juli 1969,
og biografen blev herefter drevet
videre af enken Karen Margrethe
Hansen, som fik bevilling 1970.
Hun solgte så Bio i 1974 til Edith og
Kaj Aage Lund, der fortsatte driften
til 1. juli 1982, hvor familien Lund
udlejede biografen til mekaniker

Mogens Petersen.
Rønne Bio blev så lukket 1. april
1985.

Rønne Bios nye .fimkis-bygning - indviet 1940 - fo.Ldt i begyndelsen ikke i rønne-boernes smag - »Badeværelset« kaldte man den med hentydning til facadens
fliser. Gengivet efter ældre avisbil/ede.
JUL PA BORNHOLM
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Den 4. januar 1923 fik bornholmerne et vink om, at planerne om endnu en biograf i Rønne ville blive realiseret. Bornholms Tidende bragte et
interview med »den vordende Biografdirektør«, Niels Peter Rasch, der
kun ville røbe om den ny biograf, at:
»H vis den ikke kommer til at ligge
paa selve Store Torv, bliver det i alt
Fald i umiddelbar N ærhed«. Han
udtrykte også forvisningen om, at to
biografer godt kunne svare sig i
Rønne.
Der var ikke tale om luftkasteller,
for allerede samme år blev flere gamle bygninger nedrevet, og en stor, ny
biograf blev bygget med indgang fra
St. Torv mellem kroen »Fremtiden «
og Rådhuset. I »Bornholms Vejviser«
1923 anførtes i rubrikken »Biografteatre«, Raadhusteatret, St. Torv.
Desuden ved vi, at elektriker Erik
Sonne var operatør i den nyåbnede
biograf, og at han fik overladt et lille
firkantet aflukke ved indgangen,
hvor han den 15. maj 1924 åbnede
»Raadhuskiosken«. Efter et halvt års
rid overtog Eriks broder, Viggo Sonne, kiosken, der først i forb indelse
med direktør N iels Raschs død i
1944 måtte flytte bort fra biografen.

Raadhusteatrets arkade mod St. Torv.
Foto: Brødrene Jensens arkiv, Rønne.
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Raadhusteatret, St. Torv, Rønne - ca. 1923. Foto: Bornholms Museum.

Skal man tro Raadhusreatrets annonce i Vejviseren fra 1927 havde
biografgængerne raer er virkelig godt
tilbud.
»Bornholms største og bedst indrettede Billedteater. Nyeste og bedste Maskiner. Fineste Optik. - To
Billedmaskiner, saaledes at Pauser
undgaas. Fineste Musik. Centralvarme. Gratis Garderobe.«
I senere annoncer er stilen den
samme. F.eks. i Vejviseren fra 1933,
hvor overskriften »Bornholms førende Billedteater« efterfølges af »Lydsystem Western-Electric - uden
Sammenligning Verdens bedste«.
Da Rasch døde, skulle teatret have
en ny bevillingshaver, men russernes
bombardement i maj 1945 satte en
brat stopper for den fortsatte drift,
da bygningen blev svært beskadiget
og henlå som ruin indtil 1949.
D en første, der fik tildelt bevilling
til en genopbygget biograf, kunne
ikke klare de økonomiske krav, og
efter for anden gang at h ave søgt fik
kæmner Peter Mikkelsen biografbevilling.
D e kendte biografarkitekter Ivar
Christensen & Engelstoft tegnede nu
det ny teater, og bygherren var Christian Hjorth, ejeren af »Fremtiden«,
der fik navneforandring til Raadhuskroen. Flere bornholmske firmaer fik del i den omfattende entreprise, og der blev ikke sparet på noget.
Med sine 423 pladser kom Raadhusteatret til at koste ca. 700.000 kr.

Biografkontrol/ør Edvard Petersen,
1929. Foto: Brodrene Jensens lokalhistoriske arkiv, Rønne.

Dee tekniske anlæg i operatørrummet stod »Peter Mik« i 60.000 kr. , så
air i alc var der tale om en scor invescenng.
Den 22. november 195 1 var der
præsencacionsforescilling, i hvad der
blev beregner »som er af de smukkeste og mest moderne Teatre i Provinsen«.
Både på det tekniske og udsmykningsmæssige område ku nne nævnes
mange detaljer, men på et punkt var
Raadhusteatret noget helt særlige.
Hele scenevæggen var dækket af et
koboltblåt fortæppe med hvide bladapplikationer, efter skitse af ingen
ringere end maleren Richard Mor-

Direktørparret Ruth og Peter Mikkelsen.

tensen.
Som første forestilling havde Mikkelsen valgt den store operette »Mød
mig på Cassiopeia«.
Kun godt et år senere døde Peter
Mikkelsen, og Ruth Mikkelsen fik
overdraget bevillingen.
Det blev nogle travle år med mange rejser til København, idet kun
bevillingshaveren selv måtte vælge
og leje film. D et krævede både ener-

gi og overtalelsesevne at fa udlejningsselskaberne til at levere cil
Raadhusteacret, da de alle kørte film
i Rønne Bio.
»Fru Mik's« nevø, fuldmægtig Kai
Aage Lund gav hende en hjælpende
hånd med det administrative, men
der egenelige ansvar for drift og økonomi hvilede jo på hendes skuldre.
D a Ruch Mikkelsen i 1976 passe-

rede sir 25-års jubilæum, var Kai
Aage Lund ejer af biografen, og da
hun i 1977 trak sig tilbage, blev fru
Edith Lund direktør.
I 1982 overtog Mogens Petersen
teatret, men fra 1997 har han bortforpagtet ledelsen til datteren Viki
Petersen, der kan glæde sig over
opgangstider med en strøm af nye,
gode film.
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Raadhusteatrets facade fra 1951.

Der var en opfindsom smedemester Måns Andersen, der som den
første viste film i Allinge i 1908.
Sammen med en kollega, smed Elias
Svendsen, tog de initiativ til dannelse
af aktieselskabet Forsamlingshuset
»Hammershus«, og huset blev opført
samme år i Nørregade 25, Allinge.
H er indrettede M åns Andersen en
fast biograf, hvor der blev vise film
hver søndag i vinterhalvåret. Mandagen var reserveret Good Templar
Logen, og de øvrige dage blev huser
bruge til mødevirksomhed og foredrag. D er var især den i 1895 stiftede Allinge-Sandvig Foredragsforening, der skaffede prominente foredragsholdere. (Martin Andersen
N exø 1913 og 1916, Vilhelm Grønbech 1914 m.fl.)
Elektriciteten kom først til Allinge
i 1928, men Andersen og Svendsen
havde en perroleumsmocor på deres
værksted ved Lindeplads, som blev
tilkobler en 80 volts dynamo. Herfra
trak de ledninger gennem gaderne
h en cil forsamlingshuset til operatørrummet.
Fremvisningsapparatet var fra Pathe Fre res, hånddrevet, fremscillec af
messing, og lyskilden var kulbuelys.
I 1910 gik Svendsen og Andersen i
kompagni om biografdriften, og i

Julius Andreas Kofod - direktor fra
1912.
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Biografens hånddrevne fremvisningsapparat (Pathe Frere) er bevaret i funktionsdygtig stand. Foto: Johannes Thoms.
1912 kom gasværksbestyrer Julius
Andreas Kofod ind i kompagniskabet.
Kofod , der var elektriker- og
maskinistuddannet, købte senere
Andersens halvpart i bevillingen i
1919, da Andersen var flytter ri!
Aarhus.
Ifølge købekoncrakcen fik Kofod
desuden »1 Stk. 5 H estes Gasmotor
med Dynamo - Et Klaver samt en
Kinematograf«, alt formedelst 2.000

kr.
] . A. Kofod måtte i begyndelsen
brugte håndkraft, for førs t i 1914
tillod filmselskaberne at påmontere
en motor. H åndfremføring var angiveligt mere skånsom over for
filmstrimlen. Kofod forsynede sin
maskine med motor i 19 17.
Det var jo i stumfilmens dage,
men interessen hos publikum var
stigende, og man gik over til forestilling både søndag og fredag. Foruden
musikledsagelse benyttede mange
biografer i København forskellige
lydeffekter, og Kofod fik samme ide.
I 19 18 spilledes en fredspropagandafilm »Pax Æterna«, hvor man ser
fredsklokkerne ringe. Fru Kofod
havde en urtepotteskjuler af messing, der blev raget med i biografen
og på det rette tidspunkt fo rstummede klaverer. Brandinspektøren,
der troligt mødte cil hve r foresti lling, fik så til opgave at anslå urtepotteskjuleren med en træslev, der så
illuderede klokkeklang, hvilket publikum var meget betaget af.

Da tonefilmen kom frem sidst i
20' erne, anskaffedes et tone-talefilmapparat i 1933 cil Allinge Bio.
Der stod nu Kofod klart, at udviklingen snart ville løbe fra teatret i
»Hammershus«.
Gasværksbestyreren ansøgte om
fo rnyelse af sin biografbevilling og
søgte samtidig om , at bevillingen
blev flyttet til en ny biograf, han var
ved at lade opføre. Begge ansøgninger blev an befalet i er byrådsmøde
23 . februar 1938.
Man var i gang med fundaments-

Socialinspektør Aage Kofod - direktør
1951-1980.

arbejdet på en grund over fo r Dr:
Danchells villa, og bygningen skulle
h ave facade mod Strandvejen.
Det var arkitekt TJbjerg, Rønne,
d er havde projekteret og tegnet teatret - alene med det formål at bygningen kun skulle anvendes som
biograf - og bygmester P. Pedersen,
Allinge, kunne afslutte byggeriet den
15. juni 1938.
Selve tilskuerrummet med 250
siddepladser var tragtformet med
skrånende gulv ned mod lærredet,
og stolene var forsat, så man havde
frit udsyn.
Et andet specielt for hold var
udfor mningen af loftet, der var lagdelt eller aftrappet af akustiske hensyn.
Der var med stolthed, at Kofod
kunne invitere til åbningsforestilling
den 29. juni under biografens nye
navn »Nordbornholms Kino«. Billerpriser 1,00 og 1,25. Børn 35 øre.
Det blev en celeber begivenhed
med honoratiores fra nær og fjern,
m ed flere rosende lykø nskningstaler,
d er afsluttedes af borgmester Alfred
Pedersen, der erklærede Nordbornholms Kino for åb ner.

Aage Kofod demonstem; hvo1-dan den gamle ji-emviser fungerer.
Så rullede
båndsfilm lærredet til
hed.
Det blev

den meget roste stavns»Kongen bød« - over
alles glæde og tilfredsnæste generation , der

Nordbornholms Kino i Havnegade, Allinge. Foto 1978. Gengivet efter ældre
avisbillede.

videreførte Kino de følgende 40 år.
Sønnen Aage Kofod (19 13-1993) der
var socialinspektør i Allinge-Gudhjem Kommune fulgte i faderens
fodspo r og fik selvstændig biografbevilling 195 1. At han kunne klare
biografdriften som bierhverv skyldtes uden tvivl støtten fra hans
hustru, Else, der var fuldt involveret
i arbejdet gennem de mange år.
I 1978 blev Kino annonceret til
salg. Som begrundelse herfor angav
Aage Kofod, ar han og Else nu havde nået pensionsalderen efter at have
drevet biografvirksomhed gennem
40 år. D e så gerne, at Kino blev drevet videre og ville afvente eventuelle
købstilbud.
Kommunalbestyrelsen nedsatte er
udvalg fo r at undersøge mulighederne for at overtage bygningen, men
man måtte opgive af økonomiske
grunde.
D et blev en helt anden løsning,
der afsl uttede 70 års biografvirksomhed i Allinge.
Sammenslutningen af bornholmske keramikere med 30 medlemmer
havde i ma nge år h aft en drøm om
eget udstillingslokale og butik. D en
kunne nu blive vi rkelighed. Ved en
ekstraordinær generalfo rsamling blev
det vedtaget at købe Kino, og »Kampeløkken« åbnede så den 1. juni
1980 efter to måneders ombygning
og indretning af lokalerne.
JUL PA BORNHOLM
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KOEFOED og det
bornholmske sprog
SØREN WOLFF - tidligere chefredaktør på dagbladet Bornholmeren - havde gennem en lang
årrække et nært samarbejde med lektor H A. KOEFOED, Odense Universitet, der døde i efteråret 1997. Det mindes han i det følgende, hvor han fortæller om billedskærerens søn fra Rønne, der - trods mange opgaver og engagementer i udlandet - vedligeholdt en aldrig svigtende
interesse for Bornholm - og specielt det bornholmske sprog. js.

En kedelig gråvejrsdag i 1997
mødtes jeg med H. A. Koefoed for
sidste gang. Det var på Rønne Kommune, hvor han som ekspert skulle
rådgive om nogle af de nye navne,
som nu er blevet en kendsgerning på
pladserne i hans fødeby.
Efter mødet på kommunen kørte
vi hjem på H ovedvagtstorvet, hvor
vi som så ofte tidligere havde drøftet
bornholmske tildragelser og aktuelle
problemer, når Koefoed var på
Bornholm.
Selv om han jo havde større livserfaring end jeg, var han ikke bleg for
at rådføre sig med mig om dette og
hint, ikke mindst om de seneste års
udvikling på Bornholm. Vi havde
altid nogle hyggelige og gode samtaler. Ikke fordi vi var enige om et og
alt, men fordi vi kunne udveksle
meninger på en facon, der betød, at
man ikke altid behøvede at sige så
mange ord, for at modparten vidste,
hvad der lå bag. Den store fælles
interesse, der prægede vores samtaler
og vores korrespondance var emner
med tilknytning til Bornholm.
Sådan som jeg kendte H. A. Koefoed var han et ordensmenneske. Og
hver gang jeg havde besøg af ham i
de senere år, havde han en huskeseddel med, så han fik spurgt om det,
der lå ham på sinde. Derudover talte
vi en sjælden gang sammen i telefonen, men skrev oftere lange breve
til hinanden .
Brevveksling er efterhånden er begreb, som er ved at udgå af vo res
fortravlede hverdag, skønt jeg tro r,
at den nye informationsteknologi og
Internettet giver os større muligheder. Desværre fik Koefoed aldrig den
glæde at opleve, hvordan man med
lynets hast kan kommunikere via
Internettet. Jeg tror ellers, at det ville
have tiltalt ham, fordi han var så
glad for at bruge sit sprog i skrift.
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Jeg kan huske fra min tidligste rid
på dagbladet Bornholmeren, at han
var en mand, man skulle lægge mærke ril. Den gang var han lektor i
Norge. Jeg havde læst nogle hæfter,
han havde ffiet udgivet på Bornholmerens forlag om sin far og om
Espersen, som i en fjern fortid udarbejdede oplægget til den bornholmske ordbog, som udkom for snart
100 år siden.
Første gang jeg selv havde den fornøjelse at møde Koefoed var i
1970' erne. Samme år mødte jeg
også for første gang en anden bornholmer, som jeg satte stor pris på,
nemlig Chr. Stub-Jørgensen, der
boede ved .Århus. De to mennesker
har jeg haft utrolig stor glæde af ar
kende, fordi de berigede mig gennem deres kløgt og uvisnelige interesse for deres kære hjemstavn.
De var begge leverandører af velskrevne og interessan re artikler ri)
Bornholmeren - ikke mindst i den
periode, hvor jeg havde den glæde at
redigere der ret populære weekendtillæg. Og jeg har da også haft den
fornøjelse at være med til at tilrettelægge udgivelse af skrifter og bøger
sammen med dem.
Ud over at Koefoed var en meget
flittig og omgængelig leverandør af
artikler med bornholmsk indhold, så
havde jeg også fornøjelsen af hans
store viden, som jeg kunne trække
på ved at slå på tråden i mange år som regel ril universiteter i Odense.
Så kun ne man altid regne med er
h urtigt og kompetent svar. Og når
det drejede sig om bornholmske
vendinger, var han aldrig belærende
eller hoverende, men bare meget
hjælpsom.
Koefoed har selv beskrevet sit liv i
muntre beretninger om sin barndom
med en far, der var anderledes end
de fleste, og som besad en kombina-

rion af alvor og humor, der sikkert
gjorde det svære for mange at forstå,
hvad han faktisk mente. Selv om H.
A. Koefoed også kunne virke meget
myndig og alvorlig, skulle man ikke
tage fejl af hans store humoristiske
opfactelse af livet og dets tildragelser.
Det kommer bl.a. frem i bogen
»Erindri ngsbilleder fra en barndom«, som er en lille interessant bog
om Koefoeds barndom i Rønne og
om livet i byen på de rider. Koefoed
var født i 1922, og efter studentereksamen fra Rønne Statsskole kom
han under besættelsen til Københavns Universitet, hvo r han blev
cand.mag. i 1947 med dansk som
hovedfag - tysk og engelsk som
bifag. En stor del af studiet benyttede han til at beskæftige sig med det
bornholmske sprog. Han blev til-

Lektor H A. Koefoed. Foto: Kirsten
Koefoed, Odense.

knyrtet Udvalget for Folkemål, der
nu hedder Institut for Dialektforskning ved Universitetet. Han har
været medarbejder ved en bornholmsk ordbog, som endnu ikke er
blevet udgivet, og han var med til at
indsamle materiale til Bornholms
Stednavne, som udkom for snart 50
år siden. Han bevarede til det sidste
den store interesse for det bornholmske sprog, og det ærgrede ham,
at det aldrig lykkedes at
lavet en
moderne udgave af den bornholmske ordbog, selv om han og andre i
årevis havde indsamlet et imponerende materiale om emnet.
I 1949 flyttede Koefoed til London, hvor han blev »Queen Alexandra Lecrurer in Danish« (lektor i
dansk) ved University College London. Efter seks år her blev han lektor ved Efterslægtsselskabets Skole i
København . Efter yderligere seks år
blev han dansk lektor ved universitetet i Bergen i Norge, indtil han i
1968 slog sig ned i Odense, hvor
han blev lektor i nordiske sprog ved
Odense Universitet.
I »Erindringsbilleder fra en barndom« skriver H. A. Koefoed bl.a.
om sig selv, at hans to faglige hovedinteresser afspejledes i bogproduktionen, der omfatter lærebøger i
dansk for udlændinge og bøger og
artikler om bornholmske emner.
»Jeg har dog aldrig haft nok i at
forske og skrive. Jeg kunne ikke tænke mig at være lukket inde på et rent
forskningsinstitut, arkiv eller bibliotek uden omgang med mennesker,
kun omgivet af bøger og papir. Jeg
h ar altid haft min største glæde ved
at omgås mennesker - der stadig bliver yngre i forhold til mig selv:
motiverede elever og studenter, og
omsærte min egen viden gennem
undervisning. Jeg mener ikke, jeg
har været uden pædagogiske evner,
og har da også gennem årene modtaget flere tilkendegivelser herom fra
taknemmelige elever,« skrev H . A.
Koefoed for 10 år siden.
Efter at han var blevet pensioneret, havde han fortsat travlt med sine
mange interesser. Han kom sammen
m ed sin elskelige kone, Kirsten, til
Bornholm mindst en gang om året,
hvor de enten boede ved Onsbæk
eller i Hjemstavnsbyen i Svaneke.
Den sidste gang, jeg havde fornøjelsen ar møde H . A. Koefoed, var

ra

- og andre sære bornholmske ord
og stednavne

Tegninger af
Knud Henning Hansen

Bomholrns:Tidendes Forlag

~

Omslagsforsiden til H A. Koefoeds sidste bog - udgivet i november 1997.
som sagt under et besøg her i Rønne
nogle måneder før hans alt for tidlige og uforståelige død.
Ved slutningen af besøget overdrog h an mig manuskriptet til den
bog, som først udkom efter hans
død, »Gøbbanissa - og andre sære
bornholmske ord og stednavne«.
Han sagde til mig: »H vis der sker
mig noget, så vil jeg gerne have, at
du har manuskriptet.« Den gang
syntes jeg, at det hele var lidt underligt, men jeg følte det som en stor
ære, idet jeg jo ikke havde noget
med udgivelsen at gøre. Den var
overdraget til andre, der allerede
havde lagt store kræfter i at virkeliggø re en af Koefoeds drømme.
Nu sidder jeg med manuskriptet,
der er meget sirligt udført på skrive-

maskine, og spekulerer på, om han
havde en anelse om sin skæbne.
D et var synd, at H. A. Koefoed
ikke selv skulle opleve, at »Gøbbanissa« udkom med de meget fine
tegninger af Østerlars-præsten Knud
Henning Hansen. Ligesom mange
andre af hans bøger og artikler er
denne en, man vil vende tilbage til i
det uendelige for at en masse af de
svar på spørgsmål om det bornholmske sprog, som man tilsyneladende aldrig kan løbe tør for. Koefoed lagde sidste hånd på sit foro rd i
september i fjor. En måned senere
døde han, og endnu en måned senere udgav Bornholms Tidende bogen .
H . A. Koefoed blev begravet på
sin 75 års fødselsdag, den 19. oktober 1997.
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MINDER FRA
ANDEN VERDENSKRIG

En mindeplade
Major H. V JØRGENSEN - i år (1998) hædret med BORNHOLMERPR!SEN, der uddeles af
BORNHOLMS HtSTOR!SKE SAMFUND - fortæller her om den historiske baggrund fo1; at 63
taknemmelige rønneboere i 1945 opsatte en mindeplade i »Safinj« på Søndregån:I i Ny/ars.
Gæstebogen og portrætterne er stillet til rådighed afprovisor Mimi Hansen, Søndregård. j s.

Efter det øvrige Danmarks befrielse
den 5. maj 1945 kl. 8 om morgenen
rasede Anden Verdenskrig videre i
bornholmske farvande og kulminerede m ed de meningsløse luftbombardementer af Neksø og Rønne
den 7. og 8. maj, hvor mange dramatiske hændelser ramte den bornholmske befolkning på liv, lemmer
og ejendom.
I det forløbne godt halve århundrede er en række mindesmærker
blevet rejst over disse begivenheder.
De fleste af dem melder om tab af
men neskeliv - såvel danske som af
andre nationaliteter - og nogle af
dem taler deres stille sprog om tab af
materielle værdier, såsom hus og
hjem, offentlige bygninger, ja, hele
gadepartier og bykvarterer. I den ne
artikel skal beskrives et mindesmærke, de r vidner om hjælpsomhed, om
husly, mad og hjertevarme over for
medmennesker i nødens stund.
SITUATION EN DEN 7. MAJ
1945 OM AFTEN EN
E~er at den tyske kommandant på
Bornholm om aftenen den 7. maj
afslog at reagere på det af sovjetrussiske fly ved 19-tiden san1me aften
ned kasted e flyveblad, stod det klart
for de bornholmske myndigheder og
beslutningstagere, at nye og store
sovjetrussiske flya ngreb kunne ventes fra ved 10-tiden den næste dag.
Man m åtte tage den drastiske
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beslutning ar roralevakuere byerne
N eksø og Rønne.
Mange byboere, der havde familie
ude i landsognene, havde bragr
kvinder, børn og ældre mennesker i
relativ sikkerhed, men størsteparten
af byernes befollm ing opholdr sig
stadig i deres af bombardemenret
allerede ramponerede hjem .
EVAKUERINGSORDREN
I løber af narren 7.-8. maj udarbejd edes en evakueringsordre, som blev
bekendrgjorr fra tidligt om morgenen den 8. maj ved hjælp af højttalerbiler, der kørte gennem gaderne
og udsendte deres nærmest lammende budskab: Alle skulle fo rlade deres
h use og hjem og være ude af byerne
senest kl. 10 . Man skulle medbringe
ra tioneringsmærker, forsikringspapirer, sine penge, lidt skifre- og senge-

Gårdejerparret på Søndregård i 1945 Hansigne Hansen (1887- 1949), feder af
husholdningsskolen og A ndreas Hansen (1815-195 1), sandemand i Ny fars sogn.
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Side i gæstebogen med omkring 50 afde evakueredes navne.

tøj sam t forplejning til et par døgn.
Neksøs og Røn nes udfaldsveje
frem bød et broget og trist skue denne skønne majmorgen, da solen srod
op. Tusindvis af mennesker søgte ud
på lander med overlæssede cykler,
barnevogne, trækvogne etc. belæsset
med de nødvendighedsartikler, man
havde Riet med i skyndingen .
På de bornholmske landeveje kunne vi den morgen se flugtscener,
som vi tidligere under krigen havde
set på avisbilleder fra eksempelvis
Polen, Holland eller Balkan. Nu
kunne tilsvarende iagttages på
udfaldsvejene fra Neksø og Rønne. I
skovkanter, bag stengærder og i vejgrøfter lå snavsede, uplejede, lasede
og ri meligvis udhungrede tyske soldater på flugt fra Østfronten og skulede til os. Det var med til ar øge
uhyggestemningen.
For den almindelige befolknings
vedkommende var denne evakueringssicuation ikke planlagt. Man
havd e ikke kunnet fo restille sig, at
dette skulle blive nødvendigt. Bornholms Amtssygeh us h avde derimod
sine evakueringsplaner klar. I den
tidlige morgenstund den 8. maj blev
ki rurgisk afdeling evakueret til Nylars Samlingshus og medicinsk afdeling til Vestermarie Samlingshus. Alt
foregik i ro og orden. Kun evakueringen af de sidste alvorligt syge
patienrer blev dramatisk, idet ki rurgisk afdeling blev ramt af en fuldJUL PÅ BORNHOLM
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brød på bordet. Fru Rønne-Hansen
fra »Industrien« var vane til at organisere store bespisninger, og hun fik
god lejlighed til ae vise sine færdigheder.

Søndregård i Ny/ars. Foto: Henning Sigvardsen.
træffer - faktisk i det store røde kors
på taget - den 8. maj.
I disse tidlige morgentimer søgte
civilbefolkningen bare ud af byerne
og håbede på, at landbefolkningen
ville åbne deres døre og give dem tag
over hovedet. Det gjorde den bornholmske landbefolkning spontant og
med scor hjertevarme. Selv små
landejendomme modtog flere ulykkelige familier, og her skal berettes
om en gård, hvor man skaffede husrum og hjerterum til hele 63 evakuerede fra Rø nne!
SØNDREGÅRD I NYLARS
Dee drejer sig om Søndregård i Nylars, hvor det ovennævnte score antal
rønneboere fandt husly og scor gæstfrihed. Gårdejerparret var sandemand Andreas H ansen og hans
hustru Hansigne Hansen, der i årene 1922 til begyndelsen af 1943 var
leder af Bornholms Husholdningsskole, der havde sine lokaler på gården. Der var således gode køkkenfaciliteter, og de tidligere elevværelser
var gode til kvinder og børn same de
ældre mennesker. M ændene har på
den årstid nemt kunnet ligge i halmen.
Der skulle laves megen mad til de
63 evakuerede same gårdejerfamilien
selv og gårdens folkehold. D et fandt
man spon tant ud af. Blande røn neboerne var slagtermester Ejner Sj ø-
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lander fra Stålegade. Efter gårdejerens anvisning slagtede han kalve og
svin, og h ans hustru, Petra Sjølander, der var vant til ae passe en slagterbutik, kunne forestå tilberedningen af kødvarerne. Blande rønneboerne var også brødkusk Chr. Larsen
fra Fællesbageriet. Han spillede på
sJC organisationstalent og skaffede

RØNNEBOERNES
SYNLIGE TAK
De 63 evakuerede rønneboere følte
sig særdeles godt behandlede og viste
deres taknemmelighed den 10. juni
1945, da gårdejer og sandemand
Andreas Hansen fyldte 70 år. En
deputation mødte op med gaver til
gårdej erparret. Først kan nævnes en
gæstebog, hvori den første side
udtrykker en spontan tak for »hjertelig Gæstfrihed« og er dekoreret
med en meget tankevækkende regning, der illustrerer situationen den
8. m aj om morgenen . På næste side
har de evakuerede skrevet deres navne. Med lidt personkendskab kan
man se, at der var familier på indtil
tre generat10ner, der var flygtede
sammen.
For det andet kan nævnes, at
deputationen yderligere medbragte
et synligt tegn på de evakueredes
taknemmelighed. Man havde fået
fremstillet en tavle i Rønne-granit i
størrelsen ca. 40x60 cm med tekst,
som ses på fotografiet herunder.

Denne stentavle, der nu er indmuret i væggen på Søndregårds »sal«, minder således om de dramatiske begivenhede1~ Bornholms befolkning måtte lægge ryg til i
majdagene 1945 ved nogle af A nden Verdenskrigs allersidste krigshandlinger.
Foto: Henning Sigvardsen.

Skomagerne var flittige
og dygtige håndværkere
Skomagermester JACOB RASMUSSEN fortæller
Afdelings- og stiftsbibfiotekar i Roskilde HANS M!CHELSEN er bornholmer - født og opvokset i
Rønne med sin mødrene slægt tæt omkring sig, indtil han i 1967 forlod Bornholm med stitdentereksamen fra Rønne Statsskole for at læse videre ved Danmarks Biblioteksskole.
Hans morfar var skomagermester JACOB RASMUSSEN, lille Torv, Rønne, der i 1952 forfattede
den følgende beretning om sit håndværks praksis og traditioner i ældre tid. Hans Michelsen
har gjort manuskriptet klar til offentliggørelse og skrevet de indskudte forbindende afsnit. js.
Jeg skaf efter Evne og Hukommelse
søge at trække lidt op om vort Fags
Historie her paa Bornholm, jeg hørte
jo de gamle Mestre tale meget om det
- altsaa den Generation der var gamle, da jeg begyndte - men en Del af
disse gamle Mestre var jeg alligevel
sammen med efter at jeg selv var blevet Mester, og de var ret kritiske over
en Del afos yngre.

Sådan indledte skomagermester
Jacob Rasmussen, Lille Torv i Rønne, i 1952 en beretning »Lit Skomageri+ Historie fra 1856 til 1951« til
Nationalmuseet, der indsamlede
beskrivelser af gamle håndværk m.v.
Og Jacob Rasmussen hørte til de
gamle håndværkere - selv var han
ikke i tvivl om, at den håndværksmæssige side af skomagerfaget havde
toppet, da han blev udlært.
Jeg blev overbevist om, at Generationen før min Tid har været meget dygtige Haandværkere, jeg har haft nær
Forbindelse med dem, og vi må regne
med at Faget i 1870-1880-erne stod i
sin højeste Blomstring, som det har
været rent kunstfærdigt Haandværk,
der blev lavet den gang, men i organiseret retning stod det ikke saa godt,
der var nok Forening, men den ene
Mester saa alligevel skævt og ondt til
den anden, ligesom den ene kravlede
en 10-øre under den anden i Priserne.
Og dette gjorde at Mestrene paa den
Tid sad smaat i det og levede imder
trange Kaar, - undtagen Læderhandlerne der alle blev meget velstillede, og
havde Skomagerne i »Lommen« Men Skomagerne var flittige og dygtige Haandværkere.

Hele beskrivelsen fylder 35 håndskrevne ark og i det følgende gengives - lettere revideret - hans egen
beretning (i kursiv) med forbindende kommentarer. Dog udelades de
stærkt faglige ting, som i dag kun
kan interessere en mindre kreds.

Som 14-årig kom Jacob Rasmussen i lære hos skomager Pedersen på
hjørnet af Kirkepladsen og Østergade. 2 1li år efter foresatte han hos
skomager A. 0. Lund, men da han
4 1li år senere var udlært, var der
ikke plads til ham på værkstedet og
han blev straks arbejdsløs.

I LÆRE
Jacob Rasmussen blev født 2.3.
1879, og han var den ældste af en
søskendeflok på seks. Efter at faderen havde arbejdet på landet og i de
store købmandsgårde i Rønne bl.a.
hos Ole Peter Rasch og H. P. Rønne,
købte han i 1887 en lille avlsbrugerejendom på Aakirkebyvej, Askely,
som han drev i 32 år. Faderen, Julius
Peter Rasmussen døde i 1943 næsten 92 år gammel, mens moderen
døde allerede i 1937, 87 år gammel.

Da jeg den 19de April 1893 kom i
Lære, fik jeg Kosten hos Mesteren, det
brugtes den Gang. De der ikke fik
Kosten fik en Krone om Ugen det første Aar, og derefter en Krone tillagt om
Ugen for hver Gang Aaret drejede.
Svenden paa Værkstedet fik 12 Kroner
om Ugen, det var almindelig dengang,
det var jo ikke saa meget, men vi fik
mere for en Krone end vi faar nu i
1951. Svenden gav 8 eller 9 Kroner
om Maaneden i Husleje. Nu for

Avlsbrugerejendommen Askely på Aakirkebyvej. Jacob Rasmussen ses her (med
lang pibe) sammen med sin broder Poul, forældrene Katrine og Julius Rasmussen
samt sin svigerfader Emil Magnus Beier. Foto ca. 1915.
JUL PA BORNHOLM
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Svenden skal jo have det bedste Arbejde, saa maa Mesteren tage de smaa
Ting, Sinkeri - og Tab.
Der var mange små skomagermestre
i Rønne dengang. Skomagerne, hvis
håndværk var meget gammelt, stod
uden fo r de normale sammenslutninger i laug m.v. og de rangerede
social t lidt på sidelinien . De kunne
bruges som musikanter, opvartere
m.v. ud over skomageriet. O m sommeren kunne skomagerne f eks.
hjælpe bønderne med høsten, og
ved juletid med at sætte de store
høstakke i hus.

Jacob Rasmussen. Foto ca. 1903-05.

Tiden koster en Lejlighed med 2 Stuer
og Køkken omkring 100 Kroner.
Efterhaanden steg Priserne eftersom
Fagforeningerne kom til at arbejde og
i løbet afnogle Aar kom Ugelønnen op
paa henad en Snes Kroner. Jeg arbejdede i .København fra 1901 til 1905,
der laa Priserne omkring 20-24 Kroner og det var nogetlignende herhjemme.
Jeg blev Svend 19.10.1897 og jeg
kom til at gaa ledig omtrent med det
samme, grundet paa at der blev lavet
en Fagforening, for at faa Arbejdslønnen hævet, og den bestemte, at en
nybagt Svend skulde have samme
Betaling som de gamle Svende, der
paa denne Maade fik de unge jaget
ud, dette harmede Mestrene meget og
min Mester tog en Svend til, - hvad
der ikke vai- Brug fo1; og da den nye
Svend var gift kom jo Turen til mig at
gaa ledig, det var altsaa grundet paa
de gamle Svendes &ve-Politik.
Da jeg blev Svend i 1897 var min
Ugelon 3 Kroner om Ugen og Kosten,
den Tid jeg arbejdede paa Landet fik
jeg Opholdet og 5 Kroner om Ugen.
Siden den Tid er jo Lonnen gaaet
jævnt opad, og i Dag er lønnen paa
omkring 160 krone/'. Da der nu er
ikke saa faa Mestre, der arbejder med
en Svend, da er dette ikke saa godt,
for naar Lmdagaften kommer og
Svenden tager de 160 Krone1; bliver
der ikke meget tilbage til Mester, for
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For omkring 40-50 Aar siden var der
mange Skomagere inde i forskellige
Stillinger - som Opkrævere, Postbude,
Opvartere, Tillegrafbude og lignende.
De havde jo let for at slippe Arbejdet
og lobe som Reserve næsten naar det
skulde være og efter en Tid som reserve
havde de Chance for fast A nsættelse.
Der var en vittig Mejerist der sagde
til mig, engang vi drøftede dette
Spørgsmaal - ja sagde han - Skomageri og Præliminær-Eksamen giver jo
Adgang til mange Stillinger.
LANDSKOMAGER
I en ko rt periode var h an lan dskomager, nemlig mens han var ansat
hos skomager Espersen i Nyker

1898/1899.
Ved den Lejlighed (da h an var blevet
udlært og arbejdsløs) tog jeg Arbejde
paa Landet hos en Landskomage1; og
hvad jeg var med til her, skal jeg
omtale nærmere. Vi lavede selvfølgelig
nyt Fodtøj saavel som Reparatione1'.
Arbejdstiden var fra 6 Morgen til 7
Aften og Ugelønnen var 5 Kr om
Ugen. Ved halvsekstiden om Morgenen stod vi op, saa fik vi et par Spegesild med varme Kartofler samt Robeder og en Kop Kaffe ovenpaa, og saa
var vi klar til at begynde Dagen. Paa Landet var der en Del groft
Arbejde som lange Haandspandede
Ti-æskostovle1; dem kunde Banderkarlene jo ikke undvtere til Markarbejdet,
der blev også syet mange Langerstøv/er
til .Karlene naar de skulde lit i Pudsen
til en Ride- eller Spadseretw; det tog 3
Dage at lave saadan et Par Støvle1; og
var det en fin Karl, så skulde der jo
også være Lakkrave paa, men saa var
han ogsaa fin. - Men ikke nok med

Skotøj, for vi lavede også Seletøj, og
det var nu ikke saa interessant, for at
tage fat paa gammelt stift og haardt
Seletøj med /ose haard Knaster paa 45 Lags Tykkelse, derfik vi lov at bruge
Fingrene, og Skindlapperne fulgte
somme Tider med Haaden. Det gik
Skoen som med Seletøjet, de gik som
regel for længe med det saa det var
ramlet adskilt i alle Ender og Kante1;
det var ikke morsomt. Men nu kommer det mest interessante ved Skomageriet paa Landet, for i flere Generationer har dette foregaaet som omvandrende Skomageri, og hvor jeg kom
med i siste Ende, for det er længe siden
at det hørte op. - Det gik for sig paa
den Maade, at vi i mange tilfælde gik
hjem til Kunderne paa Gaarden og
lavede deres Fodtøj, der var de Steder
hvor vi syede 10-12 Par nye Sko som
Familien var stor til, og vi kunde være
paa en Gaard en halv Snes Dage, jeg
har været med paa en Del Gaarde paa
den Maade, nogle gode og andre mindre gode, men det var interessant og vi
fik altid god Mad.
Naar vi skulde ud paa en Gaard og
arbejde, stod vi tidligere op for der var
til tider langt til Stedet, og vi skulde
jo ogsaa have vort Vterletøj pakket, vi
skulde ogsaa have Disken med, det er
vort Arbejdsbmd, dette var ikke ret
stort, ca. 5 Kvarter langt og en Alen
bredt med en stor Skuffe i, Benene var
til at tage af naar vi skulde ud at gaa,
i Skuffen havde vi vort Værktøj og
andre Smaating. Benene tog vi ud og
bandt dem fast til Disken, saa koblede
vi vore Sp andremme sammen, slog
dem om Disken, stak dem i hinanden,
saa der blev en Løkke, og i denne stak
vi Syklemmen som vi skulle bruge til
Seletøjsarbejdet. - Naar vi saa fik vore
Sagerpaa Nakken begav vi os paa Vej,
ofte var der ret langt til Stedet og saa
for at forkorte Vejen, gik vi til Tider
markløst, det vil sige vi gik over Markerne for at skJ1de Genvej, for at faa
saa kort Vej at gaa som muligt - vi
fulgte Markskel, Stengærde og Groftet;
Mester var jo godt Stedkendt og klarede sig godt, jeg var kun i Groften et
Par Gange, men det gik ellers meget
godt. - Nu skulde man maaske synes,
at det var uhyggeligt at give sig paa
Vandring en sort Vintermorgen med
lit frisk Blæst, og lit Regnstænk i
Ansigtet, men den Opfattelse havde vi
ikke, for Vinteren har jo sin Charme,
ligesom de andre Aarstide1'. - Omsider

nattede vi frem til Gamden, og vi
begav os straks ind i Folkestuen, det er
der hvor aLLe indtager deres Maaltide1~
og hvor de tilbringer deres Fritimer,
her arbejder ogsaa Haandværkerne.
Vi fa.ar straks Morgenkaffe, naar vi
saa har pakket vort Værktøj ud begynder Arbejdet, der er nok at tage fat
paa for de har aLLe noget, de skal have
lavet naar der kommer Haandværkere, for de skal kunne alt. Forst tager
vi fat paa Skotøjet, for det er det da
passer os bedst, der kunne ogsaa ligge
en god Bunke, det gamle Seletøj fik
ligge til sist, for det Arbejde synes Skomageren ikke om. Der var altid lit
Højtid naar Skomageren kom, da var
der Folk om os hele Tiden, og der
spørges og fortælles Nyheder fra Sognet
og Passiaren gik vilLigt. - Naar vi saa
holdt Fyraften, og havde fa.aet noget at
spise, gik Mester Hjem til sin Familie,
men jeg blev der om Natten og om
Aftenen blev der Liv i Folkestuen naar
Karlene og Pigerne var fa1dig med
deres Arbejde, saa var hele >»Familien« fi-a Gaarden samlet, saa kom der
gang i Snakketøjet, den ene skulde jo
være mere morsom end den Anden, og
de havde jo alle deres Arie at fortælLe,
men de var jo gerne selv Helten i Fortællingen. - Naar det var Høsttid blev
der ogsaa kaldt paa Skomageren, saa
skulde de hjælpe med til Høsten for at
foa denne i Hus, og der gik omkring
14 Dages Tid med dette, og saa længe
var Værkstedet lukket. Naar saa
Høsten var ovemaaet blev der holdt

Hostgilde, saa blev der fest paa Gaarden, for alle dem, der havde hjulpet
til med Høsten. Der var Gaardens
egen Personale, Daglejere, Vtmner og
Haandværkere som havde hjulpet til
med Hosten.
Om Middag mødte de alle, vel pudset, og i godt Humør, der blev serveret
med det bedste, og god Mad mangler
de jo aldrig paa Landet, og naar denne var anbragt paa sin Plads, Piben
stoppet, og de havde drøftet Høsten,
hvor mange Fold, der kunde være
Sandsynlighed for at den vilde indbringe, blev der drukket Kaffe. Deref
ter blev de ve/pudsede Heste og Vogne
gjordt i Stand til en Køretur et eller
andet Sted hen. - Efter Aftensmaden
varede det ikke længe før der blev spillet op til Dans, denne gik Lystig, der
manglede ikke noget - heller ikke i
Punchebollen.

Alt det gamle værktøj ses afbildet i
Hans Heeland: Skomageriets og
Skotøjshandelens Historie i Danmark (1926), hvor Jakob Rasmussen
skrev om Bornholm.

OMARBEJDET
OG LØNNEN
Men Skomagerne var flittige og dygtige Haandværkere. De begyndte kl. 5
om Morgenen og arbejdede til 9-10
Tiden om Aftenen. Konen arbejdede
også med, hun naadfede alt det nye
fodtøj og hjalp til med Sammensyning
paa Reparatione1~ paa flere Værksteder

hjalp ogsaa Konen med til Udpudsning af reparatione1'. Saadan et Par
flittige Mennesker lwnne holde 4-5 i
enkelte Tilfalde maaske henad 600
Kr. om Aaret for de storre Mestres
Vedkommende - men det var aftsaa
før min Tid.
Brunelsarbejde brugtes meget dengang og det var et vanskeligt Arbejde
at pinde en Brunelstovfe op saa det
kom til {at} Ligne noget. og den blev
først syet med omvendt Bund, naar
den så kom af Læsten skulle den staa
fint i Pinningen, den maatte ikke
trække nogen Steder for saa var Mester
ikke tilfreds - men den der kunne lave
en saadan Støvle fint, han blev regnet
som Skomager. Og deres Lakfodtøj
hvor der paa Overlæderet med hvid
Silke var broderet Blomster, det var
Kunstarbejde.
Hvad der kendetegner de gamle
Mestre for et Par Generationer tilbage,
er deres Haandværkerstolthed. Den
Haandværker, der ikke kunde Lave et
fint stykke Arbejde, blev ikke regnet
for det mindste, og fik ikke Adgang til
at komme sammen med de andre
Mestre. For at opnaa den Ære skulde
han først have lavet et fint Svendestykke og et ditto Mesterstykke, saa
først blev han taaft i Kofegaernes
Kreds.

MESTER I RØNNE
H an tog en afstikker cil København,
hvor han fik borgerbrev som mester
i 1905 efter at have været svend i fire

Skotojsforretningen i Slagtergade 4 (1906-ca. 1919).
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år, men vendte tilbage til Rønne for
ae overtage et gammelt værksted.
H an var muligvis taget cil København med det fortsæt ae tage på valsen i Europa, men det blev ikke til
noget.

Jeg begyndte som Mester den 1ste Maj
1905, jeg købte et gammelt Værksted,
hvor jeg før havde arbejdet som svend
- og jeg vil gøre en Bemærkning hertil.
Inden Overtagelsen lavede jeg nogle
Par for den gamle Mester, og som saa-

dan lavede jeg blandt andet 1 Par
kraftige Arbejdssko - jeg vilde jo vide
hvor jeg var henne, og spurgte hvor
meget at han tog for disse Sko, hvortil
han svarede, at de skulde han have ni
og en halv Krone for, jeg sagde, hvor
kan De dog lave dem for den pris, for
de har jo det direkte udlæg paa 11 Kr.
50 Øre. Mester sagde ikke noget, men
han blev heft hvid i Ansigtet, at saadan en 26-aarig vilde tillade sig at
kalkulere - men mit Humør faldt en
hel del Grader - jeg indsaa at jeg var
gaaet forkert i Byen. D a jeg havde
lavet det forste Par Forsaalinger spurgte Madammen mig hvor meget jeg
skulde have for disse - dem skaf jeg
have 2 Kr. 24 Øre for, sagde jeg, hvortil hun svarede, Nej, min gode Mand,
det gaar aldrig, vi tog ikke mere end 2
IV: 15 Øre for dem. Denne krybende
Maade var meget itdbredt den Gang,
men jeg havde nær tabt Humoret.
Han købte i 1906 skomagermester
Hansens ejendom i Slagtergade i
Rønne, hvor han nedsatte sig som
sko magermester og skotøjshandlende.

Fodtøj bør købes hos

J. Rasmussen,
Slagtergade, gønne.
Reklamedukke beregnet til udstilling.
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SKRUE
Den 5 te juni 187 4 lavede de Rønne
Skomagerdrenge den første Skomagerkonflikt, der havde fundet sted paa
Bornholm (Skrue kaldtes det dengang), de indbød alle Byens Mestre til
Forhandling. Mestrene mødte ogsaa op
for at høre hvad Drengene havde for,
saa kom disse ji-em med deres Krav det var Arbejdstiden de var utilfreds
med, de ønskede denne fastsat fiyz 6
Morgen til 8 Aften om Vinteren og fra
5 Morgen til 8 Aften om Sommeren
samt en Time Middag fra Pintse til
1ste September. lfolge vor gamle Forhandlingsprotokol af 1853 viste
Mestrene sig meget medgørlige og forstaaende overfor Drengenes Krav og
disse fik deres Ønske opjjldt. Tiden at
der skete nogen større Uro og - den
forste Skomagerkonflikt paa Bornholm
var overstaaet.
Men Fortjenesten var det smaat
med. Andersen Nexo skriver i sin Bog
om Skomagerne i Rønne, at de gamle
Mestre laante Pløkker hos hinanden,
saa smaat var det, og det drejede sig
kun om 5-10 øre, det var jo ikke saa
pænt gjordt af ham at haane hele
Standen. Han lærte hos samme mester
som jeg, men var 3-4 Aar ældre end

mig, men de andre fortalte mig, at
Martin havde sin Bog liggende i Skuf
Jen paa vort Arbejdsbord, naar saa
Mester gik ud, kom Bogen .fem og saa
læste han, til han hørte Mester nærme
sig, saa blev Bogen lukket og Skuffen
smækket i - de var Svenskere begge.
Forfatteren Martin Andersen Nexø

(1869-1954), der var uddannet skomager, fik i 1889 arbejde hos Bornholms sidste vandreskom ager, H. A.
Sorch , og senere det år arbejdede
han hos skomagermester Drejer på
Lille Torv.
Historien o m bogen omtales hos
Marti n Andersen Nexø, men naturligvis på en lidt anden måde:
»Der var Tid til ae læse ind imellem om Dagen ogsaa; jeg havde
Bogen under Disken for det Tilfælde at Gamle Jeppe skulde komme.«
Bøgerne fik Martin Andersen
Nexø i øvrigt fra Colbergs Lejebibliotek. Boghandelen, der blev startet i
1872, h avde ud over selve bogladen
og papirhandelen et lejebibliotek på
mindst 1000 tider. H er kunne man
for 2 rigsdaler årligt låne »god,
underholdende Læsning«. Andersen
Nexø hentede bøger til »unge
Mester«, men tog noget med til sig
selv. Colbergs bydreng vidste, at
m an skulle tage indianerromaner i
stedet for kærlighedsromaner, for i
dem skete der noget. Men, »Bøgerne var for så vidt gode nok, men de
isolerede. Mine arbejdskammerater
brød sig ikke om mine interesser ."«
Martin Andersen Nexø stod i lære
hos mester Jeppe Kjøller (fra 1.11
1884) i Bagergade skråt over for
Hoved vagten. Han skildrer i For
Lud og koldt Vand sin ikke særlig
lykkelige tid som skomagerlærling,
men selvom digt og virkelighed ikke
hel t kan adskilles, giver denne beretning et øjebliksbillede af skomageriet i Rønne. Der var et værksted,
nemlig H ansen i Storegade, hvor
man havde styr på tingene. »Vi
andre maatte bestandig springe og
laane: Pløkker, Messingstifter, Klausens de største Læster naar der skulde sys et Par Søstøvler. De andre
Smaamestre laante hos os igen, og i
Aarets løb gik der vel lige op.«
FAGLIG AKTIV
Jacob Rasmussen var selv faglig aktiv
i Rønne Skomagermesterforening,

der blev stiftet 1.8.1853, dvs. fire år
fø r næringsloven indførte den frie
næring i Danmark. Skomagerne H.
Bidstrup og Jeppe Kjøller var begge
formænd i den første tid. Den var
Danmarks ældste fri sammenslutning af skomagermestre. Jacob
Rasmussen var formand i 10 år, og
han blev dens sidste formand, da
Rønne
Skomagermesterforening
blev nedlagt i 1948.
Senere (o. 1907) fulgte Centralfo reningen af Skomagermestre på
Bornholm, hvis formand han også
var (fra 1921 ) samtidig med, at han
var formand for Rønne Afdelingen.
I Skotøjshandleren 1940 kan man
læse, at han fremdeles er formand
for de to foreninger. I 1932 genvalgtes han som formand for Centralforenmgen.
I anledning af 80 årsdagen udnævnes han til æresmedlem af Skomagermesterforeningen.
Som sin far var han i øvrigt en af
partiet Venstres trofaste partistøtter
på Bornholm.
MASKINER
I 1860 kom den første SkomagerSymaskine til Bornholm, og det har
selvfølgelig lettet Arbejdet, at de kunde
bruge Maskiner til Naadlearbejdet i
Stedet for i Haanden, for det har
været meget sent Arbejde.
I 1918 begyndte Hjælpemaskinerne
at blive taget i Brug her paa Bornholm. Vi var 2 her i Rønne, der skaf
fede os Pudsemaskiner og Aaret efter
ogsaa Blokmaskiner og efterhaanden
kom der Maskiner paa de fleste Værk-

Afskrift af Anbefaling paa Plokke- og Pudsemaskine.

Det er mig en Fornøjelse at udtale, at de købte Maskiner. Bernsteins
Forbedre de Pløkkemaskine og Pudsemaskine Separato Model A. arbejder til

min fulde Tilfredshed, saaledes at jeg med god Samvittighed kan anbefale mine
ærede Kolleger disse, ligesom jeg kan udtale min Tilfredshed med den noble og
behagelige Form for Betalingen af Maskinerne.
Rønn•, dm 14. August 1919.

J. RASMUSSEN.

Isidor Bernstein , København K.
Studiestræde 35 • Telefon 3850-51
fra I . JuU er forretnlna:en bete Aaret aabent tra Kl. 8-5.
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Annonce i Skotøjshandleren 1. oktober 1919.
steder, det gav jo Fart i Arbejdet, men
det saa alligevel ikke saadan ud som
da det blev lavet i Haanden, det
manglede der jo noget i og det gamle
Haandarbejde gik jo ikke saa lit tilbage. Nu ti/dags drives der i mange
Tilfalde »Skomageri« af ikke foglærde
(Fuskere) som ved Hjælp afMaskinerne driver større Værksteder og med
billige Priser og de driver haard Konkurrence. Det der holder lit Skik paa
disse Værksteder er den høje Svendeløn, for dette kan de jo ikke kravle
under, det skal Fagforeningen nok sørge for. Det er da et Gode.
LILLE TORV
Lige efter 1. verdenskrig ( 1919)
købte han ejendommen Lille Torv
11 (senere 13), hvor han boede og
havde værksted resten af livet. D en

Skomagermester Jacob Rasmussen på værkstedet i 1950. Foto: Jorgen Andreasen.

egentlige skotøjshandel opgav han
ved samme lejlighed.
Først havde han fo rretning og
værksted på Lille Torv, men flyttede
snart dette til bygningen mod Klokkegade. Efter at have opgivet skosalger, og da behovet for en egentlig
forretning ikke længere eksisterede,
nøjedes han med værkstedet, som
ældre Rønne-borgere sikkert stadig
kan huske. Gennem den røde port i
Klokkegade kom man ind i et portrum, hvorfra der var adgang til det
varme værksted.
Hans værksted var indrettet med
dobbelt arbejdsbord i midten, så to
mand kunne sidder der og arbejde
over for hinanden. Ved væggene
hang diverse maskiner samt den
uundværlige kakkelovn. Han sad
altid på sin skrik og i skødet havde
han en arbejdsplade (brik), hvo rpå
selve skoarbejdet foregik. Arbejdsbordet benyttedes ikke så meget til
fodtøj som til den store værktøjssamling samt søm og pløkker, lim
og skofarver, der havde hver deres
rum. Der var ikke mange maskiner,
men en symaskine ku nne ikke undværes ligesom den store pudsemaskine, der gav sålerne det sidste pift. I
Skorøjshandleren 1. oktober 1919
anbefaler han dog Bernsteins fo rbedrede Pløkkemaskine til sine koller (og udtrykker samtidig sin tilfredshed med den noble og behagelige form for betaling af maskinen!)
Paa det nye moderne Skomageri, som
drives paa mange Værksteder arbejdes
der ved en Jernstander, en Jernpind
JUL PA BORNHOLM
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paa en Alens Højde med en Klump
foroven, hvor de har Skoen anbragt,
her hænger den og dingler - og med
den ene Haand skal de holde Skoen og
med den anden skal Saalen fastes til
og bankes til - saa afgør Pløkke og
Pudsemaskinen resten. - Vi gamle
Haandskomagere vil helst have Læst i
Skoen og denne paa Knæet med
Spandremmen om - saa har vi Kommando over baade Arbejde og Værktøj.
Efter ae have hj ulpet utallige mennesker på benene ophørte han med
skomageriet henimod slutningen af
1950-erne, men som der stod i ec
fødselsdagsinterview i anled ni ng af
80 års dagen i 1959 var han rask og
rørig og stad ig akciv på værkstedet.
D en lille bygning mod Stumpegade og Klokkegade blev revet ned, da
Rønne kommune fik den ide, at
Klokkegade skulle udvides, og at
dette også skulle omfatte en god del
af selve hovedbygningen, hvor C. A.
Arnoldus i mange år havde advokatkontor som nabo cil urmager H . P.
Westh, Balancen. På førs te sal var
der to lejligheder, hvoraf Jacob
Rasmussen boede i den ene og hans
broder, overpakmescer Julius Rasmussen, i den anden.
H eldigvis blev attentatet mod
Rønnes gadeplan forp urret af udviklingen selv, idet der ikke var brug fo r
en så bred gade på dette sted. Kommunen overtog ejendommen, men
da var værkstedet revet ned - ligesom smedens værksted på den anden

Ejendommen i Klokkegade (nedrevet 1967). Foto: Hans Michelsen.
side af gaden blev erstattet at et
postmoderne byggeri. I maj 1967
blev det sidste af det gamle hus revet
ned, og i juni kunne Bornholms
Tidende berette, at nu var tom ten af
den gamle bygning helt jævnet med
jorden. Tage's Frugt og Grøntforretning flyttede over på den anden side
af gaden.
rummede
Bygningskomplekset
også en lagerbygning mod Klokkegade, hvor der på loftet var indrettet
et dueslag til h ans mange præmierede brevduer. I gården lå vaskehus,
kulsku re og retirader, og så lå der
klem t inde mellem alle de andre
grunde en m eget hyggelig have, hvor

en sirlige afskåret græsp læne lå i
midten om kranset af store rosenbede og æble- og kirsebærtræer. Som i
alle andre haver var der også efter
tidens skik et lysthus. H aven grænsede op til Michael Andersens Keramikfabrik, Østerbyes Tobaksfabrik,
Johansens Vaskeri, bogtrykker Madsens hus (hvor frisø r Sjøstrøm senere
ind rettede salon) og omklamrede
næsten Klokkegade 4 og 6. En
upåagtet skøn lille plet m idt inde i
byen.

Ser man tilbage paa de 5 8 Aar at jeg
har Vteret ved Faget, saa er dette gaaet
meget tilbage. For et halvt Hundrede
Aar siden var her Værksteder med 6-7
Mand nu er der ikke Værksteder med
mere end en Mand ellers ingen. Det
gamle Haandskomageris Saga er ude.
Nu er der langt imellem at der syes et
Par Sko.
Jeg har hermed opridset en Del om
Skomageriet paa Bornholm i gamle
Dage og regner med at dem, der kommer efter os kan faa et lille Indblik i
hvorledes Faget er blevet drevet her
paa Øen.
Ronne, i marts 1952.
Jacob Rasmussen.

Ejendommen lille Torv 13 (1967). Foto: Hans M ichelsen.
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Skomagermester Jacob Rasmussen
blev 28 .7. 19 15 gift med M ich elle
H elene Beier (1892- 1986) . De fik
to piger, der begge blev gift og bosat
i Rønne. M in morfar døde i 1964.

GOD KUNST
har råd til
at være NATURLIG
Bornholms Tidendes lokalredaktør i Allinge-Gudhjem PETER T!EMROTH, der havde nær
familiemæssig tilknytning til keramikeren LISBETH M UNCH-PETERSEN, har kyndigt og indforstået skrevet om den store kunstner, der døde i december 1991. js.
»Det er et kendetegn på den gode
kunst, at den har råd til at være
naturlig. D en vokser ud af en kunstners sind, formes i hendes hænder,
selvfølgeligt og enkelt som den
frugt, der modnes på træet. Den
behøver ikke at råbe højt eller virke
anmassende, tænker vel ikke engang
på sin egen skønhed, men synes at
hvile i sig selv. Først og fremmest
blev den et udtryk for vækstens
behov.«
Disse træffende overvejelser omkring Lisbeth Munch-Petersens keramik er foretaget af kunstneren
Ejler Bille i en avisanmeldelse i forbindelse med en separatudstilling i
København sidst i 1930'erne. »Man
søger ind til noget organisk, og derved kommer man ind i en lovmæssighed, som man følger. «
Billes betragtninger vedblev at
være dækkende for den keramik,
som Lisbeth Munch-Petersen i de
kommende 60 år sendte ud fra sine
skiftende værksteder i Gudhjem helt
indtil sin død som 88-årig i december 1997, hvoraf adskillige stykker
har fundet vej til museer rundt om i
verden.
For bomet fra reliefferne, som
h un først tog fat på i 1960'erne, er
hendes produktion nemlig forbløffende homogen gennem alle årene.
Voldsomme stilskift spores ikke. Udviklingen fornemmes så ligetil og
afklaret, fra hun i 1933 i Gudhjem
sammen med søsteren Gertrud Vasegaard startede det første af Bornholms senere så talrige individuelle
værksteder, der også var blandt de
første i landet.
DET ORGANISKE
Og det er nok dette organiske elem ent, som gjorde, at Lisbeth

M unch-Petersens arbejder i høj grad
kom til at inspirere efterfølgende
generationer af studio-keramikere.
En slags modvægt - med rod i øens
gamle pottemagertraditioner - til
bestræbelser mere under indflydelse
af de skiftende internationale modestrømnmger.
N år det alligevel ikke ligefrem kan
siges, at hun har dannet skole, hænger det sammen med , at hendes værker ikke er umiddelbart eftergørlige.
Forsøger man at måle dem med
hjernen, løber man sur. D e er al<lrnrat så uberegnelige som selve den
ægte skabelsesproces, hvor sind og
hånd smelter sammen i øjeblikket aldeles fri for »kunstnerisk« opstyltethed.

Lisbeth Munch-Petersens unika
leder umiddelbart tanken hen på
panteisme og til et smukt gammelt
indiansk ordsprog fra en kultur, som
endnu besad en åndelig helhedsopfattelse af tilværelsen: »Tingenes Sjæl
er Verdens Hjerte«, som da også er
titlen på en lille bog om hendes livsværk, der udkom på Borgen 1995
med smukke fotografier af Jesper
Høm.
Lisbeth Mu nch-Petersen var født i
Rønne som datter af akvarelmaleren
Johanne Tvede Bruhn og den betydelige keramiker H ans Hjorth . Og
sammen med søsteren Gertrud var
hun tredie generation af keram ikere
i familien, hvoraf adskillige medlemmer har været beskæftiget på fabrik-

Paul Høm og Lisbeth Munch-Petersen diskuterer hendes første store udsmykningsopgave til Borremose Ungdomshøjskole i Himmerland i vædestedet i Salene
i 1965. Ægteparret var netop flyttet fra Aabogade i Gudhjem til større forhold
på en ejendom oppe over Salenebugten med en storslået udsigt. Foto: !Lsted Bech.
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surrealistiske strømninger, der førte
til oprettelsen af linien i 1934, hvis
»bagmænd« - Ejler Bille, Richard
Mortensen, Gustaf Munch-Petersen
og Sonja Ferl ov-M ancoba - i de år
tilbragte somrene i Gudhjem. Sideløbende med Sonja Ferlovs fø rste
spæde skulptur-forsøg og Rich.
Mortensens botaniske malerier, spores også i Lisbeth Mu nch-Petersens
keramik elementer af en art naturinspireret surrealisme.

Denne lågkrukke med en stiliseret buk (højde: 17 cm) e1· blandt Lisbeth MunchPetersens allerforste arbejder i 1933, da hun sammen med søsteren Gertrud
Vasegaard etablerede værksted i et lille hus mellem Brøddegade og Cafe Clint i
Gudhjem. Her arbejdede hun i omkring tyve å1; hvorefter hun og Paul Hom
flyttede til Aabogade. Foto: Carsten Buch.

ken i Krystalgade i Rønne, som nu
viderefø res som arbejdende keramikmuseum.
PÅVIRKNINGER
Lisbeth M unch-Petersen kom dog
aldrig til at arbejde på fabrikken.
Efter matematisk studentereksamen
i Rønne i 1928 og uddannelse på
forløberen for Kunsthåndværkerskolen i København, slog hun sig sam men med søsteren ned i Gudhjem,
som denga ng var uden keramisk tradition, men allerede var øens kunstne r-cen trum.
Overordnet
forblev
Lisbeth
Munch-Petersen resten af livet
præget af de kunstneriske ideer, hun
dannede sig i de bevidsthedsfo rmende ungdomsår i 30'ernes Gudhjem.
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D els på baggrun d af d en variant af
realismen i malerkunsten, som benævnes »den poetiske virkeligh ed((
eller lyrisk 1·ealisme - h vorunder
f.eks . Gudhjem-malerne Oluf H øst
og N iels Lergaard rubriceres.
D enne kunstneriske indfaldsvinkel
var fremtrædende i 1920 'rne og
30'rne og førte bl. a. til oprettelsen af
udstillingssammenslutn ingen Corner i 1932, hvo r Lisb eth Munch Petersen og Gertrud Vasegaard var
blande de første udstillere. Som
modvægt til modernismen krævede
udøverne fo rbindelse t il naturen og
hverdagens virkelighed, ud en at det
blev til en indsnævring af muligheder for individuel ku ns tner isk udfoldelse.
Og dels prægedes h un af de nye

BLEV I GUD HJEM
I 1934 og 35 udstiller søstrene desuden på KE. Men det er først i sidste
halvdel af 1930'erne, at Lisbeth
Munch-Petersens særlige naturinspirered e kerami k med sit enestående præg af noget oprinde ligt og selvgroet fo r alvor træder i karalcter med
sin optagethed af naturens evige
kredsløb og frugtbarhed.
Værkstedsfællesskabet med søsteren ophørte i øvrigt omkring 1936.
D e var hver især flyttet sammen
med henholdsvis digte ren Gustaf
M unch-Petersen og maleren Sigurd
Vasegaard og havde desuden naturlig lyst til at prøve egne keramiske
veje. Endvidere fødte de begge børn
i 1936, hvilket gav en helt natu rlig
afslutni ng p å det nære samarbejde.
D a G ustaf Munch-Petersen fald t
som frivillig i de n spanske borgerkrig i 1938 fulgte nogle vanskelige
år, hvor Lisbeth Munch-Petersen
blev alene med to små piger. En kort
overgang flyttede hun til København, hvor hu n arbejdede hos
Nathalie Krebs på den berømte
Saxbro-fabrik i Herlev.
I 1943 begyndte h un et nyt livsafsnit i Gud hjem med maleren Paul
Høm. Og bortset fra en ko rtvarig
tilknytning
i
begyndelsen
af
1960'erne til Bing & Grøndahl i
København, gjorde Lisbeth MunchPetersen det ikke karrieremæssigt let
fo r sig selv ved at forblive i Gudhjem, fje rnt fra udstillingslivet og
medieopmærksomheden i hovedstaden.
VERDENSFORMAT
All igevel var h un dog bland t de
frem trædende i den frodige tid i
1950'erne, hvo r dansk kunsthåndværk - danish design - i form af
keramik, sølv og møbler erobrede
verden og særligt USA med et bud-

skab om et bedre hverdagsliv med
smukke og funktionelle brugsting.
Og kri tikeren H enrik Steen Møller
har siden opregnet hende blandt
periodens femten danske kunsthåndværkere af verdensform at.
Fra omkring 1965 kom Lisbeth
Munch-Petersen sideløbende med
sin unika-keramik til at udføre en
rækl<e score monumentale udsmykni ngsopgaver i form af keramiske
relieffer. Først en tyve kvadratmeter
stor væg på Borremose Ungdomshøjskole i H immerland, og siden et
en ormt værk i D en danske Idrætshal
i F lensborg bestående af over 30.000
keramiske mosaikker i alskens
størrelser og glasurer, fo rmer og
mønstre, som rokeredes sammen til
et billeddigt over naturens kredsløb.
Desuden kom hun til at samarbejde med Paul H øm om kirkearbejder
i lbsker, Vestermarie, Nylars og i
Struer, samt ikke mindst i kapellet i
Rønne. I 1982 samarbejdede hun
m ed Paul Høm om det store keramiske relief på Gigtplejehjemmet i
Rønne. Og endelig udførte hun i de

I 1979 flyttede Lisbeth Munch-Petersen og Paul Hom tilbage til Gudhjem, hvor
hun etablerede sig med værksted på loftet i »Måns Pærs Huz« med smuk udsigt
over Østersøen. Her arbejdede hun dagligt helt til kort fer sin død. Hun er fotograferet i stuen i sommeren 1997 med et glas portvin og en god cerut. Et par fornøjelser hun satte stor pris på. Foto: Mogens Bjørn-Andersen.

Udover i naturen hentede Lisbeth Munch-Petersen særligt inspiration i oldnordisk formsprog. Denne skål fra 1990 (højde:
17 cm) har mindelser fra Skarpsalfing-karret, der gennem årene vedblev at inspirere til adskillige lignende m·bejder. Foto:
Carsten Buch.
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senere år nogle udsmykningsopgaver
sammen med datteren Julie Høm.
Bl. a. til Nexø Rådhus, men ellers
fortrinsvis i Jylland.

ANDRE GØREMÅL
Selv om familielivet med fem børn og en helt frem til sidst i 1950'erne
særdeles tidskrævende keramisk teknik - må have krævet sit, så fik Lisbeth Munch-Petersen dog også tid
cil andre indsatser ved siden af sit
kunstneriske virke.
Hun var med til at stifte Bornholms Kunstforening og skabte
adskillige spændende udstillinger.
Sammen med sin mand og maleren
Paul Scolcze var hun aktiv i restaureringen af Rønne Theacer, og på
Gudhjem Museum, hvor hun blev
æresmedlem, ydede hun fra starten
en scor arbejdsindsats. I adskillige år
var hun praktisk talt eneansvarlig for
sommerens høje udstillingsniveau.
I midten af 1970'erne var hun
sammen med sølvsmeden Mogens
Bjørn-Andersen den drivende kraft i

etableringen af De frie Værksteder
for Kunst og Kunsthåndværk i Gudhjem, som nød godt af hendes erfaring og score anseelse. Og endelig
kom hun igennem årene med sin
aldrig svigtende hjælpsomhed og
forståelse cil at virke som inspirator
fo r mange unge bornholmske keramikere.
En imponerende livsindsats ved
siden af den kunstneriske karriere.
Og det var da også særdeles betegnende, at Lisbeth Munch-Petersen
trods sic umiddelbare blide og lidt
tilbageholdende væsen var i besiddelse af en viljemæssig urkraft til at
overvinde modstand, når det gjalde.
Og endnu som 87-årig fandt h un
om sommeren stadig fascination i
fra Suserenden ae svømme omkring i
det dybsorte hav ved Maagescolene,
hvor hun ikke kunne bunde.
MEGENHÆDER
I 1985 blev hun belønnet for sit
kunstneriske virke med Bindesbøllmedaljen, og siden 1983 begunstige-

des hun med en livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond. En
anerkendelse, der glædede hende
meget og, efter et langt liv med økonomisk usikkerhed, skaffede hende
arbejdsro i alderdommen, hvor kræfterne naturligvis ikke var helt som
tidligere.
Hun kom til ae opleve et langt og
smukt samliv med maleren Paul
Høm, der døde i 1994. Og skønt
det af naturlige årsager i de senere år
efterhånden tyndede ud i den jævnaldrende vennekreds, så opretholdt
hun livsmodet og var kunstnerisk
aktiv hele op til den kortvarige sygdomsperiode, der førte til hendes
død. Bl. a. fulgte hun engageret
med i, hvad der skete i hendes nærmeste familie, der bestod af occe
sammenbragte børn, 25 børnebørn
og 14 oldebørn, hvis mærkedage,
hun holdt styr på, og hun elskede
deres hyppige besøg.
Gennem livet modtog Lisbeth
Munch-Petersen adskillige hæderfulde legater og priser, og hun er
repræsenteret på en lang række danske og udenlandske museer. Bl. a.
som en af danske kunsthåndværkere på det fornemme Victoria &
Albert Museum i London. Hendes
betydning for hjemøens og dansk
keramik sammenfattede Lars Kærulf
Møller fra Bornholms Kw1srmuseum i 1990 således:
»Efter den hektiske periode, hvor
dansk kunsthåndværk og design blev
kendt over score dele af verden for
dets rene, næsten asketiske form »the cool Sean look« - har de senere
år demonstreret en stadig større
internationalisering af kunsthåndværk. Forskellige udefra kommende
stilretninger har i kortere eller længere perioder sat deres præg og har
herved også berøvet noget af kunsthåndværket dets m est spændende
kvaliteter, netop sammensmeltningen af tradition, nationalt særpræg
og international inspiration.
Takket være kunsthåndværkere
som Lisbeth Munch-Petersen, og
den indflydelse hun øvede, er udviklingen på Bornholm snarere gået i den
positive retning, hvor internationale
strømninger er blevet opsuget, transformeret og indarbejder i en allerede
eksisterende traditio n.«

ra

Et typisk eksempel på Lisbeth Munch-Petersens naturinspirerede keramik fra
1948. Hun benævnte den »Stor Frugt« (hojde: 28 cm). Foto: Jesper Horn.
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BODILS KER
BRUGSFORENING
Stiftelse og baggrund
Kontorchef KARL NIELSEN, der i 1991 efter 45 år i FDB afsluttede karrieren som Leder af
distributionsafdelingen i Rønne, har gennem mange år samlet et stort materiale om brugsforeningsbevægelsens historie på Bornholm. Det har tidligere udmøntet sig i to bøger: AARSDALE H USHOLDNJNGSFOREN!NG GJENNEM 100 AR (1981) og BRYGSARA PAA BORNHOLM
(1985).
Her fortæller han om den første »landbrugs« på Bornholm. js.

For mere end 100 år siden begyndte
d en første landbrugsforening sit virke på Bornholm. Det var gårdejerne
og avlsbrugerne i Bodilsker sogn,
som blev enige om at stifte en »Forbrugsforening« i sognet, som skulle
h jem tage og fordele den tids mest
almindelige dagligvarer til foreningens medlemmer. På den tid var al
h andel samlet i købstæderne, hvor
d et især var de store købmandsgård e, som formidlede både købet af
landbrugets produkter og salget af
d e daglige fornødenh eder til landboerne.
Denne koncentration af handelen
i byerne skyldtes for en stor del det
monopol, de handlende i købstæd erne havde haft fra gammel tid. Så
kom »Næringsloven af 1857«, der
trådte i kraft den 1. januar 1862 ,
hvorefter det i princippet blev frit at
søge næringsbevis og drive detailh andel på landet. M en for at give
købstæderne en vis beskyttelse satte
n æringsloven dog stadig en vis begrænsning for hvor tæt på en købstad, der kunne drives almindelig
d etailhandel. D er kunne således ikke
gives næringsbevis til butikker, der lå
mindre end 1,5 mil (11,3 km) fra
nærmeste købstad, det såkaldte
»D etailhandelslæbælte«.
Denne lov gjaldt dog ikke for
brugsforeninger, som kun udleverede varer til deres medlemmer. Disse
foreninger kunne frit etableres, hvor
m an ville. Det blev slået fast ved en
højesteretsdom den 28. januar 1870.
En brugsforening skulle dog indsend e vedtægter og medlemsliste til her-

redsfogden, og medlemmerne skulle
have solidarisk ansvar, og selvfølgelig
måtte der ikke sælges varer til andre
end m edlemmerne.
På disse præmisser blev så Bodilsker Brugsforening stiftet den 27.
september 1888. D en stiftende
generalforsamling blev afholdt på
Nordre Skole, hvor de forsamlede
udarbejdede vedtægterne og valgte
den første bestyrelse. Foreni ngen fik
navnet Bodilsker Sogns Brugsforening.
Forud for denne generalforsamling
h ar der sandsynligvis været afholdt
en del møder i sognet, hvor man har
drøftet de muligheder og fordele,
der var ved at stifte en brugsfor-

ening. Det var især husmand og
snedker Niels P. Nielsen, som var
foregangsmand i projektet.
Bodilsker Sogns Brugsforening var
nummer tre af brugsforeninger på
Bornholm. Forud var stiftet Husholdningsforeningen for Nexø Kjøbstad i 1875 og Aarsdale Husholdningsforening i 1879. Men Bodilsker Sogns Brugsforening var den
første rene landbobrugsfo rening her
på øen.
FOREN INGENS STIFTELSE
Stiftelsen af en »Forbrugsforening«
i Bodilsker var en stor begivenhed i
sognet, ja på hele Bornholm. Der
var jo dengang som nævnt kun to

Degnegård, hvor uddelingen af vai-er fandt sted gennem forbrugsfoi-eningens
første ti ål:
JUL PA BORNHOLM

41

der i Regnskavet« - og det kunne
enhver da forstå sig på.
DEN FØRST E BESTYRELSE
Den første bestyrelse, der blev valgt
på den stiftende generalforsamling
den 27. september 1888, var følgende:
Gårdejer Thor Kofoed, Skovgård.
Husmand og snedker Niels Peder
Nielsen, Dalslunde.
Gårdejer Peter M. Jørgensen, Ndr.
Bjergegård.
Smedemester H. C. Holm, Gade-

by.
Avlsbruger Anthon Hansen, Lindholm.
Af disse valgtes gå rdejer Thor
Kofoed, Skovgård til formand.

Uddeler fik. Valborg Nielsen foran Bodilsker Brugsforenings ejendom. Foto ca.
1910.
brugsforeninger på øen, og ta nken
om ar man selv skulle eje og drive en
butik var fremmed, så mange var
meget skeptiske over for dette nye,
medens andre med det samme var
vildt begejstrede for andelstanken.
Men fo reningen blev en succes fra
starten og fik flere og flere medlem mer, så brugsforeningen havde
fra begyndelsen stor fremgang.
Allerede i 1890 kom der et andragende fra nogle beboere i sognets

sydlige ende, om man ikke kunne få
lagt en filial nede i nærheden af
mejeriet.
Men den besindige bestyrelse, som
stod solidt med begge ben på jorden, ville ikke indlade sig på eksperimentet med at skulle drive to butikker. Det har der sikkert været mange
gode grunde til, at man ikke ville,
og en af dem var, som et af bestyrelsens medlemmer udtrykte sig, at det
bare ville give »et forplavenes Klud-

DE FØRSTE ÅR
PÅ DEGNEGÅRD
Det var under meget beskedne forhold, foreningen startede sit virke.
Spørgsmålet om lokaler og uddeler
meldte sig jo med det samme. Det
blev løst på den måde, at gårdejer
Peder Brandt, Degnegård, tilbød at
stille lokaler til rådighed, og trods
ma nge andre gøremål påtog hans
hustru, fru Magdalene Brandt, sig at
passe udsalget.
Udsalget havde de første år åbent
tirsdag, onsdag og lø rdag, sam t søn-

Butikslokalet i perioden I 9 I 4-1922. Det er uddeler fik. Agnes Westh på disken og stående hendes »butiks- og husjomji·u«.
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Uddeler William Svendsen ved sin bil foran »Brugsen«, der netop er blevet gennemgribende nyindrettet efter udvidelsen af
bygningen i 1928 og har flet forhandling af Standard Benzin.
dag formiddag indtil klokken 9.
Hvornår man begyndte uddelingen
af varer til foreningens medlemmer
ligger ikke helt klan, idet der iklce
forel igger noget skriftl igt materiale,
der kan berette herom. Men ifølge
gamle beretninger siges det, at uddelingen allerede begyndte den 1.
november 1888.
I det næste tiår fandtes udsalget på
Degnegård under disse beskedne
forhold. Det stod dog mere og mere
klart for bestyrelsen, at efterhånden
som omsætningen voksede, og medlemskredsen blev større og større,
var forholdene på Degnegård for
små.
UDSALG HOS SMED HOLM,
GADEBY
I 1899 forhandlede bestyrelsen derfor med bestyrelsesmedlem, smed
H. C. H olm, Gadeby, om at flytte
udsalget hen hos ham . Smed H olm
skulle ifølge aftalen lade opføre en
ny tilbygning til sin ejendom, hvori
der skulle indrettes butik og lagerrum.
Den 2. oktober 1899 åbnede foreningen sit nye udsalg i disse lokaler
JTied smed H. C. Holm som ny
uddeler. Det var dog smedens datter,
frk. Mine Holm, som passede det
daglige arbejde i udsalget, medens
smeden stadig var smed.

KVINDER I BESTYRELSEN
Der var dog også en anden begivenhed i 1899 som fortjener at nævnes.
På generalforsamlingen den 17.
november 1899 valgte fo rsamlingen
nemlig de første kvinder ind i bestyrelsen.
Det var den tidligere »Udsælgerske«, fru Magdalene Brandt på Degnegård, og fru Johanne Larsen, Gadebygård, som blev valgt.
Dette, at en kvinde blev valgt ind i
bestyrelsen for en brugsforening, var
dengang meget ualmindeligt, ja, at

kvinder i det hele taget blandede sig
og tog del i sligt arbejde, var usædvanligt i det mandsdominerede samfund, som det var dengang. At så
oven i købet to kvinder på en gang
blev valgt til bestyrelsen, det var
fremsynethed og noget ganske ekstraordinært. Husk på at det var i en
tid, længe før kvinder havde fået
valgret.
UDSALG HOS AVLSBRUGER
PEDER MORTENSEN
Det skal også nævnes, at udsalget fra

Forretningens interiør efter moderniseringen i 1932. Foto: Th. Yhr.
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1. november 1906 var hos avlsbruger Peder Mortensen, men han fandt
hurtigt ud af, at der ikke var penge i
det, så han sagde stillingen op til
fratrædelse den 1. november 1908.
EGNE BUTIKSLOKALER
I EGEN BYGNING
Året 1908 blev et skelsættende år i
foren ingens historie. På en generalforsamling den 16. august 1907 blev
bestyrelsen bemyndiget til at foretage køb af en byggegrund og lade
opføre en bygning derpå, så foreningen kunne få egne lokaler til udlevering af varer, således at man kunne
blive fri for hele tiden at skulle finde
nogen , som ville huse foreningens
udsalg.
Bestyrelsen købte en grund af
gårdejer Jens Marcher, 9. sig., og det
blev overladt til bygmester Johannes
Munch fra Nexø at opføre en bygning på grunden.
Bygn ingen stod færdig i løbet af
eftersommeren 1908, og havde
kostet 3.290 kr. - Den 30. og 31.
oktober flyttede man ind i bygningen, og den 1. november 1908 var
man så klar til at betjene medlemmerne fra egne butikslokaler. D et vil
sige, at der var gået 20 år fra foreningen begyndte sit virke, til man
fik foden under eget bord.
Bestyrelsen h avde også i løbet af
året ansat frk. Valborg Nielsen,
Dalsbakke, fra den 1. november
1908, og endelig havde foreningen
da fået en uddeler, som udelukkende
skulle tage sig af brugsforeningens

anliggender. En ny epoke var
begyndt for Bodilsker Brugsforemng.
Fra den 1. juli 1914 blev frk.
Agnes Westh, Klintegård , ansat som
uddeler. Valborg Nielsen havde
nemlig sagt sin stilling op, fordi hun
skulle giftes.
U DDELERE FRA 1922
Agnes Westh fortsatte p å posten til
1922, og da stillingen skulle genbesættes, var der 21 ansøgere. Valget
faldt på kontrolassistent William
Svendsen, der begyndte sit virke den
1. juli 1922.
W illiam Svendsen blev et langvarigt og glædelige bekendtskab for
fo reningens medlemmer. I 33 år
forestod han sammen med sin
hustru uddelingen af varer fra Bodilsker Brugsforening.
Igennem disse mange år blev
butikken flere gange udvidet og
moderniseret, således at d en hele
tiden kunne følge med tidens krav.
Især i året 1932 gennemgik butikken en gennemgribend e fornyelse
med hele nyt inventar m.m., efter at
bygningen i 1928 var blevet udvidet
med tre fag mod øst, som blev
benyttet til uddelerbolig.
I året 195 5 søgte bestyrelsen så
efter mange år igen en n y m and til
at styre driften.
Igen kom der mange ansøgninger,
idet hele 32 personer ville være
uddeler i Bodilsker Brugsforening.
Valget faldt denn e gang på førstekommis i Ø sterlars Brugsforening,

Bestyrelsen i jubilæumsåret 1938 - fra venstre: Avlsbruger Jens Peder Pedersen,
snedkermester H P. Tranberg, gårdejer Harald Brandt Nielsen, gårdejer Johannes Brandt og snedker OlafJørgensen,
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Niels Otto D am, som den 1.
november 1955 overtog pladsen
efter W illiam Svendsen.
Endnu engang inden foreningen
blev sammensluttet med Nexø
Brugsforening, måtte man skifte,
idet Niels Otto Dam den 1. maj
1963 tiltrådte som uddeler i den
betydeligt større Klemensker Brugsfo rening.
Igen faldt valget på en førstekommis fra Østerlars Brugsforening, idet
Aage Koefoed Jespersen blev antaget
fra den 1. maj 1963.
ENDEN PÅ DET HELE
Fra midten af 1960' erne gik udviklingen i samfundet den lille brugsforening imod. Selv om omsætningen stadig var stigende, kunne indtjeningen ikke følge tri t med omkostni ngerne.
Derfor søgte en årvågen bestyrelse
i tide samarbejde med Nexø Brugsfo rening, og forhandlingerne end te
med en sammenslutn ing af de to
fo reninger pr. l. juli 1967.
Fra d enne dato blev Bod ilsker
Brugsforening drevet som filial. Det
passede med ae uddeler Aage Koefoed Jespersen , der havde sagt sin
stilling op, fratrådte.
Den 3. oktober 1970 måtte Bodilsker Brugsforening, som den fø rste
på Bornholm, lukke udsalget. En
epoke var slut - og området var efter
82 år med »Brugsen« igen uden
lokalbutik.
FORMÆND GENNEM 82 ÅR
Gårdejer T hor Kofoed,
Skovgård
1888-1899
Mogens P. H ansen
1899-190 1
Avlsbrnger Hans A. Larsen,
190 1-1903
Slamrabjerg
Avlsbruger Marius Kofoed,
Klippedam
1903-1904
Møller Johan Jensen,
Gadeby
1904-1 9 07
Gård ejer Perer Larsen,
Gadeby
1907-1917
Gårdejer Olaf Hermansen,
Kattesletgård
1917-19 18 og 19 19-1921
Gårdejer Jens M archer,
Gadebygård
1918-1919
Avlsbruger Joku m H ansen,
Linda I
1921-1925
Gårdejer Harald Brandt Nielsen,
Kirkebogård
1925- 1944
Gårdejer Knud Munch,
Karresiergård
1944-1953
Gårdejer Johs. Jørgensen,
Nordre Bjergegård
1953-1 958
Avlsbruger Erik Hansen,
Slam rahøj
1958-1967

Ekspropriationskommissionen arbejder
OLE NøRREGAARD PEDERSEN, der bor i Ullerslev på Fyn, kunne i 1996 afslutte 53 års arbejde ved jernbanevæsenet som trafikinspektør i DSB, hvor han blev ansat 1. september 1944
som trafikelev. Som pensionist fimgerer Ole Nørregmd Pedersen som jernbanefaglig konsulent
ved DANMARKS ] ERNBANEMUSEUM i Odense, hvor· han en dag overraskende stod med et
spændende bornholmsk arkivmateriale i hænderne. js.
FOTOS: D ANMARKS j ERN BANEMUSEUM, O DENSE

D en ældste turistforeni ng i Danm ark, den i Ribe, fylder i år 100 år.
D erfor rettede foreningen henvendelse til Danmarks Jernbanemuseum
i Odense om at låne et fotografisk
portræt af foreningens første formand, nemlig byens stationsforstander.
Jernbanemuseet rummer meget
store san1linger af fotografier og billeder, ikke alene fra DSB gennem
alle årene, men også betydelige samlinger, arvet fra private dødsboer.
H ele arkivet er under reorganisering, genopbygning og registrering.
Gang på gang leverer det store overraskelser i form af historiske perler,
som aldrig har været kendt endsige
offentliggjort.
I bestræbelserne for at finde turistforeningsformanden, anno 1898,
faldt indholdet af en brun arkivkonvolut, med påskrift »Gruppebilleder 1890-1 902«, ud på mit skrivebord.
Blandt konvoluttens mange billeder ramte mine øjne et lidt afbleget,
m en ret stort, officielt gruppe-fotografi, fastgjort til en svær kartonbagside.
På kartonen under fotografiet var
trykt
. .. »Ekspropriationskommissionen
arbejder« .. . og med blyant året
1895; men ingen stedsangivelse.
Min interesse var straks på høje
omdrejninger. Det skyldes, at der
stort ser ikke findes officielle fotografier af de m ange ekspropriationskommissioner fra sidste halvdel af
forrige århu ndrede.
Samtid ig følte jeg mig overbevist
om, at årstallet 1895 ikke kunne
passe. Det har baggrund i, at vedta-

gelse af love om nyanlæg af jernbaner, under forfarningskampen i provisorie-årene, havde h aft meget
svært ved at gå gennem Rigsdagen
til endelig vedtagelse.
Først efter folketingsvalget i 1892,
hvor »D er fo rhandlende Venstre«
blev styrker, øjnede landets provinsbefolkning en lysning for gennemfø relse af de utallige ønsker om
anlæg af en jernbane.
To år senere lykkedes der for første
gang i mere end 10 år at finansloven vedtaget den 3 1. marts 1894 .
Denne politiske åbning fu lgtes
samme år af ved tagelsen af en større
anlægslov for jernbaner, dateret den
8. maj 1894.
Loven omfattede, foruden en del
statsbane-projekter, anlæg af 29 private baner, der fordeltes geografisk
ligeligt med 15 til Jylland, 11 til
Sjælland, 2 til Fyn og 1 til Bornholm. Af hensyn til statens finanser
skulle anlægsarbejdet udstrækkes
over en 10-årig periode med anlæg
af højst fire baner pr. år.
Princippet var 50 pct. statstilskud
til anlægsudgiften ind. ekspropriationsomkostninger.
D erfor fik forretningsudvalget bag
Rønne-Neksø-ban en først sin eneretsbevilling den 8. maj 1897. Samme år blev der også givet tilladelse til
banerne Lemvig-Thyborøn, Næstved-Præstø og Aalborg-Hadsund.
Forretningsudvalget bestod af
konsul J. P. J. H intze, fabrikant
Blem, boghandler Colberg, ingeniør
Fagerlund samt fo rmanden, fysikus
Hansen.
I min brune arkiv-konvolut var
der, foruden det spændende billede
med underriden, andre gruppebille-

ra

der forsyner med en række navne på
personerne på billederne. H er var
nævnt etatsråd Hammerich , fuldmægtig Lerche, kommissarius Nørgaard, ingeniør Fagerlund, general
Hedem ann, landinspektør Benrzon,
kaptajn Jensen, fabrikant Blem og
boghandler Colberg.
En mild brise af historiens vingesus smøg sig forbi m ine nakkehår.
Sagen var afgjort. Hadsund, Thyborøn og Præstø udelukket. Ekspropriationskommissionen er på Bornholm.
M ed velvillig hjælp fra Lokalhistorisk Arkivs chef i Rønne fremskaffedes fotokopi af kommissionens
protokoller vedrørende Neksøbanen.
H eraf fremgik, at året var 1898.
Altså en 100-årig fødselsdagshilsen
fra kommissionsmedlemmerne til
vore dages læsere.
Lovgrundlaget fo r kommissionernes arbejde var fastlagt i Enevældens
»Forordning den 5te M arts 1845«,
udstedt af C h ristian den Ottende,
efter h øring i stænderforsamlingerne
for kongeriget.
Forordningen angiver ganske nøje
de grundlæggende regler, og til hvilke formål, samfundet kan kræve
grundafståelser, og da mod billig og
fuldstændig erstatning.
I princippet praktiseres forordningens regler stadig den dag i dag ved
ekspropriation af arealer til havne,
veje, lufthavne og jernbaner.
Indtil 1909 blev d er, fo r hvert
enkelt jernbaneanlæg, før igangsætning, udpeget en såkaldt »kommissarius«. H an var kongeligt udnævnt,
ofte hentet i Indenrigsministeriet.
Ekspropriationskommissionerne
JUL PA BORNHOLM
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havde baggrund i de såkaldte jernbanekommissariarer.
D isse var lovgivningsmagtens
praktiske redskab ril at om sætte i
praksis de gennem årene vedtagne
love om jernbaneanlæg. Det vil sige,
de skulle, på ministeriets vegne,
lokalt ude i landet og på stedet,
reservere arealer, gennemgå, besigtige, ændre hhv. vedtage de indsendte
projekter, herunder beslutte, hvor
stationer og trinbrætter kunne
anlægges, samt hvad disse standsningssteder officielt skulle h edde. I
en lidt senere fase skulle kommissionen ekspropriere og forhandle end elig erstatning for arealafståelser,
ulemper og andre følger af kommissionens krav.
Efter udnævnelsen sammensatte
kommissarius en personkreds, som
bemandede en kommission.
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I førs te omgang en »Besigtigelsesog Ekspropriationskommission« ".
senere fulgt af en »Taxationskomm1sst0n«.
Foruden kommissarius bestod
kommissionen af to af Indenrigsministeriet udpegede personer, suppleret med to medlemmer udpeget
af resp ektive amtsråd. Som yderligere faglig støtte udpegedes en ledende
landinspektør og ingeniører fra
Statsbanerne samt amtets vej inspekrø r.
Naturligvis deltog repræsentanter
fra den lokale kreds af bevillingshavere og sognerådsrepræsentanter ved
arbejdet i de aktuelle sogne.
Kommissionen havde fast sekretær, en jurist, som førte alle forhandlingsprotokoller og sørgede fo r, at
alle deltagerne, efter de enkelte
arbejdsdage i marken, hver for sig

personligt underskrev protokollen,
retsligt bindende.
Tilbage til »Ekspropriationskommissionen arbejder«.
D et er muligt at fastslå, fra kommissionsrapporten, at billedet med
stor sandsynlighed kan dateres til
den 27. april 1898, og er fra den
bornholmske kommissions første
møde på en lokalitet i Rønne.
H vem var så konkret mødedeltagere i den til ekspropriationsopgaven
udpegede personkreds (på b illedet)?
Ifølge protokollen:
Lederen, kgl. kommissarius, gen eraldi rektør P. C. Nørgaard, departemen tschef i Indenrigsministeriet.
Udnævnt af Indenrigsministeriet,
generalmajor H edemann og forpagter Hammerich.
Udpeget af amtsrådet, kaptajn M.
P. Jensen og gårdejer A. M. Jespersen.
Landinspektør, ledende landinspektør, cand. polyt P. Bentzon.
Fra overingeniøren for statsbanerne, afdelingsingeniør Sophus M.
Andersen og ingeniør C. F. S. Ernsr.
Amtsvejvæsenet, amtsvej inspektør
F. V. Andersen.
Fra bevillingshaverne fysikus Hansen, fa brikant Blem, boghandler
Colberg og ingen iør Fagerlund, som
oprindelig havde udsrukker banens
linieføring.
Som sekretær fuldmægtig, cand.
jur. C. Lerche.
I sandhed en vægtig og yderst
kompetent samling af betydelige
herrer med erfaring og stor teknisk,
politisk, trafikal og m ilitær sagkundskab.
D enne opfattelse bekræftes gennem beskrivelse af de enkelte personer.
Kommissionens chef, generaldirektør og departementschef i Indenrigsministerier, P. C. Nørgaard, senere udnævnt ri! geheimeetatsråd,
var fra 1885 leder af jernbanekommissariaterne for Lollan d/Falster,
samt for anlæg af Skagensbanen og
Vejle-Give-banen. Fra 1909/ 10 fo r
alle nyanlæg af baner i Jylland.
Forpagter og senere godsejer, etatsråd ]. H. Hammerich til Islingen,
synes at arbejde fast sammen med P.
C. Nø rgaard og repræsenterede
antagelig det store landbrug.
Den aldrende militærmand med
den spøjse, lange porcelænspibe og

m avehængende, hæklede tobakspung, synes lidt af en original. Men
øjet bedrager dig.
Det handler om ikke mindre end
en yderst kompetent militærmand
fra de slesvigske krige, nemlig generalmajo r Johan Christopher Georg
H edemann, født i officersslægt i
1825.
Han blev uddannet som ingeniørofficer med speciale i veje, broer og
jernbaneanlæg. Deltog som ung officer med stor hæder i træfningerne
ved Sundeved 28. maj og 5. juni
1848, senere i udfaldet fra Fredericia
6 . juli 1849 samt i slaget ved Isted
den 24. og 25. juli 1850.
Som jernbaneteknisk,
kyndig
ingeniør deltog han fra 1856 i de
m eget omfattende planer for store
jernbaneanlæg i Jylland.
Var samtidig i en lang årrække tilknyttet de Sjællandske Jernbaner,
hvor han i årene 1862-1864 fungerede som overingeniør ved anlæg af
den Nordsjællandske Jernbane.
Fra 1885, hvor staten overtager de
Sjællandske Jernbaner, bliver han
teknisk tilsynsførende for alle private
jernbaner på Sjælland og Lolland/Falster.
Af ovennævnte fremgår, at Hedemann hørte til den faste kreds af

personer i jernbanekommissionerne
sammen med P. C. Nørgaard og
H ammerich.
Opgaven på Bornholm må have
været generalmajorens sidste. H an
døde i 1901.
Den bornholmske storbonde,
politiker og officer i Væbningen, er
som type repræsenteret af den stoute
sogneråds-, amtsråds- og rigsdagsmand, en sand »Estrupper«, kaptajn
Mathias Peter Jensen til Limensgaard i Aaker. Senere flerårig fo rmand for banens bestyrelse.
Den anden af Bornholms Amtsråd
udpegede repræsentant, gårdejer
Adolf M ichael Jespersen, ejer af
Imminggaard i Nylars og født på
Sejersgaard i Knudsker, må også
anses for at høre til blandt Bornholms storbønder. I mange år var
han medlem af »Forligskommissionen fo r Rønne Købstad og Vestre
Herred «.
Bevillingshavernes fire medlemmer var alle hentet i Rønne købstads
højere, aristokratiske borgerskab. De
repræsenterede redere og købmandshuse, industri (jernstøberi og
maskinfabrikker), handelen (trykkeri og boghandel) samt en aktiv og
engageret embedsstand (embedslægen og ingeniøren).

D isse bornholmske typer har
befundet sig som fisk i vandet i denne personkreds.
Jernbanekommissionen ankom til
Rønne den 27. april 1898 med
damperen H eimdal, som sejlede
ekstratur med kommissionen, da
denne havde udtalt ønsket om at
sejle med netop denne damper.
O g så begav kommissionen sig på
besigtigelsestur i d en bornholmske
provins og tog den foreslåede linieføring mellem Rønne og Neksø
samt sidelinien Aakirkeby-Almindingen under behandling.
Opgaven strakte sig over to
omgange. Den førs te fra den 27.
april til den 4. maj 1898 . D en sidste
fra den 22. juli til den 12. august
1898.
I den fø rste periode gennemgik
kom missionens m edlemmer hele
den foreslåede linieføring, der var
opdelt i ca. 1350 punkter kaldet
»stationer«. På ruren afgjordes, hvilke arealer der måtte reserveres, hvilke standsningssteder der kunne
accepteres, og hvad disse skulle hedde.
Et overordnet driftsteknisk krav
var, at standsningssteder skulle
opføres på egnede horisontale
jordstykker og
forsynes
med

Kommissarius gennemgår den foreslåede linieføring kort efter ankomsten til Rønne 27. april 1898. Fra venstre: Gårdejer
A. M. Jespersen, forpagter J H Hammerich, sekretæren, faldmægtig C. Lerche, kommissarius P. C. Nørgaard, ingeniør J

Fagerlund, generalJ C. G. Hedemann, landinspektør P. Bentzon, kaptajn M. P. Jensen, fabrikant H Blem og boghandler
H Colberg.
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omløbsspor, hvorfra private sidespor
til f.eks. mejerier, slagterier, gasværker, grovvarefirmaer og store gårde
m.m. kunne udgå.
Endvidere traf kommissionen et
utal af afgø relser om overgange for
veje, markveje og stier, for vandgennemløb, for flytning af stejlepladser,
krav om flytni ng eller overdækning
af møddingpladser ved f eks. Robbedale, N ylarsker og Aakirkeby.
Det må være et af de allerfø rste
moderne krav til forbedring af miljøer i jernbanens nærhed.
I hvert enkelt sogn på vejen tilsluttede lokale sognerep ræsentanter sig
kommissionen. Disse repræsentanter
fremkom ofre med helt nye ønsker.
Et ønske om en sydligere eller
mere østlig placering af stationen i
Aakirkeby blev afslået af kommissionen, der fasthold e Fagerlunds opri ndelige forslag. Endvidere fremsatte
de sognedelegerede i Aaker sogn et
ønske om, ar der i overkørslen for
bivejen fra landevejen til Langemyregaard måtte blive anlagt et trinbræt.
Bevillingshaverne havde intet at
indvende, så komm issionen fastslog,
at her anlægges et trinbræt med navnet »Langemyregaard«.
Her er det måske på sin plads at
fremh æve, at ejere af store gårde ger-

ne så en station på egen jord og ofte
selv afholdt udgiften til en sådan.
Kravet her, og påvirkningen af de
lokale sognedelegerede, kommer
givetvis fra ingen ringere end kaptajn Niels Adolf Koefoed, ejer af
Langemyregaard, som var fruens
fødegård. Selv var N. A. Koefoed
søn af majoren på Lauegaard i Aaker
og blev som flere af brødrene herfra
officer i Bornholms Væbning.
I mange år forsøgte Koefoed forgæves at blive valgt til Rigsdagen.
Var endvidere fra 1885 til 1901
medlem af am tsrådet. Som sådan
også typisk storbonde med betydelig
indflydelse i sognet.
Fra Bodilsker til Neksø forøgedes
kommissionen med ingeniør Humme! fra vandbygningsvæsenet.
Efter kommission ens ankomst til
Neksø forelagde bevillingshaverne
deres skitse til anlæg af en station
som endestation.
Forholdene blev taget i øjesyn,
men kommissionen ktmne herefter
ikke tiltræde den fremlagte skitse.
D er blev krævet udarbejdet et nyt
projekt baseret på
1) stationspladsens størrelse, udformning og udstrækning,
2) stationspladsen gives bestemt
placering »parallelt med Baadehavnens sydvestlige Kais Forkant og i

40 Fods Afstand sydvest for den ne«,
3) stationsplanen udarbejdes med
fornøden hensyntagen til bekvem
sporforbindelse med havnen.
Altså krav om anlæg af et egentligt
havnespor. Sikkert et krav fra ko mmissionen baseret på årelange erfaringer fra det øvrige land.
På kommissionens fø rste arbejdsperiodes sidste dag i marken, den 4.
maj 1898, var den tilbage i Aaker
sogn for at behandle linien fra
Aakirkeby til Almindingen. H er
stødte en repræsentant fra statsskovvæsenet, skovrider Steen, til komm1ss10nen.
Kommissionsdeltagerne
sørgede
også for, at begivenheden den 4. maj
1898 blev foreviger med et pragtfuldt gruppefoto.
Dette tumlede også ud af min
brune arkiv-konvolut.
Billedet er sikkert raget på C hrisrianshøj i Almindingen, og skovrider
Steen ses i w1iform placeret i fokus
sammen med kaptajn M. P. Jensen.
I sandhed et værdifuldt stykke
lokal kulturhistorie.
Er forslag fra forstvæsenet om forlængelse af banen fra Almindingen
over Rømersdal-Eng med anlæg af
en station nær Viskesbroen afvistes
af kommissionen.

Morgenmøde i Dams Hotels have 28. april 1898 kort før arbejdet begyndte med besigtigelse på Rønne havn. Fra venstre:
Gårdejer A. M. Jespersen, afdelingsingeniør Sophus M. Andersen, forpagter]. H. Hammerich, ingeniør C. F 5. Ernst, kommissarius P. C. Norgaard, fabrikant H. Blem, kaptajn M. P. Jensen, fysikus P. W E. Hansen, general]. C. G. Hedemann,
landinspektor P. Bentzon, sekretæren, fiddmægtig C. Lerche og ingeniorj. Fagerlund.
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Ved første arbejdsperiodes slutning udfærdigede kommissionen en
samlet indstilling til Indenrigsministeriet med anbefaling af projektet.
De københavnske kommissionsmedlemmer afrejste onsdag aften
den 4. maj 1898 med dampskibet
Thor.
Kommissionens medlemmer mødtes atter på Bornholm den 22. juli
1898. Kommissarius forelagde skrivelse af 13. juni 1898 fra Indenrigsministeriet med dets
- endelige approbation af banens
retningslinie.
Ministeriet approberede derhos, at
der på banen anlægges følgende stationer og trinbrætter:
Rønne Hovedstation
Rønne nordre Trin brædt
Rønne østre Trinbrædt
Robbedale Trinbrædt
Køllergaarde Trinbrædt
med Pavillon
Nylarsker Trinbrædt
Lobbæk Station
Smørenge Trinbrædt
Tvillingegaarde Trinbrædt
Aakirkeby Station
Ugleenge Station
Langemyregaard Trinbrædt
Pedersker Station
Pilemølle Trinbrædt
Bodilsker Station
Balke Trinbrædt
Hundsemyre Trinbrædt
samt på linien til Almindingen:
Skørrebro Trinbrædt
Almindingen Station.
H erefter skulle de rekvirerede arealer endelig eksproprieres. Dog fik
lodsejerne lov til at høste afgrøden,
hvis det kunne ske senest 1. november 1898.
Forhandlingerne med de enkelte
lodsejere om erstatning og dennes
størrelse gik n u i gang, startende fra
Aakirkeby mod Neksø.
I meget stort omfang endte det
med forlig. Hvor fo rlig ikke kunne
opnås, henvistes til den følgende
»Taxarion« - evt. sag/domstolene.
Er sådant tilfælde finder vi i rapporten i fo rbindelse med, at ejeren
ønsker tilvejebringelse af et omløbsspor på Langemyregaards trinbræt.
Dette kan kommissionen tiltræde,
hvis ejeren inden to måneder vederlagsfrit stiller det fornødne ekstra
areal til banens rådighed.

Efter frokostpausen på Hotel Jomfrubjerget er kommissionens medlemmer opstillet til fotografering på undersøgelsens sidste dag, 4. maj 1898.
Fra venstre: Gårdejer A. M Jespersen, ingeniør}. Fagerlund, ukendt, fjsikus P.
W E. Hansen, ingeniør C. F. S. Ernst, sekretæren, fuldmægtig C. Lerche, skovrider A. Steen, afdelingsingeniør Sophus M. Andersen, kaptajn M. P. Jensen, forpagter}. H. Hammerich, landinspektør P. Bentzon, kommissarius P. C. Nørgaard, ukendt, general}. C. G. Hedemann og fabrikant H. Blem. De »ukendte«
kan være repræsentanter fra Aaker sogneråd og amtsvejvæsenet.
Dette kunne ejeren (sikkert kaptajn N . A. Koefoed på Langemyregaard) ikke accep tere. Derfor gik
hans sag til taxation.
Forholdene i Nexø var uafklarede.
Byrådets delegerede forlangte en
taxationsforretning.
Senere på dagen den 4. august var
kommissionen atter tilbage i Rønne
for at afslutte den sidste del af ekspropriations- og erstatningsopgaven.
H erfra oplyser rapporten bl.a" at
der tilsyneladende h ar været uoverensstemmelse omkring matrikelgrænsen mellem ingeniør Fagerlunds
ejendom og nabogrunden tilhørende
Rønne Aktiebryggeri.
Samtidig nedlægger Landmandsbanken forbud mod at udbetale
erstatning cil b1yggeriet uden bankens tilladelse.
Altså - bryggeriet er tilsyneladende
i en økonomisk usikker situation.
Blandt de mere morsomme
afgø relser findes oplistning af en
erstatning til ejeren af matr. nr.
1170 (i nærheden af Nørrekaas) snedker H.P. Hansens enke.
Hun bevilges 1 krone pr. afstået
kvadratalen jord, endvidere for
samtlige ulemper, derunder flytning
af - ja hold fast - en retirade en
yderligere erstatning på 550 kroner.
Man fristes til at fastslå, at kommissionen med den beslutning har
villet sikre, at det ikke skulle gå
enken som »Kjestena« i Stub-Jørgensens morsomme skæmtevise.
Kjestena drev til havs på Urs Annar-

sa lokkum hin stormflodsnat i 1872.
Men det er en helt anden historie.
Kommissionens specifikke krav til
Neksø blev opfyldt ved at stationens
sporareal anlagdes bag en ny kystdæmning på opfyldt terræn.
Efter således at have været kompasset rundt, i stort og småt, kunne
kommissionsarbejdet afsluttes sidst
på året 1898 med ar kommissionen
blev opløst.
I 1899 sluttedes kontrakt om
anlægsarbejdets udførelse, og banen
kunne under festlige former åbnes
for publikum den 12. december
1900 med tre daglige tog i hver retnmg.
Administrationen overtoges af en
bestyrelse på fire mand:
- landstingsmand, kaptajn M. P.
Jensen, formand
- amtsforvalter M . Lerche
- fysikus P. W E. Hansen
- og endnu en storbonde, gårdejer
P Lund Koefoed, ejer af Lille Myregaard i Pedersker og med ingeniør
Fagerlund som driftsbestyrer.
Banens officielle navn blev »Der
bornholmske Jernbaneselskab A/S«,
og det tjente det bornholmske samfund på fremragende vis i mere end
60 år.
Derfor skal den 100-årige fødselsdagshilsen gengældes med stor rak
til alle rangspersonerne på fotografiet »Ekspropriationskommissionen
arbejder«.
I sandhed et veludførr arbejde!
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Barndommens trygge havn
ERINDRINGER

- 1. DEL

VilGN CHRISTOFFERSEN drev papirhandel på Store Torv i Rønne fra 1952 til 1983, men var
nok lige så kendt for sin teate1·interesse og store indsats for den bornholmske dialektkomedie.
I 1971-12 var han en drivende kraft bag stiftelsen af BORNHOLMSK AMATØRSCENE, og om
Rønne Theater skrev han bogen THEATERMINDER (udkommet 1985).
Erindringerne, som bringes her, blev til i hans otium med henblik på den nærmeste familie
og uden tanke for, at de skulle offentliggøres, det bliver de så alligevel - med fru EDELE
CHRISTOFFERSENS tilladelse. Vtzgn Christoffersen døde i 1987. js.

Barndommens trygge havn var et tofags hus i Voldgades sydlige ende,
med en stue på ikke ret mange kvadratmeter, hvor der lige akkurat kunne stå et bord, en chaiselong, en
kommode og så den store, sorte kakkelovn fra Maskinfabrikken, som
fyldte godt op i det lille rum.
En træde-symaskine blev betragtet
som husets hellige ko, og min yngre
bror og jeg blev jævnligt mindet om,
at det ikke var et stykke legetøj og
slet ikke noget små pilfingre i det
hele taget skulle røre ved.
M en er der noget at sige til, at
sådan et par knægte alligevel ville
prøve hvordan den kørte! D er er jo
grænser fo r hvo r meget legen med
tomme garnerisser kan varieres. Og
det var det eneste legetøj, vi havde.
Jeg fik godt nok en sort plysh und af
min far til en jul, men den skulle
deles med min bror.
Jeg må have været fem år dengang
og har ingen klar erindring om min
far, som vismok kun var på besøg og
på det tidspunkt havde forladt familien.
Mor måtte som enlig forsørger ernære sig som syerske, så derfor blev
det regnet som lid t af en katastrofe,
hvis der skete noget med hendes
symaskine. Som oftest var det nålen,
der knækkede i skyttelen, når den
skulle igennem svært og genstridigt
stof. Det gav naturligvis anledning
til ærgrelser og stop i arbejdet. Men
det værste var, hvis der skulle bud
efter symaskinemanj, for det kostede
penge.
Foruden at være fa miliens opholdsrum var stuen også værksted og
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prøveværelse. H er kunne damerne se
sig selv, i den nye kjole, i et stort
spejl der hængte i et hjørne af stuen.
D e fleste var faste kunder, og dem
havde mor stående i en sort no tesbog, med deres mål i liv, bryst og
armlængde, så ved et nyt besøg kunne hun altid se om kalkbrænjerskan,
og hvad de nu ellers hed, havde
holdt målene, eller om der skulle
syes ind eller lægges ud.
Og medens dette stod på, blev vi
to drenge sendt ind i savekammersed,
hvor vi forsøgte at sidde pænt stille i
den store træseng, som var den lille
families fælles sovested, og hvor vi
også var født.
Hvis vejret tillod det, kom vi ud i
gården, og smuttede vi ud på gaden,
gjorde det ikke så meget, den indbød nemlig ikke til den store trafik,
og biler var et særsyn.
D et var et surt slid ar være syerske
i tiden lige efter første verdenskrig
og ikke særligt indbringende. Derfo r
blev der ikke råd til kjøvvetoj, så længe mor selv kunne sy til os, og vi var
så små, ar vi accepterede det, vi fik
på. Navnlig vintertøjet kunne være
ubehageligt sommetider. Det skulle
jo være varmt og var derfor tykt og
stift og sled i huden på udsatte steder, så vi blev vistena.
Skaden blev behandlet med vaseline eller kartoffelmel. Det sidste anvendtes også som middel mod tynd
mave. D et virkede stoppende.
Almindelige sygdomme i øvrigt og
småskader kurerede man selv, for så
længe der ikke sås tegn på feber, var
der jo ingen grund til at ulejlige
lægen.

Jeg har aldrig set et sygetermometer derhjemme. En mulig febertilstand måltes ved at patienten blev
usædvanlig hed i kinderne.
Blev der tale om en bullen finger,
blev der lagt en forbinding om med
en raubrøtugges i. D en trak betændelsen ud.
D a jeg en gang havde ørebetændelse fik jeg dryppet øret med varm
mælk. O g sådan noget som forkølelse og tandpine skulle bare varmes
væk, enten med et uldent tørklæde
eller under dyn en.
Jeg mindes kun et enkelt alvorligt
sygdomstilfælde. D et skete, da jeg
en dag havde taget min bror med ud
på Galløkken, hvor vi vidste, vores
far arbejdede ved udgravningen af
fyld til den kommende Sydhavn. Vi
h ar vel været seks og fire år og satte
os oppe på skrænten for at følge
arbejdet og se tipvognstoget køre ud
ad broen mod Sydhavnen. Formentlig har årstiden ikke været egnet til
at sidde alt fo r længe på den bare
jord, for da vi kom hjem, fik min
bror nogle voldsomme krampeanfald og blev tillige blå i ansigtet.
Så blev mor bange, og der blev
sendt bud efter dr. Gudjohnsen.
Heldigvis kom min bror hurtigt
over det, m en vi blev forbudt at tage
på flere småudflugter alene.
Stuen var, som nævnt, ikke meget
større end et frimærke, og mulighederne for at udfolde sig ret begrænsede, så når vi kunne se chancen,
strøg vi rundt om hjørnet ved typograf Mogensens mandshøje tjørnehæk og hen til tan te Marie på Lindevej . Her blev vi al tid godt modta-

ger. Tante var glad for børn, hun
havde selv fire.
Som så mange andre havde de
også høns, bl.a. et par dværghøns,
der hed Hans og Grete.
Men det mest spændende var
deres das. Her havde onkel Henrik,
der gik for at være lidt af en opfinder, fundet på at lave et ekstra bræt,
hvori han havde udskåret et hul,
som passede lige præcis til en barnerumpe. Det havde vi ikke set andre
steder. Han havde også sørget for, at
kakkelovnsvarmen om vinteren kunne trække op gennem et hul i dagligstueloftet og give en behagelig
temperatur i soveværelset ovenover.
Vi blev også imponerede over hans
selvbyggede skabsgrammofon med
højttaler, anbragt bag et par døre,
som kunne lukkes op, så musikken
rigtig kom ud i stuen.
Onkel sejlede som fyrbøder i »66selskabet«, men havde ind imellem
det, der hed frirej se. Så gik han og
fandt på de forskellige ting, hvis han
da ikke arbejdede i deres store have
ude på Søndre Landevej .
Her opholdt tante sig også meget.
Hun hørte til dem, der stod tidligt
op og fik noget ud af dagen, og hun
skånede ikke sig selv. Sammen med
andre koner samlede hun brænde og
sjæwer i den nærliggende skov ved
Galløkken.
Maleren Hans Flygenring, der
ellers hentede sine motiver i Nordskoven, tog skitser af tante og hendes trillebør, og det færdige billede
har i de efterfølgende mange år tilhørt en slægtning af maleren og
hængt et sted i København.
Jeg husker, at onkel klippede min
fætter Knud, min bror Leon og mig
en søndag morgen, inden vi gik i
søndagsskole.
Som kronen på værket kom han
sukkervand i håret bagefter, for at få
det til at ligge rigtig glat og fint. Det
var højeste herremode på det tidspunkt. Men det var nu ikke noget,
der faldt i smag hos vor mor, da vi
kom hjem. Så hun fik os hurtigt ind
under vandhanen i køkkenet og
befriede os for klisteret, som hun
kaldte det.
D a vi som sagt ikke havde meget
plads derhjemme, var der naturligvis
heller ikke noget, der hed juletræ.
Hvor skulle det vel stå? Men det
havde til gengæld tante Marie. Og

her tilbragte vi så juleaften, efter
først at have spist hjemme hos os
selv.
Der blev danset om juletræet og
sunget de kendte og elskede julesange, og bagefter fik vi godter, gættede
nødder, eller lod ringen vandre »fra
den ene til de andre«.
Her som ved andre lejligheder styrede tante underholdningen på fortræffelig vis.
Gaverne vi fik var yderst beskedne
og kun nyttige ting. Og vi morede
os altid over, at tante lod eventuelle
priser blive siddende på gaverne.
F.eks. husker jeg, at jeg nogle år i
træk fik en liUe flaske brillantine fra
brugsen til 85 øre.
Jeg mindes ikke, om det har været
før, jeg kom i skole, eller senere, for
jeg begyndte jo som mælkedreng
forinden, men jeg må have haft nogle penge, jeg selv havde tjent, og
som jeg åbenbart ønskede skulle ud i
omsætningen, for på eger initiativ
drog min bror og jeg op til kludeskofabrikant Lohse i Østergade og
købte et dusin tøjklemmer til 75 øre
som julegave til vores mor. Og det
blev hun selvfølgelig både overrasker
og meget glad for.
Ret tidligt kom vi i søndagsskole
hos Luthersk Missionsforening i Set.
Mortensgade og deltog naturligvis i
juletræsfesterne her. Det foregik
altid en hverdags eftermiddag i
mæljyl, og inden vi gik hjem, blev vi
beværtet med noget dejligt smørrebrød med sødt hvidtøl til. Det
smagte vidunderligt.

Og derfor blev jeg meget forarget,
da en pige midt under spisningen
råbte op til sin mor, der sad på balkonen: »Moer, ja kanj ente ha skorpan«. Hjemme hos os spiste vi nemlig også skorpen .
Søndagen før jul, hvor forretningerne holdt åbent fra kl. fire til otte,
gik vi til Ole Peter Rasch på Store
Torv for at købe appelsiner til 1 krone for 20 stykker. Ubegribeligt det
kunne lade sig gøre.
Det var et sandt eventyr at besøge
den gamle købmandsgård, med de
mange fremmedartede ring og lige
så mange forskellige dufte, der blev
hængende i næsen længe efter.
Ikke alle forretninger havde åbent.
Missionsfolkene kom hviledagen i
hu og holdt lukket, deriblandt
Magnus Jørgensen i Søndergade,
hvor vi normalt handlede.
Købmanden selv ekspederede
aldrig ved disken. Ham kunne man
møde i bagbutikken, eller han var i
gården, altid med et stort lærredsforklæde på, travlt beskæftiget med
at bære varer ind og fylde skuffer op
for de tre damer i butikken. Eller
han var i gården, hvor en kunde
skulle have noget kalk og tjære,
eventuelt en spand sand og lidt
cement. Og ellers passede han med
stor omhu sit vidtberømte kaffebrænderi.
I et rum i gården stod en stor stenrulle, som kunderne gratis måtte
benytte, n år vasketøjet skulle ruUes.
Den har vi drenge ofte trukket for
vores mor.

Min mor, Anine Christoffersen foran mit barndomshjem, Voldgade 28, Rønne.
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Her er jeg (ca. to år) hos fotograf
Augusta Schou.
H er som overalt i købmandsgården herskede pinlig orden og renlighed.
De første år i ryverne prægedes af
første verdenskrigs efterveer og var
strenge rider for småkårsfolk.
D e allerfleste seeder var der jo kun
en dagløn at leve af. M ange var derfo r fælles om en gris, eller havde trefire høns gående i baghaven. D en
luksus kunne vi dog ikke tillade os
af man gel på udenomsplads. Men vi
havde da en halv tønde kartofler i
kælderen, sammen med en fjerding
spegesild og et anker hvidtøl. Blev
vinteren lang og streng, og værkerne
lå stille, kunne det godt kn ibe fo r
mange. Og så blev der heller ikke
noget tilovers til en ny kjole til fru
O lsen, som h un ellers havde set hen
til. Det smittede igen af på syersken
m ed d e to børn. Mind re at bestille mindre indtægter. Børnebidraget fra
vores fa r lød på 40 kroner om måneden, altså hvis han havde arbejde. I
modsat fald fik vi kun det halve.
Navnlig vinterbrændsler var en
stor belastning for økonomien, og
det kunne blive nødvendigt at søge
om hjælp hos M arie Bidstrup. Hun
var gift med kulhandler C hr. Bidstrup og enestående som kasserer i
Røn ne Hjælpekasse. Men derudover
ydede h un stor privat velgørenhed i
fo rm af brændsel fra firmaers kulgård.
Vi p røvede også at få brændsel på
a nden måde. N år Rabekkeværket fik
kul hjem, tog min bror og jeg opstilling på hjørnet ved M aski nfabrikken

52

JUL PA BORNHOLM

og ventede på hestevognene, der
møjsommeligt stred sig fra havnen
op ad den jævnt stigende Østergade
med deres tunge læs. Undervejs
dryssede der ofre noget af læsset, og
når kusk Holm, som var vor nærmeste genbo, nåede lige ud for os »kom
han til» ar sparke til kullene, så der
faldt nogle gode stykker af til os.
Mor, der ikke var udpræget religiøs, gik gerne i kirke, når hun kunne afse tid til det og fortrinsvis til
eftermiddags-gudstjenesten, men det
pinte hende, at hun stod på listen
over de forsø rgere, der fik del i
præsternes juleuddeling.
Hun ville helst klare sig selv og tog
kun imod det af hensyn til os børn.
Flere af dem mor syede fo r boede i
Knudsker-området, hendes fødesogn, og de havde ofre lide godt
med, når de kom til byen, emen fo r
at få syet, eller bare for at hilse på.
Der kunne være forskellige fra
haven, en halv snes æg, og i nogle
tilfælde en høne. O g den hjertensgode fru Jensen på Brandsgård inviterede tillige på bærplulming søndag
eftermiddag med dertil h ørende kaffe og aftensmad. Jo, hjælpsomheden
var stor blandt disse jævne mennesker.
Jeg kan huske, at der et fo rår kom
en skibsladning kartofler til Rønne,
men de var af en eller anden grund
blevet dårlige og egnede sig ikke
som salgsvare. Derfor blev hele redeligheden smidt ud på kajpladsen ved
Øernes Pakhus og så fik byens mindrebemidlede lov til at galra dem og
rage fra, hvad der kunne anvendes
som menneskeføde.
Skolernes efterårsferie kaldtes også
kartoffelferie. Og jeg har da er par
gange været med mor på kartoffeloptagning hos omegnens avlsbrugere. Vi travede hjemmefra klokken
seks om morgenen og gik gennem
Lundens Minde-skoven til »Marthas
M inde«. H er kom fru Petersen ud i
marken til kjælinjerna (og mig) med
skoldhed kaffe og sigtebrød.
Flere af dem var »professionelle«
optagere, grove i munden og ikke
lige sjove at have som makkere. De
knoklede som mandfolk, så der
gjaldt om ar rubbe sig og få rodet de
oppløjede ka rtofler frem og fyld t i

småhalmskorrinj.
Der var vel ikke ligefrem er arbejde for sypigehænder, men det gav

mad på border, for lønnen bestod i
et vist kvantum kartofler i forhold
til opsamlede fyldte kurve. Og avlsbrugeren var ovenikøber så flink at
bringe den udmålte andel ind til
optagernes adresser i byen.
Vores gade blev anlagt i 1880'erne
på den østlige side af Johnsons Løkke og langs den gamle vold. Heraf
navnet. Den lå som den yderste gade
i denne bydel og måtte i øvrigt vente
længe på sin brolægning. Beboerne
måtte nøjes med den almindelige
makadam isering af skærver og grus i
gaden og med brosten som fo rtov.
I perioder med regnvej r lignede
gaden en markvej, fuld af huller og
pløre, som skyldtes de smalle hjul på
tungtlastede hestevogne, der brugte
gaden som genvej til den nyan lagre
Sydhavn.
Der var så slemt, at børnene fra
Østre Villakvarter (Åkirkebyvej) af
forældrene fik påbud om ikke at lege
i Voldgade. Først i 1935 kom der
rigtig brolægni ng og n aturligvis
samtidig en livligere trafik.
T ho rsens Vej, jeg ved fo r resten
ikke hvorfor den kaldtes sådan, lå
som fortsættelse af Paradisgade ud
forbi Tajlpræstagårinj til Kielbergs
Teglværk. Det var vores foretrukne
legeplads. Her stod i den ene side af
vejen en rest af nogle stynede piletræer, m eget gamle og efterhånden
udhulede af råd, men særdeles velegnede som skjulested og andre
spændende ting.
På græskanterne langs vejen havde
Gjiddalunj sin ged tøjrer om dagen.
Lund arbejdede som smed i teglværket og efter endt arbejdsdag, klokken halvfem, tog han geden med
hjem til Stengade. De boede i den
øverste ende af gaden, der også kaldtes Grønland. Her havde geden sit
bo ude i gården, og man kan da
godt forestille sig, hvordan der har
lugtet, men folk var ikke så sarte, og
jeg har da aldrig hørt noget om, at
naboerne beklagede sig. Der skyldtes
måske, at de selv havde høns, kaniner, eller en lille grisebasse gående.
Nej, der der var mest generende ved
folks husdyrhold var rotterne, der
gerne fu lgte med, hvor der blev henkastet madrester til dyrene.
Thorsens Vej var ikke den eneste
vej, der førte til teglværket, men den
mest benyttede og under vor leg her
kunne vi følge ingen iør Kielberg og

fruen, når de gik ud på deres daglige
spadserecur. H an, stor og frembrusende, med kraftige sving i den rykke stok. Hun, lille og sart ved siden
af den vitale ægtefælle. Naturligvis så
de ikke til os snottede unger i grøften, og det var vi for så vidt også
ligeglade med. I vore øjne hørte
ingeniørfamilien til de fine, noget
der lå os aldeles fjernt.
D er eneste, der kunne afbryde os i
vor leg, var når Kielberg kom kørende i sin blankpolerede Buick, med
nummeret J 1. Den kunne vi ikke
stå for.
Til teglværket hørte en kæmpestor
park, omkranset af en to meter høj
murstensmur, og selve ingeniørboligen lå gemt inde bag en lige så høj
tjørnehæk, og her gik Sankt Bernhards-hunden Scott og passede på,
ar ingen kom ind på dens enemærker, og den holdt også øje med,
hvem der gik uden for på vejen.
Her var intet lys og ikke lige rart
at færdes efter mørkets frem brud.
En mand, der havde kolonihave
og grise oppe bag Lundens Minde
kom en mørk efterårsaften forbi, og
uvist af hvilken grund sprang Scott
over havelågen og overfaldt manden.
Han fik noget af sit tøj ødelagt, men
da der ellers ikke skete ham noget,
og det kun drejede sig om en almindelig arbejdsmand, ja, så blev der
ingen sag ud af det.
Thorsens Vej benyttedes også, når
arbejderbevægelsen holdt deres 1.
maj fester i Lundens Minde. Så marcherede optoget, med faner og hornmusik i spidsen, fra torvet, ad Kandegade, Paradisgade, forbi Kilbæran
ud til etablissementet.
Kielberg havde ord for at være en
hård arbejdsgiver og ikke ligefrem
dus med fagforeningen, så han har
sikkert »Set rødt«, når fanerne defilerede forbi hans vinduer.
Sikre deltagere i disse maj fester var
skrædder W Petersen, brødkusk
Aksel Jensen og fo rmand Ahlman
Andersen, alle iført stråhatte. Og
mens herrerne fik deres bajere, blev
der serverer kaffe og wienerbrød for
madammerne.
Efter de politiske taler, med tilhørende arbejdersange, var der optræden på scenen, gerne med lokalt
indslag.
D en medbragte aftensmad blev
indtager i de små lysthuse, der havde

navne efter de europæiske hovedstæder, som London, Paris, Berlin osv.
Festen sluttede med dans på estraden, og for dem der ikke var skrappe
på dansegulvet, lå keglebanen som
alternativet. Ret beset brugtes Thorsens Vej meget, bl.a. af folk der gik
til sygehuset. Og modsat vej havde
vi børn fornøjelsen af at stifte
bekendtskab med lemmerna fra Fattiggården, der skulle ind til byen.
De havde det godt nok hos Kjøller
på gården, men folk regnede dem
ikke for andet end nogle stakler.
Deres eneste glæde og trøst var
brændevin. Selv havde de ikke penge
til at købe fo r, men det hændte, at
en og anden beskænkede dem, og
der kunne godt
ubehagelige følger, når de vendte hjem til gården .
]ylkattinj var en stakkel, der havde
været i slaweried og virkede meget
sky, når han hastede fo rbi os på
veJen.
Han blev en gang bebrejdet sin
svaghed for brændevin, hvortil han
svarede: »Ja kanj ente forstå di har så
majjed imo a inj drikker brænjevin,
fo rr vedd du va, hær forleden år, då
ja va på vaj jern enj vijnterautan, så
storte ja i en grov, å dær lå ja hela
natten i sne å frøst, å hadde ja ente
drokked så majjed brænjevin dænj
danj, så hadde ja ente ståd hær i da«.
Ærhattinj traskede rundt og forsøgte at sælge lidt grøntsager, men
uden større held.
En anden af lemmerne kaldtes Rø
Annars. H an var svensker og når
han havde haft lejlighed til at spiritus, blev han en allerhelvedes karl,
stillede sig op og slog sig for brystet
og råbte: »Kjanner ni mig Rø
Annars, så kjanner ni hela varlden «.
Den mest kendte af dem var
Kjærlihedssmiddinj, med stiwer hat
og vækkjeklokkan bundet fast med
sejlgarn rundt om livet, under jakken. Klokken skulle hjælpe ham
hjem til tiden.
På små papirslapper havde h an
nedfældet sine vers, som han forsøgte at sælge, hvis der var en voksen
til stede, for vi børn havde jo ingen
penge.
H an fik nu ikke meget for sine
lapper, en 25 øre måske og det samme, hvis han selv deklamerede versene, og der var virkelig pengene værd,
når han med sin snøvlende stemme
gav os et indblik i digtekunsten.

ra

Ja hadde en pibe! i Pilam ølla,
mæn løvva så lam kunje ja
ente tølla.
Så fane ja maj en frå Onsbæk,
fo rr ded va ente så lant væk.
Nu e krien frambi.
No nna ble skoddena,
anra slop fri.
Ih fi for fanking å fi.
Fattigårinj brænde
å aj le folk di rænde.
Enj stor bran ble sat på,
injinj vissre vår dænj kom frå.
Nykjærke sprojtan kom omsøns
å dær injabrænde nonna h øns.
Voldgades ejendomme bestod
hovedsagelig af tre-fags huse, og her
boede arbejdere, et par skippere,
nogle rentierer, en fiskakjælinj, sjøgekassemanj å lojtetænner Larsen, for
blot at nævne nogle enkelte.
Der fandtes også et par småkøbmænd, og hos den ene af dem,
der hed Hansen, stod Bornholms
første ambulancebil stationeret. Når
købmanden rykkede ud og trak i
hornet, som sad udvendigt på bilen,
stod gadens unger selvfølgelig m åbende og udmalede sig de forfærdeligste ulykker.
Tidligere sygetransporter i byen og
fra landet foregik i en hestetrukket,
lukket vogn m ed hvidmalede ruder.
Vognen stod på Fattiggården, som
også stillede kusk og heste til rådig-
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Min lillebror Leon, mor og jeg hos
fotografPaul Midlei:
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hed. Der har næppe været nogen
behagelig transport ad elendige sogneveje. Og på grund af dårlig kommunikation skete det alr for ofre, ar
vognen ikke kom frem til den rigtige
adresse i fø rste omgang, som f.eks.
den gang kusken fik besked på at
køre til Grisby for at hente en panent.
En række huse ved Robbedale, ca.
3 km fra Rønne, kaldtes Grisby,
men en lokalitet mellem Svaneke og
Nexø benævnes også Grisby, og det
var altså hertil vognen kørte, helt
forgæves.
I det store og hele åndede alr fred
og ro i gaden, selv om det hændte,
at vor genbo, svenskeren Ola Jønsson, havde kigget lidt for dybt i
brændevinsflasken og kom fuld
hjem.
D e havde en kolonihave ude bag
ved »Saga«, og produkterne her fra
solgte hans kone fra springvandet på
St. Torv.
En dag kom O la hjem, før hende,
aldeles på stæwlana og havde stort
besvær med at finde nøglehullet og
låse sig ind. D a der endelig lykkedes,
og han var kommet indenfor, dejsede han omkuld og kom til at sidde
presset op mod lågen, så da konen
lidt efter kom, kunne hun ikke fa
lågen op, men måtte skaffe sig
adgang ved at kravle over naboernes

Foran min fætter Knud Willy ]ohansens barndomshjem, Lindevej 40,
Rønne. Drengen til højre er mig.
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havegærder, så hun kunne komme
ind og fa flyttet fyllesvinet.
Lojtetænner Larsen, som boede på
hjørnet, havde en døvstum voksen
søn, der godt kunne gø re os børn
bange, når han stak sit hoved op
over plankeværket og på sin ubehjælpsomme måde fo rsøgte at komm e i kontakt med os. Han var også
epileptiker, og på grund af sine epileptiske anfald kom han aldrig længere end til den lukkede gårdsplads.
H er gik han nærmest som en fange
iført grove bukser og blåstribet busseronne.
Alle naboerne var enige om, at det
var en lykke, at Georg døde før
moderen.
I sommerhalvåret kom tynjemanjana allerede ved fem-tiden om morgenen og hentede lokkomstønjan. De
hed Skovgaard og Eriksen. Skovgaard havde en ejendom ude ved
Robbedale Trinbræt, hvor herlighederne blev kørt ud og spredt på marken, inden der blev pløjet ned.
Sådan fungerede det.
Vi kunne også vågne ved raske
træskotramp, når smeddinj Hansen
og hans kollega Vesterdahl, h astede
til arbejdet på Maskinfabrikken
oppe på hjørnet af Østergade.
Fabrikkens karakteristiske fløjte
hørtes langt omkring og var lige så
sikker at rette sig efter som et ur.
Den kaldte til arbejde klokken
halvsyv. Varslede frokos t halvni og
en halv rime efter gjorde den
opmærksom på at gå i gang igen.
Fra tolv til et var der middagspause,
hvor alle gik hjem for at spise og velsagtens også for ar tage sig et lille
hvil på sofaen. Halvfem blæste den
lidt hæse fløjte til fyraften. Og så
kunne husmødrene i de omkringliggende huse hænge deres vasketøj ud,
uden risiko for at det blev svinet til
med sod og røg fra fabrikkens skorstene.
Støberiet havde vinduer ud til
Voldgade, og der var næsten altid
ruder slået itu, så her skulle børnene
naturligvis kigge ind, når de gik
hjem fra skolen i Pingels Alle og se,
hvordan det smeltede jern vælrede
ud af ovnen og blev båret rundt og
hældt i formene af tilsværtede arbejdere, der svedte, så vandet løb af
dem.
Det var et fascinerende syn og
næsten skræmmende, og der gyste i

en, når de store drenge fortalte, at
sådan så der ud nede i Helvede. Er
grimt arbejde var der, men vi hørte
aldrig om alvorlige ulykker.
I direktørboligens vinduer stod for
resten nogle agaver, som ikke bare
var til pynt. Plantens saft brugtes på
brandsår, hvis en af formerne kom
galt afsred. En prim itiv hjælp og
kun til mindre skader.
I forbindelse med Maskinfabrikken lå H. P. Bidsrrups træhandel og
maskinsnedkeri. Her kun ne folk
ganske gratis hente sig en sæk høvlspåner, hvis der altså var nogen, for
de var meget eftertragtede som oprændingsmateriale i kakkelovn en.
Nogle håndfulde spåner, en sjat
petroleum oveni, brænder ovenpå,
en tændstik til, og så brændte det
eJJers lysteligt.
Der var en særlig atmosfære i scuen om vinteren, lige fø r det blev helt
mørkt, og inden stenoijelampan blev
tændt.
Det h ed å hojla morkjninj. Man
lod hænderne hvile og sad bare og så
på gløderne bag kakkelovnens marieglas, lyttede til vandkedlens snurren og talte om dagens hændelser.
Ovnens varme blev helt naturligt
udnyttet mest muligt. Der blev
varmt vand til kaffen og opvask, for
slet ikke at glemme varmt vand til
lørdagsbader i den store zinkbalje,
som blev anbragt midt på gulvet i
stuen .
Om sommeren blev der badet i
vaskerhuset, hvor vi kogte vandet i
murgryden.
Sommetider kunne kakkelovnen
gode ligne et pyntet juletræ, når vi
kom hjem med vådt tøj, efter at
have boltret os i sneen, eller kørt
kælke ned ad Kastanievej og på bakken ved Isolationshuset på Zahrtmannsvej. Så hængte der vanter,
halstørklæder, huer, trøjer og bukser
til tørre overalt. Fodtøjet stod på
aviser udenom.
Det siger sig selv, at det ikke just
var parfume, der duftede af i stuen,
men det var den eneste måde at
tøjer tørt på. Det skulle jo bruges
igen dagen efter.
Våde og kolde var vi på kroppen,
så mor va rmede en mursten på ringene i kakkelovnen, pakkede den
ind i en avis og lagde den i sengen.
Oh , hvilken fryd at krybe under
dynen.

ra

BALKA - badestrand
og bondeland
Balka er ikke bare sommerglæder og strandliv, der er meget andet at fortælle, mener Nexøegnens flittige historiker fhv. ledende skoleinspektør P OUL HARILD, der også har fondet
interessante gamle fotos. js.

Den store parkeringsplads fuld af
biler med danske og udenlandske
nummerplader. I vandet boltrer
unge mennesker sig, svømmer, pjatter og nyder livet. Surferne står på
deres brætter med spændte arme. De
kunne godt tænke sig lidt mere
vind. Familierne har lej ret sig i sandet med badekåber og håndklæder.
Storesøster er sendt hen til kiosken
efter is. Forældrene holder øje med,
hvad lillebror kan finde på med sin
oppustede søløve nede ved strandkanten.
Sådan mindes mange badestranden ved Balka om sommeren med
solskin og mild brise.
Anderledes en vinterdag med kras
pålandsvind. Naturen viser sig fra
den barske side. Stranden er øde,
bølgerne ruller helt op til klitterne.
De eneste gæster er enkelte måger,
der flakser om i blæsten.
GAMLE OG NYE NAVNE
Både bornholmere og turister kalder
den børnevenlige badestrand for
Balkabugten. I gammel tid brugte
fiskerne betegnelsen »Hunderynken«, og det er det navn, Geodætisk
Institut anvender på sine kort. Området syd for Melåen kaldtes tidligere Snogebæk Sandflugt, og først når
man havde passeret åen, var man på
Balkastranden.
Inden for stranden lå Balkamarken med sandet jord og lynghede.
Folk i de lave bindingsværkshuse fik
kun ringe udbytte af deres arbejde
med jorden. Området udgør en del
af Bodilsker sogn og strækker sig
mod vest til møllen (nu nedrevet) .
Mod syd danner Melåen grænsen.

I 1900 blev jernbanen RønneNexø åbnet. De ro holdepladser
nærmest Nexø fik navnene Hundsemyre trinbræt og Balka station. Det
viste sig at være uheldige betegnelser.
Passagerer, der ville til badestranden,
stod ofte af ved Balka station, og så
havde de et godt stykke at gå, før de
nåede deres mål.
Jernbaneledelsen fik mange henvendelser om de misvisende navne,
men først i 1946 blev de ændrede.
Stationen kom til at hedde Kannikegård, og Hundsemyre blev ændret til
Balka Strand.
D ET FINE SAND
Sandet på Balka og ved Dueodde er
meget finkornet. Det viser sig bl.a.
derved, at det knitrer, når man går
på det.
Gamle beretninger fortæller, at
sandet derfor kunne anvendes som
»Skrivesand i Kancelliet og Renteriet

udi Kjøbenhavn«. Det var, før man
brugte trækpapir.
En konsulinde i Nexø viste med
stolthed sine gæster ovrefra et glas
med sand fra Balka. Også professionelle turistfolk har haft øje for det
sjældne naturprodukt. T il verdensudstillingen i London i 1938 var der
således sendt en hel skibsladning
sand fra Dueodde.
Indtil midt i 1920' erne eksporteredes store portioner af det rene og
finkornede sand. Det var et besværligt arbejde at sandet ombord
på de skuder, der lå for anker så nær
land som muligt. Arbejdsvognene
kørte ud, indtil vandet nåede vognbunden. Nu blev sandet læsset over i
pramme, der blev trukket ud til skuderne.
For at lette arbejdet gik man over
til at køre sandet til Nexø H avn,
hvor man kunne bruge større skibe
til eksporten.

ra

En sommerdag på Balka i 1930 'rne.
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BalkaHavn.
D et meste sand anvendtes af
svensk industri.
Under sandet ligger den såkaldte
balkasandscen. I modsætning til den
røde nexøscen fremtræder den hvid,
grå eller sort.
BADESTRANDEN
Det er kun godt hundrede år siden,
badegæster begyndte at komme i
flokke på Balka. Tidsmæssige falder
det sammen med de turistaktiviteter,
som kom i gang i slutningen af
1800-callet.
Selvfølgelig har der altid været
unge mennesker, der gik i vandet,
hvor muligheden bød sig, men agtværdige damer og herrer kunne ikke
tænke sig at stå og klæde sig om på
åben strand. Man holde på anstændigheden.
Stranden brugtes i sin tid mest af
folk fra Snogebæk, når de skulle til
byen og handle. Den jævne flade var
en bekvem vej.
Det lave vand i bugten var velegnet til at skylle tøjet i efter storvask.
Karle og piger fra store gårde inde i
landet kørte i solide vogne vasketøjet til havs for at få det skyllet.
Vognen kørte et stykke ud i søen,
hvor tøjet blev væltet ud, og pigerne
gik i gang med at behandle det på
bukkene med banketræ.
Det hele foregik under scor munterhed, så skylledagen blev lidt i retning af en festdag. Især karlene
benyttede lejligheden til at fa sig en
dukkert.
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Når man alligevel var på stranden,
forsynede man sig med en portion
sand til at strø på gulvet i staldene.
BADEHOTELLET
I tiden omkring århundredskiftet fik
Bornholms nord.land stort besøg af
turister. Mange af sommergæsterne
var tyskere, som kom h ertil direkte
med dampere fra Stettin og Sassnicz.
Nye hoteller skød op, ofte med tysk
kapital.
De flotte klippepartier ved Hammeren og Rø og den romantiske
Harnmershus ruin lokkede de
besøgende cil. De lange, hvide
sandstrande på Sydbornholm havde
ikke d engang den tiltrækning for
gæsterne, som de siden h ar faet.
Forretningsfolk i Nexø kunne
tænke sig at få del i den omsætning,
som turistbesøg giver. I 1908 dannedes et konsortium med sparekassebogholder Marius Sanne som formand. Opgaven var at gøre et fremstød for turisme på Østbornholm,
og man fandt ud af, at der burde
opføres et »kurhotel«. Grunden til
hotellet fandt man i Balka lide nord
for Melåen.
Byggeriet blev sat i værk, og i forsommeren 1909 stod hotellet færdigt. Det var på to etager og havde
restaurant, veranda og 17 værelser
med 25 sen ge.
Under stor festivitas blev Balka
Badehotel indviet pinsedag. Overretssagfører Anton Munch-Pecersen,
hvis familie stammede fra Munke-

gården i Nexø, holde festtalen for de
mange indbudte gæster, og der serveredes et pænt traktement på
verandaen. Herfra h avde man udsige
til det nyanlagce haveanlæg m ed
rosenbede. Festen sluttede med fyrværkeri i den lyse aftenhimmel.
Det nye hotel blev et populært
mål for familiernes udflugter, og
besøget var ekstra stort, når der blev
indbudt til musikalsk underholdning. Den muntre og kunstneriske
doktor C. U. Boesen optrådte med
danske sange til eget guitarakkompagnement, og når der var tyske
gæster, indgik også tyske viser i
repertoiret.
I nogle familier fra Nexø blev det
skik, ae man tog toget til det nærliggende trinbræt, når man om søndagen drak eftermiddagskaffe på hotellet.
Starten var vellykket, men efter
nogle år med skiftende ejere og svigtende besøg på grund af verdenskrigen faldt standarden. Ringe vedligeholdelse betød, at værelserne ikke
opfyldte tidens krav om komfort, så
man nøjedes med at drive hotellet
som restaurant.
Nordmanden Julius Eckhoff, der i
191 5 havde grundlagt fiskerikonservesfabrikken i Nexø, købte i 1918
det forsømte hotel. Han sørgede for
istandsættelse af bygningerne, og
ved åbningen af sæsonen 1919 kunne han præsentere en hyggelig skovpavillon på hotellets grund. Haven
havde også faet en omgang, så blomsterbedene igen kunne lyse op i de
sandede omgivelser.
I lang tid var der ikke ofret mange
penge på vedligeholdelse og modernisering, men i 197 1 overtog et
kommanditselskab hotellet og gik i
gang med at opføre de første tre
blokke af et nyt kompleks. Det gamle badehotel brugtes endnu nogle år,
men i 1975 fjernede bulldozerne
murene, og nu står Balka Søbads
centerbygning på grunden.
Badehotellet fik en konkurrent, da
cementstøber John Caspersen sidst i
1920'erne opførte »Villa Pax« tæt
ved den velbesøgte badestrand. H er
indrettedes et pensionat med plads
til 18 gæster og en afholdsrescaurant.
Den fik besøg af mange kaffegæster.
Senere ejere ændrede navnet til
»Weekend-hytten«.

CYKELSTI
Man savnede en direkte vej fra Nexø
til badestranden. En selvbestaltet
komite af kendte nexøborgere satte
sig i sving og forhandlede med byrådet og Bodilsker sogneråd om er
projekt. I 191 2 forelå resultater. En
sti for fodgængere og cyklister gennem Lystskoven kunne rages i brug
og blev straks den almindelige færdselsåre for badegæsterne.
SOMMERHUSE
Badehotellet kom ikke til ar ligge
alene ved den fine badestrand.
E nkelte sommerhuse blev opført, og
både bornholmere og ferierende
gæster købte en byggegrund i klitterne. Jorden var billig, for den havd e ingen værdi for landbruget. - D et
forhold har ændrer sig.
En særlig fornem og veludstyret
feriebolig blev opført i 1916 af den
velhavende konsul Hans Christian
Berg-Munch. Konsulen mistede
imidlertid sin formue ved Landmandsbankens krak i 1922, og huser
blev overtaget af overretssagfører
Anton Munch-Petersen.
Nogle københavnere med familiemæssig tilknytning til Bornholm
byggede sommerhuse på Balka. De
og deres børn var faste somm ergæster og kom selskabeligt samm en med folk på egnen.
På selve stranden opførtes en række rød- og hvidstribede badehuse,
beregnet til omklædning og opbevaring af tøj og pakkenelliker. Borgerskabet kunne leje dem ved henvend else på badehotellet.
De fleste badegæster klarede sig
dog ved at finde en gryde blandt

Balka Badehotel.
klitterne, hvor de kunne klæde om
og sole sig efter badet.
En årrække udlejede gårdejer Frederik Brandt en snes små h use,
meget enkelt udstyrede, men dog
anvendelige til overnatning. På
grund af husenes lidt primitive udseende kaldtes de
folkemunde
»negerhytterne«.
Brandt gjorde en stor indsats for
at skabe ordnede forhold i hele
områder, bl.a. ved anlæg af veje. Til
minde om ham er den store vej mellem sommerhusene - Frederiksvej opkaldt efter ham.
Enkelte af Brandts sm å huse
anvendes stadigvæk, men de fleste er
fj ernet og erstattet af større og
velindrettede sommerboliger.
De stribede badehuse er også væk,
så stranden igen har faet sit naturgivne udseende. I vore dage har
mgen problemer m ed omklædningen.

SANKT HANSAFTEN
Når vejrer artede sig vel, samledes
mange mennesker til bål på stranden
sankthansaften.
Lang tid i forvejen havde sommerhusbeboerne og folk fra hotellet
samlet tørre grene og andet brændbart affald. Lærer Anker Bjerre, der
selv havde sommerhus på Balka, fik
nogle elever fra realskolen til at ordne bålene, og om aftenen serverede
fru Bjerre til gengæld æbleskiver for
gæsterne.
Den altid foretagsomme doktor
C. U. Boesen viste også ved den lejlighed sin sans for at arrangere festlige samm enkomster. Han optrådte
som forsanger for deltagerne i bålfesten, og for at gøre situationen
mere lokalt præget, digtede han en
variant af Holger Drachmanns
berømte midsommervise.
Et par uddrag:
Vi elske vor strand,
når den varmende sol
tænder lys over Balka
og luner hver bølge " .
Vi elske vor strand,
men i ferien mest,
når vi frit om i sandet
og vandet os tumler . "
Ja, den skønneste strands
er vort bad her til vands enten vej ret er »blik«
eller sandet for stormsuser flugter!
BALKAHAVN
Bugten er lavvandet. Kun i den
nordlige ende er der så meget vand,
J UL PA BORNHOLM
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Overretssagfører A nton Munch-Petersen og hustru Inge ved »Strandhus«.
at mindre både kan komme ind til
strandbredden. Her ligger en lille
havn.
Vanddybden er knap l meter, og
ved lavvande kan det selv for små
både knibe med at flyd e.
Havnen er formentlig bygget af
Balka- boer midt i 1860'erne. Oprindelig bestod det primitive anlæg kun
af en mole, hvor store sandsten var
stillet sammen uden mørtel.
Molen var skrøbelig, og ved kraftige østenstorme skete det gang på
gang, at stenene faldt sammen.
Værst gik det ud over det lille anlæg
ved den voldsomme storm i december 1913, hvor ødelæggelsen var så
omfattende, at man blev nødt til at
bygge op helt fra grunden.
Senere er havnen blevet udbygget i
flere omgange, senest sidst i
1980' erne. D en består nu af tre bassiner, men vanddybden er stadig så
lav, at det kun er joller og mindre
speedbåde, der kan komme ind.
D en lille havn ligger så udsat, at
bådene må tages op på land om vinteren. H avnen er privat og ejes af
Havneforeningen. Kontin gentet fra
de 24 medlemmer bruges til almindelig vedligeholdelse og til indkøb af
sten til fo rkastningen . De fleste af
bådeejerne driver lidt fritidsfiskeri.
Omgivelserne med redskabsskure
og bænke frembyder et hyggeligt
miljø, og stedet har et nostalgisk
præg af gamle tider.
TO HOLLÆNDERE
Balkabugten frembød ikke samme
risiko fo r stranding for fortidens
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sejlskibe som Dueodde. Alligevel har
der fra gammel tid ligget to vrag i
bugten nord fo r Salthammer rev.
D et er hollandske skibe, såkaldte
kuffer.
Skrogene har arbejdet sig ned i
sandbunden, og kun spanterne er
synlige. Alt efter strøm- og vindforhold kan omridset ses mere eller
mindre tydeligt, når man sej ler hen
over stedet.
For et par år siden pumpede nogle
fritidsdykkere så m eget sand væk, at
skrogene trådte tydeligt frem. I
lasten lå nogle kridtpiber.
BARNDOMMENS KYST
I novellen Barndommens kyst fra
1911 giver Martin Andersen Nexø
en varm og begejstret skildring af sin
barndomsby og omegnen.
Om Balka skriver han:

»Af en eller anden grund er Balkabugten, der som en lys halvmåne
krummer sig ud til Snogebækpynten, det sted hvor min barndom
endnu ruger, og hvor jeg for hvert
skridt kan fange et levende minde
ind. Her på sandet lader der sig hvile ud som ikke noget andet sted, og
herfra har jeg det selvfølgelige udsyn
over jorden og menneskene, som
ene giver den styrkende følelse af
sammenhæng«.
Forfatterens interesse for Balkaegnen begyndte allerede, da familien
kort efter ankomsten til Nexø i samlet trop travede ud over Balka-lyngen for at besøge bedsteforældrene.
For M artin var det en stor oplevelse at se, hvor primitivt de gamle
mennesker havde indrettet deres tilværelse i det lavloftede hus.
Alene det at have bedsteforældre
havde sin egen værdi for ham, og
ofte løb han ud til de elskelige gamle
på lyngen, hvor han kunne gøre sig
nyttig, f eks. ved at kærne smør.
Bedstefaderen Anders Mortensen
ejede et beskedent landbrug med en
enkelt ko, en gris og en høne. D et
gav kun en ringe indkomst, så i sin
ungdom havde han h aft en båd og
drevet fiskeri fra stranden. O gså
faderen H ans Jørgen Andersen tilbragte en stor del af sin barndom og
ungdom på stranden. Sammen med
de andre drenge legede han her og
oplevede havet i storm og stille.
Når Andersen Nexø i sin voksne
alder besøgte Balka, trådte skildringerne om faderens og bedstefaderens
oplevelser på havet og stranden frem
i sindet.

Enkelte afFrederik Brandts »negerhytter« anvendes stadig.

Et udvalg af bornholmsk litteratur
ud.komm et i perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998

»Ansigt til ansigt med museet" Udscillingskaralog
(8. februar- 29. marts 1998). 12 s. Bornholms Kunstmuseum.
IO,Bejde1; Peter og Kim Boye Holt: Udkt111te1: 14 hiscorier fra
14 hjørner af Danmark. (s. I 02-109: John Sundscrøm:
Øliv mod øse). Ill. med fotos. Stort format. 117 s.
Forlaget Manana, Grenåvej 658B, 8541 Skødstrup . . . . . . . . . . . . .
125,Bomho/m 1997 i billede1: Red.: Mogens Dam. Ill. 56 s.
William Dams Boghandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
78,Bomho/m 1998 i billedei: Red.: Mogens Dam. Ill. 56 s.
William Dams Boghandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 80,Bomholms Hojskoles Amkrifi 1998. Red.: Svend Aage Møller.
Ill. 64 s. Bornholms Højskoles Elevforening
Gratis for medl.
Bomho/ms Museum Bomholms Ku11smwse11111 1996-1997.
Red.: Ann Vibeke Knudsen og Lars KærulfMøller.
Ill. delvis i fårve. 96 s. Bornholms Museum. Indb. i helpap.
Gratis for medl. af Museumsforeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Bomholms Nnt111: Tidsskrifter Fjælsraunijn 1996 20. årg.
Register 1977-1996. 29 s. Bornholms Nacur . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bomholms poststemplei: Udarbejder af Vagn Jensen, Jerry Kern
og Jan Bendix. 111. 128 s. Forlaget Skilling, Skibby . . . . . . . . . . . . .
Bomholmske Sn,,,linger III. rk. 12.bd. Red.: H enning Søby Andersen.
IU. 159 s. Bornholms Historiske Samfu nd. Gratis for medl. . . . . . .
Boggild, Hnnsnnge: Normllm mmmelige h11.s. Ill. 2 1x2 l . 144 s.
Bornholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,15,175,-

(5. april- JO. maj 1998). 111. 32 s. Bornholms Kunstmuseum . . . . .

Petersen, Hnm: Bomholms Elektromotor 1947-1997.

168,-

Jubilæumsskrift (50 år) udgiver 19. nov. 1997. 111. A4. 39 s.
Bornholms Elektromotor ApS, Østergade 76, Rønne.

Ikke i bogh.

1995 sammenlignet med 1996. 67 s. Bornholms forskningscenter .
70,-

285,148,-

January 1997-December 1997. 52 s. Bornholms fo rskningscenter .
Seiei; A. F V.: Bomholmske Folkemi11de1: Tegninger afT. Bjørn.
3. udg. Fotografisk optryk. 160 s. William Dams Boghandel A/S . .
Si/lehoved, Soren P.: Bomholmske Vn11dreture. Ill. med farvefotos.
Lommeformat. 96 s. Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200,148,98,-

Snmme pt! tysk: Bornholmer Wn11deru11gen.

Kort & Macrikelscyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hellbeig, Bjom: Hedmmord. (sv.). Ksiminalroman. 240 s.
T re Biicher. Indb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

105,-

98,-

Redaktion: Svend Torben Jensen, Michael Harris og Søren R. Wolff.

329,-

Hoet, Jnn og Lnrs KæmlfMol/er: Pensiero Mngmntico Pnesnggio
delln mente. Bizhan Bassiri: Sindets landskab. Ill. 32 s.
80,-

50,73,70,70,20,-

138,-

lll. - delvis i farver. Score fo rmat 26x26. 60 s. BornholmsTrafikken.
So1111e-Ht1men, Lnrs: Rndiokokken - lyst til grom t!ret nmdt.
Ill. 136 s. Lindhardt og Ringhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storgnnrd, Kresten, Birgit Jæge1; Jesper Mt11111iche, Cnrl Henrik
Mt1rcusse11, Jimmi Hansen og S1111e joht111sso11: Bornholm på
Nettet. 114 s. Bornholms forskningscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

I OO,149,-

128,-

149,-

90,248,-

Thomns, !11gt1 Birgitte (red.}: Frein Stt!lskonnert ji'fl Ro1111e
1897-1997. Ill. 128 s. »Freia's Ven ner« ved Inga B. Thomas,
Griffenfeldsgade 47, 3ch" 2200 København N . For medl. 100,- . . .
Vedjule/nmpem sk1er 1997. Red.: Ib Boye. (Om Bornholm: På flugt
fra julen. Novelle af Ivar Bach s. 47-55. Hvad altertavlen gemte.
Novelle af Johs. Kirkegaard s. 66-75. En julestranding.
H istorisk beretning af J.Th. Carlsen. s. 76-84). Ill. 143 s.
Grønvald Fynbos Forlag/Chr. Erichsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ssel,

150,-

65,Kan. 85,-

Fi1111: For snftty- Bnltic Deep-Sen Pilott1ge. 20 s.

Rønne Lodsscacion.

Mnni11 A11dersen Nexo - et portræt nfmin oldefar.

Gratis

Storgaard, Ksesten, Jesper Manniche og Jimmi Hansen:
IT-initiativer pt! Bomholm. BTU-projektecs handlingsreccede
arbejde. 36 s. Bornholms forskningscenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sognnrd-Pedmen, Steen: Kaffer Jordnm fortællinger. Ill. med
regninger af Niels Bach. 157 s. Borgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

Korrr, Sti11e: Mt1rti11 Andersen Nexo- portræt nfmi11 0Ulefi11:

Gratis ved henvendelse

Wi11di11g, Thomns: Jul hele året. (Om bornholmske nisser).
Ill. 136 s. Carlsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,5.5,5,-

198,-

Zhn11g, Jie og Suend L11.11dtorp: Bomholms Ti'flfikkem okonomiske
og beskæftigelsesmæssige betydning for Bomholm.
31 s. Bornholms Forskningscenter . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .

50,-

Bornholmske bøger der forventes udgiver i 1998:

Kt111er-!11dex for Bornholm, Christit111so og sydlige Sverige
(SIN-kuttere) '98. 95 s. Burgundia tryk, Rønne . . . . . . . . . . . . . .
Lnu, Mogens: Øllet og pengene. Ill. 36 s. Bornholms Kunscm useum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beer t111tl Money (eng. udg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lidegnnrd, Mnds: Dnnske hoje ji'fl sngn og tro. (s. 132-139: Bornholms Amt). Ill. 280 s. Nye Nordisk Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Li11co/11, Hemy: Key to the Sncred P1111em. »Nøgle til et hell igt
mønster« (delvis om Bornholm). 192 s. Wind Rush Publ. .... . . . ca.

50,-

Rnssing, Charlotte R.: S11rvey of Visitors to Bornholm.

Skib til tiden". BomholmsTrnfikken 1973-1988.

En film af Scine Korst. Videobånd. Venus fi lm . . . . . . . . . . . . . . . .
Kumtrejse på Bornholm. Red.: Lars Kærulf Møller og
Michael Harris. Ill. delvis i farver. A4 . 12 s. Desrinacion Bornhol m,
Nordre Kyscvej 3, 3700 Rønne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artistic Jo11l'lley ofBomholm (eng. udg.) . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . .
Komtresn på Bornholm (sv. udg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
!Gmstreisen nufBornholm (cysk udg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

148,-

Rassi11g, Charlotte R.: STEAM for Alli11ge-Gudhjem Kommune.

Oversat af Hans Kramer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. 64 s. Dansklærerforeningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80,-

Med et indledende essay af Peter Tiemroth. Skitserne udvalgt af
billedkunsmeren Inge Lise Wescman og bi lledhuggeren
Ole C hristensen. Ill. med farvegengivelser. 25x25 cm. 72 s.
Gudhjem Museum og Christian Ejlers Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . .
98,Pedersen, Erik: Med sejl, dnmp og motor. Ny udg. Ill. delvis i farver.
220 s. Bornholms Museum ..... .... . .. .. ...... . .......... ca. 285,-

5,-

Bornholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50,-

Udg. af Bornholms Amtsråd, Teknisk Forvaltning,
Østre Ringvej I , 3700 Rønne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0lufHost m11seet. Udgivet i anledning af museers åbning 12. juni
1998. Red.: Jens Henrik Sandberg, Rasmus Nielsen,
Knud W. Jensen. Ill. 120 s. Indb. i helpap.......... . .........

5,-

K1111dse11, A1111 Vibeke (red.}: Bygningskultur omkring Østmoen.
Ill.: Farvefotos: Niels-Holger Larsen. 48 s. Bornholms Museum
Koefoed, H. A.: Gobbt111isst1 - og t111dre sære bomholmske onl og
sted11t1v11e. Tegninger af Knud Hen ning Hansen. 109 s.

ca. 65,-

Nie/sen, Fi1111 Ole So1111e: Midde/n/derem Bomho/111. Ill. A4. 84 s.

Samme (tysk udg.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnvnelothen. Østersøen omkring Bornholm. 26 danske og 13
svenske havne. Ill. med havnekort og luftfotos i farvetryk. 102 s.

Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
Kjems, Folke {red.}: Lys, farve og mystik. Bornholmermalerne.
(H eri: Mogens Lau: Stemninger fra Bornholm og Christiansø).
Ill. delvis i farver. A4-rvr. 20 s. Skive Kunstmuseum . . . . . . . . . . . .
K/iiche, Hnns: Reisef/ihrer Bol'llholm. Ill. 96 s. Polyglorc, Mtinchen . .
Knudsen, Ann Vibeke {red.}: Bomholms Museum. Ill. (delvis i
farver). A4. 48 s. Bornholms Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tysk udgave oversat af Helm ur Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75,-

Moller, Lnrs i&mlfog lise Jnkobseu: Astrid Anderberg- Kel'flmik.
Nik/ns Anderberg- Maleri. Udstillingskatalog

200,-

Dnuske præsters i11dberet11inger til oldsngskommissionen nf1807.
Bornholm, Lolland-Falster og Fyn. Red.: C hristian Adamsen og
V ivi Jensen. Ill. 333 s. Worrnianum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Friis, Poul: Med andre ojne. Essays. 111. 152 s.
Bo rnholms Tidendes Forlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hnsle Kirke Bomhol/11. Ill. fa rvefotos af Ole Langstrup Petersen.
8 s. Hasle Menighedsråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G ullanders Bogt rykkeri, Skjern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mollei; Lnrs l&ru/f Identitet- malerier nf Lyr Hansen. Udstillingskatalog (29. november 1998-3 1. januar I 999). Ill. 48 s.
Bornholms Kunstmuseum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0111/Host skitser på Gudhjem Museum.

Dnhlin, Dorte, Mogem Moller og Kasper Nejer Olsen:
MoDi MunDi. Udscillingskacalog (9.8.-27.9. 1998).111. 48 s.
Bornholms Kunstmuseum og Vescsjællands Museum . . . . . . . . . . .

Mnthiesen, Eske K: Den blå kyst. Nytår 1998. Digte. 30 s.

54,48,48,268,-

Ju11i, Djom: Bisseline. Børnebog. lll. med regninger (i farvet ryk)

af Bene Kaas. Ny udg. A4. 48 s. Bornholms Tidendes Forlag.
O gså svensk og rysk udgave.

Listeu omjimer boger nfnl111en i literesse og bringes med forbehold
forfejl og priw1dri11ge1:

290,-
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Folk vi husker
Portrætter affødte ogførde bornholmere afgået ved døden
i perioden 1. september 1997 til 31. august 1998
Henvendelser om denne rubrik kan rettes til:
Eyvind L. Lind, Smedegade 6, 3782 Klemensker, tlf. 56 96 64 68 eller
Jens Sørensen, H aslevej 16, 3700 Rønne, df. 56 95 30 72

Henrik Albinus, Park-vej 2, Svaneke.
Tidl. Sr. Pilegård, Bodilsker. Major
af reserven, ingeniør, gårdejer. Tic!J.
mecll. af Nexø bydd og form . for
Nexø Billard Klub.
20. mam 1928-2. sepr. 1997.

Erik A. Andersen, Paradisvej 51,

Knrl forgen Ager Andersen, Hallem arksvej 15, Nyker. H usmand og

Birte As1111111d, Østergade 10, Rønne. Gi~ med dommer Find
Asmund i 1942 . Tidl. medarbejder
i Undervisningsministeriet.
13. okt. 1911-25. febr. 1998.

John111m Bach-Svendsen, Godthåbs-

Hanne Bloch, Skyttevænget 1, Gudhjem. Biolog, cand.scienc. Døde
ved flystyrt i Colombia pil vej ri! ar
genoptage narurbevaringsarbejde i
Ecuador.
22. marrs 1959- 20. april 1998.

Ej11nr F. Cederbind, Nordlyst 18,

biavler.
17. marcs 1925-7. nov. 1997.

Borge Bertelsen, To rneværksvej 28,
Rønne. Sradsgarrner i Rønne 1990-

96.
28. okc. 1931- 11. sepc. 1997.
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Rønne. Overposcbud og filmoperatør i Rønne Bio og Raaclhusrearrer.
Besryrelsesmecllem i Forsvarsbrødrene.

Erik August Andem11, Voldgade 65,
Rønne. Tømrermester, faglærer ved
AMU-Centret i Rønne og sprængningsekspert.
30. marts 1935-19. maj 1998.

Henning Andersen, Smallesund 81,
Rønne. Forretningsmand - indehaver af firmaet LAXOL, Rønne havn.
24. juli 193 1-8. okt. 1997.

18. nov. 1916-1. jan. 1998.

vej 59A, Østermarie. Bygm ester.
Besryrelsesmedl. i Evangelisk luthersk Missionsforening.
24. juni 1922-7. juni 1998.

Rønne. Blo msterhandler. Lokalfo rm. for Dansk Blomsterhandlerforening og m ecll. af Odd FeUow
Logen og Rønne Skydeselskab.
10. ju ni 1912-23. april 1998.

Ellen Benediktsso11, Hillerød. Tandlæge, dr.med.denr. - med klinik
1940-50 i Storegade 41, Rønne.
Under Anden Verdenskrig fo rm. for
Danske Kvinders Beredskab.
3. aug. 1905-9. dec. 1997.

Thorkild Christensen, Smålandsvej
20, Rønne. Tømrer og snedker senere
abonnementsmedarbejder
ved dagbladet Bornho lmeren. Æ resmedl. i Bornholms Musikamatører.
23. juni 19 14-12. okt. 1997.

John Christiansen, Fyrrevej 4, Rønne. Blikkenslager. I Aere perioder
form. i fagforeningen Blik & Rør.
Besryrelsesmedl. i Boligselskaber af
1942 og form. for samme 1981-97.
23. maj 1926-17. april 1998.

Hanne Christo./ferseu, Rugmarken 6,
Rønne. Pædagogmedhjælper i Vuggestuen Rønne Nord og tilllidsrepræsemanr i »Børn i Weekendple-

Finn Clausen, Kaprensgaran 3, R:i:i,
Sverige. Fra 1982 skibsfører i svenske rederier. Tidl. styrmand i
Dampskibsselskabet af 1866 og
BornholmsTrafikken.
30. aug. 1937-14. jan. 1998.

Christian Drewes, Oksemyrevejen 3,
lbsker. Skibsfører. Ansat i Dan1pskibsselskabet af 1866 og BornholmsTrafikken 1945-78. Best.
medl. i Danmarks Skibsførerforen.
20. aug. 1912-8. aug. 1998.

Peter Valdemar Eliasen, Søborgscræde 7, Rønne. Lektor, cand.mag. i
dansk og engelsk. Instruktør, aktør
og bestyrelsesmed!. Rønne Theater.
Medstifter af Rønne Byforening.
29. dec. 1919- 30. okt. 1997.

Grethe Qvortrup Espersen, Bodernevej 20, Aakirkeby. Chefjordemoder.
Hædret med Dronningens Fortjenstmedalje i sølv.
6. jan. 1926- 14. okt. 1997.

Knud Fiil, Tejnvej 43, Allinge. Tidl.
ejer af Hotel Sandkås, Hotel Abildgård og Bornholms Dyrepark. Fhv..
form . for Sanwirkende Bornholmske Turistforeninger.
11. april 1924-1.april 1998.

Anne Fuglsang, Møllevangen 39,
Knudsker. T idl. Knudsker Købmandsforretning. Aktiv i spejderbevægelsen og Ser. Georgsgildet.
30. aug. 1920-27. okt. 1997.

Peter Gornitzka, Aasen 26, Nexø.
Civilingeniør og bogtrykker.
14. dec. 1939- 13. aug. 1998.

Gunnar Hansen, Lilie Torv 5, Rønne. Skoleinspektør ved Østre Skole
1970-90, ejer af Janrzens Hotel,
G udhjem 1985-94. Medl. af Odd
Fellow Logen og Set. Georgsgildec.
30. juni 1920- 19. aug. 1998.

Helmer Hansen, Strandvejen l 20,
Rønne. Konsulent ved Bornholms
Landøkonomiske Forening. I stiftende bestyrelse for - og æresmedlem i Bornholms Travselskab.
25. jan. 1919-1. dec. 1997.

Jo1gen Sanne Hansen, Almindingsvej
37, Aakirkeby. Emrefrenør.
3. aug. 1943-3. apri 1998.

Knud Hansen, Povl Ankers Vej 25,
Muleby. Gårdejer. Tidl. Duegård,
Østermarie. I en årrække forvalter
på Sofienborg, Sjælland.
20. febr. l 924-29. aug. 1998.

Ole Peter lava Hansen, Torvegade
13, Øsrermarie. Overlærer ved
Øsrermarie Skole.
24. maj 1925-24. jan. l 998.

Peter Skovgaard Hansen, Lærkevej
I 4, Rønne. Lektor. Gymnasielærer
ved Rønne Statsskole/Bornholms
Amtsgymnasium l 972-97.
9. aug. 194 1-7. sept. 1997.

Leif Kenneth Holm, Stumpegade 7,

je(c,

22. juli 1958-25. febr. 1998.

Rønne. Salgschef. Leder af Rønne
Varmeforsyning. Medlem af Odd
Fellow Logen.
25 . sept. 1939-1 5. aug. 1998.

JUL PA BORNHOLM

61

Karl Ejnar Ipsen, Stormgade 36,

Ancher Jensen, Tofrevcj 2, Gudhjem.
T ømrer og snedker. Fra 1968-80
ejer af Pension Mølleglimt i Gudhjem. T idl. form. for Gudhjem
Brugsforening.
5. jan. 1930-7. maj 1998.

A1111n Michella Jensen, Møllebakken
10, Gudhjem. Tidl. Gothegård,
Klemensker 1930-67 .
18. okt. 1906-28. juni 1998.

A me Preben Jens/!//, Hadsund, tidl.
Svaneke. Major. Forremingsfører
for Svanekegården. Militaryryner
ved de olympiske lege i Rom 1960.
23. febr. 1932-30. nov. 1997.

Peter Mohr C/11: Joensen, Kirkebakken 2, Svaneke. Skibsfører. 1 mange
år tilknyttet DFDS.
30. aug. 1905-15. april 1998.

Ame Jorgemen, Skr. Morrensg:ide
16, Rønne. Forpagrer af resrauranten i lufthavnen, Rønne. Lokalform. og landsform. i Afasi-foreningen.
18. marts 1927-5. maj 1998.

Bertel Jo1gemen, Frydenlundsvej 5.
Rønne. Fhv. direktør for keramikfabrikken Søholm. Form. fo r Rønne
Turistforening og medl. af erhvervsrådet.
15. mam 1926- 12. mans 1998.

Bodil FischerJorgemeu, Zahrtmannsvej 2, Rønne. Tandlæge i Rønne fra
1947.
19. aug. 191 3-12. nov. 1997.

Paul J1Jrgemen, Silkegade l l, Rønne. G:'l.rdejer. Tidl. Almegård,
Vestermarie. Medl. af Nylars sogner5d i to perioder 1954-58 og 196270. Bhs. amtsråd 1966-1982.
7. juni 19 18- 22. marts 1998.

Aage Kjol/e1; Bækken 12, Rønne.
Borgmester i Rønne 1970-74 og
medl. af Rønne byråd gennem 28
år. Hovcdbesryrelsesmedl. i Sømændenes Forbund.
23. okr. 1903-14. april 1998.

Otto von Klocke1; København. Danseinst ruktør. Ansat ved Københavns
Danseinstirut - senere selvstændig
med danseskole på Nørrebro. Danser på Pamomimeteateret i Tivoli.
23. april 1909- 11. jan. 1998.

Sor/!// Peter Koch, Ejnar Mikkelsensvej 13, Gudhjem. Skibsfører.
Medl. af AJlinge-Gudl1jem kommunalbestyrelse fra 1978. Medl. af
Bornholms amtsråd fra 1978.
7. maj 1932-3. april 1998.

Hnm A11ro11 Koefoed, Højløkke Alle
2, Odense. Lektor v. Odense Unv.
Forf. til lærebøger i dansk f. udlændinge og bøger om bornholmsk litreracur, sprog og stednavne.
19. okt. 1922-13. okr. 1997.

Svend Ange Koefoed, Nordskovvej
27, Rønne. Elektrotekniker. AJn iv i
modstandsbevæg. li. Anden Verdenskrig og delingsfører og sprængni ngsekspert i Hjemmeværnet.
4. sept. 1920-7. aug. 1998.

Keld Kofoed. Myregårdsvej I, Østermarie. Fhv. uddeler i Ø m.Brugsf..
Form. for Øm. skoles forældreforening og iniriativcager og form. for
Østermarie Erhvervsgruppe.
4. nov. 1938- 18. april 1998.

Ange Anker Kre11tzbe1g, Pæretræsdalen 24, Rønne. Maskinchef. Ansat i
Dampskibsselskaber af 1866/ BornholmsTrafikken 1950-90 - senest
med tjeneste på M/F Povl Anker.
25 . okt. 1925- 18. febr. 1998.

Nexø. Tømrer og snedker. Tidl.
form. for Snedker og T ømrerforbundet. Stifter og leder af Martin
Andersens Nexø' s Mindescuer.
5. jLdi 1925-18. jan. 1998.
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Valborg Krogh-Hansen, Toldbodgade 1, Nexø. Sygeplejerske. Klinikassistent hos læge John Kildorf, Nexø.
2. juni 1920-23. nov. 1997.

Kenneth K11hre, Stokkekildevej 11 ,
Aakirkeby. Byggetekniker og glarmester. Indehaver af firm aet Bornglas, Aakirkeby.
24 . nov. 1951- 9. febr. 1998.

Lis Kure, Lersøvej 15, Rønne. Ass.
Bornholms Cenrralsygehus. Tidl.
afdelingsform. i H K, Bornholm og
medl. af hovedbesr. Næstform. i
Nyreforeningen Bornholm.
14. jan. 1931- 10. febr. 1998.

Henning Koie, Christiansø. Billedkunstner, d igter, forfatter, komponist.
I. april 1913- 3. sepr. 1997.

LeifLam, Zallrtmannsvej 2, Rønne.
Sognepræst i Ø stermarie 1968-76.
Tidl. sømandspræst i Hamburg og
Rotrerdam, sognepræst i Sundby og
Vigerslev.
8. juli 1906-19. febr. 1998.

Hans Fait L11rsen, Høiers Gård,
Allinge. Malermester.
11. juli 1917-30. sept. 1997.

Thorgny Lamn, Toftelunden, Hasle. Smedemester i Rønne gennem
40 år - med speciale i service og salg
af landbrugsmaskiner.
20. sept. 1915-9. maj 1998.

Johnny Borgstrom L1111d, Paradisgade
21, Rønne. Sryrmand. Kontorchef i

Jorgen Kongshoj Mmrnssen, Mallor-

N yboes Auto. Aktiv i Skipperforeningen, Vendekredsen, Marineforeningen og Mesters Venner.
6. juni 1943- 13. febr. 1998.

Bent Madel1111g. Ølenevej 34, Aakirkeby. Lærer v. Aaker skole 1966-71
og derefter ved Pedersker skole.
Bibliotekar på Pedersker bibliotek
1975-95.
8. febr. 1938- 30. maj 1998.

ca. Journalist ved Bornholms Tidende. Lokalredaktør på Nordbornholm 1979-96. Redaktionssekretær.
Tidl. indeh. af Pension Langebjerg.
8. nov. 1936-14. aug. 1998.

Anker Mogeme11, Toftegården, H as-

Ernst Mortemen, Nørregade 14,
Rønne. Maski nchef og maskininspekrør i BornholmsTrafikken. Som
sagkyndig tilknyrtet Sø- og H andelsretten.
28. juli 1914-16. maj 1998.

Lisbeth Munch-Petmen, Ejnar Mikkelsensvej 4, Gudhjem. Keramiker.
Medst. Bornholms Kunstforening.
Tudelt Statens Kunstfonds hædersydelse m.m. A. priser og legater.
16. nov. 1909- 14. dec. 1997.

Algot Mt1mson, Havnegade 16,
Allinge. Stenhugger og kasserer i
stenhuggernes fagforening. Tidl.
lokalmedarbejder ved dagbladet
Bornholmeren.
23. dec. 19 12-6. nov. 1997.

lise Zenia Kristensen, Grønnegade 2,
Rønne. Tidl. tilknyttet VVS-firmaet Rudolf Kristensen & Søn i Møllegade 22-24, Rønne.
6. jan. 1934-7. dec. 1997.

Orla Kure, Eriksvej 8, Rønne. Købmand. Indehaver af købmandsforretningen, Haslevej 79, Rønne

1956-89.
22. aug. 1928-9. dec. 1997.

le. Tidl. den nedlagte Nyker Vestre
Skole. Tømrer og bygmester. Dyrkede som pensionist en særlig interesse for Bornholms bautasten.
5. juli 1903-14. juni 1998.
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Hnmld Nielsen, Degnebrovejen 9,
lbsker. Vognmand.
13. maj 1922-24. juni 1998.

Heimdalsvej 5,
Rønne. Urmager. Indehaver af firmaer Balancen, Lille Torv, Rønne.
28. marts 1940-10. april 1998.

Helen Frances Olesen, Nordskovvej
7, Rønne. Kiropraktor. Tidl. med
klinik i Hafniahus, St. Torvegade
36 B, Rønne.
23. april 1909-16. juli 1998.

Poul Petersen, Frederiksberg. Journalist. Udd. v" Bhs. Avis og andre

Hnrdy Rome1; Albrer Wolfsensgade

RolfRomu, Rønnebærvej 71, Holte.
Fotograf. I 1980 'ernc form. for
Dansk Filmfotograf Forbund. Tildelt Ankerstjerneprisen 1997.
I. april 1926-29. dec. 1997.

provinsblade. Senere ansat på Berlingske Tidende og sidst som Politikens Christiansborg-journalist.
13. marts 1925- 28. jan. 1998.

Hedvig Johnmic Koefoed Sjoln11de1;
Kystparken 11, Rønne. Ansat af
DBJ som besryrer af srationerne
Almindingen,
Kannikegård og
Bodilsker.
24. april 191 2-25. okt. 1997.

Thor Vest, Bøgevej 4, Nylars. Gartner. Tidl. ejer af gasmerier Skovminde i Lobbæk. Besryrelsesmedl. i
GASA.
17.aug.1918-20.juni 1998.
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Fmnk Nygnnrd,

5, Svaneke. Slagter, turistbuschauffør og i næsten 50 år rådhusberjenc
ved Svaneke rådhus.
5. april 1922- 28. febr. 1998.

Evnld Jorgen Pedenen, Østergade
28, Aakirkeby. G5rdejer. Tidl. Sønderg5rd, Østermarie.
7. april 1905-6. juni 1998.

Cnrl Johnn Schnrling. Villa Blykobbe, Abyvej 1, Rønne. Pastor emeritus. Tidl. sognepr. v. Højdevangskirken på Amager og i Ålholm. Tjeneste i Sydamerika.
22. sept. 1908-5. juli 1998.

Olnf Runge Svendsen, Almindingsvej
4, Øsrcrmarie, Gårdejer. Tidl. lscregård. Medl. af Østermarie sogneråd
1954-70, form. f. ligningskomm issionen i Allinge-Gudhjem 1970-82.
25. maj 1909-13. okt. 1997.

Hedvig

Thomsen, Brøndshøj 7,
Rønne. Medindehaver af firmaet
T homsens Ure og Oprik, St. Torvegade 14, Rønne.
10. dec. 1913-13. sept. 1997.

Knren Thorsnge1; Nyvej 40, Aakirkeby. T idl. overlærer ved Aakirkeby
Borger- og Realskole.
3 I. okt. 1896-9. marts 1998.

Holger Vesth-Ht111sen, Lyngby. Civilingeniør. Medvi rkede i 1945 ved
genopbygningen af Rønne.
6. april 19 16 - 11. febr. 1998.

Knrl Henning W'esth, Ørnevej 16,
Vejle. Vicetoldinspektør.
30. jan. 1917- 2. nov. 1997.

Kimen Winklei; Sandflugrsvcj 11,
Rønne. Lektor, cand.mag. i musik
og rysk. Gymnasielærer ved Rønne
Statsskole 197 1-88. Leder af Rønne
Baptistkirkes kor.
13. maj 1937-2 1. okc. 1997.

ILSTED BECH
Fotografisk atelier

Fotoarbejde
på 1 time ...
Fotoarbeit in 1 Stunde
Photo work in 1 hour

Portrætfotografering
Pasfoto
Teknisk
Reklame
Illustration

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

©> PhotoCare

-fortJi fivet ikke kan lages oml

Store Torv 4 · 3700 Rønne · Tl f . 5695 5454
Snellemark 41 · 3700 Rønne ·Tlf . 5695 0552

»Ord lever længere end gerninger«
(Pindar - græsk lyriker, der levede fo r 25 00 år siden)

SØREN WOLFF K OMMUNIKATION • HOVEDVAGTSTORVET • SØNDERGADE

16 • RØNNE

T LF. 5694 1005 • FAX 5694 11 21 •E-POST: wolff@wolff.nu
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Belysninger
Industri-installationer
EDB-installationer
El-installationer
Processtyringer
Antenne-anlæg

CITY WALKER

699,-

Priserne e r vejl. udsa lgsp riser

Centrum Sko
Torvegade 6 · 3700 Rønne
Telefon 56 95 22 44

GRAND CRU
Grand Cru sæt:
Holder m. 4 dele 869,-

Proptrækker - 299,a:
UJ
(.'.)

(.'.)
<(

CD

:.::
a:
UJ

..

z

(.'.l
(/)

UJ

0

Folieskærer - 169,-

•

Karaffel - 169,-

Kuvertkarafler, 2 stk. - 199,-

•

Vinprop - 149,-

0

lnSplTll;"{~_Q.!!
lille Torv 1 · 3700 Rønne· Tlf. 56 95 01 11

66

JUL PA BORNHOLM

Hos os finder
du altid
de nyeste bøger:
SKØNLITTERATUR
FAGBØGER
BØRNEBØGER
Lærebøger til dit studium
skaffer vi gerne hjem

Flot lædervareafdeling
STORT UDVALG I:
Tegnebøger - Dametasker
Attachemapper - Rejsetasker
Kufferter & Skoletasker

fr<

Stort udvalg
i kontorartikler
Kopipapir - Printerpapir - Kontorstole
Regnemaskiner - Skrivemaskiner

ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKIRKEBY. TLF. 56 97 40 05 ·FAX 56 97 40 76
E-mail: Aakirkeby-Boghandel@bornnet.dk

www.bornnet.dk/aakirkeby-boghandel
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RØNNES HOTELLER
Rønne Nord

Ved skov og strand
Høj gastronomisk standard

R Ø N N E

u

.....

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 03 14

I Rønnes centrum

Hotel ***
Hoffmann
NOR. KYSTVEJ 32 · DK-3700 RØNNE
TLF. +45 56 95 03 86 · FAX +45 56 95 25 1 5

Tilbyder i alt 300 værelser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser, lejlig heder og suiter - alle med
bad, toilet, telefon, TV med satellitkanaler. Mange af værelserne har desuden balkon og havudsigt.
Alle hoteller har moderne konferencefaciliteter. Hotellernes faciliteter - bl.a. Fredensborgs tennisbane, Gritfens svømmehal og specialarrangementer som Gritfens lørdagsdans og Fredensborgs
jule- og nytårsarrangementer - er et tilbud til alle gæster på hotellerne .

Fællesbooking: Tlf. +45 56 91 44 44 · Fax +45 56 95 03 14

Velkommen til Rønne og Bornholm
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Valg af revisor er en tillidssag
Vi kan tilbyde assistance til

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

Revisionsfirmaet Jens Finne

•

v. registreret revisor FRR Jens E. H . Finne

Tornegade 4 2 • 3700 Rønne · Tlf 56 95 61 11
Fax 56 95 56 20

Revisionsfirmaer Jens Finne beskæftiger p.t. 9 medarbejdere, heraf 6 registrerede revisorer, og vor klienrkreds er bredt sammensat

D agblade

•
•
•

Ugeblade

God jul
og
godt nytår
ønsker

•

ØENS
BOGBINDERI

RÅDHUS·
KIOSKEN - -.....

ApS

Månedsblade

Alt i udenlandske aviser
og tidsskrifter

•

Stort udvalg i modejournaler

Øens største udvalg i
cigarer, cerutter, tobak, vin og spirituosa
Alt i piber og rygearcikler

I

Brogade 10 B

3782 Klemensker
Tlf. 56 96 66 66

SNELLEMARK 34
Aut. tips- og lotto.forhandler
Telefon 56 95 07 66
- står altid til Deres tjeneste!
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HUGO BOSS på Bornholm

BOSS
H U G 0

B 0 S S

HUGO BOSS
FALBE
BÅUMLER
DAVINCI
BRUBAKER
PHILMONDO
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St. Torvegade 1 · Tlf. 56 95 26 33
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: Her er sund mad billig...
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Kom og smag
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56 95 05 28

VERDENSMESTER-OSTEN!

•
•
•

BORNHOLMSK OST
er blandt verdens bedste - direkte fra eget ostelager

•

•

KRØLLE-BØLLE SOFTICE

OSTEHJØRNET

•

•

- en ægte bornholmsk specialitet...

Østergade 40 . 3700 Rønne . Tit. 56 95 05 99

•

••••••••••••••••••••••••••••••••
VI HAR CYKLER
- til hele familien •••

MTB, ATB, Sports, Club
og Børnecykler •••
EVERTON - WINTHER
NISHIKI
CANNONDALE
TREK - BATAVUS m.fl.

Stort
udvalg i
Baby-og

Bømeudstyr

Se efter navnet:

SALG - REPARATION - UDLEJNING

Bornholms Andelsmejeri

CYKEL CENTRET

Klemensker · Telefon 56 96 62 00 · Telefax 56 96 6 1 16

Søndergade 7 • 3700 Rønne • Telefon 56 95 06 04

JUL PA BORNHOLM

71

·SALG
•SERVICE
• TILBEHØR

XEROX
KONTORMASKINER
Aut. forhandler & servicecenter

COMPAQ
Aut. forhandler & servicecenter

Aut. systemcenter

produkter

CASIC
KASSEAPPARATER
KASSESYSTEM ER
Aut. forhand ler & servicecenter

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

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

Deres totalleverandør
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