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Sådan .uskikkelighed
Lektor d1:phil. EBBE GERT RASMUSSEN har i Landsarkivet i Lund, lunds Domkapitel fundet
breve fra Liibeckertiden, derfortæller om en vielse i Vestermarie Kirke, der ikke fulgte ritualet
og efterfolgende gav præsten svære anfagtelse1:
Det blev til en sag, der, læst og fortolket af historikeren, i et lysglimt får nogle almuefolk og et
hjørne afhverdagslivet på Bornholm i 1500-taffet til at træde ud afglemselen. j s

»Nu imod allt dette bekender Jag oc vitmer
paa min Samuittighed oc C h ristelige loffue,
ad aldrig bad naagen Erl ig mand el ler qvinde
meg naagen riid liuse fo r de co forne Uep] oc
margrete " .« (sognepræst Jens H ansen ål
Vesrermarie kirke 1574 4/3).

I den bornholmske historie var
1570' erne et begivenhedsrigt årti.
Gennem næsten to generationer
(siden 1525) h avde øen været pantsat til Lilbeck som det danske riges
afbetaling fo r hjælp cil fo rdrivelsen
af C hristian II. Men nu begyndte
d et endelig ae lysne for bornholmern e. De vejrede morgenluft i takt
m ed hansestadens tiltagende svækkelse. Således forblev købstadsborgeres selvtægt mod de liibske krambod er i Rønne kort fø r jul 1573 ustraffet. Symptomatisk h avde regeringen
længe holdt lav profi l; fø rst det følgende år (1574) tog man initiativ til
d e realitetsforhandlinger med Liib eck, der to år senere resulterede i
ophøret af fremmedherredømmet.
Ø en blev hermed atter indlemmet i
d et danske rige. I
Som i årene 1945-46 således også
d engang; førs t sent mandede regeringen sig op. Normal t er det i
København mest bekvemt at se bort
fra landsmændene på klippeøen i
øst, når det da ikke ligefrem drejer
sig om kærkomne skatter og afgifter.
Den vestdanske ligegyldighed er
som bekendt heller ikke ukendt i
vore dage til de fleste bornholmeres
frustration.
Var således året 1574 d ramatisk i
øens »store« histo rie, gjald t det såmænd også i dens »lille« historie.
Thi den bornholmske hverdag
kendte naturligvis - dengang så vel
som nu - til voldsomme indslag i

menneskenes trælsomme tilværelse
både på land og i by. Sådanne tildragelser h ar utvivlsomt haft større
følelsesmæssig indvirkning på menigmands tilværelsestolkning og dermed været bestemmende fo r hans
eller hendes adfærd over fo r dem
selv, over fo r andre og over for
samfundet som helhed. Sjældent er
det imidlertid historikeren foru ndt
at være vidne til sådanne rystelser i
hverdagslivet. Og sjældent dukker
personlige problemer og kriser op
fra glemselens mørke. Og dog.

SO GNEPRÆSTENS SKRIVELSE
Torsdag 4. marts 1574 blev det psykiske pres for meget fo r sognepræsten i Vestermarie, Jens Hansen.
D e sjælelige anfægtelser, der længe
må have plaget hans samvittighed,
fik nu luft. Sine bekymringer gav
han ud tryk fo r i et åbent brev til den
gejstlige øvrighed, domkapitlet i
Lund; den bevarede skrivelse, der
fylder næsten to hele foliosider, er trods den noget med tagne skikkelse
hvor enkelte dele af teksten er forsvundet i vore dage - et tydeligt vidnesbyrd om de anfægtelser, forfatteren havde kæmpet med, og den
alvor han lagde i sin indberetning til
stiftsmyndigheden: Brevet er - ret
usædvanligt fo r sin cid, hvo r gotisk
håndskrift ellers var det fremherskende - udfærdiget med latinske
bogstaver og til sidst forsynet med
rester af præstens embedssegl. 2
I brevet åbenbarer den beklemte
sognepræst den sag, som havde pint
ham alt fo r længe. For år tilbage var
han nemlig kommet til at svigte sin
em bedspligt.

DEN PÅTVUN GNE VIELSE
Som luthersk sogn epræst tog han
naturligt sit udgangspunkt i Kirkeordinansen, det omfattende lovgivningsarbejde, der 1537 /39 havde
fastslået den lutherske refo rmatio n i
D anmark. H eri var udtrykkeligt også blevet nedfældet de nye evangeliske regler fo r ægteskabs indgåelse: At
de, der lovligt har trolovet sig, ikke
må indgå ægteskab mod deres vilje,
hvem de er undergivne, eller hvis
ægteskabet ikke forud er blevet fo rkyndt i ki rken.3 D et var netop denne lovbestemmelse, der tilgodeså
husbonds (og madmoders) myndighed i landbosamfundet, som hr. Jens
var kommet til at overtræde. Som
præst havde han ladet en vielse fo retage uden den forud påbud te lysning i kirken.
Forhistorien var - som brevet videre fortæller - at en række »Erlige
mend«, Vestre Herreds tingfoged
Hans Pedersen, Ves termarie sogns
sandemand Esbern Kofoed, sognemændene Abraham H ansen og
Lavrids Jensen, Jep N ielsen i Nyker
og Gere Eghoff, borger i Rønne, i
Schweder Kettings tid som Liibecks
høvedsmand på Hammershus (1556
- 72/3), var kommet til ham med
det pinlige anliggende. N ogen n ærmere tidsfastsættelse er ikke angivet.
D e betroede nemlig præsten, at
sognebørnene jep Jensen og kvinden
Margrete Inger - om sidstnævnte oplyses i en parentes, at hun havde
taget livet af sic barn, antagel ig frugten af ec tidligere forhold - noget i
fo rvejen var blevet fo renet i ægteskab på Ham mershus på en ret ejendommelig måde: D eres h ænder var
blevet lagt sammen, ligesom de havJ UL PÅ BORNHOLM
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de taget hverandre i favn, hvorpå der
var blevet skænket øl til »gledskaff «
Før herredsfogden (Hans Pedersen)
og sandemanden (Esbern Kofoed)
atter havde fo rladt slottet, havde de
givet Ketting håndslag på, at Jep
skulle lade sig vie til kvinden Margrete Inger inden 14 dage.
D et lå altså i aftalen, at ægteskabet
mellem de unge folk fra Vestermarie
skulle have gejstlig velsignelse i fo rm
af den regelrette vielse i kirken. Først
herefter ville de - efter tidens opfattelse - være at opfatte som rette
ægtefolk.

Så vidt så godt. For i grunden var
det aftalte ægtesk ab - nøgternt betragtet - en forn uftig disposition set
med sognets øjne. H ermed fik man
nemlig lodset den noget løsagtige
Margrete Inger ind i et fas t ægteskabeligt forhold. Sognets øvrige beboere kunne herm ed drage et lettelsens
suk. H erefter ville der være en
ægtemand til at holde hende i
stram me tøjler. D ette har været
ræsonnementet. O g således er utallige ægteskaber blevet indgået - både i
by og på land - gennem utallige generation er. Oftest gik det godt, men
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Sidste side af Jens Hansens åbne brev 4. marts 1574 til lunde domkapitel
(Landsarkivet i Lund lunds DomkapiteL), hvor sognepræsten brodebetynget
redegjmde for sin embedsforsømmelse.
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naturligvis kunne det modsatte også
hæn de. H vad omgivelserne i vort
tilfælde ikke ku nne vide fø r senere
var, at det gamle ordsprog her blev
skinbarlig virkelighed: »Krage søger
mage« .
Det var imidlertid alt det, der
siden fulgte heraf, der år senere blev
for meget for sognepræsten. Og det
var det, han ville tilstå med sit brev
til stiftsøvrigheden: Han bekendte
og bevidnede her på sin samvittighed og de kristelige love, sikkert de
kirkelige bekendelsskrifrer han som
præst var forpl igtet på - som indledningscitatet siger - ar ingen ærlig
man d eller kvinde havde bedt h am
om at lyse for de om talte personer,
ej heller ar han af andre havde hørt
om deres trolovelse med henblik på
lysning, ligesom han aldrig havde
hørt om eller spurgt efter, om nævnte Jep Jensen ved ærlige mænd havde
bedt den omtalte Margrete Inger om
ægteskab, som »mand pleier loffiige
at giøre«.
Nu for undrede det derfor stodigen sognepræsten, ar nogle rø r vidne
og sige, ar de omtalte personer er
kom met sammen i ægteskab med
begges vilje og utvungne. Men når
han på sit embedes vegne alligevel
havde fo retager kirkevielsen, hang
der således sammen, at Jep Jensen,
der en tid lang ha.vde siddet i fængsel på Vallensgaard - Kettings ejendom i Aaker sogn, hvor han i øvrigt
ikke ville indgå ægteskab med kvinden - senere havde været på Slottet,
hvor han var blevet tilrådet af »Erlige men d« at passe på sit liv og gode
helbred.
D et lød jo ikke så behageligt med
disse korporl ige trusler over fo r Jep,
hvis han ikke gjorde, hvad der forventedes af ham. I så henseende må
det medgives præsten , at ungersvenden ikke stod brudgom uden anvendelse af tvang. Men han afdækker
ikke nærmere truslernes ophavsmænd; her kan vi kun gætte os til
deres identitet. Men det er næppe
galt, hvis vi forestiller os, at de
omtalte ærl ige mænd var de selvsamme, som oprindelig h avde indviet
hr. Jens i deres maskepi. Det følgende støtter den ne fo rmodning.
D erpå var herredsfogden (Hans
Pedersen) kommet til præsten palmelørdag med et brev fra Kerring,
der ligeud beordrede ham at vie de

Vestermarie Kirke set fra syd (efter Bornholms teldgamle
opmaalte og undersøgte af Hans I
Holm, 1878). Nogenlunde således så den middelalderlige
kirke, der nedbrødes 1883-85 for at blive erstattet med
den større nuværende, ud, da sognepræsten foretog den
ulovlige vielse under pres fra jurisdiktionsfogden og frem stående mænd i Vestre Herred; en oprindelig apsis var
dog allerede blevet nedbrudt 1861 til fordel for den
beskedne lige korudvidelse, som ses på tegningen.
Kirlubygningei~

to mennesker, der havde lovet hverandre ægteskab, den følgende dag;
hr. Jens skulle ikke bekymre sig om,
at der på forhånd ikke var blevet lyst
for dem i kirken, som der rettelig
burde gøres. Til sin egen undskyldning anførte sognepræsten en række
uomgængelige forhold, der i den
vanskelige situation havde været
bestemmende for hans optræden:
For det første var der dengang krig Den nordiske Syvårskrig (1563-70)
m ed Sverige - og ingen måtte uden
tilladelse fra herskabet forlade øen.
For det andet var der på den tid »en
behendelig regemente«, som således
havde præsenteret ham for en lodret
ordre fra den mand, der både var
høvedsmand og jurisdiktionsfoged;
sidstnævnte embede, der indebar
indseende med kirkens gods på kongens vegne, var også besat af Ketting
i disse år (1565-72). For der tredie
havde præsten været bekymret for
Jep Jensen, hvis vielsen ikke var blevet til noget. Over for air dette havde han bøjet sig; da »Haffuer Jag
giort effter min Embedis viis«, slutter præsten brødebetynget sin sagsfremrilling.
Men beskæmmet føjede han ri!:
Hvad der i denne handel er sket
mod ordinansen, skal Gud vide, er
mig »Høilige oc Sorgelige« imod,
»marten gick for Konsten.« Hvis
min ringe forbøn og skrivelse, ligeledes »ringe forstand oc tillraadellse«
var blevet respekteret, sukkede han,
»da Skullde Saadan vskickeligHed
alldri Skeet« .

I sognepræstens afsluttende, angerfulde vurdering af, hvad han var
blevet vikler ind i, kan eftertiden
ikke være meget uenig, når den
anlægger datidens målestok. For i
dette samfund var præsten den eneste ekspert i sognet, man kunne ty
ril ri! løsning af allehånde problemer, kirkelige så vel som samfundsmæssige. Følgelig burde hans adfærd
være etisk uangribelig. Men som
sagen unægtelig havde udvikler sig,
var der - om hans forklaring står ri!
troende - ikke megen tvivl om hans
fejltrin. Ved at bøje sig for magtsproget i en ægteskabssag havde han
som sognepræst ikke alene overtrådt
kirkeordinansens anvisninger og
bekendelsesskrifterne, men også
optrådt moralsk urilbørligr. Eller
udtrykt med andre ord: Ved at have
undladt den påbudte lysning forud
for den forrettede vielse havde han
både svigtet sit præsteløfte og krænker den offenrlige moral. Ikke så
sært at der nagede ham. Det passerede var i sandhed upassende.
HENSIGTEN MED
PRÆSTENS SKRIVELSE
Inden Jens Hansens åbne brev
afsendtes til sit bestemmelsessted,
blev det læst på Vestermarie Sognestævne midfaste søndag (2 1. marts)
»udi Mange sogne Mendtz anhøring«, som degnen Mads udtrykte
det. Denne oplysning har vi fra hans
samtidige påtegning på brevets bagside. Sammesteds ved vi - fra en anden påtegning - at skrivelsen op-

læstes for kapi tlet ved Lund Domkirke Johannes, altså Set. H ans dag
(torsdag 24. juni).
Da den brødebetyngede hr. Jens
havde betroet sig til papiret hin 4.
marts 157 4, var det dagen efter
Tamperdag (3.marts), og da brevet
senere forelæstes for domkapitlet,
var det tre uger efter den følgende
Tamperdag (2. juni). D ette sammenfald i tid er næppe tilfældigt.
Ganske vist bortfaldt i deres gamle
skikkelse ved reformationen de
gejstlige domstole med deres kompetence i sager om kætteri, trolddom, blasfemi, mened, åger, lejermål (uægteskabeligt samleje), hor,
blodskam, bigami m.v., kort sagt alle
de sager, der kunne henføres under
begrebet sacrilegium (lat. egtl. krænkelse af det hellige, men oversættes
her nok bedst med »blasfemi« i bredeste forstand). M en kirkeordinansen (1537139) fastslog imidlertid, at
præster i kirkelige anliggender skulle
tiltales for provsten eller superintendenten (biskoppen) i overværelse af
stiftslensmanden m ed appel til kongen, hvorimod de i verdslige sager
om jord og gæld skulle til tales for de
almindelige, verdslige, herreds- og
landsting.
Og vel ophørte samtidig stort ser
den gejsrlige jurisdiktion over lægfolk; men den bevaredes dog i ægteskabssager, der omfattede en del af
de ovennævnte blasfemisager. Disse
skulle i henhold til Ribeartiklerne
1542, et tillæg til ordinansen,
pådø mmes af særlige domstole, der
JUL PA BORNHOLM
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Bonde fra det 16 årh. (efter A. l assen
og 0. Krarup Pedersen: Slægtens spor.
Gyldendal 1963 p. 26). Den lille tegning kan give en fornemmelse af,
hvad der trods alt også beskæftigede
kvindebedåreren, Jep Jensen.

bestod af stiftslensmanden og et
antal gejstlige, enten domkapitlet
selv eller de lærde mænd eller sognepræster, der boede nærmest stiftsbyen. Disse domstole benævntes Tamperret og afholdtes fire gange om
året på de såkaldte Tamperdage (af
quatemper, der udledes af der latinske quattuor tempora: De fire
tider). 4
Med det åbne brev har det været
Jens H ansens h ensigt at henskyde
sin embedsforsømmelse til behandling og afgørelse i dens rette regi,
camperretten. Og det var godt nok.
Men samtidig havde han unægtelig
afsløret, hvad der længe var gået i
svang på den fj erne klippeø. O g hermed var andre personers mislige
gøren og laden med et slag blevet
bragt for dagens lys.
IÆGMÆNDENES SKRIVELSE
Antagelig var den lundensiske tamperret i juni 1574 noget forsinker i
forhold til kalenderens Tamperdag
(2. juni). For påfaldende er, ae selvsamme d ag, 24. juni, da vescermariepræscens brev blev forelæst her,
var nøjagtige det sam me cilfældec
med en anden skrivelse fra Bornholms Vestre H erred. Og de to
bornholmske henvendelser omhandlede ret beser det samme spørgsmål.
Det er givet, ae oplæsningen af
præstens brev på sognestævnet midfaste søndag (2 1 marcs), der var blevet overværer af mange sognemænd,
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har rippet op i en kedelig sag, som
helse burde være forbigået i stilhed i
al evighed. Men sådan gik der ikke.
Tilmed viste der sig h er et par måneder senere, ae sagen gav anledning til
fornyet røre. D erfor ikke så sært, at
nogle af de implicerede har faet kolde fødder.
Torsdag 10. juni, Kristi Legemsdag, udfærdigede tingfogden H ans
Pedersen, Aakirkebys byfoged Paul
von Liibske og Abraham Hansen fra
Vestermarie - førstnævnte og sidstnævnte er gen gangere fra præstens
henvendelse - et åbent brev med
deres version af de bornholmske cildragelser.5 Det fremgår til fulde heraf, ae disse rummede andre, ikke
mindre alvorlige sider af problemer
end dem, Jens Hansen havde peger
på. Dee turde være givet, at en eller
flere af brevudseederne havde overværer oplæsningen af præstens brev
på sognestævner. O g bevidstheden
om , at deres lider flaccerende optræden i sagsforløber nu ville blive
bekendtgjort for scifcsøvrigheden,
kan meget vel have været det væsentligste motiv for dem cil selv ae
tage ordet, både for offentligheden
og for tamperrecten. I sidstnævnte
som et egendigt parcsindlæg eller
forsvar for deres optræden.
SAGENS VIDERE OMFANG
Samme dag dette brev, d er blot fylder en enkelt folioside, er skrevet
med gotiske bogstaver og stadig for-

synet med mærker efter udstedernes
segl, blev til, var der sket ubeh ageligt
nyt i sagen. Da var Margrete Esberns
datter - som vi genkender som Margrete Inger fra hr. Je ns' beretning kommet til dem og havde »vtthj
Sandru tth wednesbyrdt« betroet
dem, at Jep Jemen, tidligere Vestermarie sogn, »H affuer wered t Antagen vdij Horerij;« siden var han blevet viet cil hende, hvad brevudseederne af gode grunde ikke kunne
benægte. Men sandheden var, at
Schweder Keccing, der da var
høvedsmand her på landet, for nogle
år siden havde ladet antage en kvinde, Kirstine Oluf Anders, i sin tjeneste. Hun h avde vedgået, at samme
Jep J ensen »en tiidlang [havde]
Hafft Bolerij Mede H ende«. Derfor
var hun blevet indsat i tårn og fængsel - al tså på Hammershus. D a Jep
Jensen havde indrømmer, at der forholdt sig således, havde Ketting også
indsat ham, »fordij de ware paa Begge sijder echtefolck« .
H vor Jep Jensen med sin krænkede hustru, Margrete Inger, havde
slået sig ned efter ægteskabets indgåelse, lades vi uvidende om. Men
det er måske her, vi skal fo rstå deltagelsen af Aakirkebys byfoged (Paul
vo n Liibske) og de i der følgende
nævnte »gode venner«.
Men - fortsætter brevskriverne - så
har vi med flere gode venner - efter
Jep Jensens flittige bøn og begæring
- forhandler på hans vegne med
høvedsmanden, at han ikke fo rblev
arresteret. Og han havde lovet og cilsagc, at han herefter ville være hos
sin hustru, nævnte Margrete Esberns
datter og optræde overfor hende
som h an burde. På dette havde han i brevskrivernes nærværelse - givet
Ketting håndslag, løfte og tilsagn.
Således var han sluppet fri og kom
hjem igen, hvorimod nævnte Kirstine O luf Anders otte dage senere blev
ført fo r tinget - sikkert Hammershus
Broting - og efter tingsmændenes
dom hudstrøget og dømt af lander.
Hun var altså blevet pisker og derefter udvist fra øen.
Men nogen tid derefter - det drejed e sig om to år - har nævnte Jep
Jensen atter »Beleyed t« en pige,
Sidsel Anders datter, der var i tjeneste
hos hans stedforældre, således ae
»Hun Bekiender Honom siet Barn.«
For dette havde han ydet juris-

dikcionsfogden sagefald - hvad bøden nærmere bescod i, er der desværre ikke længere mulige ae læse på
grund af den på dette seed hele forsvundne tekst. Men tilsyneladende
slap den særdeles kvindelysme Jep
blot med en bøde.
Således var ganske artige ting
bragt til torvs. Thi ikke alene havde
Jep Jensen - ligesom Kirstine Oluf
Anders - begået ægteskabsbrud, men
- modsat hende - havde han ydermere bedrevet lejermål (samleje udenfor ægteskab) - tilmed i hele to sammenhænge. Hvad endelig angår den
krænkede Margrete Inger, der jo var
barnemorderske, er vore kilder tavse.
TIDEN OG DENS
TILVÆRELSESTOLKNING
Hvad sagen i sidste ende resulterede
i, ved vi ikke. Det samlede problemkompleks var såre omfattende. Det,
der i starten så ud til blot at være en
præstelig forsømmelse, viste sig ved
nærmere eftersyn at dække over
alvorlige brist i befolkningens
moralske adfærd. Og her var
præstens fejltrin for intet at regne
mod det uvæsen af hor og lejermål,
der synes at være gået i svang blandt
visse af samfundets medlemmer.
Jens Hansens embedsforsømmelse
var sket under et usædvanligt pres
fra både den kongelige jurisdiktionsfoged og sognebørnene, hvis velvilje
var nødvendig for præsten bl.a. i forbindelse med erlæggelsen af »offer«
ved særlige kirkelige begivenheder.
Han var klemt under et fælles tryk
fra både sin lovlige, af Gud indsatte
øvrighed og de menighedens får,
hvis hyrde han var sat til at være.
Derfor er hans handling forståelig.
Når Schweder Ketting optrådte så
h åndfast, kan det være et udslag af,
at han i bestræbelserne på at forsvare
slot og land under krigsforhold ikke
har ønsket kiv og strid til at gribe
forstyrrende ind.6 Og de vestermariebønders ligeledes kontante adfærd
kan tilsvarende tolkes som udtryk
for uvilje mod at påføre sognet
unødvendige sociale byrder. Også
dette er forståeligt.
Som tiden anskuede det,7 var Jep
Jensens, Margrete Ingers og Kirstine
Oluf Anders' fej ltrin ulige større end
præsrens. T hi disse tre personer
anfægtede med deres handlinger
direkte samfundsordenen. For denne

var der monogame ægteskab det skabt, men alligevel hjemfaldene til
eneste rette grundlag for forholdet synd i kraft af egne drifter og henmellem mand og kvinde. Kønslige vise til slid og smerte på en jord, der
samkvem hørte med andre ord alene
fremstod som flad, men alligevel
ægteskabet til og havde kun til for- som centrum i verden. Tidens eksmål at avle de børn, der skulle sikre perter, præsterne, hentede deres bogfremtiden. Ved at se stort på skriflige viden i den hellige teksc og
tens bud om ikke at bedrive hor anden litteracur, der byggede på
havde de gjort sig skyldige i den denne. Det var dette budskab, og
værst tænkelige synd, blasfemi. Den- decte alene, der scod cil troende.
ne forbrydelse henførte tidsalderen
Sådan havde der været middelalisær til de tilbøjeligheder kvinden - deren igennem.
Reformatio nen
ændrede vel ikke meget herpå. Men
som den syndige Evas datter - nærede. Kvinder, især enlige, var farlige i den bevirkede måske - med lutherdette mandssamfund med dets ind- dommens betoning af ungkarlen
groede forestillinger; frygten for kloPaulus' teologi og moral, der, når alt
ge kvinder og hekse var i det hele kom cil alt, var en videre fortolkning
taget udbred t, da de på en eller af de strenge gammelcestamentlige
anden måde måtte være i pagt med lovbestemmelser - en yderligere
djævelen. Derfor skulle kvindens kvindeundercrykkelse.
farlige seksuelle kræfter kontrolleres.
Endnu et par århundreder skulle
Kunne det ikke ske inden for ægte- forløbe, før menneskenes tænkning skabets rammer, var der virkelig fare under indcryk af bl.a. de astronomipå færde - og det for hele samfun- ske og fysiske nybrud fra det 16. til
det.
det 18. århundrede med deres revoSagen illustrerer således med al lutionære heliocentriske verdensbilønskelig tydelighed det patriarkalske lede, hvor solen er universets cenlandbosamfunds moral og kvinde- trum - gennemgribende ændrede
syn. For den fælles brøde - krænkel- den menneskelige tilværelsesforståelsen af ægteskabsbudet - gik manden
se til den naturvidenskabelig-fysiske,
i første omgang typisk fri mod at vi bygger på i dag.
gifte sig; tilmed kunne han i gentagelsestilfælde slippe med en bøde,
hvis størrelse vi dog ikke kender.
Modsat stillede man sig til kvinden.
Hun var anderledes skyldig: Kirstine
O luf Anders ifaldt en straf, der i
vore dage synes helt urimelig. Derimod gik Margrete Inger måske fri,
fordi hun - modsat Kirstine - havde
kunnet sluses ind i et ægteskab, måske med den mand hun først
havde haft et forhold til. Og hvad
med den arme Sidsel Anders datter?
Om hende tier kildematerialet aldeles. Så langt vi kan følge problemkomplekset i dets forskellige forgreninger iagttages en forskelsbehandling, der i vor tid kan fo rekomme
urecfærdig.
Men sådan så man ikke på liver i
det 16. århundrede. Menneskenes
tilværelsestolkning var den magiskreligiøse, der anskuede såvel samfund »Bondepige« ca. 1540. Tegningen (af
som menneske som skabte af Gud; A. Formselmeyder efter A. Bjørn m.fl.:
denne
opfattelse
hentede
sin
Ugift eller lykkelig. Gyldendal 1974
begrundelse i kirken og havde bibe- p. 72) er noget afdet nærmeste, vi kan
len som det uimodsagte tekstbelæg. komme til hvorledes bornholmske
Verden var fundamentalt indrettet, lwinder som Marg.rete Inger, Kirstine
som her beskrevet. Det vidste alle. OlufAndm og Sidsel Anders datter så
Mennesket var som verden gudsud kun en generation senere.
JUL PA BORNHOLM
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DE BORNHOLMSKE
BREVES SKÆBNE
Uden yderligere påtegning blev de
bornholmske åbne breve efter oplæsningen i Lund liggende i domkapitlets arkiv, hvor de befinder sig
den dag i dag. Yderligere forsøg på at
spore sagen i andre dele af arkivet
h ar vist sig frugtesløse.
D et synes altså, som om ramperretten stillet over for dette - i samtidens juridiske og teologiske øj ne omfattende morads af lovbrud og
flosset moral opgav at forfølge sagen
videre. Formentlig blev den h enlagt.
Ret beset var den i nogle af sine
aspekter tilmed flere år gammel.
H vad der siden skete, ved vi derfor ikke. Vi kan kun gisne.
Muligvis fik sognepræsten blot en
alvorlig påtale af bispen fo r sin
noget lemfældige omgang med d en
nye lutherske kirkes vielsesritual.
Endnu p å dette tidspunkt - kun en
generatio n efter reformationen - har
det været overmåde vanskeligt at
skaffe tilstrækkeligt med universitetsuddan nede teologer til alle landets sognekald; man m åtte så vidt
muligt holde på dem, man havde, et
behov der sil<l<ert har været særligt
påtrængende på Bornholm. M en det
er også tænkeligt, at h an helt blev
fjernet fra embedet p å grund af
sagens alvorlige karalcrer. Den d anske præstehistorie, der jo bygger på
kilder i vore hjemlige arkiver, ved
nemlig, at Ole Larsen Skaaning va r
præst i Vestermarie ca. 1574-1619.8
Dog er vi uvidende om, h vo rvidt
Jens Hansens eftermand kaldedes
hertil på grund af fo rgængerens fj ernelse, eller fo rdi denne simpelt h en
døde af græmmelse over sine egne
fejltrin. M en den ulykkelige præstemands skrivelse er imidlertid en
borgen fo r, at også han med denne
artikel har indtaget sin fo rtjente
plads i vor præsrehistorie.
H vad angår de tre personer, der
havde gjort sig skyldige i ægteskabsbrud og lejermål, er det endnu vanskeligere at tale. Kirstine O luf Anders var fj ernet fra øen og kunne
derfo r ikke lave nye ulykker her. Jep
Jensen og hans Margrete Inger var
vel stadig på Bornholm, men nu sikkert under konstant og vedvare nde
opsyn af sognefolk såvel som sognepræst. O g den stakkels Sidsel Anders

8

}UL

f>A BORNHOLM

NOTER

rlf}S/fir1l,t .
,,;, r:etIWrlllDll'fif
05llifJlt <Jfl/tmllJlliffnJfll

l

Ar:JensM.Rasmus.
Olaf Lanritsen. ·t~H-1619.
Antonius Olsen.
m20.
i Michel Hå\lenscn Qulding1m
1
2
å

J RasmusAnderscnBleMn~t1i7
G RasmusJcnsen(Mnrker) tfiH+r·

(Borinullolm)

CojnradFrederlKGerlak. nul
s Erinst~alsen .
... IH1.
1

9

r ~l Mamas Schor.

m nsJøreenLund.

. . na2.
t

1112.

Præsterækketavlen i Vestermarie bygger
som de andre bornholmske tavler på
oplysninger i danske arkiver og kender
derfor ikke jens Hansens navn. Men
at han ved en fremtidig revision af
tavlen fortjener sin plads på denne er
ubestrideligt. Foto: Henning Sigvardsen.
datter? Antagelig gik hun, hvis ikke
hendes fa m ilie - om hun da havde
en sådan - trådte til, en dyb fornedrelse imøde. Med spædbarn på arm
har hun fundet sin fremtid i landevejenes pjalteproletariat af tiggere og
kriminelle, ugleset og foragter af
andre.
O g hvilke mulighed er ville den
gejstl ige domstol under disse omstændigheder have for videre ar forfølge sagen på klippeøen, som den
danske regering nu end elig m andede
sig op til at føre tilbage til riget?
N æppe mange. Under slutopgø ret
m ed Li.ibeck kunne regeringen ikke
være interesseret i for megen uvedkommende kiv herud e. Nu gjaldt
det fø rst og fremmest om at udnytte
den stedlige bornholmske uvilje
mod de li.ibske i en fælles dansk
fro nt mod det fo rhadte frem m edherredømme.
Er denne tolkning rigtig, var der i
sagerne fra Vestermarie, den »lille«
historie, en forbindelse til øens »store« historie i vor bornholmske fortid.

1

Om det li.ibske styre 1525-76 se
den nyeste fremstilling i Ebbe Gere
Rasmussen: Landet og borgen (i
Bornh. Sml. 1997. III. 11 ) pp. 2142.
2 Jens Hansens åbne brev 1574
4/3 or. i Landsarkivet i Lund. Lunds
Domkapitel. Inkomna handlingar
frå n tiden fo re 1680. F I.b nr. 1
(1156) - 1678 (fork. SLA LD F I.b)
3 Kirkeordinansen 1537 var på
latin; den danske udgave 1539, som
snarere er den, præsten henviser til,
da h ans gengivelse har karakter af
verbaloverensstemmelse med den
danske oversættelse, er trykt i H.F.
Rørdam (udg.): Danske Kirkelove
etc. 1536-1683. 1883. 1. pp. 40133 m ed reglerne for ægteskab pp.
73f.
4 Vedr. kirkeo rdinansens bestemmelser om tiltale af præster se det i
note 3 anf. a. pp. 114-15 (70.Bl) og
Ribeartiklerne om gejstlige domstole
sm. a. 1882. 2, pp. 198-99 (art. 34). Se også Poul Johs. Jørgensen:
Dansk Retshistorie. 1947 (2. Udg.)
pp. 524 ff..
5 H ans Pedersens, Paul von Li.ibskes og Abraham Hansens åbne brev
1574 10/6 or. i SLA LD F Lb.
6 Se herom det i note 1 nævnte
arbejde pp. 36ff.
7 For det flg. se: Troels Lund: Dagligt Liv i Norden. 1929-31. III.9 pp.
1 ff jfr. A. Wittendorff i M. Carstensen m.A. (red.): Menneske-samfundhistorie. 1988 pp. l 48ff.
8 S.V Wiberg (udg.) : Almindelig
dansk Præstehistorie. 1960 (reprotryk). II p. 386 jfr. J.A. Jørgensen:
Series Pastorum eller Forregnelse
over Præsterne paa Bornholm siden
Reformationen. 1907 p. 129. Se
også den i Vestermarie kirke
ophængte præsteravle, der ligeledes
mangler Jens Hansens navn.
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Overlæge di: med. JOHANNES THOMS døde i oktober 1998 - og det er anden og afsluttende
del af hans sidste skriftlige arbejde, som hermed offentliggøres. Første del blev bragt i ] UL PA
BORNHOLM årg. 1998.
Den store artikel blev til på opfordring, og opgaven blev Løst med den omhu og sans for den
interessante detaije, der var så karakteristisk for Thoms som Lokalhistorisk skribent. js.
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En gruppe Gudhjem-borgere samledes sent i 30'erne i et konsortium
med det formål at bygge en biograf i
Gudhjem.
Man nåede også så langt, at man
fik købt en grund på Kastanjevej og
alle nødvendige byggematerialer.
Konsortiet med bl.a. Andreas Brandt,
og købmand J R. Hammer ville så
udvide kredsen, og de henvendte sig
til maleren OlufHøst.
Høst havde - sikkert med tanke
på sin søn - andre planer. Enden på
det blev, at Høst overtog de indkøbte materialer, og den hjemvendte
søn, bygningskonstruktør Niels W
Høst kunne gå i gang med byggeplanerne.
I Brøddegade nær møllen lå en
egnet grund, men mølleejer Ku!Lmann var ikke umiddelbart til sinds
at sælge arealet, men den charmerende fru Hedvig Høst fik ham
blødgjort, så købet gik i orden.
Niels slog sig sammen med sin
fætter, Bjørn Børjeson, der var arkitekt, og for at være på sikker grund
søgte de råd hos gasværksbestyrer
J A. Kofod, der havde bygget Nordbornholms Kino i Allinge, og de
foretog også opmålinger i biografen.
Da tegningerne var udfærdiget,
mødte man et andet problem. Byggepladsen i Brøddegade lå på klippegrund, så der måtte et større
sprængningsarbejde til, før man
kunne gå i gang den 5. juni 1942.
Selve bygningen blev opført med
alle installationer af lokale håndværksmestre, dog va r stolene - i alt
213 siddepladser - købt fra Grand

Teatret i København og pudset op.
Maskine og toneanlæg blev leveret af
firmaet Bang & Olufsen.
Endnu en ting var faldet på plads.
Niels Høst kunne på grund af sin
unge alder, 23 år, ikke umiddelbart
ra biografbevilling, men der blev
dispenseret fra de gældende regler,
og Niels Høst kun ne i sin velkomsttale ved åbningen takke bevillingsmyndighederne og amtmand von
Stemann, der må formodes at have
haft en finger med i spillet.
Biografen blev åbnet den 21.
marts 1943 under megen festivitas,
alle honoratiores var mødt med
Hedvig og O luf Høst og amtmanden i spidsen, og der lød mange
rosende ord til »Danmarks yngste
biografdirektør«.

Danmarks yngste biografdirektør Niels
Høst. Foto 1946

Kino Gudhjem. Foto 1998.
I besættelsestiden var det et krav, at
der blev vist tyske film. Den omhyggelig førte programliste for Høsts
første år var dog præget af overvejende dansk filmproduktion.
I 1946-1947 var Niels Høst indkaldt til søværnet, men fik lov til at
blive stationeret i København, så han
fortsat kunne forhandle med og leje
film hos de forskellige selskaber.
H jemme i Gudhjem påtog toldassistent Dam Johansen sig det overordnede opsyn med biografdriften i de
ni måneder, Niels' tjenestetid varede.
Arene gik med vekslende tilstrømning til fo restillingerne. Sommeren
1976 var meget ringe, og Niels Høst
overvejede at lukke.
Der blev da oprettet et interessentskab med 12-15 medlemmer af
meget forskellig uddannelse og
erhverv, men med den fælles interesse at holde liv i Gudhjem Kino. En
nuværende meget estimeret advokat
mindes de mange gange han stod for
billetsalget i biografen.
»Kollektivet« købte biografen og
holdt skuden oven vande i årene
1976-1980. Så overtog købmand
Carsten Hansen og hans tre sønner
Kino Gudhjem. Nye, moderne
maskiner er installeret og med Henrik Hansen som fungerende direktø r
lever biografen videre.

JUL PA BORNHOLM
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HASLE {Biograf
H asle havde fået bygger et forsamlingshus i 1896, og her aRagde
Grønvang Nielsen regelmæssige besøg med sin rejsebiograf.
En annonce i Bornholms Avis 3 1.
marts 1933 oplyser, ar: »H asle Tonefilmsteater Søndag Kl. 8 viser Syndefaldet«, men på dette tidspunkt
var der lærer Jens Jørgensen, der ledede biografen.
Lærer Jørgensen, der var jyde,
boede som ungkarl på H asle Skole,
og han gik op i biografdriften med
liv og sjæl. H asle Bios sidste operatør, den nu 75-årige Henning Sode,
husker, ar han som 7-8-årig skoledreng, sammen med andre elever
kunne redde sig en fribillet, når de
hjalp deres lærer med opsætning af
program og filmplakater og andre
småhverv.

I
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Lærer j ens jø1r;ensen - leder afHasle
Biograf 1933-48. Foto: Henning Sigvardsen efter portræt i Hasle Idrætshal.

Lærer J ørgensen ledede teatret
indtil 1948.
D er var nu sket der, at en interesseret kreds af b orgere m ed Hans

er.
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50 kr.

Aktieselskabet

Hasle Biograf og Forsamlingshus
der under nr. 19-139 er optaget i aktieaelakabsregistret,
erkender herved at

llerr hotelejer Il. Bidstrup Thieeen ,

Theodor A rno/dus i spidsen d en 30.
decem ber 1948 udstedte aktier i der
stiftede aktieselskab »H asle Biograf
og Forsamlingshus« a 50 kroner. Et
andet medlem af selskabers bestyrelse H. Bidstrup Thiesen blev herefter
direktør fo r biografen.
D e fi re af ugens dage funge rede
huser som forsamlingshus, og de
øvrige tre dage blev der vise film.
T h iesen havde nok ar gøre, da han
også skulle passe Hotel H asle, som
han havde kø bt i 1944.
I en lang årrække var Hany Jensen
operatør, men de mange gøremål
vedrørende husets daglige drift blev
klaret af Solveig, ansat som pedel, og
hendes mand Henning Sode. D e
klarede pasning af garderobe, billetsalg og rengøring. H enning Sode fik
sin gang i operatørrum met, hvor
ha n h entede og bragte filmrullerne
og ville gerne være operatør. Der
krævede imidlertid et særligt kursus
varende 200 timer h os en autoriseret
film tekniker.
Sode gennemførte denne uddannelse i Raadhusreatret i Rønne, hvor
hans lærer blev daværende tobakshandler H. H. Lau, der hver anden
uge passede Raadhustearret.
Sode blev så ansat i H asle, hvor
han kørte filmene i tre år. Så var det
sl u t. Bidstrup T hiesen blev syg, Hasle Bio blev definitivt lukker 1963, og
kort efter døde Thiesen.
En årrække var Hasleborgmesteren Otto P. Hansen formand fo r
aktieselskaber H asle Biograf og Forsamlingsh us. Huset i Kirkestræde
blev efter Bios endeligt værtshus,
kaldet »Rundt Hjørnet«.

Store gade , Hasle ,
eller den til hvem dette aktiebrev lovligt o\·crdrages, e r
aktionaer i O\•cnne vntc &elskab med et aktic.beloO, 6tort

baJvtred s krone.r
med Je rcttighcJer og forpligte lser, som følger ar 1eløkaa

beta vedtægter.
Hasle, dco 30. december 1!»11
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Hotelejer H. Bidstrup Thiesen
1948-63.
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8/0GRAfEN NEXØ
Kun et år efrer åbningen af Bornholms første biograf i Rønne fik
Nexø et fast biografteater i 1908.
Indehaveren af Kosmorama
København, direktør Constantin
Philipsen, oprettede filialer i forskellige provinser og i 1908 stod Nexø
for tur.
I Brogade 4, der ejedes af købmand Andreas Funk, blev der indrettet en teatersal med ca. 150 siddepladser. Det var Niels Rasch, en god
pianist, der medvirkede til at gøre
åbningsforestillingen festlig.
Bogtrykker P. L. Gornitzka blev
biografens første bestyrer, og da tilstrømningen til forestillingerne var
stor, forsøgte man sig med faste spilledage - hver onsdag og lørdag kl.
8.30 og om søndagen kl. 8 og kl. 9.
Imidlertid dalede tilskuertallet ret
hurtigt, og i 1909 stod salen tom i
nogen tid. Så trådte agent C. F
Sørensen og cykelhandler J Mønster
Kofoed til. De købte materiellet af
Kosmorama, og biografforestillingerne blev genoptaget onsdag, lørdag og søndag.
Stumfilmene blev som andre steder fremvist med musikledsagelse.

Nexø Bio - indviet 1925. Foto: Nexø Museum.

Det var en kærkommen mulighed
for en lille ekstraindtægt for elever
fra Nexø Seminarium, der blev nedlagt 1917. En af disse musikere, Th.
Sørensen, blev en kendt person som
lærer i Aakirkeby og mangeårig formand for Naturhistorisk Forening.
For at fremme interessen hos publikum udgav de i en periode Nexø
Biografridende med omtale af repertoiret og med annoncer fra byens

H arald Robert Sørensen foran Nexø Bio, som han drev i næsten 50 år
(1925-74). Foto: Nexø Museum.

handlende. D ette blev naturligvis
ikke mødt med udelt begejstring af
den egentlige presse.
I 1913 blev C. F. Sørensen eneejer
af biografen, men købmand Funk
opsagde lejemålet. 191 5 flyttede C.
F. Sørensen så til salen på Hotel
Nexø, men forholdene her var langt
fra tilfredsstillende.
Nu kom en boghandler og kørelærer i Nexø, Harald R obert Sørensen
(t 1974) ind i billedet. Han mente,
at der var en mulig fremtid som biografejer og planlagde at opføre en ny
bygning til formålet. Biografers
overlevelsesmulighed er dog i høj
grad afhængig af forskellige økonomiske forhold, og det var svært for
Sørensen at skaffe kapital. Men lykken tilsmilede familien. Fru Sørensen vandt den store gevinst i lotteriet, og det længe nærede ønske om
en moderne biograf kunne realiseres.
Den blev bygget på hjørnet af Brogade (nr. 25) og Bryggeristræde.
Den 26. september 1925 var der
så premiere i det nye teater med
Westernfilmen »Karavanen« og i de
nye, polstrede stole kunne publikum
nyde filmen.
Frk. H elga Klindt Jensen spillede
klaver, og kørelærer Ove Kloe var
operatør.
Der var scadig stumfilm med klaverledsagelse, men fra 1930 begyndte en ny epoke med tale- og farvefilm. I 1945 måtte H arald Sørensen
vende tilbage til salen i Hotel Nexø.
JUL PÅ BORNHOLM
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ber 1975. Ved forestillingen kl.
19 .15 vistes »Moderne Tider« med
Charlie Chaplin til de gamle billetpriser, 25 øre fo r børn og 1 krone
fo r voksne. Chaplin-filmen fra 1936
var den sidste stumfilm, der blev
lavet.
Kl. 21.15 sprang man frem til den
nyeste nye wesrern »Manden der
ikke kunne dø« med Robert Redford.
Damgaard fortsatte driften af teatret endnu godt en halv snes år ril
1988, hvo r Bio blev solgt, og ca. to
år senere ændret til natklub.

De russiske bomber havde fuldstændig knuse reacrec i Brogade, så Harald Sørensen måtte indrette en interimistisk biograf i hotellet. Filmfremvisningsapparatet af typen ZeissIkon købte han fra Rønne Bio og
klarede sig på den måde i nogle år.
Hjørnegrunden i Torvegade, hvor
købmand August Pihl havde haft
forretning, blev købt, og h er blev
den ny biografbygning opført.
Ved en større festlighed blev Nexø
Bio indviet den 31. juli 1949, og
folk kunne lide den nye biograf, og
der kom mængder af tilskuere.
Det var ellers en vanskelig tid med
stop for indkøb af udenlandske
maskiner, og der var stadig rationering af mange fornødenheder. Senere fik flere og Aere hjem installeret
rv, der i stigende grad påvirkede biografbesøget. H. R. Sørensen var derfor tilbageholdende med investering
i nyt apparatur, som var nødvendigt
for ae vise der nye filmformat Cinemascope, Todd-AO m.v.
Han opnåede dog 40-års jubilæum som biografejer, men overlod i
1974 biografen til datteren Doris og
hendes mand Arthur Damgaard
(t 1989).
Bio blev nu sat fint i• stand, og der
blev installeret nye engelske filmmaskiner, som ku nne klare både normalfilm, widescreen og cinemascope.
Da Bio havde været i farnilieeje i
50 år, blev jubilæet fejret i septem-
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Biografdirektør Arthur Damgaard i billetkontoret.

Nexo Bios nye bygning fra 1949.

Brænderigænger 10, opført 18991900 som gymnastiksal for Svaneke
Skyttekreds ved lærer ]. P. Jørgensen.
Senere ændret til biograf Disse få
linier i Bevaringsplan Svaneke
( 1969) daterer bygningen, hvor
Svaneke Biograf senere fik til huse.
Huset blev også anvendt til flere
andre formål end gymnastikken, og
interesserede dannede et aktieselskab
AJS Forsamlingshuset Frem, der
købte bygningen af skytteforeningen
i 1910 (skøde af 2. juli).
1 P . V Punch havde forretning i
Madvigsgade med cobaks- og galanterivarer og havde desuden bogbind eri og billedindramning.
Som medlem af bestyrelsen og
senere formand for aktieselskabet
blev han leder og administracor af
udlejningen af »Frem«. Lørdag og
søndag blev der vist film, og Funch
var således den første biografdirektør
i Svaneke.
Sønnen Boye Punch overtog faderens forretning og tillige posten som
biografdirektør. I 31 år forvaltede
selskabet biografdriften, men herefter blev Frem overtaget af Svaneke
Købstadskommune ifølge skøde fra
likvidatorerne i AJS Forsamlingshuset Frem den 28. oktober 1941.
Boye Kofoed Funch fortsatte som
direktør indtil kort før sin død.

Svaneke Bio i forsamlingsbygningen FREM, Brænderigænget 10.
Foto: Bent Hermansen.
Bygningen var fortsat i Svaneke
Købstadkommunes eje.
Fra 1973 til 1977 blev biografen
forpagtet til Bente Walther, som drev
den sammen med sin mand Klavs

Dejgård.
For at få en afklaring om bygningens fremtidige funktion og drift
indkaldte kommunen til et borgermøde d. 26. jan. 1978.
Der viste sig at være stor interesse
for at fortsætte en levende funktion i
bygningen, hvorfor der nedsattes en
arbejdsgruppe m ed henblik på at
videreføre biografen, men også at
give mulighed for andre aktiviteteter
som grundlag for et borgerhus, herunder fortsættelse af Svanekeaktørernes forestillinger, foredrag, solistoptræden, musik mm.
Den selvejende institution FREM
stiftedes d. 19. april 1978 med en
selvstændig bestyrelse på fem medlemmer og et repræsentantskab på
elleve medlemmer fra de forskellige
interessegrupper.
Den første formand var Hardy
Thorlund Christensen, efterfulgt af
Inger Bohn, og fra 1979 til 1988 Else
Marie Carlslund. Fra 1988 til 92
blev formandskabet varetaget af Lene
Keldgård Bech og siden af Helle

en gruppe frivillige personer tilknyttet den selvejende insrution FREM.
Takket være indtægter fra bankospil
og økonomiske gaver blev det
muligt i . 1987 at anskaffe en ny
fremviser og et tidssvarende rullelærred.
I 1995 lykked es det bl.a. ved
hjælp af økonomisk tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond og
Tuborgfondet at anskaffe en ny digital fremviser.
Gennem årene har der været stor
aktivitet i bygningen og bred interesse for alle de arrangementer, som
er foregået i FREM. Ikke mindst har
biografvirksomli.eden fungeret godt
med et lødigt og afvekslende program, ofte præget af helt aktuelle
film.

Kvanhauge.

Svanekes forste biografdirektør, 1 P. V
Punch.

Foruden de mange aktiviteter med
teater, musik, foredrag, forskellig
optræden og bankospil har der
regelmæssigt været biografforestillinger to-tre gange ugentlig, om sommeren ca. fire gange ugentlig.
Biografforestillingerne varetages af

Boye Punch, der efierfitlgte sin far på
direktørposten.
JUL PA BORNHOLM
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AAKIRKEBY

{f)io

Remsen om Bornholms byer slutter
med »og Aakirkeby midt inde i landet«, så lad os også afrunde historien
om Bornholms biografer der.
De første filmforevisninger i
Aakirkeby går tilbage til stumfilmens dage. I vejviseren fra 1922 er
der i rubrikken »Biografer« anført:
Aakirkeby Biografteater, Smedegade,
Tlf. 21.
Det var stationsforstander Mejdahls privatadresse, hvor han viste
film for borgerne i byen.
En anden del af Aakirkebys biografhistorie havde sit udspring i
Rønne. Fotograferne Sigrid og Arne
Grønvang N ielsen havde fotografisk
atelier - Polyfoto - i Store Torvegade 3, men Arne Grønvang Nielsen
havde en ekstraindtægt ved at drive
rejsebiograf. H an læssede sin sportsvogn med fremviserapparat og filmlærred for så at køre ud på øen og
vise film i forsamlingshusene. Det
blev til enkelt-aftenforestillinger i
blandt andet Hasle, Gudhjem ,
Pedersker og også i Aakirkeby.
Dette stod på i en årrække i
30'erne, men G rønvang besluttede
sig så til at gøre biografvirksomhed
til sit hovederhverv i fo rbindelse
med fotografatelieret.
Der havde været vist biograffilm i
salen i Aakirkeby Afholdshotel, men

Direktør Arne Grønvang Nielsen.
dette ophørte i juli 1943, da Arne
Grønvang Nielsen overtog hotellet.
Han havde store planer og mod til
at gennemføre dem, og med hjælp af
broderen, arkitekt Asger Grønvang
Nielsen, Rønne, projekteredes bygning af en ny biografsal og modernisering af hotellet. Arbejdet blev gennemført på rekordtid, uden at det
gik ud over kvaliteten. Biografen
blev indviet den 23. december, og 2.
juledag var der premiere med den
danske film »Vi kunde h a' d et saa
rart - !« med blandt andre Bodil

Kjer.
Nybyggeriet blev i detaljer beskrevet i pressen (Bornholms Tidende
24. december 1943) med referat af
Grønvang Nielsens åbningstale.

Selve indvielsen blev foretaget af
borgmester Nissen Petersen, der i sin
tale ønskede til lykke og udtrykte sin
tro på en god fremtid for biografen.
Set med nutidige øjne er det mere
bemærkelsesværdigt, at borgmesteren også gav biografdirektøren følgende råd eller fo rmaning med på
vejen. Med henblik på de mange
børn og unge, der kom i biografen
udtalte han: » - netop fordi Biograferne har dette Publikum, maa
Lederne være sig deres Ansvar
bevidst, saa der ikke fremvises Film
med daarlig Tendens, der kan sætte
unge Menneskers Tanker i Bevægelse i en uheldig Retning«.
Sigrid Grønvangs indsats i den
daglige drift var af så stor betydning,
at hun gennem over 30 år af menigmand blev kaldt »Fru Kino«.
Først i 1980 var det slut. Biografen blev lukket og solgt, og Arne
Grønvang Nielsen døde i 1983.
Bygningskomplekset fungerer i
dag som Aakirkeby Komm unes
»Aktivitetshus«; men biografsalen er
intakt.
Mon filmfo revisninger igen kun ne
blive en aktivitet i huset?
*
Interessen fo r filmhisrorie og gamle film har
mange steder i lander resulceret i oprettelsen
af scudiegrupper og filmklubber, der skece
også i Rønne.
I perioden 3. november 1957 til ind i
1962 samledes man i Raadhusceacrec hver
anden søndag formiddag cil foredrag og film,
hvor maleren Poul Hauch-Fausbøll holdt der
inspirerende indledningsforedrag og scod for
hele det praktiske arrangement.

*

Aakirkeby Bio - indviet 1943.

14

}UL PA BORNHOLM

Følgende inscicutioner og personer har
bidraget med o plysninger og udlån a f fotos
m.v.
Bornholms Centralbibliocek
Bornholms Museum
Brødrene Jensens Arkiv, Rønne
Byforeningen Svanekes Venner
Doris Damgaard, Nexø
Det danske Filmmuseum
v. Uffe Lomholdc Madsen
Niels W. Høst, Gudhjem
Bent Sonne Jacobsen, Nexø
Else Thiesen Jensen, Hasle
Thomas E. Jensen, Rønne
Else Kofod, Allinge
Flemming Larsen, Svaneke
Jørgen Lind, Rønne
Lokalh isrorisk Arkiv, Rønne
Edith og Kai Aage Lund, Østermarie
Sigrid Grønvang Nielsen, Rønne
Henning Sode, Hasle
Aakirkeby Billedarkiv

ONKEL AMERIKA
- en bornholmsk udvandrer
Amtskonsulent FINN BRÆSTRUP KARLSEN, der er opvokset i Nexø, har gjort sin onkel Johannes
Bræstrups farverige erindringer klar til trykning og indrammet beretningen med forord og
efterskrift. js.

AfJohannes Bræstrup
ved Finn Bræstrup Karlsen
FORORD
Jeg har altid haft en Onkel Amerika.
D er har jeg stadig. D er var også en
O nkel Afrika, men han er død for
m ange år siden - når vi kaldte dem
henholdsvis Amerika og Afrika,
skyldtes det, at de begge hed Johann es Bræstrup.
O nkel Afrika var fra København,
m en før han tog til Afrika, og når
han var hjemme på orlov, boede han
ofre hos sin bror, snedker Adolf
Bræstrup i Nexø. H er levede han
også sine sidste år i 1950'erne, og
han ligger begravet på kirkegården i
Nexø. Som ung blev han udsendt
som missionær af Metodistkirken og
virkede det meste af sir liv i Belgisk
Congo.
Der ar have to onkler Johannes,
eller John, som det blev ril i det
udenlandske - en i Afrika og en i
Amerika - gjorde min barndom
spændende og fuld af oplevelser.
J ævnligr var der breve fra Belgisk
Congo eller Californien. Og enkelte
gange kom onklerne hjem fra den
store verden.
Onkel Amerika er min morbror.
H an blev født i november 1909 som
søn af ægteparret snedker Adolf
Bræstrup og Hilma f Ipsen. Begge
forældre var medlemmer af metodistkirken Ebenezer i Nexø, og Joh annes voksede op i et stærkt religiøst hjem.
17 år gammel udvandrede Onkel
Amerika til USA. H er blev han i 60
år, men flyttede for godt en halv
snes år siden hjem til Danm;uk

Beretningen om sit liv har han
kaldt:
NEXØ - USA- OG RETUR
EFTER 60ÅR
Efter syv år i Nexø Borgerskole, da
jeg var 14 og konfirmeret i Ebenezerkirken, kom jeg, som så mange
andre, ud på landet for at tjene. Det
var hårdt arbejde, men jeg var heldig
at
en god arbejdsgiver, H olger
Kofoed i Langedeby, som jeg var
glad for at arbejde hos.
Min mor begyndte at skrante, allerede da jeg var omkring 12 år. Hun
blev mere og mere syg, og det viste
sig at være kræft. Det var forfærdeligt for mig at se hendes lidelser, for
min mor var det bedste, jeg h avde i
denne verden. Jeg elskede hende
over alt på jorden - men efter ca. tre
års sygdom døde hun fra os seks
børn.
Så gik jeg der alene på landet med
min store sorg, og da kom tanken til

ra

Til venstre »Onkel Amerika« - til højre »Onkel Afrika«. Begge døbt Johannes Bræstrup. Foto 1948.

mig om at emigrere til Amerika for
at komme væk fra det hele derhjemme. Jeg havde hørt fra min mors
brødre, som tidligere var rejst derover for at prøve lykken. De v;u· tilfredse, og der var gået dem godt.
Jeg sendte alle papirerne ind, som
skulle bruges for at emigrere. M en
jeg skulle jo også skaffe penge til rejsen, så jeg stod tidligt op om morgenen og lugede roer. Efter endt
arbejdstid var det ud i roerne igen i
al min fritid!
REJSEN T IL AMERIKA
O g i januar 1927 var al t så færdigt
til at rejse til det forjættede land. Jeg
rejste med damperen fra Rønne, og
der kom familie og venner og vinkede farvel og sang: »Gud m ed eder til
vi ses igen«. Det var nok ikke alene
for mig, for min farbror, afrikam issionæren, skulle også samme aften
rejse med båden til København.
Han hed også John Bræstrup (!),
så vi var altså to navnebrødre, som
drog afsted sammen den aften. Det
var i øvrigt også meningen, at vi
skulle rejse til Amerika sammen,
men h an blev desværre forhindret.
Men så var der en ung sygeplejerske fra Rønne, som skulle til Amerika og uddanne sig til missionær
inden fo r metodistkirken , og hun
blev spurgt om at tage sig af mig i
stedet for min onkel.
Sygeplejersken var Alma Eriksen,
min nuværende kones moster, som
senere blev sendt til Kina, hvor hun
arbejdede som missionær, indtil fo rmand Mao smed alle missionærer
ud af landet.
D et var godt hun var med! For vi
oplevede den værste storm, der havJUL PA BORNHOLM
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Skoleinspektør Kristensen med elever i skolegården. Det er Johannes yderst til højre i næstforreste række. N exø Borgerslwle
ca. 1921.

de været i 13 år, og jeg var søsyg hele
vejen over Atlanten, så hu n havde
nok at gøre.
IND I DET
FO RJÆTTEDE LAND
D a vi kom til New York, måtte vi
gennem em igrations-myndighederne, hvor der altid var lang kø. Pludselig er der en stemme i høj ttaleren,
som kaldte på John Bræstrup. Jeg
meldte mig straks.
Der kom en mand hen til mig, og
da han så mig, så han helt fo rkert ud
i ansigter. Han havde ikke ventet en
ung mand på 17 år. D et var natu rligvis min farbror - missionæren han ventede på. Han, som var blevet
forsinket og ikke var med skibet.
Men det gjorde min ankomst lettere på grund af denne misfo rståelse
- og at jeg altså i dåben havde raet
min onkels navn! Jeg kom hurtigt
gennem myndighederne og var nu i

USA.
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Min mors søster Emma, der tid ligere var emigreret til Amerika, boede i New York og tog imod mig. Jeg
boede hos hende nogle dage. Men
jeg skulle videre t il Minneapolis i
Minnesota, som var mit b estemmelsessted . D er skulle jeg arbejde for
kost og logi og lidt løn hos en af
min mors brødre, som var bygmester.
E n dag, mens jeg var der, kom
min onkel og navnebroder - missionæren - og besøgte mig, og da han
skulle op og tale i byen Duluth,
fulgte jeg med. Vi kørte i bil gennem W isconsin, og på vejen så vi en
masse gamle gårde, som så forfærdelige ud. De var faldefærdige, uden
maling, og maski nerne stod altid
udenfor. Folkene arbejdede udendørs o m vinteren - også om søndagen.
Så tænkte jeg på den fi ne, hvidkalked e gård i Langedeby, hvor jeg h avde arbejdet hos Holger Kofoed. D er

arbejdede vi i hvert fald ikke om
søndagen! Da bestemte jeg mig fo r lige på stedet - at jeg aldrig ville tage
arbejde på en farm i Amerika, selv
om der faktisk stod i mine papirer,
at jeg var farmer.
I GANG MED AT ARBEJDE
Jeg var ikke så glad fo r at arbejde
hos m in onkel, men det gik da
nogenlunde, indtil vi en dag skulle
lægge gulve. Jeg havde ikke den bedste hammer, og arbejdet var nyt for
mig. Det skete, at enkelte søm ikke
gik lige i, men bøjede af. D et blev
han gal over, og da han så sagde:
»Du lærer aldrig at bruge en hammer<<, blev jeg gal - smed hammeren
og gik min vej! D et var i september
1927, samme år som jeg var kommet derover.
Så tog jeg ned til en kusine, der
boede i den sydlige ende af Minneapolis. H un var datter af en anden
onkel og havde giftet sig med en

bornholmer fra Nexø. H an hed
Konrad Petersen.
D e tog godt imod mig, og de viste
mig et seed, hvor der var påbegyndt
et stort byggeri. Min kusine lærte
mig at sige: »Need any help?« Jeg
kunne jo ikke sige så meget på
e ngelsk endnu.
Formanden spurgte mig, om jeg
var »strong«, og det svarede jeg selvfølgelig ja til. Så fik jeg arbejde der.
D esværre varede det ikke ret længe, før arbejdet var slut, og da jeg
nødig ville fanges i den hårde og
kolde vinter i Minneapolis, beslutted e jeg mig til at tage til New York,
h vor min tante boede. Måske var
der arbejde der.
M en på vej dertil stod jeg af i byen
Racine i Wisconsin, fordi der boede
mange danskere der, og jeg besøgte
den skandinaviske metodistkirke. Et
af medlemmerne hjalp mig med at
få arbejde i et varehus, som hed
Woolworch og var vældig store.
Her var der igen sprogvanskeligheder. Jeg h avde jo kun været i Amerika 10 måneder, og når de gav mig
ordre på, hvad jeg skulle hente, løb
jeg som et lyn op ad trappen for at
se efter i min ordbog, hvad det var,
d e forventede, at jeg kom tilbage
m ed. Jeg fik temmelig meget motion, medens jeg var der!
NORDPÅ TIL CANADA
En dag fik jeg et brev fra en, jeg
kendte. D et var en Nexø-dreng, der

Konfirmand 1924.

også var emigreret, men til Canada.
H an hed Charles Larsen, og han
skrev, at hvis jeg ville komme til
Shellbrook i Nordcanada i Saskatchewan-området, så ville jeg ku nne
få arbejde der.
Jeg kan godt sige, at jeg led meget
af hjemve og følte mig meget ensom. Bare det at der var en, jeg
kendte hjemmefra, der skrev til mig
om arbejde, var nok til at jeg besluttede mig til at rejse derop, selv om
det var en meget lang rejse.
Det viste sig, at jeg kun lige akkurat havde penge til rejsen. Da toget
stoppede i den sidste by, før jeg skulle af og først kørte videre næste dag,
stod jeg der. Uden penge til et værelse at sove i, ja, uden penge til bare et
enkelt måltid mad.

OLNA LAUS G ULDTIKRONE
Før jeg blev konfirmeret hjemme i
Nexø, var jeg ærindedreng hos en
dame, frøken Oliva Lau, der havde
en kolonial- og delikatesseforretning
på Åsen.
Da jeg rejste, gav hun mig en
guldtikrone, og jeg sagde til h ende,
at den ville jeg kun bruge, når jeg
virkelig følte mig i nød.
Dee følte jeg nu, hvor jeg måtte
h ave et sted at sove og helst lidt at
spise. Og det fik jeg så takket være
frøken Lau denne nat. Tak Oliva
Lau!
I CANADA
Næste morgen kørte vi så videre til
Shellbrook i Canada, hvor jeg skulle
møde Charles Larsen. Han arbejdede for en svensker, som havde en lille savmølle uden for byen. Jeg måtte
vente, til han kom hjem fra arbejde
om aftenen.
Det første han sagde, da han så
mig, var: »Fik du ikke mit brev, om
at der ikke var mere arbejde her?«
D et havde jeg jo ikke, så nu stod jeg
der med håret langt nede i postkassen, som man siger - uden penge og
uden arbejde.
Men så kom ejeren af savmøllen
mig til hjælp. Han tilbød mig arbejde mod at få kost og logi. Jeg h avde
ikke noget valg, så jeg tog mod tilbudet. Så havde jeg da en seng at
ligge i og kunne spise mig mæt hver
dag.
Vi fik kød tre gange daglig, og det
kan man altså godt blive ked af.

Arbejdet bestod i at trække de fældede træer hen til savmøllen ved hjælp
af en hest. Det var en streng tid og
hårdt arbejde for en 18-årig dreng
som mig, og det var frygtelig koldt.
Vi havde mindst to par strømper i
indianske moccasiner, og vi måtte
passe på at have ansigtet beskyttet,
for at næsen ikke skulle fryse af.
Omkring jul og nytår kunne vi
ikke opholde os uden for ret længe
ad gangen. Det frøs ned til 55 grader. Da vi nåede h en til midten af
februar sagde C harles Larsen, at nu
ville han rejse og finde sig et andet
arbejde, og vi blev enige om at følges ad. Han lagde pengene ud for
mig til rejsen.
LÆNGERE MOD NORD
Vi tog så til Winnipeg-Manitoba, og
her lejede vi os ind på et pensionat.
Her boede en anden dansker, og han
fortalte os, at oppe i Port Nelson ved
Hudson Bay var der arbejde ae fil, og
firmaet betalte rejsen derop og blev
vi deroppe i seks måneder og arbejdede, ville de også betale rejsen tilbage.
Vi fik billetten og gav os ud på
den lange tur. Det viste sig, at da
toget ikke kørte længere, var der
endnu 115 km frem til vores bestemmelsessted. Men der var sørget
godt for os, fo r der holdt en traktor
med anhænger og meder, fyldt op
med halm, som vi så kunne ligge
eller sidde i. Dee var jo ikke så
dårligt.
Jeg må lige indskyde, at der havde
været en mægtig stormflod, som
havde løftet skibene op og kastet
dem ca. 1 km op på land og ødelagt
havneri og landjorden, så de måtte
lukke Port Nelson som udskibningshavn og flytte op til Port C hurchill
med alt materiel og maskiner. Det
var det, vi skulle arbejde med at genopbygge.
I PORT NELSON
Der var kun åbent vand tre måneder
om året, isen lukkede havnen resten
af tiden.
Jeg var heldig igen. På grund af
min unge alder gav de mig et lettere
arbejde, der bestod i at holde en
bungalow ren og varm, da den var
indrettet til at blive brugt som sygehus, hvis nogen skulle komme til
skade eller blive syg.
JUL PÅ BORNHOLM
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M en den eneste patient vi havde,
var en m and med fåresyge!
På den anden side af floden ved
Port Nelson boede indianerne, og de
kom over til os og vaskede vores tøj.
På den måde tjente de også penge til
livets ophold.
Men h er var også meget koldt og
ensom t. D et var jo et sted i o pløsning på grund af stormfloden, så der
var intet at fordrive fritiden med,
ingen underholdning eller forlys telser af nogen art. Efter ca. to måneder gav vi op og besluttede at tage
derfra til den nærmeste by, 600 km
borte.
M en nu måtte vi jo selv sørge fo r
transporten tilbage, og den eneste
måde vi kunne gøre det på var at
spadsere de 115 km tilbage, hvor
toget kørte fra.
Så vi byttede vore kufferter til rygsække, det var en bedre måde at
bære vore ejendele på. Vi havde regner ud, at vi h avde tre dage ril at nå
det tog, som vi skulle med. D et gik
kun en gang om ugen, så det m åtte
vi ikke så gerne miste. Vi skulle altså
gå 38 km hver dag.
Det var laver sådan, at der hvor vi
stoppede vo res dagsmarch, var der
en hytte, vi kunne overnatte i. Det
gik da også, selv om det var svært at
komme i gang igen om morgenen
på grund af ømme ben og trætte
lemmer.
M en vi nåede toget som planlagt
og rejste til Vancouver i Britisk
Columbia, og vi nød foråret, her
hvor træerne stod i blomst, og ikke
som tidligere, hvo r der kun var is,
sne og kulde.

SÅ T IL SØS
Vi kom dertil o m aftenen og fik et
værelse for natt en. Næs te morgen
foreslog C harles, at vi skulle gå ned
til havnen. H an var jo oprindelig
sømand. H er lå et dansk skib, der
sejlede mellem Canada og Japan.
Vi spurgte, om de h avde brug for
et par mænd, og det h avd e de. To af
deres sømænd var rømmet fra skibet, så vi blev hyret med d et samme,
fo r der var kun to timer t il de skulle
sejle ril Japan . Så vi fik uavlt med ar
komme tilbage til pensionatet og
hente vore rygsække, og så til bage til
skibet, der skulle sejle kl. 01.00.
Men vi h avde ikke sej let ret længe,
før vi fik at vid e, at kap tajnen var
død, og at vi derfor mårre søge nærmeste havn, som var Porr Alberni,
fo r at sætte ham i land. O g så måtte
styrmanden overtage kommandoen
på skibet.
D a vi kom ud på d et store ocean,
blev jeg meget søsyg og kunne ikl<e
holde noget som helst i mig. Det
kom op lige så h urtigt, som det kom
ned.
Men så kom en af besætningen, en
norsk sømand, n ed til mig. H an sagde: »Du må op på dæk og få noget
frisk luft, og så må du have noget at
spise, som bliver nede, hvor det
skal!«
Han vidste nok, h vad h an calce
om, fo r han kom med rugbrød og
rabarberkompot og gav m ig det ae
spise. Og tro mig eller lad være, men
det hjalp m ig resten af tiden, og på
turen tilbage, hvor det rullede meget

Som privatchaujfor for Will Hayes var John godt kørende i en Buick Phaeton
cabriolet. Foto 1937.
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m ere, klarede jeg det fint uden søsyge!
Jeg måtte også rage m in tørn på
broen og styre skibet ved hjælp af
kompas. Så fik jeg også prøver der.

PÅ LAND IGEN
- O G I FORHØR
Da vi kom tilbage ri! Vancouver i
Canada, gik jeg i land og kom ikke
tilbage til skibet mere. D er var jeg
nødt til, da jeg kun måtte være væk
fra Ameri ka i seks måneder, og den
tid var allerede overskredet. Charles
Larsen, som tidligere havde betalt
min togb illet, fik min hyre udbetalt.
O g så måtte jeg ellers se at komme
ud af Can ada og ind i USA igen, for
tiden var jo udløbet. D et viste sig
imidlertid at være en vanskelig opgave at komme ud af C anada igen , fo r
da jeg kom ind i landet, var mit pas
ikke blevet stempler, og jeg måtte
derfo r i flere forhør, fordi jeg ikke
kunne bevise, hvor længe jeg havde
opholdt m ig der.
Men så var der endelig en af de
kvindelige sekretærer, der syntes, det
var nok med de forhør for ar slippe
ud af landet, og hun sagde: »Å.h h an er så ung, lad ham dog slippe.«
Og glad var jeg; så I kan nok tænke
jer, hvor lettet jeg var, da jeg satte
mig i Greyhound-bussen for at køre
tilbage ril Staterne.
TIL CALIFORNIEN
Jeg havde en onkel og tante i San
Francisco, som i kom pagniskab med
andre h avde oprettet flere restauranter eller spisehuse, og de bestyrede er
af dem. De var metodister og kom i
den dansk-norske kirke i San Francisco og gjorde et godt arbejde der.
Medens jeg ventede på at komme
ud af Canada, telegraferede jeg til
dem: »Send m ig 50 dollars, forklaring senere« . Det gjorde de så, og jeg
tog lige derned - til San Francisco.
De gav mig arbejde i deres spisehuse, og jeg begynd te som tallerkenvasker og afrydder og arbejdede m ig
op ril, hvad de kaldte kok. Der var i
øvrigt også en af mine andre onkler,
som arbejdede der som kok.
Sådan gik der ca. ro år, og vi var
kommet ind i depressionen. M in
onkel måtte ophæve kom pagn iskaber med de andre, og så var der jo
ikke mere arbejde.
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i Garden City Transportation Co under Anden Verdenskrig.

CANDY STORE-IN D EHAVER
- O G CHAUFFØR! LOS ANGELES
Så tog jeg ned til Los Angeles, ca.
600 km fra San Francisco. Her
prøvede jeg at åbne en »Candy
Store« med hjemmelavet chokolade,
som jeg selv lavede, borcset fra pynten. Den kom der en dame, der var
specialist i den slags, og lavede. Men
det varede kun en kort tid, bø rsen
og bankerne gik fallit, og alt var
kaos.
Så søgte jeg og fik arbejde som
p rivatchauffør. Jeg kørte limousine
fo r direktionen fo r filmproducen tern e til de fo rskellige filmstudier og
fo r di rektørerne på »Censor Bureau«
(for filmindustrien), som katolikkern e havde fa.et oprettet, da de syntes,
d er blev laver for mange dårlige og
vovede film.
Senere blev jeg privatchauffør for
Will H ayes. H an var »Zar« fo r hele
filmindustrien »Mo tion Pictures
Producer of America«. Det svarer
n ok til , hvad vi i dag ville kalde
p ræsident eller generald irektør.
H an var et godt men neske at
arbejde fo r. I stedet fo r at sætte sig
ind bagved, satte han sig altid ved

siden af mig, og da jeg opdagede, at
han altid tyggede det sorte tyggegummi, der hed »Black-Jack«, sørgede jeg altid for, at der var nok af
det i limousinen. Engang lånte han
limousinen ud til præsident Roosevelts datter og så kørte jeg rundt
med hende en hel uge.
H ØNSEAVLER
O G LASTBILCHAUFFØR
I 1936 holdt jeg op med at køre
limousine. Jeg ville igen prøve at
arbejde for mig selv og rejste til
Eurica, en by, der ligger ca. 450 km
nord fo r San Francisco.
H er lejede jeg en grund med et
gammelt hotel på. Noget af det måtte jeg rive ned for at bygge et hus til
de høns, jeg havde tænkt at fa. D et
var nemlig min ide at starte en hønsefarm. D et gjorde jeg så, og det gik
også godt i nogle år.
I 1939 var priserne på æg imidlertid gået så langt ned , at det ikke
kunne betale sig med den fo rretning, og jeg opgav ægproduktionen.
Så gik rejsen til San Jose, som ligger 60 km syd fo r San Francisco.
H er søgte jeg og fik arbejde som
chauffør igen, denne gang i et firma,
som kørte al slags frugt til ko nser-

vesfabrikkerne og videre til udskibning i San Francisco.
D et var ikke så ligetil at komme
fra en limousine op i en stor lastbil
med 15 frem adgående gear og 3
bakgear. Jeg spurgte en af de andre
chauffører om at vise mig, hvor gearene lå, men opdagede hurtigt, at
det var noget, jeg selv måtte finde
ud af hen ad vejen. Og det lærte jeg
hurtigt.
D et var et hårdt job at være lastbilchauffør (trucker) dengang, for vi
måtte selv læsse varerne på bilen og
selv tøm me den. D et var ikke som i
dag, hvor man kun er chauffør. Vi
måtte også kø re i flere døgn ad gangen, ja helt op til 102 timer på en
uge. I dag kan det heldigvis ikke
lade sig gøre, og det er godt nok.
D a der var gået ca. to år, blev firmaet solgt til »Garden City Transport Truckco mpagny«, og jeg fulgte
med . Vi var nu kommet ind i året
1941, hvor japanerne angreb Pearl
H arbor, og Amerika kom med i
Anden Verdenskrig.
D e ku nne godt have udskrevet
mig til militærtjeneste, men da jeg
kørte fo r et stort transportfirma,
mente de, at de havde mere brug fo r
mig til at køre proviant, forplejn ing
JUL PA BORNHOLM
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som John blev gift med i 1949.

og krigsmateriel til Richmond for at
udskibe det der.
TURE HJEM TIL DANMARK
Efter krigen - i 1948 - fik jeg besøg
af min farbror, missionæren. Han
kom med en hilsen fra Danmark:
N u kun ne de godt tænke sig ec gensyn med mig, for nu var der gået
godt 20 år siden, jeg rejste hjemmefra. Så fik jeg vel nok travle med at
købe julegaver til hele familien, og
det skulle jo gerne være ting, som de
ikke havde derhjemme i efterkrigstidens Danmark. Ting som: Kaffe,
chokolade, rosiner, svesker, nødder
og ikke ae forglemme cigaretter, cigarer og tobak, som de hungrede
efter.
Familien var lykkelige for at se
mig igen, og jeg for at se dem. Men
der var en ting, som bekym rede mig
meget, og det var, at jeg helt havde
glemt at tale det danske sprog. I
begyndelsen sagde jeg hele tiden:
»Jaj ka' ikk ta-le so good dansk«.
Men det varede ikke mange dage,
før det gik helt fint - det sagde de i
hvert fald! Det var dejligt at være
»back home again!«
Jeg fløj tilbage til New York, og
videre derfra med toget. Jeg måtte
skifre i Chicago og kom over t et
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Pullman-tog, der er specielt indrettet
til at køre den lange vej til vestkysten - ca. 3.600 km. Det var en stor
vogn med mange siddepladser, som
blev til liggepladser om natten, og
jeg havde haft meget besvær med at
få en soveplads nede, i stedet for en
oppe under loftet.
Da konduktøren kom og kontrollerede billetterne, sagde han til en
dame i nærheden, at hun sad på en
forkert plads. Det viste sig, at hendes plads var lige over for mig. Vi
snakkede meget sammen, og det
viste sig, at vi begge skulle til San
Jose og tilmed boede meget nær hi nanden, ja, vi kan godt sige, at vi
næsten var naboer.
Og da tiden kom, hvor alle i toget
fo rberedte sig på at hvile og få lidt
søvn, så m åtte jeg - som den gentleman jeg var - give damen min
nederste plads, som jeg havde haft så
meget besvær med at få og selv kravle op under loftet!
Nå, men vi talte godt sammen på
hele turen , og da vi boede så nær
hinanden, blev vi enige om at
foresætte bekendtskabet og gå ud
sammen. Nogle måneder senere,
den 30. d ecember 1949, gifted e vi
os i den d ansk-norske metodist.kirke
i San Fran cisco.

Thyra ogjohn. Foto 1997

I 1964 besøgte vi sammen Danmark, og familien hilste på Amy.
D et blev til flere besøg senere, hver
gang fem-seks uger, hvor vi nød at
være sammen med familien.

John Bræstrup
EFTERSKRIFT
I 80'eme blev min onkels helbred
dårligere, og Amy døde i 1987. Selv
gennemgik han flere operationer, så
det var en lettelse, at hans svigerinde, Thyra, enke efter hans broder
Jens, kunne komme og hjælpe ham.
Dee gik så godt, at de giftede sig i
1988, og umiddelbart efter følte
John Bræstrup, der ikke h avde børn,
det naturligt at sælge hvad han ejede
i USA og flytte hjem til Danmark
kort før sin 80-års fødselsdag.
Thyra og John har n u boet i D anmark godt en halv snes år. De trives
og har det godt sammen. John fyldte
90 år i november og er still going
stre ng. Han h ar dog ladet sit kø rekort gå ind. Trafikken er så tæt i
København, hvo r de nu bor, og
synet er heller ikke, hvad det har
været.

Finn Bræstrup Kar/sen

FESTINA LENTE
journalist og lokalredaktør PETER T!EMROTH har skrevet om overlæge dr. med. Johannes
Thoms, der d øde i oktober 1998, ud fra en sentens, der tilltegges den romerske kejser A ugustus:
»Festina /ente« - eller på dansk »Skynd dig langsomt«! Og man kan tilfoje: D et er nok også en
forudsætning, hvis man vil så meget i livet, som den flittige og hojt begavede rontgenoverltege
nåede - både professionelt og con amore. js.

»Den skønhed, der ligger i, ae en by
udtrykker sine beboeres væsen, er
vigtige re end antallet af p arkeringspladser, og den hastighed , hvormed
man kan fare gennem den. Man
både kan og må standse »udviklingens diktatur«. For »udvikl ingen«
m å have er mål, må ledes bevidst
h en mod noget, der er værd ae opnå.
Postulacec, ae man ikl<e kan standse
»udviklingen«, er ikke noget brugelige argument.
Dee er rigtigt, ae der er er udtale
ø nske, fo r ikke at sige et krav om
flere og større parkeri ngspladser i
d en centrale del af Rønne. D ee er
imidlertid lige så urigtige, at der er
føre noget bevis for, at vi har et virkelige behov i den henseende. O g
fø rst og fremmest vil enhver trafikanalyse afsløre, ae man aldrig vil
kunne cilfredsscille fremtidens behov
med centrale parkeringspladser. Score Torv vil al tid være blokeret.
Er der nogen, der vil spørge, hvilk e beføjelser, jeg har til ae blande
mig i disse spørgsmål, skal jeg
an fø re, at jeg bor her og regner med
at skulle leve på Bornholm resten af
m in rid, og at jeg holder af ae være
h er. Jeg håber, det er beføjelse nok?
V i skal ikke nøjes med den passive
tilskuers rolle, derti l er vi alle for
dybe personligt impliceret i fremskridtets velsignelse og fo rbandelse«.
Ovenstående fyndord kunne være
revet ud af dagens akcuelle debat.
Men de er såmænd skrevet for gode
4 0 år siden af den dengang relative
nybagte rønnebo og røntgenoverlæge ved Bornholms Centralsygehus
- Johannes T homs - på en tid, hvor
udviklingen slet ikke havde taget
fare som nu, og hvor græsrodsbe-

vægeiser omkring den slags spørgsmål endnu var ukendt.
FOREGANGSMAND
At Johan nes Thoms med årene så
rigelige fik »beføjelser nok«, manifesteredes bl. a. ved , at han kort rid før
sin død i oktober 1998 - 78 år - blev
hædrer med en nyindscifcec påskønnelsesgave af Rønne Kommune som
en utrættelig værner og beskytter af
byens bevaringsværdige h use, pladser og miljøer. Lige fra de helt srore
overordnede linier i bevaringsarbejder over facade- og skilterenovering
til staki tter og registrering af byens
gamle gaslygter.
D ee var ikke mindst hans fo rtjeneste gennem Rønne Byforening, som
h an var med til ae stifte i 1959 og

formand for siden 1963, at Rønne
Kommune allered e i 1968 - hvor
den slags bestræbelser bestemt ikke
var anerke nde i vide kredse - fik godkend t en bevaringsplan fo r hele det
gamle bykvarter af Det særlige Bygningssyn. Til opfølgning og virkeliggørelse af planen dannedes år efter
Bevaringsfonden.
Hans indsats fremhævede Rønnes
tidligere mangean ge borgmester
Arne H ansen ved Johannes Thoms
død således: »D ee er ikke mindst
hans fo rtjeneste, ae vi i dag kan være
stolte af at have en af Danmarks
smukl<este og bedst bevarede gamle
bydele ... .Johannes Thoms' ægte og
dybtfølte engagement har været
medvirkende til at vende holdningen til fordel for bevaringsarbejdet«.

ra

En forårsdag i haven bag Sejlmagerens Hus, Storegade 23, Rønne.
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Røntgenoverlægen Thoms på Centralsygehuset, Rønne. Fot o ca. 1965.
Foto: Bornholms Museum.

»DEN NYTTIGE BORGER«
Men Johannes Thoms interesser var
ikke begrænset til hjembyen og
historien. Han tog aktivt del i foreningsarbejde for hele øens ve og vel i
en grad, så han i salig Maos tid
spøgefuldt blev benævnt som »formand« Thoms. Indsatsen omfattede
hele Bornholm - og ikke mindst
naturen, som han i bogstaveligste og alvorligste - forstand betragtede
som hovedgrundlaget for tilværelsen
- og som han kunne vedblive at glædes og forundres over.
Selv erklærede han, at han følte sig
privilegeret, fordi han havde været så
heldig at komme til Bornholm, som
han fandt på mange måder var
skræddersyet til hans livsindstilling
og interesser. Man kunne tilføje, at
han også vi rkede skræddersyet til
øen i den forstand, at han udnyttede
alle dens muligheder fra varme venskaber og gemytlige fritidssysler over
borgerlige ombud til en højt kvalificeret professionel gerning.
Johannes Thoms var så udpræget
oplysningstidens drøm om »en nyt-
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tig borger«. Et begreb som vort
demokrati hviler på, men som vist i
dag desværre er blevet svært umoderne. Han følte d et som en livspligt
at tage t id til at en gagere sig rigtigt i
alt, hvad han fandt væsentligt i samfundslivet - og det var meget.
Både i arbejdet med byforeningen
og som medstifter og fo rmand fo r
Danmarks N aturfredningsforening
gennem 25 år og Fredningsplanudvalget, h avde han den overbevisning,
at det folkelige islæt var vigtigt, hvis
tiltagene skulle opnå den nødvendige lokale opbakning. I modsat fald
blev udviklingen overladt til enøjede
eksperter. Og intet glædede ham
mere, end hvis netop lokalkendskab
medvirkede til fornuftige afgørelser.
SKYND DIG LANGSOMT
Og trods si n tilsyneladende lidt slentrende og uforstyrrelige facon var
han et myreflittigt og disciplineret
menneske, som ofte måtte tage natten i brug fo r at nå det hele. Hans
udprægede pligtfølelse overfor at
det bedste ud af livet har muligvis
haft sammenh æng med, at han som

ra

ung led voldsomt af gigtfeber - ikke
færre end fem gange - og at han derfo r meget naturligt frygtede at ende
som et vrag, fø r han kom rigtigt i
gang med livet.
»H vis man skal nå noget i den
ko rte tilværelse, der gives mennesket, så skal man bruge sig. Jeg holder ikke særligt meget af ae sidde og
kigge ud i luften. Jeg vil hellere fylde
tiden med beskæftigelse og så glæde
mig over det, man kan nå. Man bør
skynde sig langsom t. Det er kun rare
at man har meget at lave. Hver gang
man skifter fra et arbejde til et
andet, er dec rekreation fra det, m an
slap«, sagde han i et avisinterview i
1969. Og kort før sin død k unne
han stadig blive forstemt over, at
tiden blev mere og mere hurtig og
forjaget:
»Den flyvende forretningsmand
med slips og mappe, arbejderen ved
samlebån det, lægen og sygeplejersken, pædagogen og hjemmehjælperen - nævn en medborgergruppe,
der ikke synes, de har for travlt. D e
gamle slagord »H astværk er lastværk« og »Skynd dig langsomt« fortalte, at på den måde når man m ere
og gør sit arbejde bedre. Man kunne
nok være træt efter en lang dags
arbejde, men var glad og tilfreds, for
dagens dont var gjort. N u f°ar man
stress«.
SOMRE I GUDHJEM
Johannes Thoms boede sine første år
i Valby, hvor faderen var kordegn.
Senere blev denne vandværksbestyrer i det dengang landlige Birkerød
nord for København, hvor sønnen
blev student fra Birkerød Statsskole i
1938. I 1946 tog h an medicinsk
embedseksamen fra Københavns
Universitet. Siden videreuddannede
han sig til speciallæge i røntgen diagnostik og stråleterapi rundt omkring
i landet.
I 1953 fik han specialistanerkendelse efter uddan nelse i Schweiz og
ansattes på radiumstationen og
komm unehospitalet i Århus, hvor
han virkede som 1. reservelæge og
lektor i stråleterapi indtil januar
1958, hvor han blev udnævnt til
overlæge ved den nyetablerede røntgenafdeling på Bornholms Centralsygehus. Og i årene herefter udviklede han med kraft og entusiasme
afdelingen til et stadium, hvor øen i

røntgendiagnostisk henseende blev
u afhængig af der øvrige land.
Om sir forhåndskendskab til øen,
i nden han blev foretrukket blandt
otte ansøgere til Bornholms Centralsygehus, har han fortalt, at han som
spejder og gymnasias t havde været
på Bornholm. O g gennem en søn til
maleren Axel Bredsdorff, som han
kendte fra Birkerød, holdt han i en
å rrække uforglemmelige sommerferier i Gudhjem.
»Dengang var turistpræger ikke så
udtal t. O g der var ingen bro over
Holkadalen. Når fe rien var forbi,
stod man med tårer i øjnene på den
lille damper og så ind over Bokul og
d en øsrbornholmske kyst med mind er om en lykkelig måned. Så jeg
h avde skam tænkt på, om jeg måske
p å er eller andet tidspunkt kunne få
mulighed for at arbejde og slå mig
ned på Bornholm«.
Og allerede i 1965, da serpentinevejen i Gudhjem endnu var på regnebrættet, var Johannes Thoms
fremsynet nok til i et læserbrev at
advare mod de trafikale følger, som
h er fire årtier senere truer med at
gøre hovedstrøget i Gudhjem ubeboelige i sommermånederne, fordi
bilsrrømmen siden 1960' erne er
svulmet til mareridts-fantasier. Uden
serpentinevejen havde man formentlig været tvunget til at gøre byen bil-

bestyrelsesmedlem i Kræftens Bekæmpelse og formand for Dansk
Røde Kors på Bornholm gennem
mere end 25 år.
Udtryk for Johannes T homs' fritidsinteresser er bl. a. en mangeå rig
indsats i Rønne Jageselskab - og
hvad der førte med sig af kammeratskab, jagter og eget hundehold og som anerkendelse af sit virke i
Dansk Jageforenings bestyrelse modtog han allerede i 1989 guldemblemet. I 1972 tog han initiativ til stiftelsen af Bornholms Golf Klub og
trak, som formand i de første vanskelige år, der store læs i planlægnings- og udviklingsfasen, der førte
til anlægger af den smukke bane i
Robbedale. I 1995 blev han helt
naturligt æresmedlem.
FLITTIG SKRIBENT
D erudover kan nævnes en ganske

omfattende skriben tvirksomhed omkring såvel lægevidenskabelige som
historiske emner. D e to interesseområder fo renedes i hans doktordisputats i 1978. En afhandling om
»Adolph H an nover ( 1814-94) - E n
medicinsk-historisk studie«, som afsluttede ri års fritidsarbejde. Ikke
noget der skulle bruges i karrieren men udelukkende fo rdi emnet interesserede ham.
Adskillige af skrivefrugterne fra
Johannes Thoms talrige fritidsinteresser står i øvrigt ar læse i »Bornholmske Samlinger« eller i »Jul på
Bornholm«, som netop i nærværende årgan g afslutter »Biograferne på
Bornholm«, der blev hans sidste
arbejde. I 1977 var han medforfatter
og medredaktør p å den store jub ilæumsbog »Rønne Købstad i 650
år«, og i 1993 udgav han sammen
med Edmund Hansen »Bornholm

fri.
25 ARS JUBILÆUM
Udviklingen på Bornholms Centralsygehus har Johannes Thoms personligt redegjort for i sin bog »Bornholms Centralsygehus 1892- 1992«.
I øvrigt indsendte h an otte dage
efter sit 25 års jubilæum sin afskedsansøgning. »D et h avde jeg bestemt
allerede som ung overlæge. Når man
er 60, kan man med stor fordel
udskiftes på den post. Der står yngre
og skrappere drenge parat, som er
bedre egnet - akkurat som jeg selv i
sin rid«.
Livet igennem beklædte Johannes
Thoms et ucal af tillidshverv af kollegial og offen tlig art. I en årrække
var han næstformand i Bornholms
Lægekredsforening, hvis 100-årige
historie han beskrev i en jubilæumsbog i 1995. Han var formand for
Bornholms Overlægeråd og medlem
af den regionale videnskabs-etiske
komite. Endvidere var han bl.a.

Amatørskuespilleren Thoms på scenen som Ludvig Holberg. Rønne Theater i
november 1984.
JUL PA BORNHOLM
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1945 - Byer bombet og genopbygget«.
Som relativ »ny« bornholmer rog
Johannes Thoms fat på ar katalogisere sølv- og våbensamlingen på Bornholms M useum. Og i det hele taget
bar det smukke hjem i Storegade i
Rønne stærkt præg af ægteparrets
samlerinteresse for antikviteter, keramik, malerier, arkæologi og rariteter
i det hele taget. For fulds tændighedens skyld skal det tilføjes, at Johannes Thoms også en tid sad i repræsentantskabet for Rønne Theate r og
lej lighedsvis lod sig se på de skrå
brædder.
SEJLMAGERHUSET
Det er imidlertid ubestrideligt, at
h ustruen Gerda i høj grad har været
betingelsen fo r, at Johannes Thoms
kunne »skynde sig langsomt« med
sine ufatteligt mange gøremål og
alligevel nå at være en god fader for
sine to børn - og andre, de gæstfrit
lejlighedsvis havde boende. G erda
T homs lod storsindet h usbonden
nøjes m ed at gøre det, han var b edst
til, og styrede selv huset, økonomien, rog imod telefonbesk.eder og den
store venneskare, samlede trådene og
passede ham i det hele taget op, så
det i moderne kvindeøjne må nærm e sig det kriminelle.

Havemanden Thoms nyder en blomstrende gren kort for 70-års dagen i
december 1989.
Foto: Carsten Buch. Dagbladet Bornholmerens arkiv. Bornholms Museum.
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H uset i Storegade fik familien kig
på ret hurtigt efter, ar de var flyttet
ril øen. D et er bygger i 1845 af en
sejlmager Wichmann, og den ejendommeligt proportionerede lidt lave
øverste etage skyldes, at den opri ndeligt har været indrettet som et
stort sejlmagerværk.sted. Og dets
historie tiltalte naturligvis i høj grad
Joh annes T homs.
Efter afskeden med Bornholms
Centralsygehus var Johannes T h oms
så heldig at kunne vænne sig til pensionisclivet gradvist, idet han igennem et par år virkede so m srråli ngsrerapeut m ed fire ugentlige arbejdsfo rm idd age. Men ellers bestræbte
han sig på at afvikle sine forpligtende poster og »nøjedes« med at spille
golf, billard, skrive, pleje familien og
rejse til udlandet m ed sin kone.
Og ikke mindst gav han sig med
ualmindelig trofasthed tid ti l - med
uformelle besøg og anden diskret
hjælpsomhed - at glæde sine m ange
gamle venner ude omkring på øen,
som på grund af alderdommens tiltagende svagheder havde svært ved
at komme omkring. Venskaber, som
ægteparret knytted e i deres første år
på øen - ofte blandt kunstnerne.
Han nåede ar være med til ar begrave dem alle.
HAVERNE
Og så passede han sine haver. Skriftligt udmøntede denne interesse sig i
to bøger. »H averne i Rønne« fra
1965 og »Solvang - Rønnes kolonihaver« fra 1997. På der jordnære
plan holdt han simpelthen af at koncentrere sig om frodigt arbejde i
frisk luft. H an var ikke altfor perfektionistisk. Hans princip var, at der
skulle være noget smukt ar se på året
rundt.
Derfor startede væksten bag der
gule hus i Storegade m ed vintergækker, erantis og krokus for at fortsætte
med tulipaner, valm uer, roser i bede
og hække, stauder, frugttræer - en
del sjældne - og megen anden fa rverigdom, som han, hvis vejret ikl(e
egnede sig til ar gå udendørs, kunne
betragte fra en stol i havestuen.
H er nød han at sidde i en gammel
slagbænk m ed et dejligt fresco-stilleben af O lga Lau bag sig på væggen
m ed udsigt til et japansk kirsebærtræ, som m ed års mellem rum kunne
blomstre mod den høje december-

formiddagshimmel, når han havde
fødselsdag. Altid havde han en kikkert og en fuglebog indenfor rækkevidde. Der var på alle årstider noget
spændende derude. Og grøntsager
og frugt til nedfrysning dyrkedes og
hjemtages i sommerhalvå ret fra
kolonihaven i Haveforeningen Solvang.
LEVE I NUET
Johannes Thoms var i udpræge t grad
en disciplineret livsnyder, selv om
hans foretagsomme liv ikl(e al tid var
ganske så let, som det kunne se ud.
Og trods sine særlige faglige forudsætninger - netop omkring lun gekræft - ønskede han aldrig at pånøde
hverken sig selv eller andre afkald,
hvis og når den stilfærdige last gav
særl ig livskvalitet. Og da han selv
blev angrebet af den galoperende
lungekræft, som førte til hans død,
kunne han i}(ke drømme om at
moralisere overfor en rygende gæst.
Kun ærgrede det den afkræftede
m and, at røgen ikke m ere var h am
til glæde - og at vinen smagte som
»rævep1s«.
Om Johannes Thoms var religiøs i
tradi tionel forstand, er undertegnede ubekendt. M en da han var
omkring 40 år, skrev h an i et kirkefølgende
betragtninger
blad
omkring begrebet »livsanskuelse?«,
som han i hvert fald selv levede op
til i de næste knap 40 år af sit liv, og
som kan forklare den ro, humør og
sjældne værdighed, hvo rmed han
bar sin svære sygdom helt til det sidste:
»Sålænge der er grænser for den
m enneskelige erkendelse, og livet
skal måles med evighedens alenstok,
sålænge h ar vi behov for mere end
blot at være. Finder vi ikke en
mening m ed vo rt liv og en positiv
målsætning, da må vi gribes af h åbløshed over livets korthed og utilstrækkelighed. Så mange mennesker
i den modne alder har travlt m ed
blot at leve, og særlig når det går os
god t, lader vi tiden glide os af hænde.
Dagen i gå r har vi mistet, og vi
har ingen garanti fo r, at vi oplever
morgendagen. Man m å da ønske fo r
sig selv og stræbe efter, at være positiv i sin livsanskuelse, således at man
f°ar en m ening med at leve Nuet«.

Bornholmske botanikere, herbarier
og Flora Danica
Amtsbiolog cand.scient. FINN HANSEN, der også er formand for Bornholms Natui-historiske
Forening, arbejder til daglig med naturforvaltning; men han interesserer sig også for en svunden tids forskning ogforslcere.
I det felgende fortæller han om en ræklce botanikeres indsats, og hvad de folk har efterladt sig i form af bøger, herbarier, optegnelser, plante/ister m.v. js.

At bladre i et gammelt bornholmsk
herbarium er som at rejse til fortidens blomsterrige marker og enge
samt anden urørt natur.
På Lokalhistorisk Arkiv, der har
til huse i lokaler under Bornholms
Centralbibliotek, har man en følelse
af, at tiden bare står stille. Ja, man
har af og til fornemmelsen af, at den
går baglæns og lader fortidens banebrydende hændelser blive født påny
- få en slags renaissance.
Her samles bornholmske arkivalier
på hylder og i skabe, og her samles
romantikere, der »higer og søger i
gamle bøger« og bliver høje!
Her får fortiden mening, den bliver levende igen og sat i system.
Gamle slægter bliver samlet i databaser efter opslag i kirkebøger, og
tidligere så fremtrædende, men nu
hedengangne virksomheder får igen
lov at fortælle historie.
I et hjørne af denne næsten uvirkelige verden står lidt hengemt tre
u ndseelige skabe og et sæt hylder
med let gulnede håndbøger, der ser
ud til at være godt brugte.
Men skabene, hvad rummer de?
Jo - beviset for, at Bornholm har
været et endnu smukkere sted at leve
og har haft en større mangfoldighed,
en diversitet, den mangler i dag. At
Bornholm i plantehenseende har
været en meget søgt og skattet ø skabene rummer nemlig lektor Arne
Larsens herbarium.
HERBARIUM
Et herbarium er et »fænomen«, alle
naturhistorisk interesserede mennesker kender til, og som en del af den
ældre generation måske har haft et
lidt anstrengt forhold til. Det er

nemlig en samling tørrede og pressede planter, opklæbet på karton. Og
hvis arkene er rigtigt etiketteret, så
vil de med deres oplysninger om findested, dato og finder, som årene
går, fortælle mere og mere natur- og
kulturhistorie.
BORNHOLMS FLORA
1883 OG 1956
To gange er der skrevet en Bornholms Flora. I 1883 af N H Bergstedt og i 1956 af Arne Larsen, begge gange i Botanisk Forenings Tidsskrift, og begge gange efterfølgende
udgivet separat som særtryk.

Klipperøn på klipperne ved Helligdommen, i dag som for 300 år siden.

BERG STEDT
N iels Hansen Bergstedt var ikke
bornholmer, men kom til øen i
1857 og arbejdede først som andenlærer og organist nogle år i Nexø, og
fra 1862 som førstelærer ved Bodilsker Søndre skole.
Han var født ved Haderslev i
1835 og blev dimitteret fra Jelling
Statsseminarium i 1856.
I mere end 40 år virkede han som
lærer og det var især naturfagene,
der interesserede ham. Han søgte
utrætteligt at udvide sine kundskaber, fo retog rejser til Sverige, Norge
og Tyskland og gennemgik hele 13
kurser i kemi og naturhistorie.
Sit arbejde med den bornholmske
plantevækst påbegyndte han straks,
han ankom til øen i 1857, og siden
1871 samlede han målrettet optegnelser med den hensigt at udgive
Bornholms Flora, som kom i 1883.
Af de i Danmark dengang fundne
1442 arter af højere planter, de
såkaldte krypto- og fanerogamer
havde han de 1043 arter som fundne på Bornholm, idet, som han
skrev, »alle de trykte Kilder, der
angaar Bornholms Flora ere saa vidt
mig bekjendt her benyttede og ligeledes har jeg medtaget en Mængde
Oplysninger fra flere Botanikere«.
BOTANIKERE
FØR BERGSTEDT
I et indledningsafsnit til sin flora
opremser han de botanikere, der før
ham har gjort studier på Bornholm,
startende med Kylling, der i sit Viridarium Danicum fra 1688 har medtaget to arter fra Bornholm, bl.a.
klipperøn.
JUL PA BORNHOLM
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Professor Lange besøgte øen i juli
1848, og listen over a rter blev
forøger i en betydelig grad. Bl.a.
fandt han vår-spergel og d en nu fo rlængst fo rsvundne gul-h vid evighedsblomst.

Cand pharm. og Brygger Schjøtz
tog med understøttelse af Botanisk
Forening i København til Bornholm
i 1850, og det botaniske resultat
blev dels medtaget i en nyere udgave
af Prof. Langes Dansk Flora, dels
bragt i Videnskabelige M eddelelser for
1850 med titlen Bidrag til Bornholms Flora. Blandt mange andre
nye fu nd fra d enne rejse kan nævnes
tarmvrid røn fra Lindholmsklipper-

ne ved Rø, sump-viol i mængder fra
Vallensgårdsmosen, bakke-svovlrod
fra Almegårdshøjen ved Rønne og
poselæbe ved Rønne.
I 10-årer 1850-1860 blev Bornholm
besøgt af otte botanisk interesserede
mennesker, der alle gjorde nye fund.
En pastor L. R. Titxen fra Angel
fandt bl.a. flad ulvefod og cypres
ulvefod. Frøken C. Rosenberg opdaged e glat vejsennep på fæstningsmurene på Christiansø og Apoteker G.
Lotze blandt andre arter hvid sækspore ved Rytterknægten og ensidig
vintergrøn i Almindingen samt
mose-post hist og her i lyngstrækningerne fra Snogebæk ri!

Skrueaks kunne ses på mindst fire
lokaliteter ved Rønne i 1850, nu er
den for/ængst b01·te.
En botaniker ved navn Geder
undersøgte den bornholmske planteverden omkring år 1763, og
blandt de 20 arrer, der nævnes fra
denne tur er murrude og kongebregne fra Alm indingen! En anden
botaniker ved navn Rafn kom til
Bornholm i 1798 fo r at »foretage
fo rskellige undersøgelser«, som skrevet af Bergstedt. Han havde to år
tidligere udgivet sin Danmarks og
Hofstens Flora, hvor blot fire arrer
var nævnt fra Bornholm. Da Johan
Langes: Dansk Flora udkom i 1850,
blev Rafn imidlertid refereret fo r
yderligere 24 arter, heriblandt sk.rueaks fra fire lokaliteter ved Rønne:
Gåsebækken, No rdre Teglværk, Baggeåen og Terkels M ølle!
Hornemann gæstede Bornholm i
sommeren 1817, og i hans Dansk
Oekonomisk Plante/ære 1 fra 182 1
findes anført hele 99 arter fra øen,
heraf flere sjældne som finsk røn,
tornblad, smuk perikon og filtet
hestehov. I andenudgaven fra 183 7
blev yde rligere otte arrer medtager,
bl.a. rund.finnet radeløv.
Ornirhologen og botanikeren
Apotheker Steenberg besøgte øen
sommeren 1839, og han hjembragte
en liste på over 338 arter med bl.a.
havrerod som ny for øen.
Sommeren 1847 gæstede Professor
Liebmann øen, og i hans fo rtegnelse
forekom bl.a. engblomme, som dog
ikke siden er genfundet.
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Bakke-svovlrod, fondet forste gang ved Almegårdshojen i 1850.

Botanisk Forening med 10 deltagere
en rundrejse på Bornholm, og et lignende antal gæstede øen i juli 1878.
Disse to ekskursioner indbragte flere
nye arter for øen , bl.a. lav kogleaks
ved Nexø.

Sumpviol i Vallensgårdsmosen, nu som
i 1850.
Dammebækken. Adjunkt Feddersen
fandt bakke-svovlrod i Kleven, og
KontorchefTutein samel fra C hristiansø. Seminarielærer Rostrup opdagede skov-kohvede ved AJmegård i
Rønne og Seminarielærer H. Mortensen sort natskygge ved Rønne.
Endelig gæstede Seminarielærer
Th. Jensen øen fø rste gang i 1854 og
anden gang 1866 med regeringens
understøttelse for særligt at undersøge øens mosser og halv.mosser, der
ikke tidligere var undersøgt af
nogen. Udover undersøgelsen af
mosser berigede han øen med opdagelsen af flere nye blomsterarter,
bl.a. hvid n æbfrø fra Højlyngen.
Efter 1860 har yderligere en del
flora.kyndige mennesker besøgt øen.
Apoteker Alfted Benzon var her i
1861, fra Lund kom i 1865 Adjunkt
Krok for at undersøge saltvandsalger
ved kysten, og i 1867 dr.phil. Alfted
Falck, som blandt andre spændende
planter fandt kåltidsel.
Og så var der Overlægen dr. med. R.
Holm fra Sindssygeanstalten i Aarhus, der i juni 1866 fandt apenninaanemonen på skrænter ved Vaseåen.
Adjunkt C Grønlund opholdt sig på
øen i 1867 for at studere lav, og
fandt desuden skovbyg i skove mellem Østerfars og Gud hjem . Kandidat J P. Jacobsen var på øen i 1868
og dr.phil. Jakob Spångberg fra Uppsala undersøgte i sommeren 1871
øens saltvands- og ferskvandsalger
og bemærkede ved den lejlighed skive-kamille på ballastpladsen ved
Nexø, medens dr.phil. 0. G. Pedersen i maj 1871 fandt mur-draba på
kl ipperne ved Amtmandsstenen i
Døndalen.
1868 foretog Dansk
I august

LARS IBSEN
Foruden disse tilrejsende botanikere
har Bornholm været undersøgt af
plantekyndige mennesker, som har
været fastboende på øen. Den ældste af d isse var »Blomsters.meden«,
»D en latinske Smed« Lars Ibsen, som
var født på Fælled i Bodilsker i 1806
som søn af Smed Jeppe Larsen og
Elsebeth Hansdatter. Skoleundervisning fik han ikke, men hvad barndo m men ikke havde givet ham af
kundskaber, det skaffede han sig selv
senere i bøger og blade, som han
læste flittige i de lange vincerafcener.
AJierede i 1820 gav han sig af med
ae undersøge plancer ved hjælp af
Rafns Danmarks og Holstens Flora,
men da denne plantebog ikke var
komplet, måtte han senere anskaffe
sig Professor Langes Danmarks
Flora. Det gjorde han i marts 1862,
og denne helt unikke bog er senere
af uransagelige veje havnet i Aakirkeby, og tilhører i dag cateringchef
Sven-Erik Jensen, der selv er botanisk
interesseret.
Ifø lge et afkrydsningssystem i dette sjældne dokument, havde Ibsen
selv iagttaget 578 vildtvoksende
arter fra sin nærmeste omegn, eller
med andre ord omtrent halvparten
af det an tal arter, som indtil da var
registreret på Bornholm. Derudover
havde han på en lyng.mark indrettet

sig en have med en samling af over
500 arter af haveplanter og vilde
planter, og »Smedehaven« blev hyppigt besøge af omegnens beboere.
Skønt Lars Ibsen kun gav sig af
med at søge planter i den nærmeste
omegn blev han dog opmærksom på
flere sjæld ne og for Bornholm nye
arter, bl.a. sort skæne i Kjølleregårdsmosen i Bodilsker.
Omtrent samtidig med Ibsen havde Sandflugtskommissær og Kancelliraad Jespersen og Auditør ved Bornholms Væbning, Kancelliraad Erichsen syslet med den bornholmske
planteverden. Jespersen havde påbegyndt et lille herbarium af bornholmske planter, og Erichsen undersøgte øens mange spændende arter
af bregner. Mange af disse er siden
plantet ind i hans have, den
nuværende Erichsens gård, hvor
man i dag kan se efterkommere efter
dem.
I den række af botanikere, der
efter 1850 og sammen med Bergstedt har beskæftiget sig med at
undersøge Bornholms plantevækst
skal først og fremmest fremhæves
Apoteker Baagøe, der under sit ophold på Bornholm i årene 1860-63
havde samlet stof til udgivelsen af
den første Bornholms Flora, men
ved sin forflyttelse først til Silkeborg
i 1863 og siden til Næstved i 1876
blev nødsaget til at opgive denne
plan, og overlod Bergstedt alle sine
optegnelser. Disse har, skrev Bergstedt i forordet, bidraget meget til, at
arbejdet med hans egen flora har
kunnet fremstå med den fornødne
pålidelighed og fuldstændighed. Nog-

Apennina-anemone blev fundet ved Vaseåen første gang i 1866 afen overlæge fi"a
Sindssygeanstalten i Aarhus.
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le af de mere markante fund , Baagøe
havde gjort va r seglblad ved Vallensgårdsmosen og vedvarende måneskulpe ved Store Fos i Rø. Overlærer
Th. Hof! fandt blandt andre nye
arter dunet vejbred ved Sandvig, og
Skoleinspektør Hjorth blev landskendt ved at have fundet skærmblomstret vintergrøn i Sandflugtsskoven som en ny art for landet.

Orientalsk takkeklap ved Nørresand.

Han var født i Rønne i 1902, hvor
faderen var lærer på Rønne Statsskole. Efter matematisk studentereksamen 1 1920 blev han i 1926
cand.mag. i fagene naturhistorie og
geografi og fik samme år stilling på
Statsskolen, som han førs t forlod i
1969.
Selv om det var skolen, der blev
rammen om hans virke livet igen-

nem, tillod hans energi og aktivitet
ham ikke at nøjes med skolearbejdet, og han blev gennem en menneskealder den, der ved sine undersøgelser og publikationer tegnede
faget naturhistorie på Bornholm .
H ans største arbejde blev den nye
Bornholms Flora fra 1956. Den var
oprindeligt tænkt som en hårdt tiltrængt ajou rføring af den efterhån-

Skærmblomstret vintergrøn.

Bergstedt sluttede sin gennemgang
af botanikere på øen frem til hans
tid og floraens udgivelse i 1883 med
Kunstmaler C. Zahrtmann, Fabrikant Haman, Literat R. Kaufmann,
D r. D anchell, Pastor ]. Jacobsen og
Plantør Kofod, der alle hver for sig
havde gjort sig fortjent til at blive
nævnt for at have gjort nye fund af
planter på øen.
Endelig sluttede han rækken af
med cand.pharm. Gelert, der i foråret
1882 havde været en smut på øen og
bl.a. som den fø rste nogensinde
bemærket
orientalsk takkeklap
vokse ved Bobbeåens udløb. H erfra
har den senere spredt sig til mange
andre voksepladser på øen, bl.a.
Riseb æk og veje ved Sose på den
anden side af øen.
ARNELARSEN
Arne Larsen var bornholmer med
stort B og tilhørte på både mødrene
og fædrene side Lauegårdsfamilien.
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Arne Larsen 'i kvanskov ved Nexø Sydstrand.

den godt 70 år gamle Bergsredrs flora, men efterhånden som forundersøgelserne skred frem, stod der ham
klart, at der var sket så store forandringer i det bornholmske landskab
siden Bergstedrs rid, ar bogen måtte
stå som en ny og selvstændig oversigt over den bornholmske planteverden.
Selv skriver Arne Larsen i indlednmgen:
»Siden lærer N.H. Bergsredt i året
1883 skrev sin Bornholms Flora, har
kulturens fremtrængende påvirkning
af naturforholdene, udvidelse af
agerjordsarealer, nyplantning af skove eller afvanding af fugtige områder
m edført, at mange tidligere almindelige plantearter er blevet sjældne
eller måske helt forsvundne, medens
andre på grund af de forandrede og
for dem gunstigere kår har bredt sig.
Når dertil føjes, ar adskillige nye
arter er indvandrede, indslæbte eller
ligefrem indførte, forstår man, at
billedet af Bornholms planteliv
siden Bergstedts dage i den grad er
æ ndret, at en ny beskrivelse er
ønskelig«.
Ligesom Bergstedt nævner Larsen
en del botanikere, såvel bornholmere som gæster ovrefra, der i tiden op
til først i 1950'erne har foretaget
værdifulde indsamlinger og notater
p å øen. Blandt de allerede dengang
afdøde fremhævede han Professor E.
Warming, Pastor Ham Møller, Lektor
P. A. Larsen (Arne Larsens far) og
Direktør Svend Andersen, medens
hans samtidige som Konservator K
Winstedt, Dr. P. Gelting, Dr. Mogens
Køie, Professor Valdemar Mikkelsen,
Adjunkt 0. Hammer Pedersen samt
lærerne Ellen Hansen, Anfted Pedersen og S.M. Rasmussen alle havde
bidraget med iagttagelser om øens
plantevækst, og som der er refererer
ri! i floraen.
BORNHOLMER-HERBARIET
Og så kommer vi tilbage til herbariet i det lokalhistoriske arkiv, for
det er jo det håndgribelige bevis på,
at de omtalte arter i virkeligheden
har været på øen.
I en ko mmentar til herbariet,
dateret 6. 11. 1969 skriver Arne Larsen:
»Mit herbarium, der for en væsentlig del består af planter, indsamlede på Bornholm skænkes efter min

død til Bornholms Am tsbibliorek.
Sammen med dette følger de af mig
anvendte floraer: to Raunkjærs Ekskursionsfloraer, Rosrrups Flora, mit
eksemplar af Bornholms Flora, Langes Flora, Hulrens Adas over vaxternes utbredning i Norden, Johannes
Lids Norsk Flora, Weimarks Skånes
Flora og Clapham, Turin and Warburgs Flora of rhe Brirish !sies. H erbarier opbevares i de med følge nde
skabe.
H erbarier er bygger op efter Raunkjærs Ekskursionsflora, 7 . udg.,
1950. I mine ro medfølgende
eksemplarer af denne har jeg giver
hver art sit bestemte løbenummer.
For adskillige arter er der flere ark.

På et af disse, der bør ligge øverst er
der efter nummeret vedføjer et rødt
kryds. På disse rødkrydsede ark er
der foruden bornholmskortene (det
røde angiver Bergstedrs angivelse fra
1883, det sorte min egen angivelse
1956) indtegnet artens udbredelse i
Skandinavien efter Hultens Atlas, 1.
udg., 1950. I herbariet indgår lej lighedsvis arrer indsamlede i vore
nabolande. Der drejer sig her om
arter, der vel forekommer i Danmark, men her enten er fredede,
eller som jeg selv aldrig har truffet i
D anmark. En streg under artsnavnet
angiver, at jeg selv h ar set arten, et
kryds fo ran navnet (i floraen) at den
findes i herbariet. Røde numre ved

Kopi afherbarieark fin 1862 med en bakke-gøgeurt indsamlet i Knudsker.
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som søn af Smedemester Lars Hansen Hjorth og Maren Kirstine Knudsen og i øvrigt broder til Lauritz
Adolph Hjorth, grundlæggeren af
keramikvirksomh eden Hjorths Stentøj. H an var en allround n aturhistoriker og geolog med sit nok væsentligste produkt: Geognostisk kort over

Bornholm.
Kjølleregårdskæret i Bodilsker i dag tidligere øens rigeste rigkær med sort
skæne og flere arter orkideer, der i dag
ikke mere findes på øen.
slægterne angiver sidetallet
mm
Bornholm s Flora.
Ud over dette egen tlige danske
herbarium er der en plantesamling
fra det øvrige Skandinavien, indsamlet på mine rejser her eller ved lejlighedsvise foræringer«.
Se det var det, Arne Larsen tænkte
sig i 1969 umiddelbart efter hans
afgang fra aktivt virke på Rønne
Statsskole, men så skete der det, at
der dukkede et gammelt herbarium
op på Østre Skole, og det gav den
ældre lektor »sved på panden« og i
en planteliste, der også ligger i herbariet har Arne Larsen senere skrevet:
»D en 10. januar 1972 fik jeg fra
Rønne Ø stre Skole foræ ret en gammel plantesamling, der havde ligget
upåagtet en lang årrække, først oppe
under loftet, senere, måske lige så
længe i nogle skuffer. Hovedmanden
for dette herbarium har været Skoleinspektør A. Hjorth, men mange
andre samlere, bl.a. Overlærer Hoff
fra Rønne Lærde Skole (Statsskolen). Det blev bestemt, at planterne
skulle indlemmes i mit livsherbarium, og efter min død foræres til
Bornholms Amtsbibliotek under
navnet Bornh olms H erbarium«.
I alt 1105 ark blev indlemmet i
herbariet , og i en større opsat artikel
i Bornholms T idende den 27 . maj
1972 fortalte Larsen om dette 100
årige gamle herbarium , der var dukket op, og som ikke alene fortalte
botanisk hisrorie, men også om
kredsen af Rø nne-botanikere i m idten af forrige århundrede.
Skoleinspektør Andreas Larsen
Hjorth, som havde sit virke på Østre
Skole fra 1849 til 1900, var ligesom
Arne Larsen og Lars Ibsen indfødte
bornholmere, født i Rønne i 1829
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FORTIDENS ENGE BLIVER
LEVENDE IGEN
Når man nu andægtigt kigger Arne
Larsens herbarium igennem, bliver
man som naturhistoriker m eget blød
om hjertet. For tænk engang!

tur« og videre om arealet i øvrigt:
»Mosearealerne ved Gadegård og
Kjølleregård er næsten totalt forsvundet og så påvirket af kultur, at
det må formodes, at arten nu er helt
borte!«
På baggrund af oplysni ngerne i de
to flo raer og Arne Larsens herbarium er det for de bornholmske
orkideer muligt at dokumentere,
hvor galt fat, det faktisk står til med
den bornholmske natur i dag. M an
kan med en let omskrivning af den
nationalromantiske tankegang efter
1864: »H vad udad tabes skal indad
vindes« sige, ar: Jo flere mistede arter
orkideer jo økonomisk »rigere« det
bornholmske samfund.
Således er der af de 23 arter, der
hidtil er kons tateret voksende på
Bornholm, kun 13 tilbage! Af de 10
fo rsvundne arter har de fem haft
deres voksepladser i våde enge, tre
på tørre overdrev og to i skove.
Med andre ord kan man konstatere, at det bornho lmske samfund i
dag er bygget oven på ruinerne af et
landskab med en meget stor mangfoldighed af arter, og Larsens h erbarium kan bruges som bevis herpå.

Bakke-gøgeurt var i 1883 hyppig i
øens afgræssede marker, i dag er den
uddød - som ni andre orkideer.

NYESTE BORNHOLMSKE
HERBARIUM
Peder Liitken kom som skolelærer til
Bornh olm i midten af 1960'erne og
blev meget bjergtaget af den bornholmske flora. Han var af den opfattelse, at der igen var behov for en ny
Bornholms Flora, og han begyndte at

Sort skæne, der er en af de allerhelligste planter som indikator fo r
ekstrem rigkær m ed masser af orkideer og andre sjældn e sager, den
stod i sin tid i d e udstrakte vådområder i Kjølleregårds- og Gadegårdskæret i Bodilsker.
Går man i dag ud i området i
forårstiden, fi nder man blot nogle
vandværksboringer og vid tstrakte og
meget mørkegrønne og godt gødede
hvedemarker - d er er hverken sort
skæne eller melet kodriver, langakset trådspore, poselæbe og mygblomst, som alle tidligere har haft
hjem me her.
Arne Larsen skrev i 1956 nerop
om forekomsten af sort skæne:
».... sidste gang set her i 1933 og
stærkt truet af opdyrkning og kul-

Peder Liitken gør studier i marken.

samle planter til et herbarium, som
ved hans alt for tidlige død i 1990
blev overdraget Botanisk Museum.
Der blev desværre ikke foretaget
nogen nærmere katalogisering af
Li.irkens fund, og i dag skal man
bladre m ere end 220.000 ark igennem i det store Dansk Herbarium
på Botanisk Museum i København
fo r ar er overblik.
Et andet nyere herbarium, tilhørende nu afdøde Biolog Kjeld Bo
Larsen, er ligeledes overdrager Botanisk Museum i København. I dette
herbarium indgik også en del planter, som hans farfar K E. Larsen
havde samler i Vestjylland omkring
århundredeskifter.

ra

ANDRE GAMLE HERBARIER
Engang imellem dukker der som på
Østre Skole i 1972 gamle herbarier
op af gemmerne, når der ryddes op i
dødsboer m.m. Således kunne man i
Bornholms Tidende den 15. maj
1997 læse, at et herbarium, der havde tilhørt Hans Hjorth, var kommer
frem i dagens lys hos et barnebarn i
Gudhjem.
Hans Hjorth var familiemæssigt et
søskendebarn til skoleinspektør
Hjorth fra Østre Skole, og da hans
herbarium var samlet i anden halvdel af 1800-tallet, kunne det ligesom
farbroderens fortælle flere »sjove«
historier. F.eks. indeholder der nogle
planrearter, der i dag ikke mere findes på øen, og mange af de stedbetegnelser, hvor planterne havde vokser, kendes heller ikke mere. F.eks. er
»Ambrosens Mark«, »Brygger Lunds
Dain«, »Kofoeds Teglværk«, »Adolf
Larsens Mark«, »John Sannes Skov«,
»Johnsons Eng« og »Fyrværker Helsings Gærde« alle Rønne-lokaliteter,
der i dag er ukendte for den almene
offentlighed.
Egentlig kunne der være meget
spændende igen at opsøge stedet,
hvor »Fyrværker Helsings Gærde« lå
for at kigge efter den hjærtespan,
som Hjorth samlede her 19.6. 1891!
Senest er der efter afdøde Apoteker
Fischer Jørgensen dukket er mindre,
men smukt udstyrer herbarium op,
uden dog ar indeholde ældre planter
på voksesteder, som man ikke kender til i dag.
NYERE HERBARIER
Nu er det godt nok ikke sædvanligt,

Hans Martin Hansen i en bornholmsk orkideeng.
at vore dages børn i den danske falke- eller gymnasieskole skal samle
planter til presning. Men både på
seminarierne, Farmaceutisk Højskole, Landbohøjskolen og universiteterne er der fortsat fag, hvor det at
samle planter til herbarier indgår
som dele i studierne.
I forbindelse med sådan en indsamling af planter, som en hovedfagsstuderende skulle fremlægge ved
eksamen ved Vordingborg Seminarium i slutningen af 1960'erne
begyndte Hans Martin Hansen i
Østerlars at samle og presse planter.
Hans righoldige samling på mere
end 300 ark er siden testamenteret
til Gudhjem Museum, og er udsnit
heraf har været vist ved en særudstilling i på museet 1995.
PROJEKT FLORA DANICA
I et stort anlagt regisrreringsprojekt
af den danske flora, Atlas Flora
Danica, der foregår i disse år, argumenteres for nødvendigheden af at
tage belæg, at samle og presse planter: »Mange ser det som en stimulerende, lærerig og fornøjelig del af
inventeringen at samle og presse
planter, mens a.11dre ser det som en
tyngende, måske unødvendig arbejdsbyrde. Der er dog mange grunde til at tage belæg.
Mange taxa (plantearter) er så
svære ar bestemme, at fundene skal
verificeres af specialister på basis af
indsamlet materiale. I nogle grupper
er grænserne flydende {underarter,
artsgrupper med hybrider) så der
skal en enkelt person til at sætte
grænserne.

Andre taxa er måske ikke så svære,
men den tilgængelige litteratur er
utilstrækkelig til, at en sikker bestemmelse kan foretages. Nye lokaliteter for sjældne arter er vigtige ar
dokumentere med belæg, så fundet
ikke senere kan drages i tvivl...«
FREMTIDEN
Med en let omskrivning af Høvding
Seattles bøn til den amerikanske
præsident kan man sige, at vi ikke
har arvet jorden efter vore forældre,
men ar vi har den til låns af vore
børn - og i fortsættelse heraf med
Gro Harlem Brundtlands ord om at
» . .. du ikke må forringe naturgrundlaget for kommende generationer«,
er der ret beset en del ting, der trænger sig på for at blive restaureret i
nutidens bornholmske landskab!

Adam og Eva vokser fortsat i en lille
håndfald bornholmske klippeløkker.
}UL PA BORNHOLM
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DEN SORTE BOG
En historie om slægten Sillehoved
Søren Pedersen Sillehoved, der kom til Bornholm som uldjyde og nedsatte sig som manufakturhandler i Rønne 1903, medbragte udover sit handelstalent en familiehemmelighed af en særlig
karakter. Det har fascineret hans sønnesøn SØREN P. S!LLEHOVED så meget, at naturvejlederen
for en gangs skyld har skrevet et essay, der handler om noget overnaturligt og mystisk. js.

Prolog
D et er en stille og mild forårsaften i
Ekkodalen. En af disse aftener, hvor
alting er så vidunderligt smukt, for
kirsebærtræerne blomstrer, og skoven
står i lysegrønne og sarte farver i blid
harmoni til det storslåede landskab.
Jeg sidder på et højt klippefremspring
over dalen. Neden ttnder mig ses Vallensgårdsmosens sumpede og dragende
verden med rørskove og pilebuske mellem de mørke vandflader. Mosekonen
bryt,ger og sender sit tågeslør over
mosen og forstærker lydene fra dybet og
nattergalenes betagende sang.
Det koger, bobler og klukker fra dybet,
men bag mig inde i skovens mørke
sidder en sangdrossel og synger aftensang.
Alt er ren idyl, men pludselig kommer
en mørk skyt,ge sejlende ud over skoven, ravnen, den kæmpestore fag!
kommer flyvende mod mig med en hæs
og mystisk stemme, der bryder idyllen.

efter lidt afrager og forvandles til
mørke og d ystre skygger.
Stedet er betagende. Naturen er
smuk, og egnen emmer af historiske
vingesus, der slår som en knytnæve,
som m ørket tiltager.
Jeg gyser en smule og rejser mig i
mørket for ar gå hjem gennem den
mørke skov. Under ruren filosoferer
jeg lidt over min egen interesse for
øens gamle folkeminder om sagn og
overtro, om mystiske tildragelser
eller historiske hændelser i et landskab, hvor man er født og vokser op.
Lige fra barndommens år har
sådanne ting berørt mig dybt, enten
når jeg læste om dem eller hørte
andre fortælle.
DET ER HELT MØRKT NU!
Stien er kun oplyst af månens skær,
men jeg kender vejen og går forbi
Gamleborgs volde, der ses som konturer i mørket. Der er helt stille i

skoven, men jeg hører en skovhornugle tude i det fjerne, og lavt over
mig kommer en skovsneppe flyvende med en mærkelig, knortende
stemme, der afsluttes med piskesmæld.
Du gode gud! Sikke en stemning.
Jeg går ned mod Ekkodalen ad
den smukke oldtidsvej, mens tankerne flyver om tilBugtsborgens skræmte beboere i en fjern fortid. Hvor
mange knirkende vognhjul og grædende og skræmte mennesker har
denne vej ikke båret under deres
Bugt fra fjender?
Helt nede på engen står der et
gan1melt egetræ. Der står faktisk flere, men det største og ældste står
midt ude på engen, og det er netop
nu helt oplyst af månens skær.
Pludselig forsvinder månens lys,
og der dannes mærkelige skygger skygger der antager former. Jeg fornemmer en skikkelse foran mig og

TANKERNE GÅR NU
PÅ LANGFART
Jeg er på et af øens største forhistoriske kultsteder. De mange stednavne
taler deres eget tyste sprog om menneskeofringer og afgudsdyrkelse i en
hedenskab, hvor de gamle guder,
som Odin og Tor holdt til nær Valhalla.
Val betyder død, og ravnen vogtede i de dødes forgård. Vallensgårdsmosen var dødemosen. Offermosen
hvor man gav for at

ra.

BEKENDELSEN
Den smukke dag er blevet til aften.
Solen synker og farver det smukke
landskab i røde farvetoner, der lidt
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Udsigt mod Valfensgårdsmosen fra Styrtebakker over Ekkodalen.
Foto: S.P.S.

går forsigtigt næ rmere, for det ligner
en gammel dame, der står krumbøjet med en stok i hånden.
Stokken bevæges, men så kommer
månen frem og med lyset forsvinder
skikkelsen.
Jeg gyser lidt og går op mod bilen.
DEN SORTE BOG
På vejen hjem roder tankerne rundt
i mit hoved. Jeg tænker ikke blot
over den dejlige aften, men også på
den mærkelige h ændelse, der måske
var indbildning afledt af stemningen
og lidt fantasi.
Måske?
Men fortidens hekse var ikke fantasi. Engang var det kloge koner
eller mænd, som brugre naturens
trolddomskunster, når de skulle
kurere dette eller hint. De vidste et
eller andet, men man sagde også, de
brugte den sorte bog.
»Den sorte bog« kaldes i D anmark
også Cyprianus - eller sjældnere 6
(7.) Mosebog - den som indeholder
optegnelser om Ægyptens hemmelige videnskaber - og blev betegnet
som »djævelens egen bog«.
Teksten var skrevet med rødt blod,
og der stod alt det som hekse og kloge koner eller kloge mænd skulle
bruge, når de udøvede deres gerning.
Kun den, som ejede bogen, kunne
bruge den uden at blive tosset derved, og den skulle afhændes til en
efterfølger, før man ku nne dø.
Sådan sagde man om denne bog.
På Bornholm fandtes der engang
tre sorte bøger. Den sidste skulle,
efter sigende, have tilhørt en klog
kone i Østermarie i slutningen af
forrige årh undrede. Der gik mange
h istorier om hende, og man sagde,
hun kun gik uden for sit hus, når
hun bar en kæp med seks hugorme.
Da hun døde forsvandt bogen.
Sikke nogle tanker, men det er
tanker, der bliver til virkelighed
dagen efter, hvor der kommer et
brev. Det er en stor brun konvolut
fra min kusine i Korsør, og den
indeholder en kopi af et gammelr
skrift fra 1918.
Overskriften lød: »Søren Sillehoved, en klog mands saga«.
Du gode! Dette var ikke uvirkelig
og tåget fortid, men en sand fortælling om min tipoldefar, skrevet af en
degn fra Give Sogn, hvor slægten
stammer fra.

Med rystende hænder læser jeg
historien om ham. Søren, min tipoldefar og klog mand fra den fattige
hedeegn og hans trolddomskunster
med Cyprianus - den sorte bog.
Han var kendt i hele Midtjylland for
at kunne hjælpe syge mod dette eller
hint i en tid uden læge i øde egne.
Folk kom langvejs fra for at få
hjælp hos ham, og man sagde, han
var så afholdt, at der holdt 26 hestevogne på gårdspladsen den dag, han
døde.
Så mange var der for at sige det
sidste farvel - men tilbage til fortællingen.
Søren Sillehoved blev fød t på den
nordøstligste gård i landsbyen i Sillesthoved. Hans fødselsdato findes
ikl{e i kirkebogen, men der står, han
er døbt Kristi Himmelfartsdag,
1814. Landsbyen Sillesthoved er en
spredt samling af gårde og huse på
heden ved Omme A i Give Sogn.
Han hed i virkeligheden Søren
Pedersen, men kaldte sig Søren Sil-

lesthoved efter sit hjemsted, som
man brugte dengang.
Søren var »klog mand«, og det
havde hans far også været. Klogskaben var altså gået i arv fra far til søn,
men man vidste ikke, om denne
klogskab gik endnu længere tilbage.
Søren havde blot arvet »bøgerne«
og fortsat sin fars virksomhed som
klog mand med den sorte bog i
hånden.
Cyprianus.

»]a, den zvaa der, den haar a jo
hoer saa møj om«.
Sådan fortalte en slægtning til
Søren om bogen.

T ILBAGE TIL
DET LILLE SKRIFT
Det fortæller ikke blot om Sørens
trolddomskunster, om alle de ting
h an kunne for at helbrede og kurere
syge for deres skavanker, men det
fortæller også om livet på gården.
Søren Sillesthoved drev sin gård
mønsterværdigt, selv om der var
mager jord, og det meste var hede.
H an var kendt for at være en holden
mand, men det var ikke klogskaben,
der havde skabt hans formue, for
den indbragte ikke noget videre, og
han havde ingen bestemte takster.
Han tog det som folk gav ham, hvis
de havde noget og ofte var det slet
ingenting, for det var en glæde for
ham at hjælpe sine lidende medm ennesker.
Det sagdes om ham, at han kunne
nok gøre godt, men ondt ville han
ikke.
Der var intet aparte ved ham, som
der ellers var ved mange andre kloge
mænd på denne tid. Han var lidt
J UL PA BORNHOLM
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stille af sind, men kunne godt være
lun, når det bød sig; han var ikke
jyde for ingenting. En dag kom der
en mand ind på gården og spurgte,
om det var her, der boede en klog
mand:
»]ow, men han er da et
så møj towwele«,

svarede Søren med et lunt blik.
Længe før sin død afstod Søren
gården til sin ældste søn, Peder
Sørensen, og gik på aftægt. Han
boede dog fortsat på gården og hjalp
med, hvor han kunne, ligesom han
blev ved med at udøve sine kunster.
H an blev en gammel mand, men
på der sidste lå det ham meget på
sinde at afhænde sine bøger. Han
tænkte vel især på Cyprianus, idet
det er gan1mel mening: »at er menneske som er i besiddelse af denne
bog, ikke kan dø, før den er ledig«,
altså overgivet til en anden.
Det blev den. Søren døde den 28.
juni 1893, 80 år gammel og ligger
begravet i famil iegravstedet på Give
Kirkegård.
Få år efter faderens død, døde også
sønnen. Han havde aldrig gjort
lægekunster, men folk snakkede alligevel på egnen, at han må have studeret i de gamle bøger, for han blev
noget sær på der sidste.
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Han havde været gift to gange,
men den sidste hustru, Marie Sillesrhoved skulle derimod, efter folks
udsagn ikke blot have læst i bøgerne
- men også kureret efter dem.
Da hun havde siddet enke på
gården nogle år, solgte hun og flyttede til Horsensegnen.
Den gamle gård i Sillesthoved er
således gået ud af slægtens eje, og de
gamle bøger og klogskaben har forladt den.
EPILOG
Således fortæller dette lille skrift en
spændende historie om mine forfæd re, men den er ikl<e blot en familiekrønike, men også et stykke kulturhistorie fra en svunden tid. Men
her slutter historien ikke, for min
egen fars søster, Maria Koefoed, født
Sillehoved og bosat i København,
kan fortsætte beretningen om Cyprian us.
Peder Sørensen og hans anden
hustru, Marie, fik mange børn, deriblandt Søren Pedersen, hendes far
og min farfar.
Som bekendt blev han og hans
brødre uldkræmmere. Fra uldjyder
med sækken på nakken nedsatte de
sig, omkring århundredeskiftet, som
manufakturhandlere i forskellige
sjællandske byer og ændrede Sillesthoved til Sillehoved.

I 1903 kom hendes far, Søren
Pedersen Sillehoved, min farfar, til
Rønne og nedsatte sig som manufakturhandler. Han kom med sækken på nakken, men foruden uldne
sokker og underbukser, må der også
have ligget noget andet i den, nemlig Cyprianus, den sorte bog, for
hun vidste, den i mange år havde
ligget i Bornholmerbanken. Nede i
boksen under lås og slå.
Kort før sin død i 1968 skulle han
jo også afhænde den gamle bog.
E n aftenstund fik han sin gamle
ven og jagtkammerat, vognmand
Bergmann fra Rønne til at køre ud
til Nylars Præstegårdskov, hans
elskede jagtterræn, hvor bogen skulle graves ned .
Her ligger den så, Cyprianus den sorte bog, ikke i indviet jord men tæt ved.
Vinden rager til, månelyset kommer og går mellem krogede træer,
der sukker i den orkanagtige blæst.
Trækronerne svajer i mørket, men
lyset far de lange grene til at ligne
behårede hænder med lange, spidse
negle og ...
FANTASI - NUVEL!
Men virkeligheden er altid tættere
på end man tror - og den kommer
ikl<e fra fremmede.

Den kongelige Porcelainsfabrik
og Bornholm
I mere end 100 år brugte fabrikken kaolin fra Bornholm.

der nu bor i Gudhjem, begyndte som overglasurmaler-Lærling på Den kongelige Porcelainsfobrik i 1951 og sluttede samme sted som arkivar i 1988. Det er den stærke
baggrund far hans store viden om fabrikkens historiske relationer til Bornholm. js.

FREDD Y ]ENSEN,

»På allehaande Leerarter er Bornholm særdeles rig, saa vel neppe
nogen Leerart kjendes i Danmark,
uden den tillige haves paa Bornholm«.
Således skrev P.N. Skovgaard i
1804 i Beskrivelse over Bornholm, og
det bornholmske ler har da også
været brugt til keramiske brugsting
gennem mange år, og været grundmaterialet for de lokale keramikere
og til flere forskell igartede større og
mindre virksomheder h elt op til
vo re dage, ja, endnu i dag bruges der
bornholmske ler af flere af øens
keramikere.
Der var da også en selvfølge, en
hel naturlig sag, at man undersøgte
øens råmaterialer, da man begyndte
at sysle med ranken om at fremstille
porcelæn i midten af 1700-rallet.
Porcelænet, det hvide tynde porcelæn, der ofre var smukt og rigt dekoreret, kendte man fra Kina" og da
man i Tyskland, i Meissen nær Dresden, i 1709 havde læn at fremstille
n gngt porcelæn, spredte denne
hemmelighed sig op gennem Europa, og det blev snart en virkelig prestigesag at kunne fre mstille porcelæn. Man brugte porcelænsting som
fornemme gaver fra land til land, fra
konger og fyrster til venn er og politiske forbindelser, ofre som store
smukke pragtvaser dekoreret med
modellerede blomster og figurer, og
som overdådige spisestel m ed mange
stelstykker og rene dekoratio nsting.
D et danske kongehus støttede
også flere udenlandske personers fo rsøg på at fremstille det rigtige porcelæn gennem første halvdel af 1700tallet, bl.a. tyskeren Johan Gottlieb
Mehlhorn og franskmanden Lo uis

Founier samt Christian Friedrich
Gootlog C lar fra Rendsborg, der vel
var den, der var nærmest ved hemmeligheden om det rigtige porcelæn,
indtil Frantz Henrich Miiller efter
mange forsøg i 1770' erne kunne
fremvise sine prøver på rigtig porcelæn.
Porcelæn adskiller sig fra de mange andre keramiske produkter som
lertøj, stentøj, fajancer og »blødt
porcelæn« ved at være transparent og
absolut ikke sugende, og efter datidens kriterier skulle man også kunne
slå ild med stål på porcelæn! Det
sidste er jo en underlig egenskab at
kræve af porcelæn, når man tænker
på en næsten æggeskalstynd tekop.
Da tanken om at oprette en porcelænsfabrik i Danmark opstod, var
det ikke uvæsentligt, at man kunne
bruge råvarer som fandtes i landet,
og allerede i de t idligste forsøg har
man da også brugt materialer fra
Bornholm, således også til de ekspe-

Frantz Henrich Midler 1732-1820.
Den kongelige Porcelainsfobriks stifter:
Ponrætsilhuet fi'a fabrikkens bibliotek.

rimenter der førte ri! fremstillingen
af rigtigt porcelæn i 1770' erne.
Efter man fik anlagt en porcelænsfabrik i København i 1775, måtte
man sikre sig leveringen af kaolin og
købte Porcelænsgården på Snorrebakken i Kn udsker på Bornholm
1801.
FRANTZ HENRICH MULLER,
DEN KONGELIGE
PORCELAJNSFABRIKS
GRUNDlÆGGER
Frantz Henrich Mi.iller blev født i
1732 og døde i 1820. Hans baggrund var bred og vidt spændende,
da han for alvor begyndte at eksperimentere med at fremstille ægte porcelæn i 1771.
14 år gammel var han kommet i
lære på et københavnsk apotek, og
allerede h er begyndte hans interesse
for kemi og mineralogi. Den førte
senere til, at Mi.iller besøgte flere
norske bjergværker, og i Uppsala
fulgte han den berømte naturvidenskabsmand Carl von Linnes forelæsninger. Senere holdt han selv
offentlige forelæsninger i mineralogi
i apotekslaboraroriet ved Frederiks
Hospital, som han var med til at
indrette. Han studerede i Harzen og
H amburg. H an virkede gennem seks
år som Guardein ved Kurantbankens Udmøntning, dvs" ar han
prøvede finheden i mønternes
metaller. Senere nedsatte han sig
som »Laborant og Materialist en
Gros<< og forpagtede i 1773 Vajsenhusets Apotek på Købmagergade i
København og rog derfor farmaceutisk eksamen. Undervejs var Muller
blevet så kendt og anerkendt, ar Staten rådførte sig med ham ved metalJUL
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Porcelænsgård ved foden afSnorrebakken i Knudsker. Foto: Bornholms Museum.
lurgiske og kemiske afgørelser. Muller blev efter at have lavet en »brændevinsprøver« for D et Kongelige
Toldkammer optaget i Det kongelige danske Videnskabernes Selskab.
DEN KONGELIGE
PORCELAINSFABRIK
Muller havd e gennem nogle år forsøgt at fremstille ægte porcelæn. I
starten førte hans forsøg ikke til
noget tilfredsstillende resultat, men i
1772 lykkedes det for ham, og med
større fra hoffet fortsætter han sine
forsøg, og endelig i 1774 udsender
han med kongens tilladelse en »Indbydelse til et Parricipantskab i en
D ansk Porcelæns Fabrik«.
M ange har sikkert funder dette
eksperiment risikabelt, fo r først efter
endnu en indbydelse til aktieregning
lykkedes der - m ed større fra kongehuser - at rejse kapital en i 1775.
D en 1. maj 1775 var der stiftende
generalforsam ling, og allerede her
blev det besluttet, at den nye virksomhed - Den D an ske Porcelæns
Fabrik - skulle bruge tre bølgelinier
som varemærke.
D en nye fabrik blev indrettet i den
tidligere Postgård i Købmagergade
nær ved Rundetårn. H ele dette store
og krævende arbejde blev sat i gang
efter Mi.illers detaljerede og gennemtænkte planer. Ikke alene den prakti-
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ske indretning m ed alt, hvad der
hører til en p orcelænsfabrik, måtte
han være informeret om, men også
fremstillingen af selve porcelænsmassen, glasurer og farver var Mullers arbejde.
Hans daglige arbejdsdag var lang.
H an kom klokken 05.30 om morgenen, drak en kop kaffe og var på
værkstederne kl. 06.00 . Arbejdede
til kl. 12.00, h oldt en times frokost,
og blev så ved til kl . 18.00 aften.
Der har ganske givet været mange
tekniske problem er, og Muller må
have lagt meget af sin arbejdstid i
det kemiske laboratorium.
Mange af hans resultater var virkelig gode, både ha.ns blå underglasurfarve og ikke mindst hans porcelænsglasur. Hans gamle opskrift er
stadig retningslinie for fabrikkens
glasur.
I sin invitationsplan til aln ietegning i en porcelænsfabrik i 1774
skriver Muller:
»Nlerede fo r mere end tre Aar
siden begyndte jeg mine ch ymiske
Forsøg med adskillige Leeran er af
vore egne Lands- Produkter, især det
Bornholmske, for at erfare hvorvid t
samm e kunne være beqvemme og
skikkede til Porcelain«.
Mullers »Beskrivelse over Maaden
at giøre Porcelin paa«, det er i 1774,
ser således ud:

»De fornødne Materialer til Porcelin ere:
1. Hviid Leer
2. H viid Sand
3. Felrspath
4. Kride
5. Flusspath
l. D et hvide Leer som jeg har forbrugt, er fornemmelig taget paa
Bornholm, paa et Sted kaldet
Grødbye Aae. (Udløbet ved Boderne).
2. Sander er den anden Bestanddel
af Porcelin, denne har jeg ligeledes
fundet paa Bornholm et Sted tæt
ved Rønne, kaldet Robbedale. (Ca.
5 kilometer øst for Rønne).
3 . Feltspathen findes paa adskillige
Steder i Danmark og Norge, men
hvad som jeg deraf har forbrugt er
ligeledes tager paa Bornholm, hvor
den findes i Mengde og af den reneste Beskaffenhed især norden for
Svanike nemlig af kiødfarvet udseende, og af en hvidere Farve haves
tæt ved N exø. I Composirionen til
Porcelin synes mig den hviide ar
have artet sig bedst, men i G lasuren
den kiødfarvede (Aarsdalegrus?)
4 . Kridt fik m an fra Faxe og
Stevns.
5. Flusspath kom fra Gislov i
Skaane.
Kapslerne, som Porcelinet brændes i, blev fremstiller af:
Quarrz-Grus fra Robbedale
fiin Quartz-Grus fra H vid-Odde
af hver 4/4 Korn
Lysegraae Leer 6/4 Korn.
Hvid-Odde ligger lige nord for
Rønne, og Robbedale ligger øst for
Rønne.
Min Stenmasse er næsten der samme som M asse til Kapslerne, nemlig
i H enseende til Proportionen af Sandet og Leer, men i Stedet for fint
Sand har jeg brugt den meste Tiid
alleene af det grove Grus fra Robbedale«.
D e første fire porcelænsmasser der
blev fremstillet på Den kongelige
Porcelainsfabrik indeholdt bornholmsk kaolin, men allerede i
»Dansk Masse« (masse nr. 2) , og i
»Jomfru M asse« (masse nr. 3) var der
også fransk kaolin.
Fransk kaolin blev brugt fra 1778
eller 1779, afbrudt i 1792 på grund
af urolighederne i fo rbindelse med
den franske revolution - plus transportvanskeligheder, og det stoppede

endeligt i 1897, men man h avde
fra nsk kaolin til omkring 1812.
Leveringen af norsk kvarts og feldspat begyndte 1792.
NIELS BIRCH FRA
FRED ERIKS STENBRUD, NEXØ
Råmaterialerne til de første forsøg
på at lave porcelæn skaffede Muller
sig gennem Niels Birch, der tillige
gav ham oplysninger om omfanget
af lejerne og dermed forhåbningerne
om, at en porcelænsfabrik kunne
blive en realitet.
I 1773 drog Muller for første gang
til Bornholm for ved selvsyn at overbevise sig om, at Birchs oplysninger
h oldt stik. Han fand t ikke blot et
anseeligt forråd af godt porcelænsier
(kaolin), men havde tillige lejlighed
til at finde en del andre materialer
meget nyttige til porcelæn.
Han drøftede udvindingen og
transportmulighederne med de lokale folk og forlod atter øen i juli,
medførende en del råmaterialer til
fo rsøg og »med den fulde T illid, der-

af at kunne blive forsynet fo r Millioner«.
Muller var fra første færd ivrig
med at fremhæve sin egen indsats og
efter at give folk det indtryk, at fortjenesten og »Opdagelsen« var hans
alene. Det kan derfor være passende
her at minde om, at inspektøren ved
Frederiks Stenbrud på Bornholm
(ved Nexø) Niels Birch allerede i
1755 havde fundet porcelænsier i
brinkerne langs Grødby Å syd for
Aakirkeby og derefter skaffede leverancer til Mehlhorns Porcelænsfabrik ved Blåtårn i København.
O m dette fund skriver C. Nyrup i
1878 følgende:
»Før vi gaa videre, er der imidlertid et Spørgsmaal, som maa besvares, og det er det: H vordan fik
Mehlhorn den Porcellainsjord, han
benyttede? Som ovenfor meddelt,
var man ivrig beskæftiget med at
undersøge alle indenlandske Jordarter, og en Mand, der i saa Henseende h ar Betydning, er den ovenfor
nævnte Andreas Birch, der ved kgl.

Resolution af 6te Januar 1753 ansattes som Mineralinspecteur med 600
Rd. i aarlig Gage fra l 9de August
1752 ar regne. I Embeds medfør
søgte han bl.a om Porcellainsjord;
h an er i Jylland, paa Bornholm og i
Norge, men kun et Sted lyde Efterretningerne gunstig, nem lig fra
Bornholm. I October 1755 betales
der Birch 11 5 Rd, 1 Mk. for Opgravning og Transport af den paa
Bornholm fundne Porcellainsjord,
ligeledes 50 Rd. som Duceur til
hans Broder Niels Birch, der var
Steenbrudsinspecteur paa Øen, og
her staar vi overfor Opdageren af
den bornholmske Porcellainsjord,
hvorom han selv i en officiel Indberetning af 1775 skriver Følgende:
»Angaaende det hvide Leers Opdagelse og Gravning, som findes i
Aakirke Sogn paa den 28de Selveiergaards Grund, den store Loftsgaard kaldet, og den 22de vornede,
den lille Loftsgaard kaldet, paa begge Sider af G rødeby-Aaen, saa blev
fra Hans H øjgrevelige Exe. Hr.

Som en kæmpestor svamp på sin stok ligger en stor rund sten af rønnegranit, som man under brydningen lod blive på sin
sokkel afkaolin. Foto: Finn Hansen.
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delse at besee de her værende Klippers Duelighed til Porcelainens
Prepararion. H an fandt her en stor
Forraad af sligt ...
Allerede for 2de Aar siden sendte
Audereur Petersen efter Anmodning
10 Tdr. af samme Slags Steen til
Aphorekeren i Rendsborg (Clar)«.
Brydningen på Christiansø har
antagelig været for besværlig og
kostbar, i hvert fald blev leverancen
fra selve Bornholm foretrukket.
I de følgende måneder gik en række småskibe i fast rutefart mellem
øen og fabrikkens losseplads på
Christianshavn.

Kaolingraven lige nord for Forcelænsgården, da brydningen endnu var igang.
Foto: Finn Hansen.

Geheime-Conferenc-Raad Greve af
Mokke i Aaret 1755 mig Ordre tillagt at afbesøge og forskaffe Prøver
af alle de paa Landet befindende
Jord-, Leer- og Steenarter, da til den
.. Tid en Porcellain-Fabrik i Kjøbenhavn var begyndt, men manglede
der hvide Leer, da jeg var saa lykkelig og fandt, at Vandet i bemeldte Aa
havde på en liden Kam borrskyllet
den ovenpaa liggende Jord, Gruus
og Sand, hvor jeg da tog den første
Prøve, som blev oversendt og befandtes tjenlig, hvorpaa mig straks
fra høisrbemeldre Hs. Høigrevelige
Exe. blev Order tillagt at lade grave
og oversende 300 Tdr., indpakket i
Tønder; samme kostede i Alt med
Gravning, Indpakning og Indladning 134 Rd. 1 Mk. 8 Sk., da Tønden kom i 2 Mk. l 0 Sk. foruden
Fragten .«« - Herefter tør det utvivlsomt antages, at Mehlhorns Porcellain er laver af bornholmsk porcellænsjord.
Louis Fournier rejste i 1761 til
Bornholm efter ler, og vi har samtidige vidnesbyrd om, ar han fik det
fra Aaker.
Der vil også erindres, at Mehlhorn
og Fournier ved en kongelig resolution af den 7de december 1765 fik
ordre til at åbenbare deres viden om
porcelænsreknik for Muller, der dengang var møntguardein, og for J.G.
Richrer, der var m aler og farvelaborant ved fajancefabrikken i Kastru p.
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Selv om der var tale om »bløde porcelæn« har oplysningerne næppe
været uden berydning for Mullers
senere forsøg.
Nu da fabrikken var en realitet
(1775) måtte der desuden træffes en
fast ordning om leverance af råmaterialerne fra Bornholm, og her blev
Birch fortsat den dygtige og tjenstvillige formidler.
Han kunne dog ikke overtale de
to bønder på hvis jord lerlejerne
fandtes, H erman Sonne på den 18.
selvejergårds Score Loftsgård og Tue
Didrichsen på den 25. vornedegård
Lille Loftsgård, begge i Aakirke
Sogn, til at sælge.
Begge foretrak en kontrakt (fra 7.
og 13. marts 1775), efter hvilken
fabrikken fik ret til at hente ler og
sten til en pris af 8 mark pr. tønde.
De må h ave følt sig ganske som
landmænd i vore dage, når der
opdages oliekilder på deres jord.
Brænder Wigam blev sendt herover for ar søge efter feldspat, og en
mand ved navn Hans Kjøller drog
med 2 spader, 1 hakke, 17 nummererede sække samt 10 rigsdaler i
kontanter til Christiansø i samme
ærinde.
Han medbragte en introduktionsskrivelse til kommandanten, kommandør Caspar Henrik Stibolt, hvis
skrivelse til fab rikkens direktion
oplyser følgende om besøget:
» ... Jeg har straks giver ham Tilla-

PORCEIÆNSGÅRDEN
VED RØNNE
D en nye toldlov af 1797 omfattede
en bestemmelse, der åbnede mulighed for udførsel af porcelænsjord fra
Bornholm imod toldafgift, og snart
efter begyndte flere gård ejere at eksportere kaolin ri! Sverige.
Fabrikkens administratorer indså,
at dette med tiden kunne skaffe
fabrikken vanskeligheder og anmodede i juli 1801 Manthey (fabrikkens daværende adminiscrator), der
kort forinden var vendt tilbage fra
en længere studierejse i udlandet,
om at tage ril Bornholm for ar
opsøge nye kaolinlejer. Som ledsager
på øen var han så heldig at fil. Peter
Martensen fra Spierzs faj ancefabrik i
Rønne.
De koncentrerede deres opmærksomhed om kaolinlejerne på Hans
Carlsens ejendom Porcelænsgården,
der før 1801 hed Snorregården (7.
vornedegård i Knudsker Sogn) ikke
langt fra Rønne, måske især fordi
flere fajancefabrikker i Sverige havde
fil.er leveringer herfra og en svensker
nylig havde været på stedet for ar
købe ejendommen, men ikke var
blevet enig med ejeren om p risen.
I en levende og interessant beretning anbefaler Manthey at erhverve
gården, der ril og m ed havde nyopførte bygninger samt et teglbrænderi, og handelen kom da også i stand
før årers udgang (180 1).
Købesummen var 4.000 rigsdalere.
Fabrikken købte gården af H ans
Carlsen Lund den 28 . oktober
1801, og handelen blev tinglyst den
11. marts 1802.
50 år senere i 1851 blev Porce-

lænsgården solgt. I Pante og Skødeprotokol for Bornholms Vester H erred 1843-1853 (Landsarkivet for
Sjælland) er under 25. nov. 1851
noteret: ". »den ? de vornede Gaard i
Knudsker Sogn paa Bornholm af
Kong Frederik d. ? de til Landemand
P.L. Dam (Peder Larsen Dam) for
1600 R.B.D. « Dog fo rbeholdt D en
kongel ige Porcelainsfabrik sig ret til
sålænge den drives af staten - »at
erholde Porcelainsjord herfra fo r en
P ris af 12 R.B.D. fo r hver Skj eppeland som maatte gaa tabt for Gaard ens Drift ved Porcelainsjordens
Optagelse«. Tinglyst 11. dec. 185 1.
Ved Mantheys afgang i 1812 var
den franske kaolin opbrugt og
fabrikken måtte klare sig med eget
bornholmsk ler.
Man rådede ganske vist over magneter, men disse var ikke tilstrækkeligt stærke til at trække alt jernet ud,
ej heller slemmeværket var i stand til
at
udskille
glimmerpartiklerne.
Resultatet blev et stærkt stænket,
gråligt porcelæn. Da man iklce kunn e regne med nye leverancer fra
Limoges i en overskuelig fremtid
satte man al t ind på at for bedre
slemmemetoden , og det lykkedes
virkelig fo r Boye (fabrikkens daværende administrator) ved hjælp af
e t nyt anlæg, indrettet 1815, at
fremstille et hvidt porcelæn, udelukkende af råmaterialer fra Bornholm
og Norge.
Garlieb, den nye administrator,

kunne derfo r i 1817 afslå et tilbud
fra Limoges om en genoptagelse af
leverancen, hvilket må siges at have
været noget af en triumf for fab rikken; selv om han i 1823 efter sin rejse i Frankrig, bestilte et parti, blev
det kun lidet anvendt. Ved udga ngen af 1826 var der endnu 18 fade
(fustager) tilovers.
I resten af Garliebs administrationstid klarede fabrikken sig uden
fransk kaolin .
Det må indrømmes, at porcelænet
ikke nåede det franske i transparens
og skønhed - til gengæld var det
stærkere.
I 1843 foretog Bergsøe (fabrikleens
administrator) en studierejse til
Frankrig, og ganske som det havde
været tilfældet med Garlieb, fik han
lyst til at forsøge sig med Limogeskaolinen efter at have set det dejlige
franske porcelæn.
Efter hjemkomsten bestiltes et
større parti, og Bergsøe komponerede en ny masse blandet af bornholmsk kaolin og kvarts med frans k
porcelænsmasse.
Det fik betydning for den voksende biscuitproduktion, hvor det
gjaldt om at få et rent hvidt produkt.
Det blåmalede porcelæn blev dog
fortsat udført i ren bornholmsk masse lige indtil 188 1 - altså i mere end
100 år brugte D en Kongelige Porcelainsfabrik den bornholmske kaolin.

BIOGRAFISKE NOTER:
Frantz Henrich Midler (1732-1820)
Den kongelige Porcelainsfabriks stifter
(1 175).
Niels Birch (1724-1793)
Inspektor ved Frederiks Stenbrud,
Nexo.
Johan Georg Ludvig Manthey (17691842).
Administrator på Den kongelige Porcelainsfabrik 1801-1812.
Marx Boye (1768-1856).
Administrator på Den kongelige Porcelainsfabrik 1812-1820.
Peter Johann Gottfried Garlieb (I 7871870).
Administrator på Den kongelige Porcelainsfabrik 1820-1833.
Carl Wilhelm Bergsøe (I 800-1858).
Administrator på Den kongelige Porcelainsfabrik 1833-1858.
Louis Fournier
Franskmand, der i årene 1759-1765
med støtte fra Kongen arbejdede med
forsøg på at fremstille rigtig porcelten.
Han opnåede meget fine og smukke
resultater - men i blødt porcelæn.
Johann Gottlieb Mehfhorn
1Jslw; der med støtte fra kongen
arbejdede på at fremstille porcelæn i
årene 1754-1762.
Christian Friedrich Gottlob Clar
(I 725-1798)
Arbejdede med porcelænsfarsøg i årene
før og efter Midler, og opnåede meget
fine resultater på sin keramiske fabrik
i Rendsborg, men blev stoppet, da porcelænsfabrikken i København var en
realitet.
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Efter brydningens ophørfjddtes graven med vand Foto: Finn Hansen.

C. Nyrup: Den danske Porcef,ensfabrikations Ti/bliven. Industriforeningens Maanedsskrifi 1878.
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KUNSTNER
I FIRENZE
Som oldebarn af H ans Christian Sonne - D e danske Brugsforeningers grundl,egger - tilhører
H ARMEN SONNNE den kendte Nexø-slægt.
Men det er i Firenze »Kunstens by ved Arno«, han har levet sit liv og gjort sig gældende som
billedhugger og maler. Det har han skrevet en charmerende erindringsskitse om. js.

Firenze er skulpturens by. Det slog
mig overvældende, da jeg først i
halvtredserne som ung billedhugger
kom hertil på et legat fra Kunstakademiet i København. Det er ikke
bloc, ae byen i kirker og museer og
på pladser og i haver har nogle af
verdens bedste skulpturer, men selv
de bygninger, der danner bybilledet,
er som opførte med en stor mesters
hånd. Også andre kunstarter: Maleri, heraldik eller havekunst, synes ser
med en billedhuggers øjne. Ja, i selve
landskabet omkring byen, i de runde højder på begge sider af Arnodalen, sådan som de står på en klar
vinterdag, er der noget skulpturelt,
der harmonerer med domkirkens
kuppel og de mange tårne i en eneste stor musikalsk symfoni. Og den
samme ældgamle, klassiske rytme
ville man dengang endnu kunne
genfinde på landet i byens omegn, i
bøndergårdenes geometriske former
og i de hvide okser, der trak plove og
kærrer imellem de grågrønne oliventræer. Der var en majestætisk skønhed i alt dette, men også en afmålt
strenghed. Den smilende idyl ville
man have søgt forgæves.
Firenze var dengang mindre end
nu, en stille, fornem gammel landbrugs- og museumsby. Industri og
fabrikker fandtes næsten ikke. Byen
havde været fronclinie i krigens sidste år og bar endnu tydelige præg af
dec. Alle broerne over Arnoen, undtagen Ponte Vecchio, var sprængt i
luften, og overgangen over floden
foregik på gyngende pontonbroer.
Dee var en af de score oplevelser i de
år ae se, dag for dag, Ponte Santa
Trinita blive genopbygger, indtil den
stod i al sin pragt med statuerne af
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de fire årstider på brohovederne,
sådan som man ser den i dag.
Firenze har altid været angelsaksernes foretrukne by og havde i d e år
en talrig koloni af englændere og
amerikanere, som var bosatte i selve
byen eller i den nærmeste omegn og
derfor satte et præg på dens liv, som
d e slet ikke gør det i dag. Det var
mit held, at en god ven af mig var
præst ved den amerikanske episkopale kirke i Firenze og boede i en
stor og herskabelig præstegård, hvor
jeg kom cil ae bo de første ti år, jeg
var i byen. Den lå på en stille gade
ved Porta Prato mellem store, private byhaver. Fra vinduerne så man
over på de mægtige træer derinde
bag murene. Om natten tudede
uglerne i dem, og om vinteren kunne man, gennem de nøgne grene, se
den enorme scacue af kæmpen, som
drikker af en konkylie inde i Palazzo

Ginoris have. Og hvis man lå vågen
i de meget tidlige morgentimer, hørte man fra Lungarnoen den sagte
rumlen af den lange række æselkærrer, der bragte frugt og grøntsager ind til markeder. De gamle Boren tinske familier havde deres gårde
på lander (og har dem også i dag),
og cil en sådan herregård (villa eller
fattoria) hørte der dengang fæstegårde (poderi), som leverede vin, olie,
frugt og grøntsager.
Blandt de villaer beboet af udlændinge, som jeg kom cil at kende, var
der to, der var enestående ved det
intellektuelle og kunstneriske miljø,
som samledes der. Den ene var Mr.
Berensons »I Tatti« i Settigniano,
den anden familien Actons »La Pietra« på Via Bolognese. De var meget
forskellige, men dog i en vis forstand
rivaler. »I Tatti« var berømt for sin
maleri-samling, sit bibliotek og sin

Portrætbuste i bronze afFrancis Toye - tidligere direktør for Det Britiske Institut
i Firenze. Tilhører Det Britiske Institut.

have. Skønt der dengang
var
Bernard
endnu
Berensons privace hjem,
var der altid ligesom en
tone af insricucion.
Husets centrum var
naturligvis Mr. Berenson
selv - eller »B. B.«, som
han blev kaldt af de
husvante. Han var højt
oppe i alderen og blev
behandlet af alle med
den aller dybeste respekt.
Alle, som kom der, søgte
at vise sig så åndfulde og
interessante som muligt,
med større eller mindre Reliefi malet gips: Folk på Lungarnoen. Tilhører kunstneren.
held. Også »La Pietras«
have var berømt. En englænder, florentinere, som stadig er vore ven- nelli, Manzu, Giacometti og Marini,
afdøde Arthur Accon (H arolds far),
ner. Cristi na, som gik på malerskole og malerier af Rosai, Soffici, og ikke
havde gendigtet en gammel, for- og i dag er en anerkende kunstnerin- mindst, Morandi.
svunden barokhave af fyrstelige de, boede i Villa Gamba i SettimelRomano Romanellis villa i Bellesdimensioner og skabt ec anlæg af en lo, hvor jeg gjorde mic første quardo var et store vidnesbyrd om
betagende skønhed og poesi. Huset bekendtskab med florentinsk land- en betydelig kunstners liv og virke. I
var i al sin pragt fulde på højde med liv. Men det var Emily Scanley, som hans skulptur fandt jeg meget af,
h aven og besad den samme drøm- præsenterede mig fo r billedhuggeren hvad jeg selv søgte at opnå. Han var
meagtige fortryllelse. Husførelsen Berci, hvis atelier lå i nærheden. en stolt, reserveret mand, uden illuvar af en ulastelig perfektion. Famili- Han stod da på højden af sin sioner. Han havde stået der landflygen bestod af den gamle, megec ele- berømmelse efter ae have fuldendt
tige, italienske kongehus nær og
gante Mrs. H orcense Acton (af fød- sin statue af Barbara Hutton, liggen- også udført arbejder for det fascistisel en M itchell fra Chicago) og hen- de som Pauline Borghese! Den var ske regime, hvad der var kommet
des eneste søn, forfacteren Harold fæl. Men han selv var elskværdig og ham dyrt at stå. Hans kone var
Acton. Begge var høje begavede og mig til stor hjælp i praktiske proble- engelsk, og der er et engelsk præg
mescre i konversacionens kunsc, så mer, f.eks. med at ra opholdstilladel- over familien. Han ejede en plantage
hverc besøg var en oplevelse. O m- se og senere med at finde en god i Somaliland, hvor han ofte opholdt
gangskredsen var alcid fascinerende, bronzestøber osv.
sig, og huset var fuldt af afrikanske
men ingen mere end det fo rmidable
For at ra opholdstilladelse var det ting: Elefant-stødeænder, negersøskendepar: Dame Edith og Sir nødvendigt, at jeg indskrev mig hos skulpturer osv. At der også var to
O sbert Sirwell, to af Harolds nær- Berci på hans skole i l'Academia del- smukke og intelligente døcre gjorde
meste venner. Alligevel var »La Pie- le Belle Arte, hvor jeg lærce unge ita- det naturligvis til et særligt fascinetra«, al pragten cil trods, umis- lienske kunstnere at kende. Det var rende hjem at komme i. Det var da
en slemt rodet verden, og jeg kom til også der, at jeg først traf den unge
kendeligt et privat hjem.
Der var en tredje villa, som slet at se med taknemmelighed tilbage pige, jeg nogle år senere blev gift
ikke var berømt som disse to, men på Kunstakademiet i København,
med.
som alligevel var et mødested for hvor jeg i øvrigt stadig havde venner,
Alt dette er m eget længe siden. »I
hele den amerikanske koloni. Villa og som jeg besøgte, når jeg var i Tatti« og »La Pietra« er nu kulturelle
Stanley i Sesto (dengang en landlig Danmark. En udstilling i Rom på institutioner. Villa Stanley er ikke
forstad til Firenze) var et store, uor- den tid, af »nyere« dansk kunst mere, kun Villa Romanelli er ufordentligt hus, hvor Norman og Emily dvs. Gjersing, Larsen Stevns, Weie andret, ejet af hans datter.
Stanley var hjemme for alle og o.a. - var en lærerig lejlighed til at se
D en unge pige og jeg er et aldrenenhver, døgnet rundt tror jeg, en de kendte billeder imod den over- de ægtepar og bor på en gård uden
amorf verden hvor døgnets timer vældende pompøse romerske bag- for byen. Jeg arbejder nu med maleri
syntes suspenderede, hvor drikkeva- grund. Mere end nogen af de andre i seeder for skulptur. Men det fjerne
rerne flød rigelige, og hvor snakken var det Weies billeder, der hævdede Bornholm, som vi altid havde høre
gik endeløst, kun afbrudt nu og da sig. Men hvis jeg på den tid havde om som den romantiske ramme om
af et skænderi eller et hundeslags- en ringe mening om nyere, italiensk vore forfædres liv, er i mellemtiden
mål. Den ældste datter, Patricia, var kunst, så fik jeg den grundigt revide- blevet en kær og hjemlig realitet
af en passende alder til, at jeg, genret, da der blev åbnet en udstilling i gennem min søsters hus i Rønne,
n em hende og hendes halve svenske Firenze af italiensk kunst siden hvor slægt og venner fra nær og fjern
veni nde, Criscina Cini di Pianzano, århundredeskiftet. Jeg fik her for holder af at samles. Således er kredm ødte den kreds af jævnaldrende første gang at se skulpturer af Roma- sen sluttet.
JUL PA BORNHOLM
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BORNHOLMSKE
STUDENTER
Et personalhistorisk projekt
Til gavn og glæde for kommende generationer udforer flittige mennesker rundt om på Bornholm et idealistisk og ulønnet arbejde med at indsamle, arkivere og registrere lokalhistorisk
materiale. Et eksempel er opgaven at videreføre optegrzeLserne »Bornholmske studenter fra og
med 1818« D et kan tidl. forvaltningschef FRITZ OLSEN fortælle noget om. js.

I 18 18 ændrede den gamle bornholmske »Middelskole« status til
»fuldstændig lærd Skole«, og fra
d engang foreligger der oplysning om
eleverne i »Rønne lærde Skole« -

således beregnedes skolen indtil
1852, hvor navn og kompetence
ændredes til »Rønne Højere Realskole«. I 1892 fik skolen sin gamle
status tilbage og kom igen til at hed-

de »Røn ne lærd e Skole«. Navner
skiftede i 1903 til »Rønne Statsskole«.
Pr. l. Januar 1986 »udlagdes«
statsgymnas ierne til am tsligt regi,

Ronne Statsskole. Lærere og elever 1928.
Forste række f v.: Adj. Fmns Djømp Jespersen, fru !. Noack Sørensen, adj. Gerda Ege, lektor Niels Juul Sakso, lektor Ellen
Johanne Noack, rektor M. C. Koefoed, adj. Th. Lind, lektor PA. Larsen, pastor Viggo Nielsen, adj. Ivan Stchelkunojf og
adj. Lars PD. Glistrup. Anden række t.v.: lektor P. Herskind Bertelsen. Tredje række t.v.: Adj. Ame A. Koefoed Larsen.
Ottende række f v.: Adj. Aage Ch1: lacobæus og mellemskole/ærer Hans Otto Barenholdt.
Eleverne i forgrunden er fra mellemskolen - realklassen står midt i flokken og gymnasiasterne ses i de bageste række1:
Fotografiet er udlånt affru Asta Wichmann.
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hvorefter skolen lever videre som
»Bornholms Amtsgymnasium«.
Skolens »indbydelsesskrift« til de
offentlige eksaminer, der udkom
hvert år, indeholder elevfortegnelser
tilbage til 1818, hvor det udsendtes
første gang af Peter Georg Bohr (f
1776), rektor i Rønne fra 1818 til
1844.
En samlet fo rtegnelse forel igger i
trykt form for årene frem til 1901,
ved rektor Christian Grønbech Koefoed (f. 1827). Rektor C.G . Koefoed
efterfulgtes af sin søn Marcus Conrad Koefoed (1903-29). Han var,
som sin far, interesseret i sine studenters videre færd, hvorfor fortegn elserne viderefø rtes, og det fremgik
for manges vedkommende, hvad
man på redaktionens tidspunkt vidste om deres videre skæbne, erhverv
m .m.
Efter rektor M.C. Koefoeds fratræden falde det i lektor Th. Linds
lod at videreføre elevfortegnelserne.
Som det vil være mange bekendt,
var lektor Lind overordentlig lokalhistorisk interesseret, bl.a. var han
leder af Bornholms Museum i en
årrække, men lige netop det her
omhandlede felt var nok ikke det,
h an mest engagerede sig i, så det
blev den senere lektor Arne Absalon
Koefoed Larsen, der kom til ae
fortsætte det arbejde, der nu bliver
videreført i projektgruppen »Bornh olmske Studenter fra og med
1818«.
Elevfortegnelserne frem cil århundredskiftet repræsenterer et afsluttet
forløb, om end der lejlighedsvis kan
foretages ajourfø rende rettelser og
tilføjelser, eksempelvis om senere
livsafsni t og om dødsfald. Rektor
M.C. Koefoeds og lektor Arne Larsens materiale behøver selvsagt indtil
videre såvel korrektioner som tilføjelser. Efter Arne Larsens død blev
hans kartotek og notater afgivet cil
boksen i Bornholms lokalhistoriske
Arkiv, og arbejdet blev dengang ikke
videreført. - Men det gik ikke i
glemmebogen.
Arne Larsen fulgte en plan, som
ha n desværre ikke nåede at føre cil
ende. Han kontaktede så mange
gamle elever, som h an kunne nå, og
førte en kort konstatering for hver
enkelt ind på kartotekskort.
Når opgaven aktuelt blev cagec op,
skal det nok ses i sammenhæng

Statsskolelærere i 1946 - fra venstre: Mellemskolelærer H. 0. Barenholdt, adj.
Knud Møller, lektor Arne A. Koefoed Larsen, adj. Poul Nørgaard, rektor
E. Dinesen og adj. Poul Holst-Jensen. Foto: Bornholms Museum.
med, ae Poul Erik Espersen, gammel
student fra Rønne Statsskole, som
aktiv i en herværende legatbestyrelse
havde gjort et betydeligt - og resultatrigt - kulegravningsarbejde for at
fremskaffe et stort antal gamle studenters adresser. Der fo relå dermed
et værdifuldt indgangsmateriale fo r
tilvejebringelse af den ofte savnede
ajourførte fortegnelse over afgangseleverne fra den bornholmske gymnasieskole - helt uden anden forbindelse til den nævn te legatbestyrelses
område.
Samtidig hermed blev Tønnes
W ichmann gennem rektor M.C.
Koefoeds datter, fru Edith Sørensen
opmærksom på det førnævnte notatmateriale i boksen i Lokalhistorisk
Arkiv. Han indså det vigtige i at få
disse notater m.v. sikret, mens de
endnu repræsenterer »vor tid«, hvor
hastigt nedskrevne, kortfattede,
håndskrevne stikord og telefonbesked' er kunne omsættes til mere
alment tilgængelige optegnelser. I
forståelse med arkivets leder gik han
i gang med denne ret omfattende
opgave.
Og dermed - med disse to gode
incitamenter, adresserne og notaterne - var inspirationen til stede for
projektet »Bornholmske Studenter
fra og med 18 18«, med Poul Erik
Espersen og Tønnes W ichmann som
igangsættende nøglepersoner, men
der måtte flere hænder til. Selv kom
jeg tidligt med - lidt senere Jens

Wichmann H ansen og Karen Lisbeth Erich sen. Også Verner FaltHansen gjorde, efter at han som
pensionist igen havde bosat sig på
Bornholm, en aktiv indsats. - Desværre for en alt for ko rt periode, idet
han afgik ved døden allerede i april
1995.
I sin nuværende form tog projektet fart i 1991, hvor der udgik henvendelse til i princippet samtlige studenter i årgangene 1929 til og med
25 års studenterjubilarerne. Det
besluttedes hurtigt, at der af praktiske grunde må være en grænse frem
mod nutiden, da de nyere årgange
tit fører en i m ange henseender
omskiftelig tilværelse med h ensyn til
uddannelse, bolig/adresse, partnerskab/ægteskab, erhverv m .m.
hvortil kommer, at motivationen for
at deltage aktivt i det personalhistoriske arbejde ofte viser sig at være ret
begrænset i de helt unge år. Optegnelserne begynder derfor med 25 års
jubilarerne, således at der hvert år
inddrages en ny årgan g. Yderligere er
det jo en erfaring, at det forestående
jubilæum med forventningerne om
gensyn med de gamle kammerater
og med skolen, skaber en vis samling fo r hele årgangen eller de enkelte klasser. Kontaktpersoner har ofte
kunnet yde værdifuld hjælp til dette
projekt ved fremskaffelse/udveksling
af adresser og ved fordeling/forsendelse af diverse korrespondance
m.m.
JUL PA BORNHOLM
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Optegnelserne er her i 1999 nået
frem til og med 1974 - og opgavens
omfang vokser fra år til år. Medens
holdene ved århundredets begyndelse kun omfattede i snit ca. 7 studenter (i 1907 og 1908 var der kun 4)
var årgangsstørrelsen feks. i 1930:
14, i 1940: 28, i 1950: 14, i 1960:
31, i 197 0: 93, i 1980: 107 og i
1997: 187.
Det samlede antal studenter i årene 1900 til 1974 var 2030.
H er ved tallene kan det være interessant at se på fordelingen mellem
kønnene gennem årene. F.eks. var
der i 1904, 1905 og 1908 ingen
kvindelige studenter. I 1911 var der
ligevægt mellem kønnene, ligesom i
1929 (8 kv., 8 m.) og 1931 (ligeledes 8-8). I 1937 oplevedes for første
gang overvægt af kvindelige studen-

ter (16 kv., 11 m.). I 1997 var fordelingen 114 kv., 73 m. - Som et
kuriosum fra hine gam le dage kan
nævnes, at der i p ublikationen
»Rønne lærde Skole« fra 1895 under
paragraf 14 står som følger: »T il at
underkaste sig Examen kræves en
Alder af 15 Aar, for Kvinders Vedkommende dog 17 Aar. Fra disse
Bestemmelser kan Ministeriet fo r
Kirke- og Undervisningsvæsenet
under særlige Omstændigheder
bevilge Undtagelser«.
Optegnelserne giver naturligvis en
interessant afspejling af det bornholmske samfund og af »bornholm ernes vandringer« - og tilmed en
enestående mulighed for at følge
generationerne, slægterne, enkeltpersonerne, fordelingen p å uddannelser og erhverv m.m.

Rønne Statsskole, for ombygningen, set.fra Storegade.
Foto: Bornholms Museum.
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Optegnelserne er samlet og systematiseret på edb, og udskrifter h erfra, der ajou rføres successivt, kan ses
på Am tsgymnasiet og Det lokalhistoriske Arkiv. Sidstnævnte er projektets adresse og base.
Materialet har naturligvis i princippet »evighedsværdi« og vil, så vidt
man i dag kan forudse, i overensstemmelse med hovedsigtet forblive
tilgængeligt fo r interesserede; men
det er klausuleret således, at det ikke
må benyttes i forretningsmæssige
øjemed. D e originale skemaer opbevares i arkiv.
D er er ikke aktuelle planer om at
publicere oversigtsmateriale, m en
det har været overvejet.
Mange oplevelser og glæder er
knyttet til arbejdet - f.eks. når det
viser sig, at et svar til denne eller
h in, der søger en gammel skolekammerat - eller blot navne og adresser
fo rud fo r jubilæer og lignende sammenkomster, hurtigt og sikkert kan
trækkes ud af vort materiale.
I den fo rbindelse er det fristende
at omtale en lille »solstrålehistorie«,
som projektet fik del i for fa år
siden, som eksempel på egnetheden
til hurtige opslag på navne og årgange. Et fo rmentlig tilfældigt møde i
befrielsessommeren 1945 i København mellem en ung studerende fra
Bornholm og en britisk marinesoldat (fra H.M.S. »D ido«) . Et kort,
varmt og glad samvær, gode minder,
og en beskeden bryllupshilsen sendt
fra den unge bornholmer til soldatens bryllup snart derefter i England. Derefter intet mere - før det
britiske brudepar små 50 år senere
planlægger guldbryllup og tænker
sig dette henlagt til Danmark, som
de ikke ha r besøgt siden '45. Bruden
vil gerne overraske sin mand med et
gensyn med vennen fra 1945 . H un
h ar den lille sølvkæde, han sendte,
men ved kun hans navn, og at han
stammede fra Bornholm. Fra England prøves flere officielle kanaler fo rgæves! Sluttelig sker henvendelse
til Bornholms Amtskommune, hvor
man husker eksistensen af dette projek t, og med de sparsomme oplysninger i h ænde spores hurtigt studenten - nu pensionist i Jylland.
Kontakten genetableres til stor glæde for alle, og optegnelserne fik dermed en væsentlig andel i en smuk og
positiv historie.

»Jeg skulle være maler«
MOGENS HERTZ

(1909-1999)

Maleren Mogens Hertz, Gudhjem, døde i juni 1999 næsten 90 år - og museumsdirektør ved
Bornholms Kunstmuseum mag.art. LARS KÆRULF MØLL ER fortæller her om kunstnerens virke,
der strakte sig over så Lang en årrække, at det har rødder i »klassiske akademiprægede traditioner«. ;s.

»D er var engang et Gudhjem. Det
lyder som et eventyr, og det er det
stadig for os, som arbejder og bor
her«, sådan lyder indledningen til en
lille bog Mogens H ertz, Paul Høm
og Poul Hauch-Fausbøll udgav i
1975.
Eventyret sluttede, da Mogens
Hertz døde den 20. juli 1999. En
strålende sommerdag, hvor Bornholm viste sig, som kun han kunne
gengive det på lærred.
Men inden Hertz nåede hertil og
kunne aRevere sit maleriske testamente, skulle han gennemleve en

kunstnerisk udvikling og en karriere,
der på mærkelig vis trækker linier fra
klassisk akademipræget kunst til
bornholmerskolens lysmættede fortolkninger af landskabet.
Mogens H ertz var den sidste på
scenen af den generation, der m ed
afsæt i en nordisk fortolkning af
fransk kubisme og fauvisme skabte
det, der i dag i auktionssprog betegnes klassisk modernisme. Det samme som vi af gode grunde kalder
»bornholmerskolen«, selv om der
hverken var tale om en egentlig skole, altså en fælles uddannelsesbag-

Mogens Hertz ved staffeliet. Maj 1978. Foto: Bornholms Kunstmuseum.

grund, eller om en generation af
fødte bornholmske kunstnere. Kun
H øst var indfødt og stod på mange
måder selvstændigt uden for kredsen, der begyndte med Karl lsakson
i 19 11 og sluttede med Hertz i
1999.
Men selv om d e tidlige bornholmermalere allerede i første fjerdedel
af århundredet havde vist den nye
maleriske vej, gik hans udvikling ad
andre baner, før han ganske sent
vovede sig ud i et maleri, der for
alvor tog fat i det særlige bornholmske lys.
Mogens Hertz blev født den 26.
september 1909 i Nyboder i København som søn af en flådeofficer. Ca.
10 år senere flytter familien til Roskilde, hvor Mogens gen nem skolen
lærer maleren LA. Rings børn at
kende og begynder at komme i
huset på Sankt J ørgensbjerg.
Retrospektivt udløste disse besøg
den ufravigelige, men lykkelige
skæbne, at Mogens Hertz endte som
maler, og det fordrer ikke mange
studier af Rings maleri og bolig for
at se den genspejling af dette barndommens lykkelige Arkadien, som
Mogens Hertz senere skulle søge at
skabe i sin egen tilværelse i G udhjem.
Forældrene forventede, at den
opvakte dreng skulle studere jura, og
pligtskyldigt tog han da også sin studentereksamen og filosofikum, men
Mogens syslede samtidig med maleriet og opsøgte jævnligt Ring, der nu
var blevet en personlig ven. Og det
var da også Ring, der på et tidspunkt erklærede, at knægten var
redningsløst fortabt og skulle være
maler.
JUL PA BORNHOLM

45

Strandpromenade (Kobenhavn), 1942.
55x65,5 cm.
Tilh. Bornholms Kunstmuseum.
Selv om Hertz var kommet på Bornholm i næsten 10 år, vovede han endnu ikke at lade lyset bære hans billeder. Koloristisk står maleriet stærkt og
dramatisk, men bitledet rækker atligevel ikke ud over det traditionelle
Charlottenborg-maleri og fortæller
endnu ikke om det kunstneriske
potentiale, der skuffe udfoldes i de
kommende år. Foto: Preben Pathuel.

Ring opsøgte forældrene og tog
den ophidsede diskussion, der dog
endte lykkeligt med ar man accepterede, at Mogens blev indskrevet på
Rostrup Bøyesens malerskole.
H er gik han fra 1928-32, afbrudt
af er ophold på Academie Scandinave i Paris i 1930, og senere fulgte
han i årene 1937-39 tre semestres
undervisning på Akademiet, hvor
han havde bl.a. Kræsten Iversen som
lærer.
Kræsten Iversen havde allerede på
dette tidspunkt fundet sit eget motiviske un ivers på Bornh olm, men

Klippekyst, Bornholm
1944. 71 x 100 cm. Privateje.
Billedet er malet det år, hvor Hertz
valgte Bornholm som fast sommeradresse. Selvom tonen stadig er douce,
tung som også Oluf Høsts billeder fra
perioden, begynder både Bornholmerskolens maleri og selve landskabets
dramatik at snige sig ind i behandlingen.
Hertz har selv ncevnt Edvard ~ie
som en vigtig forudsætning og klipperne flr her form og kamkter i en koloristisk tour de force kontrasterende
himlen og havets gråtanede stemning.
Foto: Preben Pathuel.
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opfordrede lige så lidt som Zahrtman n en generation før, sine elever
til at opsøge d en lille ø med dens
helt særlige motivverden og lys.
Det var alligevel i denne periode,
at Mogens Hertz for fø rste gang stiftede bekendtskab med Bornholm.
I 1930 kommer han til Tejn på
teltferie sammen med en kammerat,
og to år efter giver et venskab med
malermester Hans Holm, som han
havde mødt på Statens Tegnelærerkursus i København, ham mulighed
for ar tilbringe somrene i Gudhjem.
Øen var p å d et tidspunkt centrum

fo r to generationer i moderne dansk
kunst.
Både den generation, der tegnede
det »klassiske« Bornholm er-maleri
med alle dens indbyggede konflikter
og modsætninger, O luf Høst og
Niels Lergaard, Olaf Rude og
Kræsten Iversen og på Christiansø
Edvard Weie, og den nye generation, der skulle introducere det surrealistiske maleri i Danmark , Richard Mortensen, H ans Øllgaard,
Gustaf Mu nch-Petersen og Sonja
Ferlov, men ingen af retningerne
påvirkede hans maleri, der først og
fremmest var bundet af p åvirkningerne fra Ri ng og af undervisningen
hos Rostrup Bøyesen. Er lidt tungt
og traditionsbetinget maleri, hvor
han fort rinsvis hen tede sine motiver
på Nørrebro, ved Kastellet og Langelinie i nærheden af boligen i Toldbodgade.

Når han endelig malede på Bornholm, var det aften- eller gråvej rsstemninger og kun tøvende nærmede han sig det lys og den kolorit,
som naturen så insisterende påtvinger øjet.
I 1932 viste han for første gang
sine værker på en udstilling i Bingers
Kunsthandel i København. En
udstilling, der vidnede om en ung,
teknisk begavet kunstner, der
stilmæssigt stadig holdt sig tæt til
sine umiddelbare forbi lleder.
En række rejser til de nordiske
lande virkede vel kun bekræftende
på farvesyner og bragte ham også
hans første hustru, Cecilia, datter af
forfatteren Knut H amsun. Ægteskabet holdt dog kun fire år, men de
ku nstneriske indtryk fra bl.a. Nasjonalgalleriet i O slo sarte sig, ligesom
hos N iels Lergaard, stærke spor.
Ganske som hos Ring en generatio n fø r, var det en række rejser til
Italien, først og fremmest til Venezia
der kunstnerisk åbnede hans sind og
befordrede en lettere og lysere palet,
hvor farven fik større magt og gennemslagskraft, men det afgørende
vendepunkt blev er venskab med
O luf Høsts søn, Ole der gav adgang
til Norresan og gradvist åbnede
øjnene for en anderledes tilgang til
maleriet.
Billederne fra Italien fik koloristisk
en impressio nistisk lethed samtidig
med at de i motivvalg og beskæring
fastholdt traditionen fra det klassiske Charlottenborg-maleri.
På forunderlig vis bliver de venezianske skildringer et formidlende
bindeled mellem ungdommens lidt
fo rsigtige akademilærdom og den
fuldt udviklede kunstners selvstændige tilgang til motiv og farve. Det
er tydeligt, at fascinationen af denne
fantastiske by lyser ud af malerierne,
og Hertz når i sine billeder helt ind
bag byens sjæl, når han stemningsmættet fremkalder drømmen om
den næsten flydende by i Adriaterhavet med en tone, der bibringer
samme fo rnemmelser som Viggo
Rivads senere fotografier fra byen.
I 1944 giftede han sig i Gudhjem
med Margrete (Grete), og fra da af
blev Bornholm den faste sommerbase og efterhånden også det centrale motiv i hans verden.
Grete Janus H ertz skrev siden
mange små, poetiske børnebøger,

Gadebillede fra "Venezia, 1965. 84 x 68 cm. Privateje.
I malerierne fra Italien lettes koloritten efterhånden og koloristisk voves nu spillet
mellem luftens vibrerende tone og folkelivets kontrasterende og karakterskabende
lokalfarve. Foto: Preben Pathuel.
som Mogens illustrerede med fotografier, oftest fra Gudhjem.
Venskabet med H øst udviklede
sig. Og H østs allersidste billede, det
store lysende panorama over Gudhjem, der nu hænger på Gudhj em
Museum, er da også baseret på et
foto Hertz optog, da den gamle
maler ikke længere magtede at
opsøge motiver på Bokul.
De to betragtede og diskuterede
hinandens værker, og gradvist nåede
H ertz som ingen anden fø rder ind
til en dybtliggende forståelse af
H øs ts ide med maleriet.
For en svagere kunstner kunne
dette nemt have ført til epigoneri,
men Hertz valgte stadig sin egen vej
og placerede sig med sit maleri som
en selvstændig mellemproportion
mellem L.A. Rings klassiske land-

skabsskildring og Oluf H østs ekspressive sjælsudladninger.
I 1953 byggede H ertz h us på
Bornholm. I Gudhjem, på kanten af
Bokul, med en fantastisk panoramaudsigt over byen og havet, og fra da
af blev også selve byens fysiognomi
et ynder motiv, ja næsten et emblem
fo r hans maleri.
Ganske som Ring skildrede Roskilde fra Sankt Jørgensbjerg, besk.rev
H ertz nu Gudhjem . Og selv om
byen og dens beboere blev anonymiseret eller måske snarere gjort universelle, var beskrivelsen altid udført
med en nænsom kærlighed, hvad
enten det gjaldr havnen og sildekonerne på en varm sommerdag, eller
den stille vinterstemning, hvor han,
selv i den n u lyse og lette kolorit,
}UL PA BORNHOLM
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Forår Bokul, 1974. 54 x 81 cm.
Tilh. Bornholms Kunstmuseum.
Fejende og flot lader Hertz nu Lyset og
farven omslutte og beskrive det karakteristiske bornholmske motiv. Himmel
og hav står spændende, kontrasterende
og klassisk, som også Harald Leth
balancerer han det storladne landskab
med de to små skibe på havet.
Foto: Preben Pathuel.

formåede at fremmale den tomme
stilhed i byen.
Udsigten med byens røde rage
spændt ind af horisonten og hav og
h immels genspej ling blev for Hertz
næsten som Bognemark for H øst. Et
motiv man kendte helt ind på
rygmarven, men alligevel måtte studere, hver eneste gang det skulle
gengives, både fo r den stemning, der
skulle udtrykkes, men også for at
korrigere motivet og dets virkelighedsgrad, så der blev bragt i overensstemmelse med kompositionens ide.
D et er således - naturligvis, fristes
man ri! at sige - ikke banale byprospekter, tjenlige som turistsouvenirs,
der blev resultatet, men derimod
dybt indfølte skildringer af er miljø
som kunstneren selv var en integreret del af.
H ertz debuterede midt i 30'erne
på Ch arlo ttenborgs Forårsudstilling,
og fra da af blev han en trofast
udstiller på de årlige udstillinger.
Naturligt blev han formand for Foreningen af Ch arlottenborgmalere,
en post han bestred i over 30 år,
inden han overlod den til M ogens
Magnussen. H an var også gennem
mange år censor på uds tillingerne og

Sne på tagene, 1981. 72 x 93 cm.
Tilh. Bornholms Kunstmuseum.
Måske Hertz' allerfineste skildring af
det snedækkede Gudhjem. Beskrevet i
en kort og intens næsten impressionistisk farveskala, hvor den lille by set i
det forunderlige halve fugleperspektiv
gøres til et universelt centrum.
Foto: Bornholms .Kunstmuseum.
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var medlem af Akademirådet fra
1959 til 1966.
M ærkeligt nok viste han kun ganske fli. separatudstillinger. En af de
betydeligste var en retrospektiv
udstilling arrangerer af Bornholms
Kunstfo rening på Bornholms Ku nstmuseum i 1982.
Her kunne man fo r fø rste gang
danne sig er samlet overblik over en
livslang produktion, fra de tidlige,
dunkle og molstemre billeder ril de
sene, lysende lette, næsten impressionistiske fortolkninger af Gudhjem.
H ertz var blevet en del af Bornholm, og han deltog levende og
prægede sine omgivelser.
I 1965 var han medstifter af Bom-

holms Kunstforening, der gennem
sin virksomhed banede forståelsen
for de langt senere forbedringer af
kunstens vilkår på Bornholm, og
han var også i 1967 medstifter af
Gudhjem Byforening i protest m od
»is- og pølsekulturen, der raser i
Gudhjem«. Måske blev dette ideelle
mål ikke nået, men et konkret resultat af foreningens virke blev købet af
Kay Fisker og Aage Rafns smukke
stationsbygning, der blev indrettet
som m useum fo r byen.
Er kapitel i eventyret om G udhjem er måske slut. Der sidste af de
store træer er faldet, men inden da
nåede det at give læ og næring til en
ny generation, der måske en dag vil
fli. deres eget kapitel.

Ærnehorra å skolebælli
ERINDRINGER - 2.DEL
VAGN CHRISTOFFERSEN fortæller med et glimt i øjet om muntre episoder under en opvækst
med mange pligter som cykelbud og skoledreng.
Erindringernes 1. del kunne læses i ] Ul PA BORNHOLM årg. 1998, og det er planen at bringe
3. del i årg. 2000. js.

Dagene havde deres egen 1ytme.
Foruden natrenovarionen var der
alle de andre service-organer, der
betjente borgerne. Der blev for
mange en værdifuld kontakt, og da
der skete næsten på klokkeslet, sørgede husmødrene fo r at være hjemme, når f.eks. sjøgekassemanj kom
mandag formiddag og opkrævede
kontingent til syge- og begravelseskassen. Forinden havde milkamanj
været der. Der kom ro af dem. Karlsens vogn blev kørt af Adolf Berg
(Dolla), men han kom så sent, mente mor, hvis mælken skulle bruges til
middagsmaden, så hun handlede
næsten kun med Axel Andersen fra
»Godrhaab«. H an kom tidligt, og
hvad der var nok så værdifuldt, han
gav altid en ekstra sjat oveni, og selve mælken var så god, at der kunne
skummes kaffefløde af den.
Brøkuskinj fra Fællesbagerier nåede
frem hen på eftermiddagen, og ud
over rugbrød og halvsigtebrød købte
vi en sjælden gang kaffebrød af h am.
Skulle vi endelig flotte os med
kjøvvekaga gik vi ned til bager Sribolt ved Hovedvagten. H er fik vi
wienerbrød fra dagen før til halv
pris, det vil sige 2 øre stykker.
Bagerens kone ekspederede iført
en typisk gammelkone-påklædning,
med korsklæ og blårerner Jorkle, og
uden tænder i undermunden.
Skatteopkræveren, der mødre en
gang om måneden, blev ligesom de
øvrige inkassatorer en slags sjælesørger for mange ældre og enlige, som
ellers ikke fik besøg.
Der kom selvfølgelig også skorstensfejer. Al tid to. Den ene løb på
tager, medens mester selv gik ind i
huset og ~ernede soden gennem

renselågen, der ofte sad de besynderligste steder, f.eks. som hjemme hos
os inde i sovekammeret. H an synede
samtidig kakkelovnen og omgivelserne, så alt var i overensstemmelse
med brandvedtægten.
T il pinse skulle air skinne af renhed. Kakkelovnen blev pudser,
gulvene ferniserede, og der måtte
helst ikke fyres mere, selv om det
ofte var koldt til langt efter sankthans.
Husene blev kalkede, og træværket
malet eller tjæret.
I øvrigt sørgede enhver husejer for,
ar fortov og gade blev fejet i der
mindste hver lørdag. Og det kunne
nok være nødvendigt.
Foruden mælk- og brødvogn kom
adskillige
andre
hestekøretøjer.
D.D.P.A.'s med stenoija, Gads Bryggeri i St. Torvegade med Gaddadrikka. De fleste havde jo et anker med
hvidtøl til at rappe af. Og så kom
der en grønthandler med en radmager hest for vognen.
Som en iøjnefaldende modsætning
kørte en kæmpemadam rundt og
solgte fisk.
Af andre der bankede på døren
kan nævnes påtrængende uldkræmmere og børstenbindere og nogle
mere beskedne, der bare tilbød skosværte, brevpapir og julekort.
Folk havde ellers ikke så langt til
nærmeste handlende. Der fandtes
ikke så
små-købmænd, hvor
konen passede forretningen, medens
manden var beskæftiget i andet
erhverv.
Slagtere og bagere ma nglede heller
ikke, og desuden lå der, spred t over
hele byen, små udsalg, hvor enlige
damer tjente lidt til livets ophold

ved at sælge æg, brød, kartofler, øl
og kaffefløde. Den kogte fløde stod i
store, runde fade og trak skind, og
det var netop skindet, kunderne gik
efter, og der tænktes ikke så meget
på, at det måske satte sig på sidebenene.
Dagrenovationen var frivillig og
for en 25 øre kunne man slippe af
med en spand aske hos Møjdrajje1'.
Me n de fleste kørte selv affaldet på
trillebør eller cykel til der dertil inddæmmede areal mellem Tevandsbækkens udløb og Kastelspynten.
I fyringsperioden gik der folk her
og ragede i bunkerne for at pille
koks ud af askedyngerne. Det var jo
sådan, at når byens kakkelovne blev
renset ud om morgenen af husassistenter og butiksfolk, så smed de det
hele ud og tog ikke hensyn til, at de

ra

Ved hjemmet i Voldgade sammen med
mor og min lillebror Leon. Jeg står til
venstre.
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49

koks, der ikke var helt fortærede,
godt kunne bruges igen.
T il gengæld fik så andre glæde af
dette »frådseri«.
Køkkenaffald var ikke det, der
prægede lossepladsen. Enten spiste
man op, eller hønsene fik eventuelle
rester. Og alt brændbart gik i kakkelovnen og under murgrydan ved
storvasken.
D er kom altid lidt ekstra kolorit
på gadebilledet den dag, lirekassemanden dukkede op. Der kom forresten flere, og det var altid de samme år for år.
De boede bl.a. hos Bætta Ha i
Almegade. Han var lygtetænder og
hed egentlig Hans Hansen, men det
bekendte folkevid gav ham navnet,
fordi hans kone, der var rav-jysk, når
h un tiltalte ham som Bette Hans fik
det til at lyde som Bæt' Ha.
Mor var ikke udpræget politisk
interesseret og opvokset på landet
som tjenestepige på forskellige gårde
i Knudsker-Nyker området, så det
har egentlig undret mig, hvorfor
hun holdt Bornholms Social-D emokrat.
Under titlen på avisens hoved stod
de manende ord om Frihed-LighedBroderskab. Og det kunne nok sætte
nogle associationer i gang hos en
knægt, der havde snuset til nogle
indianerbøger og forestillede sig, at
det måtte være noget med at blande
blod og aflægge manddomsprøver
ligesom hos indianerne.
Avisen h oldt vi samm en med
naboen, og det fungerede udmærket. Der var bare der ved det, at den
der fik avisen sidst, beholdt den,
hvis der ikke var anden aftale. Og en
avis kunne udnyttes på mange
måder - feks. på det lille hus i går-

den, pænt ophængt på et søm,
afpassede stykker.
Hos dem der havd e gas og elektrisk lys indlagt kom måleraflæseren
på besøg, men indbetalingen skete
på kommunekontoret i Pistolstræde.
H er solgtes også koks fra gasværket.
Når der så tillige var indbetaling af
skat, kunne der godt være m ange
mennesker samlede i lokalet.
Ved kassen sad Josef Kjøller og
styrede forretningen på sin egen barske facon, som mange var bange for.
Først afleverede man sine blanketter ved skranken til en kontorist,
hvor det blev bogført, for derefter at
gå videre til kassereren. Og pokker
var løs i Pistolstræde, hvis han ikke
fik papirerne samlet o g i rette rækkefølge. Så fik både m edarbejdere og
publikum det glatte lag.
Og meget bedre gik d et ikke den
stakkel, der kom for at betale afdrag
på gammel skat. Var det en af dem
han vidste hængte på værrsh us, så fik
den arme mand hans mening at
høre i alles påhør.
Naturligvis var de t ikke alle, der
fandt sig i der, men der var da ret så
underholdende at overvære disse
ekspedi tioner og opleve skrankepaven kontra den lille mand.
Søndag aften i sommertiden kom
Frelsens H ær marcherende ned gennem gaden med hornmusik og fane.
Ved Stengade drejede d e af ned til
Lilla Calles jørne ved Paradisgade.
H er blev holdt en kort andagt, sunget et par sange og de omkringboende, som måske allerede stod i døren
og nød det gode vejr (eller slap en
vind) blev indbudt cil at deltage i
hærens aftenmøde i lokalet i Ellekongstræde.
Derefter fortsatte processionen til
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næste sted med en hale af børn efter
sig.
H æren arrangerede for øvrigt nogle velbesøgte børnemøder, hvor der
blev budt på budding og hindbærsaft. Det var varer, som byens handlende havde skænket. Af en eller
anden grund måtte vi ikke gå til disse møder.
Lilla Calle var svensker og sejlede
som matros i »66«. En formuende
mand med aktier i dampskibsselskabet.
Når Frelsens H ær gjorde holdt
uden for hans hus, samledes der
hurtigt en masse unger, som hængte
på hans stakit og plankeværk, og så
brugte Calle både grimme ord og
kosteskafter for at jage dem væk.
Men det var som at slå vand på en
gås. Jo mere han skældte - jo m ere
drilled e de ham og hans ugifte datter
Bertha.
Samme Bertha havde en svaghed
for auktioner og udsalgstilbud, og
hjemmet var efterhånden propper
m ed alverdens ti ng og pakker med
udsalgs-porcelæn, som aldrig nåede
at blive udpakket eller anvendt, og
Bertha selv forblev i sin jomfrustand
indtil sin død.
UdBugter kend te vi ikke ril, m en
Galløkken var er udmærket mål for
en søn dag eftermiddagstur med saftevand og kaffe i et par sodavandsflasker med patentprop. Kaffeflasken
havde en uldsrrømpe om sig for at
h olde kaffen varm, og aldrig har saftevand og veddebrø smagt så godt
som her mellem gyvelbuskene på
den gamle militære mønstringsplads.
Efter denne nydelse blev der lejligh ed til at høre »megen san g og
musik« af Frelsens H ærs Korps, der
holdt møde under granerne henne
ved Kastellet.
Seed et blev ganske naturligt kaldet
Frælsenshærskovinj, og der sås altid
m ange tilhørere lige indtil det tidspunkt, hvor en af de kvindelige soldater skulle rundt med den lille flettede kurv for at indsamle kollekt, så
var der pludselig flere, der listede af.
Muligvis lidt skamfulde over, at de
faktisk il<l<e havde råd til at give et
lille bidrag
På turen hjem ville mor gerne en
tur ind om på kirkegården. Hun
elskede at slentre rundt og studere
navnene på gravstenene, og var hun
i selskab med en anden kone fik de

6 A Østre Skole, Rønne 1929130.
Klasse/ærer: NM Pedersen.
1. række: (nærmest) fv.: Knud Jensen,
Karl Marker, Sigurd Larsen, Hans
Olaf Thomsen, Børge Rasmussen, Ole
Hansen, Vi~o Kuhre, Knud Agregaard, Arne Lund, Vtign Christoffersen.
2. række: Bernt Parksø, Arne Pedersen, Alfred Olsen, Arthur Pedersen,
Svend DeLLgren, Kaj Stenberg, Knud
Petersen, Holger Mogensen, Børge
Petersen, Kaj Sonne.
3. række: Johannes Pedersen, Ingolf
Hamen, Bjarne Jensen, Henry Larsen,
Holger Hansen, Abdon Nielsen, Børge
]ohnsen, Karlo Jensen, Svend Rasmussen, Børge Andersen og Ivar Holm.
en gevaldig snak om de afdøde og
deres familieforhold.
Jeg vil ikke påstå, at det var videre
interessant for os drenge, men vi
lærte at respektere stedet.
Så kunne vi bedre lide at tage på
brombærtur. Først kiggede vi ind i
Fattigårsskauinj, men der var altid så
forpiLLad, at vi hurtigt fortsatte ud til
Vivagårsgjared, hvor der som regel
var gevinst.
Min senere interesse for naturen
og bærplukning har muligvis rod i
disse ture.
SKOLEN
Først da jeg kom i skole oplevede jeg
en rejse uden for byen. Nemlig skoleskovturen. H ånd i hånd vandrede
vi med klasselæreren, frk. Thomsen,
til Rønne H, hvorfra vi med det
prustende damptog blev transporteret til Blykobbe Trinbræt. Herfra
fortsatte vi på de små ben til Skovly.
Tiden her tilbragte vi med leg og
boldspil, indtil vi igen vendte næsen
hjemefter - trætte og fyldte med nye
indtryk.
De ro første skoleår gik jeg på
Vestre Skole i Ellekongstræde. Klassen bestod af 28 elever, drenge og
piger sammen, og skoletiden lå fra
kl. et til fire med en enkelt dag til kl.
fem om eftermiddagen.
Frk. Thomsen havde os også i
gymnastik, og her oplevede vi
engang, hvordan hun aflusede en
pige ved at holde hende under vandhanen og bagefter kæmmede det
tykke, sorte hår.
Til skræk og advarsel fik vi forevist
de upopulære smådyr, og naturligvis
berettede jeg om begivenheden der-

hjemme med det resultat, at jeg selv
kom under samme behandling øjeblikkeligt. Mor ønskede sandelig
ikke at have den slags kryb inden for
sme vægge.
Om tirsdagen havde vi anskuelsesundervisning i første time, men nåede næsten aldrig at gennemgå de
ophængte p lancher med dyr og
planter, for lærer Jensen var mere
interesseret i at høre om, hvad vi
havde faet som middagsmad.
Og det var ærlig talt lidt af en tortur, for selv om vi ikke var så gamle,
så brød vi os ikke om at røbe ting, vi
bagefter kunne blive drillet med i
frikvarteret.
En af kammeraterne, som led af
talefejl, havde en dag faet vandgrød,
hvilket blev til vagrø, og det syntes
klassen var hylende sjovt. Den arme
dreng måtte i lang tid efter lide
under deres drillerier.
Det skete, at læreren tog sig en lur,
mens vi sad og tegnede eller skrev,
og det benyttede vi os naturligvis af
og lavede lidt skæg med papirflyvere
og lignende. Men alt for tidligt vågnede han igen, og så måtte vi døj e
den sure røg fra hans lange pibe,
indtil timen var slut.
På grund af pladsmangel på
Vestre, blev vi den første 3. klasse på
Østre Skole. Noget vi vigtede os
meget med, når vi mødte nogle af de
små fra Vestre.
På Østre fik vi en ny klasselærer,
der hed Andersen. En rar mand der
boede i Østervoldgade - ikke så
langt fra sko len.
Når en af os havde fødselsdag,
kom hans kone op på skolen og
dækkede hver eneste pult med en

hvid stofserviet og serverede rabarbervin og småkager.
Inden der blev taget af bordet, fik
vi for talt en histo rie, noget lærer
Andersen mestrede til fuldkommenhed. H er var sandelig noget at prale
med i frikvarteret.
Desværre blev det kun til et enkelt
år sammen med dette prægtige menneske, for i det efterfølgende skoleår
blev vi delt og fik andre lærere.
Skolelægen var den kendte teatermand Søren Kabell, men den side af
ham kendte vi ikke noget til. Vi vidste bare, at han havde n ogle uhyggeligt magre og iskolde hænder, når
han følte os for kirtler på halsen, og
at stetoskopet, der blev sat på brystet, var lige så koldt.
Hans universalmedicin hed levertran, og det var lærerens pligt at
uddele den til dem, der var dømt til
at sluge den væmmelige drik. Flasken stod i et skab i klasseværelset,
og det lunkne fluidum blev proppet
ind med en spiseske under store grimasser både hos giver og modtager.
MILKASLABBER
Før jeg begyndte min skolegang,
havde jeg en dag faet lov at stå på
bagsmækken af mælkevognen, og da
mælkemanden nogle dage senere
stod og manglede enj horra, så fik jeg
tjansen.
Da jeg i de første år først skulle
møde i skole om eftermiddagen,
passede det fint med at hjælpe »Dolla« om formiddagen. H an s rigtige
navn var Adolf Berg, der foruden at
være ungkarl og »spillemand« var en
behagelig mand, der behandlede
sine drenge godt.
JUL PA BORNHOLM
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»Dolla« kørte for Karlsens Mejeri i
Ø stergade, og vi startede klokken
otte, hed det sig, men vi blev meget
ofte forsinkede i udkørslen. Hvorfor
ved jeg ikke.
Mælkeruten gik gennem alle de
små gader i det gamle kvarter syd for
kirken - ud til Bækken og derefter i
de gader der lå inden for linien
Kastanievej - Lindevej - Voldgade Stengade - Kandegade - Slagtergade. N år vi kom hertil, var det efterhånden blevet middag, og mens vi
drenge læssede kander og spande af
ved mejeriet og gav hesten sin mulepose, så gik »Dolla« hen for at spise
hos fru Pihl, hvis mand også kørte
mælkevogn.
Når »Dolla« kom tilbage, fik vi
vores dagløn - 35 øre til mig. Derefter kørte vognen med en enkelt
dreng på en rask tur i den nordvestlige del af byen fra Borgergade til
Vestergade.
H er holdt vi en gang på hjørnet af
Grønnegade og Vestergade, da
h esten af en eller anden grund blev
skræmt og stak af med vognen ned
gennem Vestergade og drejede
skarpt til venstre ad Jernbanegade,
hvor vi plejede at køre på vej hjem.
H er endte vognen i Jernbanerestaurationens kælderhals, men
gudskelov skete der ikke den store
ulykke, for der var ingen mennesker
på vognen, og mælkekanderne var
på det tidspw1kt af dagen så godt
som tø mte.
Det at være milkaslabber førte en
tæt ind på livet hos en masse forskel-

lige mennesker, som man lærte at
kende - ikke bare på facaden - men
i endnu højere grad på bagsiden.
Forstået på den måde at vi de Aeste
steder gik til b agdøren og fik et indtryk af, hvord an folk levede i hverdagen.
Det var nemlig ikke altid, at m ælkekuskens klokke blev hørt, og folk
selv kom ud. Så dirigerede han os
rundt til kunderne, som havde deres
specielle ben ævnelser, som f. eks.
Hartvig, nommer 10, Berggren, Nonnan, som slet ikke var nonne, men
en familie der boede til leje i den
gamle Nonneskole. Trætrappan, også
kaldet H otel Trætrappan, fordi huset
havde en lille trætrappe og desuden
modtog omrejsende lirekassemænd i
logi.
Vi gjorde vores entre ved at lukke
døren op og råbe milk - og så hændte det jo, at fru Kofoed blev overrasket i at stå og vaske sig »til nedringet«, eller gamle madam Jensen sad
og tronede på Das'et i gården, for
åbent tæppe.
Jeg kendte alle de husmødre, der
både var velfriserede og havde hvidt
forklæde på allerede om formiddagen. Og jeg vidste også alt om de
steder, h vor d er var et herrens roderi
i køkkenet. Det hvide forklæde fortal te noget om en vis social position,
og roderiet kendetegnede, som
oftest, de familier, der boede i små
lejlighed er med flere børn og med
knappe indtægter.
Jeg ser stadig for mig den familie,
der boede til leje hos Hallgren i

V.]. Karfsens mælkevogn i Slagterstræde - i baggrunden R onnegården.
Foto: Bornholms Museum.
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H edningestræde, hvor jeg en dag
kom ind og fandt dem alle samlede
om mo rgenmåltidet, der bestod af
havregryn og m ælk. Forældrene sad
på hver sin stol, og moderen med et
barn på skødet. En dreng stod op og
spiste, og midt på bordet mellem
tallerkener, havregrynsæsken og
mælkekanden, tronede den allermindste - på potten.
Her var virkelig tale om fattigdom.
Rummet blev også benyttet som
sovested for børnene, og duften derinde var noget helt specielt.
Hos graver Pihl i Kirkestræde lugtede der også - men af noget helt
andet. I den lukkede gang hængte
en bedøvende lugt af naftalin i luften sammen med nyvaskede liglagener på en tørresnor.
Det virkede meget stærkt, for jeg
vidste udmærket godt, hvad disse
lagener blev brugt til, og det var de
særeste historier, man havde hørt
fortalt om graverne og deres arbejde
på kirkegården.
H istorien om at der i træet på
højen lige inden for muren ved
Kastellet skulle bo en slange, havde
jeg ganske vist afskrevet, men så var
der de andre ting. Bl.a. fik vi strenge
ordrer med hjemmefra om aldrig at
drikl(e af vandet fra pumperne på
kirkegården. Det kunne m an dø af
Så det var med en vis klump i halsen, da jeg første gang blev sendt ind
til Koch på Kapelvej.
Han var en midaldrende, døv og
stum mand med klumpfod og vist
nok også det, der h ed en vissen arm.
D a han tillige gik med et forpint
udtryk i sit ansigt, må det siges, at
han havde alle odds imod sig.
Jeg havde filet at vide i forvejen, at
jeg ikke skulle blive bange fo r ham,
men da han lukkede en lem op i
køkkengulvet og m ed mange fagter
gjorde mig begribeligt, at jeg skulle
sætte mælken ned i kælderen, så må
jeg indrømme, at jeg rystede lidt, da
jeg gik ned ad kældertrappen.
Og så viste det sig, at Koch var en
vældig rar mand og meget takn emmelig for selv den mindste tjeneste,
m an viste ham.
Det var en af de ældre drenge,
som for øvrigt boede nabo til Koch,
der send te mig derind bare for at
prøve min reaktion.
Efter den vellykkede debut sørge-

d e jeg selv for at komme ind til
Koch så ofre som mulige, for han
gav nemlig drikkepenge.
Jeg vil godt indskyde en lille historie, jeg har hø rt, om en mælkedreng,
d er gik for at være svagtbegavet.
En dag kommer han ind til Pedersen, som pludselig får lyse til at
prøve ham i regnekunsten og spørger:

»Hva lwster ægte/it enj pot sød?«
kom det omgående svar.
»}a, men va me to potter?«
»32 @1'tl«.
»A tre potter då?«
»48 øra«.
1>}a, men så fira potter då?«
»Så majjed sæl/er vi alri«.
Så var den klaret. Ikke noget med at
tabe ansigt.
» 16 øra«,

ÆRNEHORRINJ
Jobbet som mælkedreng blev springbrættet, der førte mig ind i bydrengenes rækker. Jeg fik tilbudt en plads
som ærnehorra hos Ingeborg Jørgensen, der d rev en grøntforretning i
Larsegade. Denne eftermiddagsp lads
passede mig udmærker, da jeg efterhånden var kommet op i de klasser,
d er gik i skole om formiddagen,
m en gode ville have noget at rive i
og tjene lide håndører efter skoletid.
Lønnen , der beløb sig til 3 1h kron e om ugen, var velfortjent efter det
arbejde, jeg udførte. Frk. Jørgensen
var en udmærket arbejdsgiver, men
hun hørte til den arbejdsgrådige
type, og det fik jeg at føle i rigt mål.
Hun havde jord ude på Søndre
Landevej, hvor mange af de grøntsager hun solgte i forretningen blev
dyrket suppleret med visse ting fra
broderen Alfred Jørgensens gartneri
ved Lunden.
Jeg mødte kl. 2, og hvis der ikke
skulle bringes noget i byen, blev jeg
sendt ud på havanj for at hjælpe til
med lugning, bærplukning og lign ende. Lignende kunne bl.a. være
tømning af lokumstønden. Det var
så gode for rabarberne, fik jeg fortale.
Frk. Jørgensen boede sammen
med sine gamle forældre i en tidligere avlsbrugerejendom i Almegade,
og hun var en af byens ra kvindelige
bilister og ejer af en Citroen en
m odel Kløver fra ryvem e, købt hos
broderen Ferdinand, der havde forha ndlingen.

Huset i Larsegade, hvor Ingeborg Jørgensen havde sin grønifårretning i
1930'erne. Nyere foto: Brødr. Jensens
Lokalhistoriske Arkiv
D er kunne lige akkurat presses tre
personer ind foruden føreren , og når
vi kørte hjem fra haven, sad gamle
fru Jørgensen i bagsædet med en
stor kurv på skøder fyldt med sager,
og på begge sider af hende, helt op
under taget, stod stablet mindre
sække m ed indhold.
Faderen, der var gangbesværet og
gik med to stokke, blev anbragt foran ved siden af føreren. På hver forskærm lå en sæk med kål eller kartofler. Bagagebæreren blev udnyttet
til det yderste og sommetider lå der
også noget fastbundet på rager.
Er herlige menageri at se rulle ind
ad Søndre Alle og Søndergade med
flittig brug af dyr-dyt hornet. Flyr
jer - for her kommer vi.
Når jeg skulle køre med, måtte jeg
kravle op og ligge under rager ovenpå karroffelsækkene.
Frøken Jørgensen har formentlig
fået sit kørekort på samme måde
som alle de øvrige bilister på den rid.
Forhandleren forklarede aspiranterne, hvordan man startede, bremsede, bakkede, hældte benzin og
vand på og at reglen var den, at man
kørte i højre side og viste af med
armen, når der skulle svinges. Efter
nogle ra gange ved rattet gik turen
ud til den motorsagkyndige, gasværksbestyrer Scibolc, som så kørte
med ud til Sejersgård og tilbage
igen, for derefter at sætte sit stempel
på kørekortet. Værs'go!
I Almegade havde familien Jørgensen en flok høns gående i en

indelukket gård med toppede sten.
Foruden almindeligt køkkenaffald
og rester fra grøntsager fik pytterna
også serveret noget ekstra lækkert.
Jørgensens anden datter drev en
viktualiehandel i Set. Mortensgade,
og en gang om ugen blev der lavet
bl.a. grisesylte, og det gav en del ben
med kødrester på. Dem fik hønsene
ar hakl<e i, indtil der ikke var mere
spiselige på dem .
Så samlede jeg dem sammen i en
sæk og kørte ud til jernhandler
Andreas Petersen i St. Torvegade og
solgte dem. D er blev ikke ril ret
mange øre, men jeg fik lov at beholde pengene.
Hønsegården blev fejet hver fredag, og det var en blandet fornøjelse, hvis det havde været regnvejr, og
det hele lå i et ælte. Opfejningen
blev båret ud under frugtbuskene
for at gøre nytte her, så det må vel
siges at ressourcerne blev fulde
udnyttede.
Som følge af de mange hestekøretøjer blev der efterlad t en del hestepærer i gaderne, og efterhånden
udviklede det sig til grønt græs, og
når det blev for frodigt, måtte jeg
ned på knæ og luge det væk.
H er kommer jeg til at rænke på
noget andet grønt.
Efter gammel skik blev der ved
dødsfald strøet grønt på gaden uden
for huset, og det fik lov at ligge, så
længe kisten med den døde stod i
hjemmet, og indtil begravelsen fandt
seed .
I mange små huse kneb der med
at ra kisten ind - og navnlig ud igen.
D er var så kun et at gøre: Slå vinduessprossen ud og tage kisten den
Vej.

Ligvognen var forsp ændt to sorte
heste, og kusken sad urørlig på bukken i sort frakke og høj silkehat og
med et dække over sine ben uanset
årstiden.
Der var relativt mange deltagere
ved en begravelse, og bagefter blev
følget inviterer til kaffedrikning på
Afholdshoteller eller Missionshoteller.
Det var der enkelte af byens borgere, der benyttede sig af, og uden at
have mindste tilknytn ing til den
afdøde mødte de op, n år der var
udsige til begravelseskaffe.
En af de mest »trofaste« fik derfor
tilnavnet Begravelsesholminj.
JUL PA BORNHOLM
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DE SIDSTE SKUD
i Anden Verdenskrig
Hvorfor sluttede Anden Verdenskrig i Europa med en søtræfning på Rønne Banke - mange
timer efter at aLLe fjendtligheder skuffe være ophørt?
Major H V ]ØRGENSEN skitserer baggrunden, og beretter om »soslagets« udvikling og afilutmng. ;s.
Anden Verdenskrigs to sidste søcræfninger i Europa udkæm ped es i
bornholmske farvande.
Bornholms betydning for de krigsførende parter skiftede et amal gange under Anden Verdenskrig. Ved
Danmarks besættelse den 9. april
1940 var Bornholm tilsyn eladende
uden særlig interesse. Til ge n gæld
var Bornholm i det meste af det sidste krigsår af livsvigtig betydning for
hundredtusinder, ja, måske millioner, af tyskere og h ele d en tyske
krigsførelse i den østlige Østersø og
Balticum og i krigens sidste mån eder
også for såvel Øst- som Vesrpreussen.
Ved et par mellemfaldende lejligheder var Bornholm dog o gså fremme på den øverste tyske krigsledelses
planlægningsborde. Så vidt vi ved,
gav Adolf Hitler den 4. oktober
1940 personlige ordre ri!, ar der på
Bornh olm skulle bygges to tunge
kystartilleribatterier med d et formål
ar spærre den sovjerrussisk e overfladeflåde inde i den østlige Øsrersø.
Bornh olm lå som proppen i flaskehalsen mellem den skånske kyst og
de pommerske kyster.
Bornholms inddragning i forsøgene med V- 1 våbnene og overvågningen af disses udvikling må også være
blevet bestemt og beordret på er
meget høje niveau.
Det, der her skal behandles, er visse faser af verdens hid til største evakueringsoperation til søs, der i krigens sidste måneder kom til at fo regå i bornholmske farvande, og hvor
omkring 2 112 million mennesker
blev rransporrerer bore på cirka
1.000 fartøjer af vide forskellig slags.
Verdens hidtil største skibskatastro-
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fer fandt sted i farvandet øse for
Bornholm, og den allersidste konfrontation mellem den sovjerrussiske
østersøflåde og den tyske krigsmarine fandt sted på Rønne Banke - tilmed på fredens første dag.
I 1944 blev Bornholm igen af
søsrrategisk betydning. Gennem
hele året 1944 gik det gruelig gale
for tyskerne på hele Østfronten.
Gennem de enorme amerikanske
leverancer af moderne krigsmateriel
var de sovjetrussiske hære blevet
mere slagkraftige. Sovjetrusserne
brød den tyske belejring af Leningrad allerede i begyndelsen af året,
og i løber af juni og juli måned m åtte de tapre og hårdføre finske styrker
på Det karelske Næs vige under grusomme tab. Finland så sig nødsager
til at bede Sovjetunionen om våbenhvile. Herved frigjordes store sovjerrussiske styrker fra den finske front
til indsættelse længere sydpå i Balricum.
Den 9. juli 1944 var der møde på
højeste plan i H itlers hovedkvarter.
Scoradmiral Donitz, chefen for
krigsmarinen, fik lej lighed til roligt
og nøgternt a t bedømme den såvel
strategiske som taktiske situation i
Øsrersørummet. Donitz antydede
bl.a., at hvis og når d en sovjetrussiske flåde kom ud i Østersøen, ville
de for Tysklan ds krigsførelse aldeles
uundværlige malmtransporter fra
Sverige blive udsat for store tab eller
måske blive helt afskåret. Donitz
an tydede også, at et sovjetrussisk
gennembrud helt ud til Østersøen
eksempelvis i Litauen var en mulighed. Det var rimeligvis kun storadmiral Donitz, der uden fare fo r sir
liv over for Hitler kunne lægge op til

en beslutning om at evakuere de
samlede tyske styrker fra D en finske
Bugt samt fra Estland med omliggende øer og Lerland.
Allerede den 12. juli 1944 overtog
sto radmiral D onirz iflg. førerbefaling ledelsen af søtransporterne til
og fra de store troppestyrker, der i
den nærmere fremtid måtte befrygtes at blive afskåret fra hjemstavn en.
Den 10. oktober nåede de sovjetrussiske styrker Østersøen ved Polangen
nord for Memel i Litauen. Donirz
kunne handle og disponere tilmed
uden nævneværdig indblanding fra
partitoppen.
D en store evakuering (verdens
hidtil største), som den tyske krigsledelse måtte gå i gang med , kan inddeles i tre faser, nemlig
- evakuering fra Finskebugten,
Esrland med om liggende
øer og Letland til havne omkring
D anzigbugten
- evakuering fra Danzigbugten og
Østpreussen syd om Bornholm
og vesterpå og
- flugten med konvojer og enkeltfartøjer fra D anzigbugten og Kurland tæt forbi Bornholm og bare
vesterpå.
NORDLIGE DEL AF
BALTICUM EVAKUERES
Første fase bar præg af tysk grundighed. Der blev holdt omhyggeligt
mandtal. I perioden 25 . juli til 28.
oktober 1944 evakueredes fra Estland og Letland tæt op mod
3 10.000 mennesker fordele på soldater, sårede, flygtninge og tilmed sovjetrussiske krigsfanger! De blev fortrinsvis landsat i havne ved Danzigbugten. Hertil kom 60-90.000

memellændere, som frygtede sovjetrussernes komme. At de tyske divisioner førre krigsfanger med sig
under evakuering eller fl ugt, har vi
set eksempel på her på Bornholm.
Den 6. maj 1945 erfaredes det, at
tyskerne i Lystskoven syd for Neksø
havde sovjetrussiske krigsfanger med
sig, men det er en anden historie.
Den tyske krigsledelse havde nok
håbet på, at den store sovjetiske
offensiv fra fo rsommeren 1944 skulle løbe kraften af sig, når vinteren
satte ind, men det blev ikke tilfældet. Samtidig m ed offensiven langs
kysten skar sovjetrusserne omkring
200 km inde på fastlandet igennem
d irekte mod rigshovedsraden Berlin.
Den 30. januar 1945 nåede de
Oderfloden øst for byen, og deres
panserspidser begyndte at støde ud
mod Ø stersø-kysten.
DET STORE ETAPEOMRÅDE
OMKRING DANZIGBUGTEN
EVAKUERES
Næste evakueringsfase opstod efter
den 21. januar 1945, da storadmiral
Donitz beordrede ubådsuddannelsen med dens værfts- og hjælpefaciliteter bort fra den sydøs tlige Østersø
og ad Holsten til. Han gav direktiv
om, at alle fartøj er kunne fyldes op
med flygtninge på turen vesterpå.
D a vestallierede fly havde udlagt
miner i de tyske kys tfarvande, kom
de nye, sto re flygtningetransporter
til at foregå ret tæt syd om Bornh olm. Under disse flygtningetransporter indtraf nogle af denne verdens hidtil største skibskatastrofer
fortrinsvis på Stolpe Banke øst for
Bornholm . Den 25.500 BRT store
»Wilhelm G usdoff« blev torpederet
den 30. januar 1945. Det officielle
tabstal lyder på 5.384 omkomne.
Den 10. februar blev »Steuben« torpederet 90-100 km øst for Bornholm, hvorved 3.608 nævnes
omkommet. Den 16. april sattes ny,
skrækkelig
verdensrekord,
idet
»Goya« blev torpederet - ligeledes
øst for Bornholm - og ved denne
ulykke menes 6.666 mennesker at
have mistet livet. Udladehavnene for
disse store evakueringstransporter
var indtil midten af april Swinemi.inde, Srerrin, Sassnirz samt Rønne (!)
og København.
Medvirkende ril den ryske civilbefolknings hovedkulds flugt fra øst

skyldtes bl.a. en episode, der fandt
sted i efteråret 1944. D e sovjetrussiske styrker trængte ind i landsbyerne
G umbinnen, Goldap og Nemmersdorf i der østligste Østpreussen.
Nogle dage senere drev tyske styrker
påny sovjetrusserne ud. Der mødre
dem et forfærdeligt syn. Kvinderne
var blevet voldtaget, og landsbyboerne, såvel kvinder som mænd, var
blevet ombragt på nærmest bestialsk
vis. H vad der skete i Øsrpreussen,
svarer nøje til, hvad vi i 1990' erne
har ser og hørt fra Balkan.
FLUGTFASEN
D en sidste fase af den store evakuering af tyskere og baltere, der fandt
sted rundt regner fra midten af april
og frem til og med krigsafslutningen, bliver også i tyske beskrivelser
kaldt for »flugten over Ø stersøen«.
Endog større krigsskibe, hvis de h avde olie nok til maskinerne, løb i
pendulfart mellem h avnene i den
østlige Ø stersø og h avne i D anmark
og Slesvig-Holsten med flygtninge.
D er blev ikke holdt nøjagtigt mandtal længere. De skrækslagne, udpinte
og ofte sygdomsramte flygtninge
strømmede bare om bord, indtil skibet var overfyldt og lagde fra kaj
eller afsejlede fra reden.
Da storadmiral Donirz den 30.
april 1945 modtog signal fra førerhovedkvarteret om, at H itler før sit
selvmord havde udpeger ham til at
redde det tyske folk ud af det totale
kaos, stod det ham klart, at han
fremfor alt skulle redde så mange
hundredtusinder af tyskere, som der

endnu var muligt, bort fra Bal ticum,
fra D anzigbugten og de sidste lommer på den pommerske kyst. Kort
sagt, de skulle reddes fra sovjetrussisk fangenskab. (I signalet har rimeligvis stået, at føreren led heltedøden
i fo rsvaret af rigshovedstaden) . Et
blik på østersøkortet har klart fortalt
Donitz, at ved tabet af de pommerske kyster og havne ville Bornholms
betydning stige for hvert døgn, og
det kom til at passe. Direktivet til
Bornholms sidste tyske kommandant om at holde Bornholm længst
muligt fik endnu større aktualitet.
Sådan som kapitulationsbetingelserne ko m til at se ud, tolkede Donitz,
at de sidste tyske fartøjer med soldater, sårede og flygtninge skulle h ave
fo rladt de af sovjetrusserne truede
havne inden midnat natten mellem
den 8. og 9. maj 1945. Da Tyskland
- og Danm ark - dengang havde
sommertid, regn ede mange af de
involverede parter med at kapitulationen skulle finde sted den 9. maJ
kl. 01.00.
FLUGTEN FRA KURLAND
Kort før midnat natten mellem den
8. og 9. maj løb de sidste konvojer
ud fra Windau og Libau i Letland
og dannede en stor konvoj. Om
bord var de sidste tusinder af soldater og sårede m.fl., som det lykkedes
at undslippe fra brohovedet i Kurland. De resterende omkring
200.000 tyskere og nogle lettiske frivillige måtte se i øjnene, at de skulle
vandre i sovjetrussisk krigsfangenskab. Den store konvoj stævnede

SIS 11Rugard« som turistdamper ud for Rønne i sommeren 1938. Senere blev
den, som hjælpefartøj i den tyske krigsmarine, en væsentlig brik i forløbet af de
her omhandlede begivenheder:
Tegning af marinemaleren Sven M. Klausen, Affinge-Sandvig.
JUL PA BORNHOLM
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Titristdampskibet »Rugard« blev bygget i 1927 på Oderværftet i Stettin. Det
betjente i sommertiden linien Stettin (Swinemiinde) - Riigen - København og løb
også mellem Riigen og Bornholm, fortrinsvis til Rønne, men muligvis også til
reden udfor Allinge eller Hammerhavnen.
I 1939 - ved udbruddet afAnden Verdenskrig - blev »Rugard« overtaget afKrigsmarinen og camoufleret som billedet viser. Efter krigen blev skibet i 1946 udleveret til Sovjetunionen, hvor det blev stationeret forst i Leningrad og derefter i
Murmansk. D et udgik afLloyds register i 1960.
1.358 BRT, 2 dampmaskiner, topfart: 15 knob, længde: 76,80 m. bredde: 10,90
m. dybdegang: 3, 67.
Bevæbning: 1 x8, 8 cm, 1 x 3, 7 cm og 3 x 2 cm i dobbeltlavetter. .. Rugard er navnet på en støn-e bymæssig bebyggelse på Riigen.

mod C hristiansø, idet Bornholm
betragtedes som redningsplanken.
Hvis man nåede bornholmske farvande, steg cha ncerne for at nå vid ere mod vest, hvor man kunne kaste
sig i armene på de vestallierede.
T RÆFNINGEN I FARVANDET
M ELLEM CHRISTIANSØ OG
BORNHOLM
Vi vil følge en konvoj, der løb øs t
om Bornholm og drejede ind i
farvandet mellem Bornholm og
C hristiansø. Konvojen bestod af
omkring 35 fartøjer af enhver ræn kel ig art. Der var egentlige krigsskibe, der var h andelsfartøjer ombyggede til hjælpekrigsskibe, der var
slæbebåde, flodpram me, ku ttere,
kort sagt alt, der kunne flyde på
havet og have mennesker om bord .
H er var to små tankskibe, som vi
kender navn ene på, nemlig »Liselotte Friedrich « og »Julius Ri.Ltgers«.
Sidste fartøj i konvojen var tilmed
en gammel hjuldam per(!), som kun
kunne løbe 7 knob, og d en kom til
at bestemme konvojens fart.
D en ejendommelige konvoj var
afsejlet i småparrier fra reden ved
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Hela ved 19- riden den 8. maj og sarte kursen øst om Bornholm. I løbet
af eftermiddagen den 9. maj, dvs.
efter kapitulationsridspunktet, passerede den i fint vej r øst om Bornholm og drejede ind i farvandet mellem Bornholm og C hristiansø. (Se
skitsen). D enne store samling af
flygtningeskibe kunne ses fra den
bornholmske nordøstkyst, og denne
artikels forfatter er et af øjenvidnerne til den i det følge nde beskrevne
træfning. Ved 17-riden begyndte der
at ske noget. Fra sydøst sås fly nærme sig den store samling af skibe.
Jeg talte 19 fly, men det civile luftværn på Østbornholm, der vel havde
kikkerter, tal te 21 , hvilket står i dets
rapport. D et var sovjerrussiske jagerbombere, hvoraf nogle var udrustede
med torpedoer. Såvel fra C hristiansø
som fra Bornholm iagttog man dette
ret meningsløse angreb på en forhutlet flygtningekonvoj små 17 timer
efter den totale tyske kapitulation!
Vi kunne iagttage kam phandlingerne. V i kunne se bombe- og/eller
torpedodetonationer såvel på som
omkring fartøjerne. At m enneskeliv
gik tabt - måske endda mange -

stod klart fo r os tilskuere. To tyske
far tøjer blev sænket, nemlig forpostbåden F 5 17 med et ukendt antal
mennesker om bord og tankeren
»Liselotte Friedrich « med omkring
300 ombordværende. I en af de
tyske, historiske kilder står de t lakonisk: »Døde og sårede er at beklage«.
Man havde jo været vant til grusomme tab i menneskeliv. D en lille
hj uldamper, der sluttede konvojen,
blev udsat for flere flyangreb, men
snoede sig igennem det hele uden at
blive sænket. Efter reorganisering,
omladning af ombordværende og
redning af mennesker fra druknedøden stævnede konvojen videre nord
om Hammeren mod vest sammen
med den fra W indau-Libau kommende konvoj . To - måske tre mindre kuttere fra denne flygrningeflåde indb ragtes til havnen på C hristiansø, hvor de lå det meste af sommeren 1945.
Tyske kilder nævner, at denne
træfning fandt sted ved 17-riden den
9. maj. En sovjetrussisk kilde siger,
at 24 IL-2fly kl. 18.03 angreb tyske
skibe 20-30 km nordøst for Bornholm. D ette passer ganske nøje, idet
sovjetrusserne regn ede efter Moskvatid, som var en time fo rud fo r dansk
og tysk sommertid. Statens civile
Luftvæ rn i Rønne har noteret, at i
tiden 17.25-18.00 indløb flere meldinger til kommandocen tralen fra
Svaneke og Neksø om store russiske
overflyvninger og luftangreb på konvojer af tyske transportskibe i
farvandet ved Christiansø. Flere skibe menes sænket.
Denne træfning mellem sovjetrussiske jagerbombere og tyske flygtningeskibe i farvandet mellem Christiansø og Bornholm er således ganske veldokumenteret og kan regnes
for den næstsidste væbnede konfrontation til søs i anden verdenskrig i
Europa.
SØTRÆFNINGEN PA RØNNE
BANKE D EN 9. MAJ 1945
Vi kan i første omgang følge de
skriftlige beretnin ger fra to tyske
besætningsmedlemmer, der gjorde
tjeneste på kommandobroen af
førerskibet »Rugard« . (Se billedteksten).
Den 8. maj 1945 lå »Rugard « i
h avnen Hela og havde om aftenen

Rø nne Banke. Her blev de tyske fartøjer antastet og sroppet af tre sovjecrussiske mororcorpedobåde, nemlig tre ud af de fem, der tidligere på
efterm iddagen var anko mmet til
Rønne for at fremprovokere den
endelige tyske kapitulation på Bornholm.
D en forreste sovjetrussiske hurtigbåd skød flere maskingeværbyger
(rimeligvis 12,7 mm) foran boven af
»Rugard«, som stoppede. Imens
arbejdede skytsbetjeningen på »Rugard« febrilsk med at gøre 8,8 cm
kanoner skudklar igen. Minestrygerne havde kastet de vitale våbendele i
havet og stak simpelthen af mod
ves t. To af de sovjetrussiske hurtigbåde lagde sig så tæt på »Rugard«, at
det så ud, som om de ville fortøje og
borde, men den ledende sovjetrussiske officer, løjtnant Woskressenski,
nøjedes med i sin råber at beordre
»Rugard« til Bornholm.

ombordrager omkring 1.000 soldarer og noger af en divisionsstab. (D et
kan have været dele af staben fra den
252. Infanteridivision, som med en
del enheder ankom til Neksø den 6.
maj og blev forlagt ril Neksø Lysrskov). Ved 23-riden srod »Rugard«,
som var kommandoskib for krigsmarinens 9. Sikringsdivision ud af
havnen og løb sammen med er anral
mindre konvojer mod farvander syd
for Bornholm. »Rugard«, som kun
var et hjælpekrigsskib, var ledsager
og vel også beskyrrer af ro minesrrygere. Man fik den 9. maj i skønt vejr
Bornholm i sigre og løb langs sydkysten. Man følte sig lidr foruroliger
over visse sovjeriske opklaringsfly,
men freden var jo indtrådt, så man
begyndte at afmontere »Rugard«s
8,8 cm kanon på agterdækket.
Ved 17-tiden befandt »Rugard« sig
med sine ro ledsagefartøjer 13 sømil
vest for Bornholm lidt nord for
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En handlekraftig linieofficer, orlogskaptajn Unger, havde nu taget
komma ndoen på »Rugard« og lod,
som 0 111 han efterkom ordren. D e to
sovjetiske hu rtigbåde løb derfor foran mod Rønne. Da »Rugard« havde
opnået sin ropfart, 15 knob, drejede
den ige n mod vest og søgte at undslippe. Nu oprog de sovjetiske både
forfølgelsen og den forreste løb forbi
»Rugard« og lagde et røgdække i e n
afstand af 2-300 m nord for tyskeren. D en anden h urtigbåd løb også
nord 0111 tyskeren og drejede så på
tværs ind mod »Rugard« og afskød
sine to torpedoer. D en ene blev en
»dybgænger« og løb midt under
»Rugard«, medens den anden gik
blot et par meter agter om fartøjet.
Den tredie hurtigbåd ville åbenbart
fo retage et angreb gennem røgdækket, men det blev aldrig udført.
Aldrig så snart havde den sovjetrussiske hurtigbåd afskudt sine to r-
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Skitsen viserforløbet afde to sidste kamphandlinger i Østersøen den 9. maj 1945 omkring 17 timer efter den totale tyske
kapitulation.
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pedoer, før »Rugard «s våben tog fat i
selvforsvar. Hurrigbådene løb igen
mod Rønne, men kom nu ind i
skudfeltet for 8,8 cm kanonen på
»Rugard«s agterdæk. D et tredie skud
sad for fuldt tryk i den bageste hurtigbåd, som søgte at slippe væk, og
efter endnu nogle skud (vistnok
seks) blev endnu en hurtigbåd ramc.
D et røg stærkt fra båden, og besætningsmedlemmer p å »Rugard« skønner i sin rapport, at den sank. Den
tredie sovjetrussiske hurtigbåd var
fo r langt borte, og »Rugard« indstillede skydningen. Det var rimeligvis
krigsmarinens sidste træfning i
Anden Verdenskrig, og de sidste
skud blev affyret på Rønne Banke.
D enne sørræfn ing er også beskrevet i en sovjetrussisk kilde, og her
indrømmes det, a t løjtnant Voskrechenski (som han her kaldes) viste
mangel på beslutsomhed . D et indrømmes, at to besætningsmedlemmer på hurtigbådene blev sårede, og
at den ene, bådsm and Prikhodko,
senere døde af sine sår.
På Bornholm h ar vi også nogen
dokumentation omkring denne
episode. I amtslæge S.E. Kofoeds
medicinalrapport for 1945 kan man
læse, at en hårdtsåret russisk soldat

blev indbragt til Aaki rkeby Sygehus,
idet amtssygehuset jo var evakuerer
og bomberamr. Der er endvidere
lykkedes marinehistorikeren Bent
Sanne Jacobsen ar fa kontakt med
sygeplejeske Anna M arie Kjøller,
H erning, der som ung elev var med
ri! flere op erationer på tyske, en lettisk - og tilmed en enkelt sovjetrussisk soldat på Aakirkeby Sygehus.
H un kan genkende navnet Prikhodko.
BORNHOLM VAR BLANDT
DE SI DSTE TYSKE
FORSVARSOMRÅDER
Da Tyskland kapitulerede over for
alle sine modstandere ved døgnets
begyndelse den 9. maj 1945 (mellemeuropæisk rid), var der endnu
flere tyske forsva rsområder, der gjorde modstand mod sovjemtsserne, og
der var, nævn t fra øst:
- Kurland
Letland med ca.
208.000 mand
- Weichse!Aodens munding med ca.
40.000 mand
- Halvøen Hela med ca. 60.000
mand og
- Bornholm (!) med ca. 12.000
mand.
Alle disse soldater mårre sammen

med er ukendt antal civile flygtninge
vandre i sovjetrussisk fange nskab.
En sovjetrussisk kilde opgiver antallet af fanger på Bornholm til 11.138
kri gsfanger og 4.500 civile. Vi har
kendskab til, at der befandt sig et
antal estlændere, letlændere, ungarere og d sass-lorhringer i uniform på
Bornholm i maj 1945, men om de
er regnet med i ovenstående antal
krigsfanger, ved vi ikke.
Bornholm var med i Anden Verdenskrig ri! den sluttede i Europa.

KILDER:
Kaptajn A . Basov: »Landgangen på
Bornholm. Baggrunden for landgangen set med sovjetrussiske øjne«.
Fregattenkapitdn Wolfgang Miiller,
Strafsund: »Gesunken und verschoffen.
Letzte Kampjhandfungen am ersten
Tagdes Friedens -9. Mai 1945«.

*
Fotos og fotoarbejde (s. 56 og 58):
Wolfgang Miiller, Strafsund, og PoulErik Westh, Nexø.
Oversigtskort (s. 57): Heiner Theurkauj Strafsund.

Her ses 8,8 cm kanonen på agterdækket af »Rugard«, der sandsynligvis ajfjrede den sidste træffer i A nden Verdenskrig i
Europa. 8,8 cm kanonen blev konstrueret som en luftværnskanon, men den viste sig at være virkelig god mod fjendtligt
panse1:
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 1998 - 1999
Udarbejder med forbehold for fejl og prisændringer. js.

Andmen, Lisbeth S111edegt1t1rd: Mytem forlt1dte huse.
Dnmk kirkekumt efter l 945.

Doygnnrd. Heino: Cykelture i D111111111rk.
(Bornhol m s. 135- 145). Ill. 156 s. Politiken.

(Rønne Kirke og Sven Havsteen-Mikkelsen s. l 55 ff.) .
Ill. med forvefotos. 347 s. Samleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indb. 388,-

149.-

El/ehoj, Poul: Hrirdt son1 sten.
3.udg. Ill. 48 s. Mosdøkken arbejdende Scenbrudsmuseum . . ..

Arte Po11em - Nilr ho/d11i11ger rager kummerisk form.
Red.: Lm Kærulf Møller. (Udsr. 17.okr. - 3 1.dec. 1999).

50,-

En /i/le plet pil jorden. Glæde over D111111111rk skildret nf25 danskere.

Ill. 48 s. Bornholms Kunstmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98,-

(Benr J ørgensen: Øen s. 81-86) .
Red.: Søren Vinterberg. 190 s. Sesam . . .. ... .. • ..... .. . . ..

199,-

Be11zo11, Gorm: Spogelser og S11g11 ji"fl dt1mke Slotte og Herregilrde.
Bind 2: Syd- og Sønderjylland og Ø erne.
(Hammershus s. 235 - 237) Ill. af Ludmilla Balfour.
Tværformat. 256 s. Askholms Forlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indb. 248,-

F111ule1; Lise: Dnmk solv. 20. ilrhtmdrede.
(Mogens Bjørn-Andersens. 169, 170, 215). Ill. 239 s. NNF. ... Indb. 399,Hnflsum, Sibyl/n och Ingrid Knijser (red.) :
Mnnniskor och Briter i Norden. Sjohiscorisk Årsbok 1998- 1999.

Bomho/111 Kalender 2000.

(Ann Vibeke Knudsen: Bornholmske fiskerbådes. 171- 181 ).

Ill. med 12 farvefotos af Lars Gornirzka.
Produktion: Gorn irzka Grafik. Colbergs Boghandel.

48,-

111. delvis i farver. 338 s.
Foreningen Sveriges Sjofartsm useum i Scockholm. . . . . . . . . . .

195,-

Bomhol111 1999 i billeder.
Red.: Mogens Dam. Ill. 56 s. William Dams Boghandel. .... . .

ca. 80,-

Hnmen, l\7t>mer: De hilrde nitte!: 100 ilr med Mern/ Bomholm
l 897 - l 997. 1ilrercdagc af Søren Wolff. Ill. 64 s. . . . . . . . . . . . Ikke i bogh.

Bomho/111s A111tsgy1111111sium. Arskrift 1999.
Red .: Kirsccn Morcense n, Klaus Krisciansen og
Asbjørn Damhus. 88 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh.

Hnrritz, Poul Henrik: D111111111rls små oei:
(Ertholmene s. 245-259)

111. 272 s. Danmarks Naturfredningsforening. Politiken. . . . . . . Ind b. 269,Bomholms Hojsko/es Amkrifi 1999.
Red.: Svend Aage Møller. lndh. bl.a. Ester og Erling Jensen:
Erindringer fra Buddegård og Asger Lavrsen: Erindringer.
Ill. 64 s. Bornholms H øjskoles Elevforening.

Hnugnn, Jorgen: Alt er som bekendt erotik.
(Om Martin Andersen Nexø). Ill. 490 s. G ad ....... . ...... .

398,-

Gratis for medl.

Hedetoft, A11de1~ og Jesper M111111iche: De bornholmske lmuldistriktei:
Ann/yse 11f11dviklingsm111111er og mulighedei:

Bomholmsk Idræts Historie i det 20. ilrlm11drede.
Tilrectelagc af en redakt ionsgruppe. Ill. 496 s.
Bornholmsk ldræc. . .. . . . . ........ ..... .. . .. ...... .. .

176 s. Bornholms Forskningscencer. . .. ..... . . .. . . . ... .. •

Hemiksen, Leif urebog i bornholmsk.
lll. med tegninger af Bene Jartofc. 48 s.

Bomholmske Samlinger Ill. rk. 13. bd.
Red: Henning Søby Andersen. 111. farver.
164 s. Bornholms Historiske Samfund. Gratis for medl.

125,-

175.-

Bornholms T idendes Forlag. . ...... . .. ... .. ...... .... . .

48,-

250,-

Henriksen, Leif Arets gnng pil Bomholm.
Brovst, Bjnme Nielsen: Sven Havsteen-Mikkelsen
l 932-1934. ( Gudhje111-ilrene).
Nordiske veje. En biogmfisk fort,elling II.

42 s. Bornholms Tidendes Forlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

Ill. med skitser af S.H.-M. A4-cvr. 183 s.
Poul Kriscensens Forlag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Indb. 320,(1912-1932 De unge ilt: E11 biografisk fo1u/li11g I.
Il l. 219 s. udk. i 1997. . .. ... . . .... ..... ..... ....... . Indb. 290,-)

Boggild, Ht1mnnge: Mester Olu/på Norman.
Ill. 20 s. Privarrryk. . ............................. . ... Ikke i bogh.

Hjemmeværmko111p11g11i 7107 Gudhjem 1949- 1999.
Red.: Mogens Bech. Bidrag af Jørn Folkn1ann og
Thomas Jensen. 28 s. .. . ...... . .... . ...... ... .. . ...... Ikke i bogh.
Hobolth, Ninn, Lnn KÆmlfMol/er og Gertl"lld Kobke Sutton:
Niels Lerg11111·d 1893- 1982. (Udse. 28. marts - 30. maj. 1999).
Ill. med farvereprod ukcioner. 88 s.
Bornholms Kunstmuseum. . . ...... ...... ..•.. ... ...... Indb. 120,-

Co1du11, f et11111e: Sigrid Cud1111111dsdnttei:

Holm, Hans J: Bomholms ,,/dgnm/e Kirkebygningei:

Historisk roman fra Bornholm år 1259.
111. afBirgir Bertelsen. 192 s. Gornirzkas Forlag, Allinge. .. . .. .

Genudgivelse af opmålingsværkec fra 1878 med indledning af
Ann Vibeke Knudsen. Ill. med tegninger af Hans J. Holm m.fl .
Stort format 32 s. same 36 pl. Bornholms Museum . . . . . . . . . .

138,-

48,-

285,-

Cykelveje pr1 Bomholm.
Ny udg. Ill. 56 s. Bornholms Amts Tekniske Forvaltning . .. . . .

40,-

D1111mnrks Lnnd. Dnmke forfattere skildrer /nnd og by.
Red.: Asger Schnack.
(Bodil Bech: G udhjem. lldrunger danser. Dige 1935 s. 24 1.
Knud Sønderby: Forår på C hristiansø s. 242-247.
O luf Høst: Mi n barndoms Svaneke s. 248.
Jens Augusc Schade: G læde. Digts. 249.
Eske K. Ma.chiesen: Svalerne. Diges. 250).
Ill. 255 s. Aschehoug. . ... .. .. .... ....... ..• .... .. ....

lpseu, Henry: /V/urer og musiker pil Bomholm.
Bnmdonu- og ungdomserindringerji"fl Hmle.
Ill. 68 s. Danmarks Folkeminder/Dansk Folkem indesamling.

120,-

Jeppesm, Mnds Finn: Projekt: Store K1"11dt11111gmi11 Christinnso.
(Udse. 12. sept. - 7. nov. 1999). Ill. cværformat SO s.
Bornholms Kunstmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,-

Joht11111esen, Erik: Dt11111111rk 1111 3. (Bornholms Arnts. 9-45).
249,-

Delm-Nielsen, Henning: Kirker og Klostre i D111111111rk.
(Bornholm og Chris[ia.nsø s. 2 17-229) . Ill. 2. rev. udg. 534 s.
Sesam.......... ..... ...... ... ............... ..... . Indb. 249,-

Red.: H enning Dehn-Nielsen. Ill. 479 s. H øst & Søn.

Indb. 600,-

Jorden rundt. 18 fo1u//i11gerji"fl Evenryremes Klub.
(Asbjørn Damhus: 1igris s. 22-37).
Ill. med for. porer. 247 s. Aschehoug.. . ... .... .... . .. . . . . .
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Jubild'unmkrifi far Dnvidskolen - 25 rir 1974 -1999.
Red.: Kirsten Westh og Britta Koefoed-Pihl. Ill. 88 s. . .. . . .. . Ikke i bogh.

Regionnl M11dku/111r Bomho/111. Grirdb11tikke1; Restnummer 6- Produkiei:
Guide 1999. Red.: Inken Thaysen og H ans Jørgen Jensen. Ill. 32 s.
Graris
Samme (rysk udg.):

Regionnlt Esskultur Bornholm. Hojliiden Restnumnts & Produkte.
Guide 1999. LUIC, Ronnevej I, 3720 Aakirkeby . . . . . . . . . . .

Knudsen, A1111 Vibeke: Bomholms gnmle Kirkei:
Ill. med fotos og tegn. Stort format. 48 s.
Bornholms Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eugelsk 11dgnve. Oversættelse: Stuart Goodale . . . . . . . . . . . . . . .
7jsk udgnve. Oversættelse: Hdmut Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45,45,45,-

Retten i Ro1111e.
AS. 29 s. Udgiver som PC-kopi. Dommerkontorer i Rønne.

Kofod, Gerdn: H vor 111 'r vi heu i d11g' N11turture pri Bol"llholm.

Schonmmnnn, Fle111111i11g: Tinghuset for og 1111 1834-1999.

Med siddøbende engelsk og rysk oversættelse.
Ill. med kort i farvetryk. 40 s.
Bornholms AnulTekn isk Forvalming ..... . ... . •.....•. .. .

A4. 10 ark. Udgiver som PC-kopi ............. . ........ . .
25.-

Ill. A4. 69 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh.

Sk11nrup, J. C.: Hnmmmhus. Fm Ærkebispeborg til Stntsfangrel og Ruin.
25,-

35,-

(Bornholm s. 34-41). Ill. 86 s. Hjerteforeni ngen.
Oisrriburion: Helse Service. Tlf. 65 38 28 30. . . ....... .. . .

38,-

St11dle1; Poul: Lystfisker Guide Bol"llholm.
75.-

Mnlerkrukker - mnlerier pri lærred og be111nlet kemmik
nfPer A1"11oldi, Jesper Christin11se11 og Giimher Forg.
Red.: Folke Kjems. (Udsr. 15. aug. - 26. sept. 1999).
Ill. 18 farvepl. 48 upagn.s. Born holms Kunstmuseum

60,-

Mmmiche, Jesper: Se11rchi11g nud Resenrr:hing the B11ltic Sen Regio11.
Proceedi11gs fi"om nu l11ternntiounl Resenrch Se111iu11r ou 801"11bo/111,
April 1998. 169 s. Bornholms Forskningscenter... . .. .. . ... .

200,-

Mnrcussen, Cmi Henrik: Mulighederne for forbedret ud11y11else 11/ IT
til mnrkedsfaring og wlgldistrilm1io11 nfbomholmske turismeprodukter.

Ill. m ed farvefotos. 56 s.
D est inatio n Bornholm/Bornholms Velkomstcenter.

49,-

Thelle, Mette (red.}: Kristian Znhrtmnnn 1843-1917.
Udstillingskatalog medlemspubl. 1999. Ill. delvis i farve r. l 04 s.
Bornholms Kunstmuseum.
Indb. i helpap.
Gratis for medl. af Museumsforeningen ....

75,-

Ti·o!Le, Lnrs: Sommerfi1gle. Med ill. (farvetryk) af Birgitte Rubæk.
232 s. Gad s Forlag. Indb. hclpap ..... .. ..... ... ...... . . .

138,-

Toj11e1; Poul Erik: Museernes bedste billedei: Fm Skngm ri! 8ol"llholm.
150,-

Mnthiesen, Eske K og Grete Kusk: Årets gnug i frwt Koies Gmjik.
Bomhol111ske stemuiugei:
IU. med ral rige gengivelser af Ernst Køies grafiske arbejder
178,-

Nf1ttthiesen, Hnns Ole: Tim! i 1\1iddelnlderens Dn11111nrk.
(Bornholm s. 169 - 175).
Ill. med far vefotos. 189 s. Gyldendal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ill. 27 s. Forsvarsmuseer på Bornholm. . ................. .

Spis sundt, spis ude. Spis fedtfattigt pri 200 restrt1annter i D11n11111rk.
Indb. 199,-

50 s. Bo rnholms Forskningscenter. . .... ................ .

-delvis i farvetryk. 127 s. Bornholms T idendes Forlag.

275,-

25,-

Lund, Lnrs og Ulrik Storm: Bomhol111s Teknologiske Udvikli11g
- Vtmleriug 11/ko11kreu forsl11g til J"T-immteriugei:

98 s. Bornholms Forskni ngscenter...................... .

Gracis

Sknnrup, H.E.: 1899- 1999 801"11bolms Officmforening 100 rii:

med Bornhol ms Museum.
Carrcfour-afdelingen/Bornholms Amt ..... . ..... • ........
Samme (eng. udg.) Mi/Is ou Bol"llholm
oversat af Lisbeth Fuglsang....... .. ......... . ...... . .. .

Li11de1; Bemh11rtl· Dn11111nrk ptl k1yds og tvæ11.
{Bornholm s. 294-309). Ill. 31 9 s. Aschehoug.

Gracis

Si111011sru, Peter S1111bye, Birgitte Jorgemen og Derek Robbim: Cycling 1011rism.
235 s. Bo rnholms Forskningscenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lnnen, Niels-Holger: Mollerne ptl Bomholm.
Ill. 18 s. Udarbejder af Raadvad/Bornholm i samarbejde

G ratis

En guide. {Bornholms Kunstmuseum s. 225-228).
111. med farvet ryk. 240 s.
Forlag.r Søren Fogrdal. Indb. helpap. . ............•... . ..

298,-

Ved j ulelampens sk.er 1998. Red.: Ib Boye.
(Jens J. Th. Carlsen: Jul i Kapstaden - fj ernt fra Danm ark s. 21-26.
Johs. Kirkegaard: Kære UUa s. I 09- 11 3.
Svend Lu nd Pedersen: G:i.sesregen lå oven pa
frikadellernes. 125-128).
Kart. 85,Ill. 144 s. Grønvald Fynbos ForlaglChr. Erichsens Forlag. 65,-

Kart. 228,-

Velko111111e11 i den sydlige Østerso.
Meldgnt11d. Kirsten (red): H11111111mhus guide.
Ill. delvis med farvefotos. 28 s.
Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.

Morbech, Fi1111: Dnnske stn11d11re og dnuske urmngere.
Ill. farvefotos. 448 s. Set. Eligius .. .... ..... ... . . ....... .
Mo rtensen, Helgn \'(/esth: Tingediw pli Engegård.
Ill. A4. 74 s. Privattryk. . .......................... . . . .

Red. : Per-Erik Sjosten. Lysrsej ler-G uide.
20,-

600,-

300,-

Gratis

Vesth, Peter: Sommer med Vem.
Ill. m ed regn. af Knud Henning Hansen.
104 s. llornholms Tidendes Forlag. . . . ..... .. ....... .. . .
Med tilhørende CD indsunget af Peter Vesch og Jannic Gade.
41,06 min. Olufsens Records............ . ............. .

118,159,-

Voss, Tnge: - sngde doktoren!
Gammel læges pejling af ny tid. 195 s. L & R... ... ..• .....

99,-

Molle1; Hnns Henrik: Aklmrttom torso.
Roman. 267 s. Rhodos.............. . , . . . ............ .

248,-

Nicolnisen, Astn: Pigen fin oen.
Erindringer. Ill. med fotos. 87 s. Queenswood.

98.-

Rnssing, Chnrloue og Svend Lundtorp:
Konkurrence 111elle111 ovemnmingsfarmei:
49 s. Bornholms Forskningscenter. . ........ .. . . .... . . . . .

Rmsing, Ch11rlo11e Romer: Snrvey of
J111111nry 1998- Dere111ber 1998.

Visiro1~
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70,-

10 Bomho/111.

47 s. Bornholms Forskningscenter. . ... . . •..... •....•. ...

60

\:(loljj." Sore11 og Svend Torben Jeme11 (red.): Bomholmsk 7i1ristleksiko11.
Lidt om air - kort fortalt.
Ill.: Tegn inger og omslag: Knud He nning Hansen.
72 upagn .s. Bornholms Tidendes Forlag. . .... ... . . .. ... . .
Bomholmer 7011ris1e11lexiko11. (Tysk udg.).
Deursche Oberserzung: Hans Krahmer....•.....•....•....

200,-

NB. T.1k fo r hjælpsomhed med oplysni nger og udlån af materialer - og en
særlig rak til Gudhjem Museum for retten til ar bruge male rier, som pryder
omslagsforsiden. js.

Folk vi husker
Portrætter affødte og førde bornholmere afgået ved døden
i perioden 1. september 1998 til 31. august 1999
H envendelser om denne rubrik recces cil:
Jens Sørensen, Haslevej 16, 3700 Rønne, cif. 56 95 30 72

C/11: Frede Andenen, Sverigesvej 27,
Nexø. Tidl. politiassistent i Københ avn og Nexø. Aktiv i C ivilforsvarer,
Polit iforeningen og Nexø Museumsforen ing.
5.juli 19 16 - 25.jan. 1999.

Ib A11den e11, Sejersvej 12, Rønne.

Poul Anker Andenen, Haslevcj 116,

Otto Arent, Møllebakken 2 B,
Svaneke. Viceskoleinspektør ved
Svaneke Skole. Tidl. leder i Svaneke
Boldklub.
9.aug. 1942 - IO.juni 1999.

Rønne. Smedemester. Indehaver af
Sydhavnens Motorværksted fra
1962. Medl. af Bornholms Marineforening og Rønne Sk]'deselskab.
15.jan. 1935 - 21.dec. 1998.

Erik Bj11rk/11nd, Østerled 53,
Rønne. Fhv. maskinchef. Gennem
40 ~r ansat i Dampskibsselskabet af
1 866/BornholmsTrafikken.
3. marts 192 1 - 26. marts 1999.

Civilingeniør. Ansat ved Bornholms
Amt 1959-70, souschef i Vejinspekroratet og 1970-93 forvaltn ingschef
for Teknisk Afd.
10.jan. 1927 - 14.sept. 1998.

Knud Erik A11dmen, Nebbe Odde
Vej 39, Rønne. Møbelhandler.
Tidl. indehaver af firmaer Møbelkælderen, Møllegade, Rønne.
30.april 1923 - 19.marrs 1999.

Orla Andersen, Rønnevej 39, O lsker.
Bagermeste r. lndch. af Frydenlund
Bageri, Rønne 1960-87. T idl. form.
for Rønne Skytteforening.
19.maj 1926 - 6.marts 1999.

ne. Tømrermester. lndeh. afTømrergården. I A. per. medl. af Rønne
Byråd. Form. f. Socialudv" i bese. f.
Øsrkrafr. Insp. i Nykredir.
19.maj 1931-4.maj 1999.

KP. Bendtsen, »Hjemmet«, Klemensker. Sognepræst i Nyker 1953 - 1982.
Anmsekr. f. Dansk Kirke i Udlandet
1954-67. Best.-medl. og kass. i Menighedsrådsfor. f. Bornholm.
9.nov. 1915 - 1.juni 1999.

Mogem Oluf Bjomsen, Svalhøjvej 25,

POl!l Brandt, Dampmøllegade 27,

Gustav Christemen, Kystparken 48,

Hasle. Ldm., ridei nsrr. Toldpatruljemesrer i Rønne 1968-75. Tidl. ans.
ved toldv. i Hasle og Hammerhavnen.
I bese. f. Hj cm mevæ rn sg~ rden .
13.sept. 1913 -20.nov. 1998.

Rønne. Vognmand. Lastbil-,
turist- og raxaforrem ing i Rønne fra
1920'erne til ca. 1990.
15.juli 1903 - 18.okr. 1998.

Rønne. Fhv. skoleinspektør ved
Aavangsskolen, Rønne. l en periode
form. for Foreningen Norden.
26.nov. 1917 - 25.febr. 1999.

Cai Bendtsen, Dr. Kabells Vej 9, Røn-
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Solveig Dam, Lindevej 8, Klemensker.
Tidl. posteksped itør. Medl. af Klemensker Sogneråd fra I 966 og H asie
Byråd. 1970-78. Gymnasrikinsrr. og
aktiv indenfor bh. amatørteater.
3.febr. 1922 - 13.febr. 1999.

llrtge Dreyei; Dam bakken 12,

Frede Gregenen, Engvej , Klemensker.
Avlsbruger. Tidl. Virkelyse, Klemensker. Vandværksbese. Medl. af Hasle
Byråd og Has le Menighedsråd. Talrige faglige tillidsposter.
2.okt. 1922 - 20.jan. 1999.

Georg Kofoed Hansen, Toftelunden 6,
Hasle. Ffw. kæmner i Kl. og komm u-

\\7emer Hansen, Vinkdvej 4, Aakirkeby. Fhv. socialinspektør. Fra 1947
forr.-fører i Sygekassen. Medl. af
byrådet i Aere perioder til 1970.
Forfaccer til bøger om lokalhistorie.
5.nov. 19 19 - 26.okc. 1998.

Mogens Hertz. Løkkegade 3, Gudhjem. Maler. Debut på KE 1935 . I
30 :ir formand for Foreningen af
Charlortenborgmalere og medl. af
Akademirådet 1959-65.
26.scpc. 1909 - 20.juli 1999.
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Hasle. G11.rdejer. Tidl. Skinderbygård, Klemensker.
31 .aug. 1923 - 25.dec. 1998.

naldir. i Hasle 1970-84. Tidl. forr.fører i Forbrændinasselsk. og form.
for Kommunaldirektørforeningen.
20.marts 1921 - 7.jan. 1999.

Rigmor Frederiksen, Rytccrkær 237,
Smørum. Kroejer.
Tidl. indehaver af Klemens Kro.
2.marcs 1911 - 23.nov. 1998.

Ruth Fuglsang {Paldan Sørensen) ,
Sandgade I , Rønne. T idl. medindehaver af Paldans Ko nrorarrikler,
Tornegade, Rønne. Senere ansar hos
guldsmed Wollny, Lille Torv.
15. febr. 1927 - 31.maj 1999.

}mgen Waug Hrmsm, Tejnvej 73,

Kt1rl Kristit111 Hansen, Srokkekildevej 12, Aaki rkeby. Tidl. vicesko leinspektor ved Aakirkeby Borger &
Realskole til den blev nedlagt og
derefter ved Vcsrcrmarie Skole.
8.marrs 1924 - 20.marrs 1999.

Tejn. Tid l. bagermeste r i N exø og
ejer af Horel Srammershalle.
4.juni 1924- 18.febr. 1999.

Sven Havsteen-Mikkelsen, Ulve mar-

Emilie Heemp, København.

ken, Øster Bregninge, Ærø. Maler
og grafiker. Mange kirkeudsm ykninger bl.a. alccrravlen i Set. Nicolai
Kirke, Rø n ne.
16.scpr. 1912- 14.febr. 1999 .

Billedvæver. Lærer ved Kunsthåndværkerskolen (n u Danmarks Designskole) 1948-76.
20.marrs. 19 11 - 25.jan.1 999.

Kaj Holst; Haslevej 37, Rønn e.

Poul llnker}acobsm, Drosselvangen
3, Rø nne. Tidl. fakto r ved Dagbladet Bornholmeren. Akriv i fagbev:cgelsen og i de senere :ir i Senio rklubben.
19.juni 1929 - 13.april 1999.

Lagerekspedienr.
I bese. for Nyreforeningen
- Bornholms AnHskreds.
19.okc. 1956 - 3.jan. 1999.

Karl Hel/11111, Havnegade 4, Nexø.
Vodbinder. Indehaver af Nexø Vodbinderi.
I Nexø Banks Repræsenrantskab.
3.febr. 1910 - 2.dec. 1998.

Ejuar/akobsen, Gl. Posrvej 9, Nexø.
Gårdejer.
Tidl. Sorrcgård, lbsker.
3.marrs 19 10 - 9.dec. 1998.

!::.lvi11 Jensen, Nylars Plejehjem.
Landmand. Tidl. Skovhole, Springbakkevejen. I tre perioder i Vesrerm arie Sogneråd. Med l. af bese. i
Lobbæk Mejeri og Sygekassen.
I O.febr. 19 13 - 15.juni I 999.

Knre11 Jensen, No rre Bakke I 2, Aarsdale. Tidl. gennem en lang årrække
lærer ved Rønne Privatskole.
30.jan. I 910 - 30. april I 999.

Ove Fle111111i11g }mseu, Fabriksvej I 0,

Ham }om Kam, Pilealle 3, Nykcr.

Klemensker. Fhv. skorstensfejermester. Aktiv i Marinehjemmeværner
oi; Marineforeningen. Formand for
Skyrrelauger i Allinge.
26.maj 1922 - 8.febr. 1999.

Bygmester. l ndehavcr af Pelles Byggeforretning/Bornholms Aluminium. Leder og bcsryrelsesmedl. i
Nyker Idrætsforening.
5.marts 1938 - 9.jan. 1999.

C11dn111 Koefoed, Åbo, Aakirkeby.
Gårdejer. Tidl. St. Munkeg:l.rd
Aakcr.
28.juli 1903 - 18.maj I 999.

Anton Sode Kofoed, Borgergade I,

A

John Bræstmp K"rlse11, Dragør. Tidl. i

Cnrl W1/rtzen Kjelgnnrd, J ens Koe-

30 år starionschef i Sterling Airways.
Skibsmægler. I beg. af 1960'erne
a nsar i SAS, senere hos O le Holm og
Plum, Møller og Skovgaarcl i Rønne.
3. aug. I 935 - I 3.dec. 1998.

foedsvej 1, Muleby. Lektor cand.
scient i mat. og fysik. 1971-89 adj.
ved Viborg Katedralskole. Fra 1989
ved Bornholms Anusgymnasium.
6.dec. 1943 - 16.april I 999.

Jakob joh((1111es Kofoed, Haslcvej 42,

Thomas Kofoed, Åbakken 9, Røn ne.
Gårdejer. Tidl. Toft, Kærby. Tidl.
form . for VU. Besr.medl.i Andelsmejerier Godthaab. Medl. af Knudsker Menighedsråd og - Skolekom m.
I. okt. 1908 - I 0.clec. 1998.

Lilly K11re,Goclrhåbsvej 18, Østermarie. Tid l. Mønsrergaard, Øsrermarie 1949- 1987.
30.juli 1918 - I !.okt. 1998.

Valdemar Kahle1; Haslevej 118,
Rønne/Vilvordevej 62, Charl.
C iviling. Drifrsing. ved H asle Klinker 1941 -62. l bese. for Rocbvool
International og - Fonden.
30. marts 19 16 - 17.febr. 1999.

A11drens LmJm »Dres«, Byledsgade
22, Rø nne. Litograf og trykker ved
Dagbladet Bornholmeren fra 1960
til avisens lukning. Kendt som fodboldspiller i Viking.
21.okr. 1942 - 2.dec. I 998.

Valdemar Lmm1, Kirkestræde 6,
Rønne. lndeh. af Bornholm s Værkrøjsmagasin. Æresmedl. og t idl. form.
i lsenkræmmerudd.-foreningen. Formand for Rø nne Skydeselskab.
15.ju ni 1923 - 6.juli 1999.

Tonny Lnrssou, Kirsebærscien 6,
Rønne. Fhv. overposrbud. M ed arbejder i hustruen Annie Larssons
forretning og m edl. af Odd Fcllow
Logen.
13.juni 1937- JO.maj 1999.

Rønne. Bogholder. Ansar i FDB
i 50 år.
23.sept . 1900 - 21.m arrs 1999.

Rose Koie, Kirkestien I , Gudhjem.
Butiksmedhjælper. I Bevaringsudvalget fo r Gudhjem . Aktiv indsats
for G udhjem Museum og i turistarbejde.
I 0.juni I 9 I 7 - 5.jan. I 999.

Rønne. Gårdejer. Tidl. Aagaard,
Øsrerlars. Besr.-medl. i Østerlars
Køre- og Rideforening, - Øsrerlars
Frysehus og - Maskinstation.
IO.maj. 19 12 - l.dec. 1998.
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John ChriJtinn lo11, Fasanvangen I I,
Rønne. H avnemescer i Rø nne 1964
- 1990. Tilk nytrer Bornholms Museum, hvor han som sø F.m skyndig
ydede er stort og værdsar arbejde.
1.febr. 1928 - 3 0.nov. 1998.

Jo rgen Mertz, Aarsballevej I 06, Ringeby. Vicepolicikommissær og polirih undefører. Håndboldcræner i
Nyvesc o g hjemmeværnsmand.
I .april 1936 - 24.maj 1999.

Kni /Inge lund, Svanekevej 3 1,
Rønne. Fuldmægcig ved Rønne
Ko m m une. Indehaver af Raad husteacrer o g Rø nne Bio i perioden
ca. 1974-82.
25. maj 1922 - 12.april 1999.

Cnrl l o/holm, Klemenske r

Jorgen Perer MndJeJ1 , Paracl isvej 55,

Plejehjem. T idl. lokal medd eler for
Bornho lms T idende i Klemensker
og m usiker i Ernsc Galthens
O rkeseer.
16.april 1923 - 1. ma rrs 1999.

Rønne. Skibsfører. Ejer og fø rer af
skonnerten Klara Marie ( 1939-65).
der benyccedes cil fragcsejlads i
Ø stersøen.
22.aug. 191 4 - 24.febr. 1999.

Frank Mortemen, Borgm . Nielsens
Vej I 13, Rønne. Tid l. varmemescer
og insp. i Boligselskaber af 1942.
Medl. af bese. i Viking og cidl.
fo rm. Kendr som fodboldspiller.
26.dec. 1926 - 5.febr. 1999.

Hnm Jorgen Muncb, SmedegMdsvej
47, Rø nne. Automekaniker. lndcil
nov. 1998 ans. ved Teknisk Serviceccncer.Tid l. hos Ferdinand Jø rgensen. Frivillig brandmand.
22.sepc. 1937 - 6.jan. 1999.

Reine M1111ch, Havnen, Nexø.
Tidl. Købma ndsgården H.V.
Munch, Havnen 7, Nexø. Leder i
Dee danske Spejderkorps og i Locceko rpsec.
26.nov. 1907 - 4.febr. 1999.

Borge Myhre, Smcdegårdsvej 49,

Poul Anker Bmfoed Mt1/le1; Val næs,
Almindingsvej 26, Aakirkeby.
Propriecær. Tidl. VallensgMd, Aakirkeby.
21.dec. 19 16 - 30.maj 1999.

Go1do11 Dnhlbecb Nielsen, Syren vej
32, Aakirkeby. Gårdejer. T idl. Ll .
Pilegård, Tingsced og Lyngtofc,
Øscermarie. Megec aktiv i Køre- o g
Ridefo reningen.
8. nov. 19 16 - 18.m aj 1999.

Richnrd C. Nielsen, Glu msø, Sjælland. Redakcør. Tid l. forret.-fører for
Bhs. Turiscforeni ng. Forf. og udgiver
af lokalhistoriske bøger. Redakcø r
af Bogen om Bornholm. 1957.
9.ma rrs 19 16 - 15.dec. 1998.

Ritn Nielse11, Nø rregade I 2, Rønne.

K1111d Munk, Sejersvej 8, Rønne.
Gårdejer. T idl. FynegMd, Kn udsker.
Medl. af Knudsker Sogneråd 196670 og Rønne Byråd 1970-84. Fhv.
Brandd ir. i »Øscifcerne•.
18.juni 1922 - 6 .aug. 1999.

Rønne. Fhv. værkfører ved Rabekkeværkec. Tidl . form. for Bornholms
Mo corspo rc. Besc.-mecll. i Dansk
Blindesamfunds Tandemkl ub.
21.clec. 193 1- 27.okr. 1998.

Knj Nielsen, Vejle. Bankdirekrør i
Bornholmerbanken 1966-84.
Besr.-medl. i Dansk Bankforening,
Bhs. Erhvervsråd og De Samv. bornholmske Turisrforeninger.
29.april 19 19 - 26.dec. 1998.

Osknr Nielsen, Voldgade 4, Røn ne.
Slagrermcscer. Tidl. form. for Rønne Skakforening. 27 bornholmsmescerskaber i skak og DM i korrespondanceskak 1949.
15 .aug. 1922 - 12.febr. 1999.
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Medindeh. af bagerier Chr. Nielsens
Efc[ Kaj N ielsen. Udd. i rcscaurancen i Havemanns Magas in i København. Medl. af lnner Wheel.
2 1.okr. 1920 - 16.dec. 1998.

Elofl11gumd Nilsson, Jernbanevej 8,
Rønne. Skibsbygmes[er. Tidl. indehaver af Nørreirnas Skibs- og Baadeværfr. Medl. af Marinehjemmeværner og Rønne Sejl Klub.
20.april 1911 -2 1.febr. 1999.

Ib Hany Nilsso11, Langelinie 29,
Rønne. lndeh. af Colbergs Vaskeri
1946-70, senere ans. hos Leif Fannike og arkivar i Rønne Kommune.
28.dec. 1920 - 29.maj 1999.

Hilmar Pedemn, Lundensvej 23,

Niels Pedersen, Nyvej 7, Snogebæk.
AF-konsulen[. Am[sform. for
Socialdemokratiet på Bornholm.
Tidl. næs[form. i HK og medl. af
LO 's Amtsbestyrelse.
6.juni 1953 - 25.aug. 1999.

Bent Ryi11g, Dyssevangen 55, Farum.
Journalist og presseråd i Udenrigsmin. Forlagschef Red. af Gyldendals
Egnsbeskrivelse 1-12 1969 og forfatter til romanen Ildvinccr 1946.
22.april 1918 - 25.febr. 1999.

ne. Sammen med sin mand Viggo
Sonne indeh. af Rådhuskiosken i
Rønne 1924-67.
22.juni 1908 - 20.juli 1999.

Frede Sørensen, Aldershvile, Vestermarie. Gårdejer. Medl. af Aakirkeby
Byråd 1994-98. Tidl. form. f Vestermarie Brugsforening og - Kølehus.
Våbenmes[er i Hjemmeværnet.
l .okc. 1937 - 31.jan. 1999.

Bernt Bidstmp Thiesen, Toftegården,

Johannes Thoms, Storegade 23, Røn-

Hasle. Fhv. bankbest. i Hasle Banks
filial i Tejn.Tid!. bcstyr.-medl. i TejnSandkaas Turisrf:, Tejn Vandværk og
formand f. Tejn Brugsforening.
25.april 1917 - I.maj 1999.

ne. Overlæge dr.med. Medsr. og
form. for Rønne Bevaringsfond og
- Byforening.Talrige [illidspos[er i
foreninger. Forf. [il lokalhis[. bøger.
25.dec. 1919 - 24 .okL 1998.

Roland Vilhelmsen, Marie Kofoeds
Vej 11, Rønne. Murerarbejdsmand.
Ak[iv indsa[s for ldræ[sklubben
Viking og [id!. medl. af bestyrelse
og byggeudvalg.
27.jan. 19 15 - 21.dec. 1998.

Poul Wttel, Åvej 40, Rønne.
Fhv. radiomester med ansvar for
Aarsballesenderen, Rønne Radio,
Rigstelefonen og IndAyvn ingstjeneS[Cn i Rønne Lufthavn.
2.nov. 19 15 - 3.april 1999.

Rønne. Frug[handler »Æblemanden« med kunder over hele øen.
6.sept. 1915 - 3.april 1999.

Hen11i11g Svendsen, Møllevej 18, Aakirkeby. Busvognmand. Indehaver
af Åkirkeby Turis[- og Selskabskørsel.
Form. for Turis[vognmændene på
Bornholm 1963-84.
I 5.nov. 1922 - 4 .maj 1999.

Ole Olsen, Pære[ræsdalen 11 , Rønne.
Kapt. - kommandooff. og idrætslærer
på Almegårds Kas. Leder og lærer i
IK Vikings Ade[ik og Mocionsafd.
Form. for Bhs. Idræts Forbund.
3.juni 1928 - 7.maj 1999.

Anker Pedersen, Plejehj. Aabo,
Aakirkeby. Husmand. Tidl. Dalsbakke, Pedersker. Fhv. form. for De
bornholmske Husmandsforeninger.
Talrige faglige [illidspos[er.
5.jan. 1915 - 8.febr. 1999.

Ellen Sanne, Fiskerbakken 3, Røn-

J

Vibeke Thors, Bagergade l 2A, Rønne. T idl. leder af Kriminalforsorgen. Form. for foreningen ÆldreSagen på Bornholm og medl. af landsforeningens hovedbestyrelse.
22.jan. 1923 - 14.sepr. 1998.

Poul Thorsen, Scoregade 39, Hasle.
Bagermes[er. Bageriet i Grønnegade, Hasle 1960-96.
18.febr. 1933 - 25.sepr. 1998.
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Fotoarbejde

på 1 time ...

ILSTED BECH

Fotoarbeit in 1 Stunde
Photo work in 1 hour

Fotografisk atelier

Portrætfotografering
Pasfoto
Teknisk
Reklame
Illustration

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

~ PhotoCare
-forrU lh·e1ikke l.:011

l<lJ.:t'S 0111.1

Store Torv 4 · 3700 Rønne ·Tlf. 5695 5454

»Ord lever længere end gerninger«
(Pindar - græsk lyriker, der levede for 2500 år sid en)

SØREN W OLFF K OMMUNIKATION • H OVEDVAGTSTORVET • SøNOERGADE

T LF. 5694 1005 • FAX 5694 11 21 •
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E-POST: wolff@wolff nu

16 •RØNNE

Belysninger
Industri-installationer
EDB-installationer
El-installationer
Processtyringer
Antenne-anlæg

~

Centrum Sko ~-m·nl·'·®
Tor vegade 6 · 3700 Røn ne ·Tlf. 56 95 22 44

ww.lloyd -shoes.com • www.lloyd- shoes.com • www.lloyd- s

•lllSJl_lT~"d~Q!l
• to .
lille Torv 1 · 3700 Rønne ·Tlf. 56 95 01 11

GRAND
CRU
®

Champagne
Champagne
Champagne
Champagne
Vin køler
Is spand

åbner
køler
prop stål
prop fo rgyldt

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

149,269,169,199,199,299,-
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irkeby '8ogbandel
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 - D ametasker
Attachemapper - Rejsetasker
Kufferter & Skoletasker

»

Stort udvalg
i kontorartikler
Kopipapir - Printerpapir - Kontorstole
Regnemaskiner - Skrivemaskiner
Brevordnere m .m.m.

irkeby '8ogbandel
ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKIRKEBY. TLF. 56 97 40 05 · FAX 56 97 40 76
E-mai I: Aakirkeby-Boghandel@bornnet.dk
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www.bornnet.dk/aakirkeby-boghandel

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 11 6 · DK-3700 RØNNE
TE L. +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 15

Tilbyder i alt 300 værelser fordelt på enkelt- og dobbeltværelser, lejligheder og suiter - alle med
bad, toi let, telefon, TV med satellitkanaler. Mange af værelserne har desuden balkon og havudsigt.
Alle hoteller har moderne konferencefaciliteter. Hotellernes faciliteter - bl.a. Fredensborgs tennisbane, Griffens svømmehal og specialarrangementer som Griffens 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
JUL PA 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

Registrerede
Revisorer
FRR

Tornegade 4 2 • 370 0 Rønne · T lf. 56 95 61 11
Fax 56 95 56 20

Revisio nsfirmaer Jens Finne beskæftiger p.t. 9 medarbejdere, heraf 6 regisrrerede revisorer, og vor klientkreds er bredt sammensat

* D agblade * Ugeblade * M ånedsblade

God jul og
godt nytår
ønsker

I ]an]ensen

Jt~fl

BIND

Ved Lunden 10
3700 Rønne
Tlf. 56 95 24 84

* Alt i udenlandske aviser og tidsskrifter
* Sto rt udvalg i modejournaler

* Øens største udvalg i cigarer, cerurrer, tobak,
vin og spirituosa. Air i piber og rygeartikler

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL

I

RÅDHUS·
KIOSKEN _ _...,..
MARYAN NE OG JOHNNY CORLI N MORTENSEN
SNELLEMARK 34 · Telefon 56 95 07 66
Aut. tips- og lotto.forhandler
- står altid til Deres tjeneste!

Husk vor vinogram-ordning · Dækker hele Danmark

WSKJOIDBU•E
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HUGO BOSS på Bornholm
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VI HAR CYKLER
- til hele familien ..•

Sødmælk
Letplælk,
-Skttmrh tmcElk
MTB, ATB, Sports, Club
og Børnecykler ...
EVERTON - WINTHER
NISHIKI
CANNONDALE
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 61 16

Søndergade 7 • 3700 Rønne • Telefon 56 95 06 04
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