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Europas bedste TV (EISA vinder)

PANASONIC TX-36 PO 30 +TV-BORD
Europas bedste TV 2003. Det var resultatet af jury'ens valg ved årets EISA uddelinger.
Dette 36" TV giver en helt fantastisk billedkvalitet
pga. det nye højtopløselige billedrør og den nye
ACUITY teknologi. Et TV der har det hele.
Pris kr. 24.999,-.
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16.999;

DVD-OPTAGER
PANASONIC DMR-E 60
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PRIS KR.

5.999;

Panasonic DVD-optager. Kan optage og afspille på samme tid.
Man kan altså pause en udsendelse, hvis telefonen skulle ringe.
Den kan modtage hukommelseskort fra kameraer. Den har DV
indgang til DV videokameraer og
meget mere.

Panasonic Center

KROGH HANSEN
Aarsballe • Telefon 56 49 81 27

Jul på
BORNHOLM
KULTURHISTORISK ÅRSSKRIFT
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Sigurd Vnsegnnrds t:rtes11it pt7 omslngsfarside11 - "Ygdmsils Ask« 1944 (39x23,5).
der gengives med Myre Vnsegnmds ~illndelse, er stillet til rådighed nf Gudhjem Museum.
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Gudhjem Museum som
hus for billedkunstnerne
Keramikeren ]VUE HØM er næsten vokset op sammen med Gudhjem Museum, og hun har fin
sin ungdom oplevet forældrenes: Keramikeren Lisbeth Munch-Petersens og maleren Pmd Homs
stoi-e engagement omkring opbygningen afden ret enestående institution, der drives udeluleleende på privat basis.
Julie Høm har siden midten af.firserne fulgt og ind imeffem hjulpet med tifrettefteggelsen af
udstiffinge1; og bcerer i dag, som bestyrelsesmedlem, sin del afansvaret for museets samlede
virksomhed. I artiklen beskriver hun museets historie med særlig vcegt på billedkunsten og
udstiffingsvirksomheden gennem de seneste årtiei: js.

I den kommende sæson er det 35 år
siden, ae Gudhjem Museu m åbnede
sin første kunsrndscilling i Fisker og
Rafns arkirekroniske perl e af en stationsbygn ing med »Kunst i Gudhjem-eje«, hvo r man viste værker af
bl. a. Niels Lergaard, Harald Leth,
Povl Schrøder, Hjorth Nielsen,
Ernst Køie, Olga Lau, HavsteenMikkelsen, Ejler Bille, Jens Søndergaard, H ertz, H ø m , H. P Haagensen,
H enry Heerup, Olaf Rude, Harald Giersing, Dan Scerup-Hansen,
S. Joensen-Mikines, Edva rd Munch,
Astrid Noach, H øst og Weie.
Og ligesom kunsten har becydec
meget fo r den almindelige opfattelse
af Gudhjem har den gjort det for
museet, hvor lange størstedelen af de
fire årlige udstillinger har været med
billedkunst. Alt i alc er det gennem
årene blevet til mere end 100 udstil-

linger, som ikke alene har præsenteret alle betydende bo rnholmske navne, m en også mange kendte kunstnere fra resten af landet, som på en
eller anden måde har relarion til
Bornholm og Gudhje m.
Helt frem til kunstm useet ved
H elligdommen blev åbnet i 1993,
var Gudhjem Museum srorc set det
eneste fas te udstillingssted på Bornholm. Fo r de berøm te born ho lmermalere udstillede prim ære deres
arbejder udenøs. H erovre eksisterede
kun den faste kunstsamling på
museet i Set. Mortensgade i Rønn e.
Bornholms Kunstforening blev fø rst
dannet i 1965 og holdt påskeudstillinger på ferieparken M adseløkke i
Sand vig, inden man fik lov at låne
salene på Bornholms Museum til
denne årlige akcivicec. Men Gudhjem Museum blev øe ns første permanente udstillingssted.

BREDT FUNDAMENT
At et så specielr foreragende har
kunnet opsrå, rrives og udvi kles
frem ril et af landets velrenommerede udstill ingssceder netop i Gudhjem er jo ikke tilfældigt. For der
var nemlig her de mange malere
samledes i fo rrige årh undrede. Både
sommergæsrer og fast boende. D a jeg
var barn i 1950'ern e indgi k kunstnerne naturligt i byens liv sam men
med fis kere, håndværkere, butiksdrivende og o megnens gårdfolk. Den
fø rste udstilling i 1969 viser jo også,
at byen havde raget kunstnerne til
sig. Der hang - og hænger endn u vi rkelig mange fine billeder runde
omkring i byens hjem. Ikke mindst
fo rdi de ha nd lende var villige ti l at
bytte kunst for varer. D eraf den sjove betegnelse »leverpostejsbilleder«.
På samme måde svæver kunsten
heller ikke frit i luften på Gudhjem

Gudhjem Museum
2003.
Skulpturen til venstre
af Ole Christensen
er en gave fi-a
biffedhuggerens enke
Karin Høj Christensen.
Skulpturen til højre
er afjun-Ichi lnoue.
Foto:
Henning Sigvardsen,
Bornholms Tidende.
JUL PA BORNHOLM
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M useum. D en indgår som en naturlig del af et levende lokalmiljø, der
også består ·af li ve ts mange and re
aspekter med fo rbin delse til både
fo rhistorien og nutiden. Og på det
se neste har vi også fået et fremridsværksted. D erre brede fu ndamen t er
en meget vigtig forkl aring på, hvordan der gennem de 35 år konsranr
har været muligt af skaffe opbakning
i fo rm af frivillig arbejdskraft ril den
daglige drift, som m an ellers knække r halsen på så m ange andre steder.
D et er fri villighedsprincippet, som
gø r, at vi kan overkom me en hel del
uden at være afhængige af de helt
sto re offen tlige tilskud. D er har sikke rt også været medvirkende til at
sikre os den bevågenhed fra de store
fonde, som har sat os i stand til at
udvikle museet, så vore udstillingsforho ld kan måle sig med de bedste i
landet.
D er er vi rkelig en hel del, der skal
ordnes, rengøres og vedligeholdes,
hvis kunst, lokalhisrorie, byudvikling, frem tidsværks ted, studiekredse,
koncerter og ikke mindst vævekurserne, som bogstavelig talt holder
museet varm t o m vinteren, skal gå
op i en h øjere en hed. Udover aktive
enkel tpersoner kræver det »havehold«, »kalkehold« og en helt uvurderlig billettør-gru ppe på om kring
15 personer, hvor kun indsatsen
bærer lønnen i sig selv o g desuden
fo rnøjelsen ved at blive inviteret til
at del rage i den årli ge udAugr sammen m ed bestyrelsen og andre, som
der år har gjo rt en særlig indsats.
FLERE BYGGEPLANER
G udhjem By- og M indeforening,
der driver G ud hjem Museum , tæller

o mk ring 600 m edlemmer, hvoraf
godt tyve procent bo r »ovre«. Som
navnet fortæller, var de t en sammenslutning af to fo reninge r, hvoraf den
ene gennem åren e havde indsamlet
de genstande, der er grundlag for
museets lokalhistorisk e sam ling,
mens den sjæld ne samling af ældre
bo rnh olmske tekstiler er skabt af
museets førs te fo rmand maleren
Axel Munch og h ans h ustru Esther.
H an døde allerede i 1974, m ens h un
stadig lever og er blandt fo reningens
æresmedlemmer.
Udover Axel M unch bestod den
fø rste bestyrelse af g rønc- og frugthandler Inge Madsen, man ufakturhandler Flemmi ng J ø rgensen og
kunstmalerne Mogens H ertz og min
fa r Paul Høm. Så kunsten var al tså
talstærkt med fra starten. I det følgende vil jeg koncentrere mig om
den side af sagen, idet museets øvrige historie allered e er berettet. Dels
af museumsinspektø r på Bornholms
M useum Ann Vibeke K nudsen i Jul
på Bornholm 1986 og dels i egne
publikationer fra G udhj em M useum.
Både min m or - keramikeren Lisbeth M unch-Pere rsen - og m in fa r
var væld igt aktive o mkrin g etableringen af museet. ikke mindst min
far var meget optaget af, at museet
sku lle kunne vise G udhjems tætte
tilknytning til dansk malerkunst.
Ma n h åbede f.e ks. ad åre måske at
ku nne etablere udstilli ngssale i de
gamle jernbaneremiser, der dog allerede dengang blev b rugt af Jens
Møllers entrep re nørvi rksomhed .
Allerede i 1974 udarbejdede arkitel<t Bji::irn Bi::irjeso n på opfordring af
m in fa r, William H a rild og Axel

Munch et fo rslag til en museumsudvidelse m ed tre udstill ingssale. En til
værker af O luf H øst, en til værker af
andre malere med til knytning til
øen og endelig en sal til ski ftende
udsti llinger og k ulturelle arrangementer. Imidlertid lykkedes det ikke
at skaffe de nødvendige fondsmid ler,
og planen blev skrinlagt. Senere løb
også nogle fo rhandli nge r med Bornholms Museum omkring 1980 ud i
sander. Bo rnholms M useum så gerne, at G udhjem M useum med udvidelser skuJle rum me øens kunstmuseum. Men bestyrelsen ville ikke
opgive sin selvstændighed.
EN LIVSFORM
Nogle år efter arvede museer
700.000 kr. fra slagtermester Sofus
Pih l og fik hermed det nødve ndige
økonomiske grundlag ar søge fondspenge på. O g trods betydelig forhåndsskepsis lykkedes det med Inge
Madsen som en enrusiastisk formand og biJledhuggeren O le Christe nse n som kunstnerisk sagkyndig at
samle midler nok ril i 1990 at indvie
N iels Frithiof Truelsens til bygning
m ed det første lokale på Bornholm ,
som decideret er bygget ti l kunstfremvis ning. Ole Christensen var
også en utrættelig arbejdskraft i den
magasin-bygning af samme arkitekt,
som blev tager i brug ri år senere.
I dag er G udl1jem M useum et
smukt og in tim t seed. E n lille perle i
det almindelige bornholmske udstillingsmylder, som med sine skiftende
udstillinger på højt niveau er et fim
su pplement til Bornholms Kunstmuseum . Måske blev det så vellykket, fordi de skiftende fo rmænd Axel Munch til l 974, Inge Madsen

Tre afmuseets
stiftere, malerne
PaulHom,
Axel Mmzch og
Mogens Hertz.
19. juli 1969 Gut/hjem Museums
åbningsdag.
Gengivet efter
avisfoto: Algot.
Bornholms Tidende.
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Arkitekt Niels FrithiofTruelsens
tegning til den nuv,erende udstillingsbygning i 990, som den så ud fiJr
magasinbygningen blev opfort 2001.

Arkite!u Bjorn Borgesons forslag til
udvidelse fra 1974 omfattede en
særskilt OlufHøst-fløj, der måtte
opgives afokonomiske årsage1:

helr frem ril 1998 og siden Jørgen
Jesperse n - har være r gode til at give
medlemmerne frihed ti l at gøre det,
som de hver især er gode til. F. eks.
ar lægge udstillingsvirksom heden i
hænderne på kunsrnern e, som så har
kunnet rrække på skiftende loyale
hjælpere til det praktiske.
I de første næsren tyve år i den
gamle stationsbygning var det mi ne
forældre, der stod m ed udstillingsansvarer. Siden blev der overrager af
Ole Christensen og Inge Lise West-

man, som i den nye udstill ingsbygning helr frem til O les død 2000
lagde et kæmpemæss igt arbejde i at
arrangere udstillinger på et højt
niveau, der gjorde museet kendt og
respekteret på landsplan. D e udnyttede bl. a. deres m edlemskaber af
henholdsvis Grønningen og Koloristerne til at skaffe fine k unstnere til
museet. Og de gjorde næsten det frivillige arbejde til en livsform ved
ofte selv ar have udstillerne boende
fo r egen regn ing.

NYTÆNKNING
Selv har jeg fulgt museet helt fra
starten. M en de første mange år på
sidelinien, da mit eget liv - værksred
og fan1il ie - som hos· andre unge
men nesker fyldte rigeligt. Jeg blev
først af m in mor inddraget midt i
1980'erne ti l udstillinger med O lga
Lau og Harald Leth, da min far ikke
mere var så fysisk rø rig. I 1994 blev
jeg under O le og Inge Lises ledelse
inviteret til at lave en 50 års fødselsdagsudsti lli ng. D en realiseredes først

Udenrigsråd Thyge Lehmrmn
havde i sommeren 1989 en
kvart million k1'. i cykellwrven fin
Davids Fond til Gudhjem Museum.
Det store beløb overrækkes her
til formanden Inge Madsen og den
øvrige besty1·else.
Bagest fra venstre: Sv. Holm,
Hjordis Stub-Jorgensen,
Lisbeth Munch-Petersen
(skjult bag Inge Madsen),
Poul Christensen,
Jørgen Jespersen, Nora Gad og
Ole Christensen.
Foto: Carsten Buch.
}UL PA BORNHOLM
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Billedhuggeren
Ole Christensen og
maleren Inge Lise
Westrrum måler op
og hænger på plads
før en udstilling.
Privatfoto.

i 1996. Og da jeg forinde n havde
givet et nap m ed i udstillingsarbejdet sammen med Oles ko ne - kerami keren Karin H øj C hristensen - fi k
jeg undtagelsesvis selv lov at sti lle
den op. Siden blev jeg suppleanr til
Ole o g Inge Lise indtil de stoppede
ved O les død.
Omkring den tid var G ud hjem
By- og Mindefo renings aktiviteter
blevet så omfattende og forskel ligartede, at hele bestyrelsen ændrede
form. Bl.a. oprettedes for fø rste gang
et decideret udstill ingsudvalg med
m aleren Klaus T hommesen, kunsthistorikeren Mogens Lau og mig
selv i et samarbejde, hvor det tilstræbes, at der altid er et flertal af
udøvende k unstnere. Dette udvalg
har haft lidt and re betingelser ar
arbejde under end vore forgæ ngere
havde, og vi var tvungne til nyrænknm g.
Efter O les og Inge Lises ret overvældende, ambi tiøse og flo tte udstillingsprogram gennem mere end ti år
kan det godt være vanskeligt fortsat
at fi nde n ye emner med bornholmske relationer. Efter at vi 200 1 og
2002 udfyldte »huller« med separatudstillinger af H avsteen-Mikkelsen
og Vasegaard vil det være vanskel igt
at undgå ge ntagelser. O g desuden er
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der som bekendt i 1998 åbnet et
særskilt museum for O luf H øst i
byen. H ermed m istede vi den store
å rl ige sommerudstilli ng med H østvær ker, udlånt af fami lien, som var
et fast trækplaster for museet.
H OLKAHESTEN
D et ha r resulteret i udstill ingen
»H o lkah esten«, der siden 2001 er
den ene af museets to som merudstillinger m ed bornholmsk nu tidskunst
og kunsthåndværk i både udstillingsbygningen og i den gamle statio n. »H o lkah esten« med efterfølgende årsta l skal m arkere noget festlig t,
uhøjtidelig t og årligt tilbagevendende.
Navn et har man fra et af Gudhjems gamle fabeldy r. E n klip pehest,
so m er på færde efter m ørkets frembrud. I sommeren 1935 fortæller
den berømte maler Ri ch. Mortensen
fe ks. om fabeldyret: »M it værksted
var et loftsværelse i h uset ved indgan gen til Holkadalen, der var en
dun kel slugt, i hvis bund man sagde,
at »e H ol keherrier« h userede. Og det
skal no k have sin rigtig hed. Det net,
jeg skulle tage m in fangst m ed, va r
et male rlærred ... «
I gennem mange år har det været
et savn for både kunsrnere og publi-

kum, at Bo rnholm ikke har haft et
perman ent og stort, kvali ficeret
udstillingssted, hvor man samlet kan
se arbejder af de nuridskunsrnere,
der individuelt »Ovre« tegner øens
kunst, når publikums- underlaget i
sommermånederne er på sit højeste.
Da det ikke er en opgave, so m f.eks.
Born holm s Kunstmuseum på Helligdommen hverken skal eller kan
løfte, har der i årenes løb væ ret
udfoldet adskillige - forgæves bestræbelser for at etablere et sådant
fas t forum. Ikke mindst af Bornholms Kunstforening, som imidlertid lider under mangel på egne lokaler.
Men nu kan G ud11jem Museum
altså tilbyde er udsnit af bornholmske k unstnere er fast og værdigt
»udstillingsvindue« hver sommer
som en slags pendant til kunstmuseet. Vi ved, at er sådant efterlyses af er
stort publikum blan dt sommerens
virvar af mere eller mindre »k unstneriske« udbud . Og selv om deltage rne ikke har andet til fælles, end at
de er bosat på Born holm , så virker
det, som o m »Holkahesten« nu efter
tre år er ved ar finde sine egne ben.
STOR BEGEJSTRING
Ser man på den lange uds tillingsliste
gennem de 35 år, kan det være vanskeligt at fre mhæve nogle fo r andre.
Men personligt husker jeg særlig den
smukke åbning af den nye udstillingssal i 1990 med Ej ler Bille,
Agnethe T herkelsen o g min mor.
Og senere samm e år udstillingen
med keramikeren Chr. Po ulsen og
væveren Nanna Herrofr. Bortset fra
sidsmævnte lutter gam le kollegaer
fra en allerede dengang næsten svu nden rid.
Foruden de store separatudsti lli nge r med de herboende bi lled kunstnere som Høs t, H ertz, H ø m , Kø ie,
Lergaard, Olga Lau, Østergaard,
Stoltze, Tonning Rasmussen, Hugo
Arne Buch , Søren G eorg Jensen,
Inge Lise Wesrman, Jun-Ichi Inoue
og Ole Christensen er der udstillinger af ku nstnere med større eller
m indre relation ril øen som
Havsteen-Mikkelsen, Joensen-M ikines, Søren Kjærsgaard, Jørgen H augen Sørensen, Joh n Olsen, fo tografe n Kirsten Kl ein og væverne Vibeke
Klint og Rurh Malinowsky.
Alle udstillere har været begejstre-

Udvalg af oliemalerier fra museets samling

Mogens Hertz

S. Joensen-Mikines

Olga Lau
Harald Leth

Claus Johansen

Paul Høm

}UL PA BORNHOLM
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Fra udstillingen »Holkahesten« 2003.
Foto: Henning Sigvardsen,
Bornholms Tidende.

de over det smukke udstillingsrum,
som også hver gang har givet tingene deres helt eget liv. Forskellen på
udstillinger som f. eks. Ib Geensens
og Joh n Olsens, var så stor, at man
nok ikke vil kunne huske, at de foregik i samme sal. Geerrse ns store luftige enkelthed imod John Olsens
tætpakkede små stueagrige rum.
For det at lave udstillinger har udover ar give alle værkerne den
bedste plads - også n oget med en
slags scenografi at gøre. Der vil sige
at skabe en helhed og en stemning,
der far hver ring til ar komme til sin
ret. Publikum skal helst m ærke er
sug af nysgerrighed, når de går ind i
rummet.

Fire granitstefer af
Ole Christensen var
blandt hans
allersidste arbejder.
Gave fra
Ny Carlsbergfonden,
2001. Foto:
jens-Erik Larsen,
Bornholms Tidende.
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HÆL OG TÅ
Ved separatudstillinger er det ret
enkelt, fordi man på forhånd næsten
altid ved, hvad man skal vise. H vis
ringene er virkelig god e, er det som
regel legende ler. Hvis man derimod
skal lave udstillinger med flere forskellige kunstnere - som f. eks. »H olkaheste n«, hvor der tales så mange
forskellige sprog, og h vor hver
enkelt nok har forest illet sig, hvo rdan ophængningen af deres eget skal
være - er man nødt til at hugge en
hæl og klippe en rå for at få skabt et
udstillingsforløb. Det færdige resultat skal helst se ubesværet ud - som
om værkerne selv er røger på plads.

Der er på en m åde altid lid e grænseoverskridende, når man pakker en
udstill ing ud ril ophæng ning. D er
føles lidt privat, fordi man ved, der
er dybtfølt personlige ring, man har
faer mellem hænderne. Så der er
noget af et ansvar at skulle fordele
og placere tingene således, at så
meget so m mulige kommer til sin
ret.
Endelig kan vi ikke fo rlade Gudhjem Museum uden ar nævne, at vi
- næse efter kunstmuseer på Helligdommen - ejer øens største sam li ng
af bornholmer-malere og store set
alle de navne, man forbinder med
bornholmsk kunst. Især kan man
fre mhæve den fas te skitsesamling af
O luf Høst og nu også der særlige
rum m ed Vasegaard-arbejder.
Alt i air er museers samling på op
imod 400 værker. Men naturligvis er
ikke alle lige interessante. Størstedelen af samlingen er kommet ti l
museet som gaver. Men gen nem
fonde har vi i de senere år også selv
haft mulighed for at erhverve meget
fine ring. Ikke mindst på skulpturom råder og H øst-skitsesam lingen .

På sporet af en barndom i Rønne
Erindringer 1. del
lngenior IB 0. KLINKE, fadt i Ronne 1931, har siden konfirmationsalderen boet i Arhus, hvor
han for et par år siden modte en anden Arhus-bornholme1; læge Jorgen Frigaard. Om det fortæller han i et brev: »På trods afhvor tæt vi har været på hinanden i de unge å1; skulle Jorgen
ogjegforst modes som 70-årige. Det skete på et to-årigt H F-historieforlob, hvorjeg hos ham
genkendte den bornholmske sprogtone«.
Jørgen Frigaard har skrevet sine barndomserindringer »En Rønne-kntegt ser tilbage«, der
kunne læses i JUL PA BORNHOLM årg. 2002. Det har måske inspireret Klinke til at nedskrive sine skarpt huskede barndomsminder?
Erindringerne afiluttes i JpB årg. 2004 med en skildring afet meget maritimt voksenliv. js.

J eg kun ne nemt have være komm et
til Bo rnho lm som en »førder«, men
va r så heldig, at mine fo ræld re Aytted e ti l øen fø r min fødsel , da min far
fi k job som kok i 66-selskabet. Jeg
mener at vide, at en sådan ansættelse
var betinger af bosættelse i Rønne. I
hvert fald er jeg født i Rø nne, i
Nø rregade 42. Eftersom mine fo ræld re kom ovrefra, fra Randers henho ldsv is Lolland, blev der ikke talt
bornholmsk i hjemmet. Men jeg var
lærenem og fi k d ialekten i blodet ikke gen nem modermælken - men
v ia lege- og senere skolekammerater,
og jeg mente, at mit sprog var ægte
bo rn holmsk, i hvert fald skete det
h yppigt, ar min mor ikke forstod
m tg.
M INE FØRST E M INDER
I Nørregade lavede jeg m in fø rste og hidtil eneste - bule i en bil. I gården var der et karetmagerværksted,
o g jeg var gode ven ne r med mester,
Aage Jensen, som boede i gårdens
anden længe sammen med de ansatte. H er boede også h r. og - nok så
vigtigt - fru Pedersen. Hun var fødselshjælper, da jeg og senere mine
søskende kom til verden.
En dag - jeg var næppe fyld t tre år
- Fik jeg startet en lille lastbi l. Håndbremsen var åbenbart ikke trukket,
så den kørte lige ind i en mur. Jeg
h avde glem t sikkerhedsselen, så der
blev en lille skram me i panden. Efter

Karosseriværkstedet i Nørregade 42.
Far beundrer sin søn. Sønnen er mere
interesseret i tidens sofistikerede teknik.
Privatfoto.

Nyudntevnt restauratør Herman
Klinke på »Østersøen«. Privatfoto.

få dage var jeg dog på god fod med
svendene igen. Ved en an den lej lighed var jeg en lun sommeraften stået
op af min seng o g gået mig en aftentur ifø rt nattøj. Jeg blev fundet på
vej mod torvet og bragt hjem af en
ung pige ril de intetanende forældre.
Næste dag var der en overskrift i avisen : »Lille aftenvandrer fu ndet i god
behold «. I Nørregade så jeg et lynnedslag i en bageriskorsten, og jeg
tror, at der var lige over den samm e
sko rsten, jeg så et lufts kib vist nok i
1933.
Næste år flyttede vi til P ilestræde
10. Jeg sad på forsæde r af flyttebilen
med en stor stoflam peskærm over
hovedet. I Pilestræde blev vi gode
venner med Agnes og Hans Hansen,
der beboede husets 1. sal. De blev

snart ril fi re med d øtrene Margi th og
Rurh samt senere, da vi alle va r flyttet til noget større, G rethe Lis. Jeg
syntes, ar husets g røn ne døre var lidt
afskallede. M in fætter, der var på
ferie, og jeg blev enige o m at gøre
noget ved sagen. Vi fik åbnet en bøtte hvid maling, og det var jo godt
klaret af er par fire-års drenge. Men
vi kun ne jo kun nå halvvejs op på
d ør og plankeværk. Vi syntes, ar der
pyntede og va r ret flot; men min fa r
delte ikke de nne opfattelse, så med
pædagogisk sans satte han os i gang
med at vaske vo rt værk ned med
kold t vand!
I Pilestræde kom Jytte ril. Der gav
ny værdighed, så jeg præsenterede
m ig for alle og enhver som »Ib O le
Kl inke, storebro r« . D esværre havde
mine fo rældre ikke mo d ti l ar rage
mig m ed ri l dåben i ki rken, så jeg
blev rager på en lille rur af naboe ns
datter. Mo n jeg virkelig var sådan en
JUL PA BORNHOLM
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ballademager? Det mente vist nok
vor genbo, hr. Dam , som var nattevagt på havnen og skulle sove om
dagen . En dag scod han op af middagssøvnen og kom ud og gav mit
løbehjul en omgang af smørekanden.
D er var mange børn i Piles u æde
og i de omliggende gader, især i
Bækken, altid nogle at lege med. Vi
havde huler i bevoksningen nedenfor Kapelvej og sprang rundt på glaciset, som i overgangen til det våde
element var glat af fugtig rang. D er
kunne ske, at man vendte hjem med
en våd sok eller værre. Der blev også
ri! en del fodbold på m ere eller mindre tilfældige plæner og åbne områder.
FAMILIE OG VENNER
Min far blev forfremmet til restauratør, og der blev råd til at købe hus,
13.000 kr. Vi flyttede ri! Søborgstræde, og samtidig blev jeg indmeldt i
Vestre Skole. Jeg va r glad for at gå i
skole - dog bortset fra udskænkningen af levertran og V iraminol. Jeg
var nysgerrig og læselysten, og der
var en m asse nye kammerater. D e
tre fø rste skoleår gik vi i en ren
drengeklasse. Biblioteket var nabo ti l
skolen, og jeg blev fine venner med
en af bibliotekarern e, når jeg byttede
bøger for mor, som læste meget, når
der ikke var havesæson. Far var jo
væk hve r anden dag. »Min« bibliotekar hjalp mig i starten til ar finde
gode drengebøger. D en fø rste bog,
jeg læste var »Den sidste Viking«,
om en fiskerdreng fra Loforen.
M en der var ikke bare bøger. Min
aktionsradius blev forøget, da jeg fik
en brugt cykel, hjembragt i triumf
fra Byledsgade. D en havde T-sryr og
i begyndelsen klodser på pedalerne.
Jeg fi k lært at svømme af en »rigti g«
svømmelærer på »Den Røde«. Mi ne
forældre turde ikke slippe mig løs
uden svømm ekundskaber, når jeg så
rir opholdt mig ved vander. Senere
fo regik badningen dels på »D en
G ule« dels nedenfor Galløkken.
Med fam ilien var der cykel turene
ril vor dejlige og næsten private
strand ved Blykobbe Plam age. Jeg
husker stadig den gode, lange cykeltur på Nordskovens ganske specielt
duftende cykelstier. Sommetider lød
der som tordenvejr, når vi cykl ede
forbi Villa Nova - så var der gang i
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DrengefodseLsdag. Niels Pete1~
Weme1; Leif,
jorgen, Niels
og l b.
Privatfoto.

keglebanen . Om efteråret gik ruren
den anden vej til en lige så hemmelig pl et ved Robbedale, hvo r der
groede kantareller.
I 1941 blev familien fo røger m ed
Leif. H an kom ri l verden en lørdag
aften i august, m ens Jytte og jeg var
i pleje hos fru Pedersens daner og
svigersøn, fam ilien Flade i Østergade. Vi havde travlt med at komme
hjem for at se der nye familiemedlem - og h øre radioens lørdagsunderholdnin g, mens mo r og søn trak
sig tilbage til et velfortjent hvil. D et
blev vanskelige tider med babytøj,
bl.a. m åtte mor i gang med at frem stille bleer af kasserede lagner. D et
var genbrugstider. Sweaters, der var
blevet for små, blev trevlet op og fik
nyt liv, f.eks. som strømper. Intet
m åtte gå ti l spilde. En af krigens følger var mangel på dieselolie cil de
moderne skibe. D erfor blev den kulfyrede »Østersøen«, der fø r krigen
sejlede med turister til Si mrishamn
og Christiansø, nu alene om trafikken til Køb enhavn. D er blev ind førr
arbejdsdeling, således at far skulle
sejle i en m åned, og derefter holde
to m ånede r fri. D er var god e for
familiel ive t , selv om pengene var lide
sm å. Far kunne sagtens bruge riden.
Han byggede flaskeskibe og andre
skibsmodeller. Jeg solgte er flaskeskib ril en chauffø r fra H asle for 25
kr. og fi k 10 per. i provision.
Vi kom en del sammen med
søskendeparret Anna og Ninius
Veng. D eres fornavne angiver deres
nummer i søskendeflokken; lillebror
hed Toldevar. De drev pensionat i
Nø rregade 19, hen holdsvis kiosk
ved R ønne N. De kom fra Silkeborgkanten og var glade fo r ae tale
jysk m ed mor og fo rkæle os børn.
Under krigen s gas mangel tilbragte
vi mange h yggelige rimer i pensionarskøkken ec, hvor vi bagte.

Mor medbragte dej ril franskbrød
og kringle, som fik en lun plads i
komfuret. Jeg fik mig også en lun
plads i køkkenet m ed en ældre
årgang af Familie-Journalen og læste
om »Villy på Even tyr« eller forsøg te
mig med Dr. X's opgaver, mens jeg
ven tede på came An nas lune
gærho rn. Kun en gang faldt jeg i
unåde hos tante Anna, da jeg i min
ubetænksomhed »kom til« at brænde hendes schæferhund , »Lady« på
snuden med et brændglas, mens den
blundede fredeligt og rrygr under
kaffebo rdet ude i gården.
N . Ve ng passede med entusiasme
sin lille fo rretn ing; men to ting ville
han ikke gå glip af D yrskuet i
Almindingen og kioskejernes årlige
kongres i København. T il fø rstnævnte fik jeg tit lov at komme m ed. Til
køben havnerturen skulle tøjet være i
o rden. N år der kneb med pasformen, og det gjorde der hvert år, var
der heldigvis skrædderen lige over
for i Nørregade. H an kunne h urtigt
flytte en knap eller sætte en kile i.
Der blev kommenteret med: »Ja,
hun laver god mad, hende Anna« .
Veng var en eftertragter herre under
krigen, eller rettere hans cigaretter
var. D e blev solgt med begrænsninger, således ar kunderne blev retfærdigt behandlet. Begrænsni ngerne var
dog så konsekvente, ar der efter krigen kneb med ar få solgt et parti
fe m-srks. Tory cigaretter. Veng var i
øvrigt en matematisk begavelse, som
kunne knækl<e de fleste matemati kopgaver. Jeg tro r, han va r på sporer
af cirklens kvadra tur. J hans sidste år
blev synet rin gere og fo rsvand t ril
sidst. Men hans jyske lu ne fo rnægtede sig ikke.
Det blev ikke til mange biografture i
krigens rid eller lige før. Jeg så »Snehvide og de syv dværge<< i Raad-

husrearret. Der var en børnefilm.
M en med nogle uhygge lige scener
for en lille dreng, f. eks. en storm i
skoven, hvor jeg havde indtryk af, ar
der var træernes grene, der piskede
stormen op. Så var der mere hygge
ved Edvard Persson.
SKOLETIDEN
Efter 3 . klasse skulle vi flyttes ri!
Ø stre Skole. Så va r vi de små igen,
og skolevejen blev længere; men
h avde man nogen at følges og snakke med på vejen var der ikke så
slemt. Vi gik den endda ro gange,
idet vi var hjemme for ar spise middagsmad. Senere har jeg igen prøvet
ru ren af. Med voksne ben er den jo
ikke så lang. Gode og engagerede
lærere, som Just, Engell, H arild, to
gange Rassing, PihJ og P. Jensen, fik
hældt en m asse på os. O g selv om
der absolut ikke var m egen sympati
for der tyske, fik fru Sommer faktisk
giver os er gedigent grundlag i der
cyske sprog. Da jeg senere kom til
Arhus for ar afslutte den afbrudte
mellemskole, havde jeg i hvert fald
ikke indtryk af at være bagefte r
nogen. Med naturhistorielærer Pihl
var vi i Nordskoven kl. 4 om morgenen . Vi samledes på torvet og kørte i
flo k ud ad H aslevej, ud fo r ar høre
fuglesangen og samle planter til herbarium. H ar jeg tidligere nævnt duften i skoven? D en kan godt nævnes
to gange. Skoleudflugterne var noget
for sig selv. En imponerende række
af hestevogne - op imod 30 tror jeg
- ventede på ar transportere os til
Almindingen , hvor der var arrangerer røverlege o m kring G amleborg og
Lilleborg. D e kæmpende parrer havd e røde/blå armbind på. Senere var
d er madpakkespisning og bestigning
af Kongeminder. Og solen skinnede,
og kinderne blussede. Jo, der var
ikke så rosset ar være ko mm uneloppa.
Apropos kommunela pper: På studenterbilleder i fo rbindelse med J ørgen Frigaards artikel En Rønne /mægt
ser tilbage (] pB 2002) ser jeg er par
fo rhenværende af slagsen, nemlig
mine klassekammerater fra mellemskolen, N ina og Roben. N ina var
faktisk den fø rste gæst i vort nye hus
i Søborgsrræde sammen med sin fa r,
s nedkermester Engell, da der skulle
laves overtagelsesforretning ved vor
indflytning i apri l 1938. Vi var bare

seks år, og jeg husker, hvo rd an hun
viste m ig sin lommekni v og hånede
mig, som ingen kniv havde. Der
varede ikke længe, så fik jeg også lov
ar gå med kniv, dog fø rst efter er
vedholdende pres mod mine fo rældre.
Statsskolen var vo r nabo, vi havd e
fælles mur mellem vor have og
sporrspladsen, så vi kunne følge eleve rn es sporrsøvelser fra vort gavlvindue, og srasgrisana nød i sæsonen
godt af vort store pæretræ.
I en periode tjente jeg lidt lommepenge hos trædrejeme i Provstegade,
hvo r jeg rendte byærinder samt fejede værksted og gade, det var enormt,
hvad de kunne producere af drejespåner.
Jeg hjalp min far med ar luge græs
og feje mellem gadens sten, da vores
præst, Viggo Nielsen kom forb i i
følge med sin smukke datter, Tove.
Præstegården havde er meget langt
stykke gade ar holde. »Lille Viggo«
spurgte, om vi ikke ku nne fo rtsætte
på hans side, når vi var færdige med
vo r egen. »Jo gerne«, sagde min far,
»m en vi bliver aldrig færd ige her«.
D er stod et vældigt valnøddetræ i
præstegårdshaven lige ud for von
hus. D et ragede næsten ind over
rager, hvorunder min køjeseng stod.
Jeg er flere gange vågner om natten i

blæsevej r, når nødde rn e buldrede
ned på taget.
sagførerparret
Vore genboere,
H enning og Edith Mi.Lller, var barnløse og havde næsten adopterer Jytte, som ofre var derovre for ar lege
med skottehunden M ac. Dette venskab dryppede også på mig ved julegaverid.
Sommetider var jeg indkøbsch ef
for husholdningen. Hos købmand
Engell, hvor vi handlede siden
Nø rregadetiden, fulgte der ofre er
kræm merhus bolsjer med ove n i
indkøbskurven .
Når jeg hented e sild ved fiskerflåden på havnen - 10 stk. for en krone - så var der også tit er torskehoved med i tilgift. Slagter Frode H ansen var også generøs: En bajersk pølse pr. indkøb. Far m en te godt nok,
at den kom på reg ningen ri! skibet.
En af klassekammerate rne var N iels
Peter Kjøller. H ans far var fisker
med en jolle i N ørrekås Bådehavn.
Sommetider, i godt vejr, fik vi lov ar
låne jollen. Vi havde også lidt snøre
og fiskeg rej, men blev aldrig de srore
fiskere. Derimod gav der god
træning i at manøvrere jollen og fortøje den igen efter vel overstået togt.
D er var en pragtfuld duft på Nørrekås, når bolværkerne blev tjærede

Gerda og
Herman Klinke med
hornene. Kobberbryllup 9. april 1943.
Privatfoto.
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DB}-dampLokomotiv ved
RonneN

Udsnit med
Ninius Veng
foran sin leiosk i midten på
oversigtsbilledet.
Foto: Bornholms
Museum.

eller garnene koge i beg. D er er
spørgsmåler, hvor sund denne dufr i
grunden var. Efrer krigen var Niels
Perer og jeg på Chrisriansø sammen ,
dog ikke i jollen. H jemme hos Louis
Aakjær lykkedes der ar mørklægge
hele købmandsgård en på hj ørnet af
Storegade og Snellema rk, da vi ville
bygge en elmotor og til det brug
rappe strøm fra en lofrfarning. Jeg
ved ikke om vor fysiklærer havde
hørt om der; men han gav mig som
Aidspræmie en bog »Elekrricireren,
sådan som vi møder den« med dedikation .
Jeg kom på min første havnebygni ngsopgave, da Sydh avnen blev
udvider. G ravemaskinen »Jyden«
med spandkæde va r hyret til at
uddybe bassiner. D er opgravede
bundmateriale løb ned i en pram
m ed oplukkelig bund. Når prammen var fuld, blev den af en lille
slæbebåd, »Svend«, slæbt ud ril
»klappladsen« uden for bølgebryderne og tø mt. Så gik der ind over igen
efrer næste pram, der i mellemtiden
var blevet fylde. Som metider fik jeg
lov til komme med som overtallig
dæksd reng, helst gjorde jeg tjeneste
som rorgænger.
På hjemvejen kunne turen føre
forbi røgerier. Måske var man så heldig, at der faldt en nyrøget sild af.
Det skete jo, at en sild havde mistet
hovedet, så den ikke kunne sælges
som 1. klasses.
Jeg havde også min ga ng i lodshuser. Her var der and re m uligheder
fo r en sejltur; men det var mere sjældent, ar lods Skov gav tilladelse til
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min deltagelse; m en når det endelig
skete, var dagen reddet.
FODBOLD OG FRITIDSJ O B
Fodbolden b lev nu også mere organiseret. Det første par fodboldstøvler! D e blev tilpasser efter alle
kunstens regler: På m ed dem , ned i
en spand vand, og når de var godt
gennemblødte, blev de udfyldt med
gamle aviser, og så passede de! Jeg
blev meldt ind i B 19 10, hvor jeg
hurtigt kom på hold og blev en
habil m ålm and. Jeg blev specialtrænet af m in store helt, H enning
Svendsen. D er var også andre h elte,
som f.eks. Gu nnar Kjeldberg og
Sven Ipsen, og - ganske vist fra en
vis anden klub - Knud W illy og Roland. Frem's Egon Sørensen kunne
vi normalt kun læse om; m en jeg har
oplevet ham. M in konkurrenr til
målmandsposten hed faktisk Egon.
D en foreløbige top på karrieren
skulle være kampen Rønne-Provinsen i G udhje m. Det blev noget af et
antiklimaks. Der var en eno rm
hæld ning på banen, og ved målscolpen stak en gedigen del af den bornholmske und erg rund op over »græsset«. V i spillede 1. halvleg op ad
bakke, og Provinsen førte hurtigt
3-0. Morale n gik Aøjten, og selv
ikl<e i 2. halvleg kunne vi score. Det
var en slukøret Aok, der drog hjem
til »ho vedstaden « med en 0-5. Senere fik vi m oralen tilbage i andre
kampe. M en krigen mærkedes mere
og mere. Der begyndte at knibe m ed
varer, f. eks. fodbolde. D e skulle bruges til det sidste. O g det blev de. Jeg

præsterede en gang at sparke tværs
igennem en bold . D et så g rangivelig
ud som om bolden var i fæ rd m ed at
æde min fod, som den sad der oppe
omkring anklen. En søndag mo rgen
i august 1943 va r vi på vej til kamp
mod RB, m en blev sendt hjem, fo rdi der blev udstedt spærretid og fo rbud m od sammenstimling.
Jørgen Frigaard og jeg var på en
måde konkurrenter; han bragte aviser ud for Østre Kiosk, mens jeg l<larede H aslevej og om egn for N.
Vengs kiosk ved Rønne N. Om tirsdagen var det hele til Sorthar med
ugeblade.
Lige om hj ørnet ved vo rt hjem i
Søborgsrræde lå pal<h uset, og i
gadens modsatte ende havde vi Storegade. H er blev sommetider spillet
bold og leger skju l, bl.a. m ed bagermester Didriksens Birthe. Bagerbutikken! Jamen, jeg kom der jo dag-

ligt, og i mindst to tilfælde var vor
julesteg med i Peters sto re ovn,
hjemme var der jo ikke meget tryk
på gassen i de barske vimre.
Al ligevel har vintre ne g ivet mange
gode minder. Om morgenen m åtte
vi sørge fo r ar få mælkeAaskerne ind
i en fart; ellers frøs mælken og raged e 4 cm op over Aaskens ka nt. N år
d er var sommer, skull e mælken også
hurtigt ind. E llers kom musvitterne
først og hakkede h ul i kapslen. I vintertiden var det hyggel igt ar komme
i seng fra en halvko ld stue, når der lå
en mursten med dagens sidste
kaminvarme i fode nden. O g så var
d er ikke mi ndst kælkerurene i
Kanondalen og senere på Djævlebakken med skoleka mmeraterne
Leif Jørgensen og J ørgen Engell kald et »Pøggis«. V i var engang hele
fami lien med venner af sted på
k anetur Bornholm rundt. Der var
lækre lam meskind i kanen, og i Rø
var der noget godt at spise og varmt
at drikke.
Jeg husker også en sommertur til
Rø. Vi besøgte bl.a. d en zoologiske
have i Stammershalle. D a vi stod
ved abeburet, ko m Jyrte lige tæt nok
på. Aben var lynh urtig og snuppede
h endes fin e rundpuld ede so mmerhat, uheldigvis fulgte der en god tot
h år med, så Jytte hylede. V i fik dog
hatten med hjem. Senere vadede
hun ind i en flok brænd enælder. Og
h ylede igen!
Julen begyndte med kataloget fra
D aells Varehus so m inspiration til
ønskesedlen. Set med nutidens øjne
var gave rne besked ne; men sådan
tænkte vi ikke dengang, tværtimod.
Efter middag, d essert med mandelgave o g kaffe med er lille glas, fik jeg
som den ældste lov ar være oppe
m ed d e voksne ril diverse spil, f. eks.
spilled e vi en gang Matado r ril kl. 2.
Veng havd e fåe r »Blæksprutten« i
mandelgave. Ved afskeden sagde
han: »Tak for Sprutten«. En anden
gæst vi lle ikke stå tilbage: »Jeg siger
også rak fo r d en dejlige portvin«.
Jeg fulgte rir fa r ned til skibet, og
når det passede med tiden, stak vi
lige hovederne inden for i havnesmedjen og beundred e, hvordan d e
sorte smede kunne forme det rødglødende jern. Jeg tror, ar der var en
aftale o m, at jeg efter skoletiden
skulle i læ re der, og måske senere
læse ri) maskinmester.

Sådan gi k det jo ikke. Jeg ko m
god t nok i lære so m smed og maskinarbejder; men læste til ingeniø r
og altså ikke maskinmester. Jeg
befandt mig godt i maskin en og på
fy rdørken, hvor jeg lærte at opvarm e
en pøs vand m ed dampslangen, når
fy rbøderen skulle have det værste
kulstøv vasket af.
En af hemmelighederne var karbidbelysningen, når lysmaskinen va r
stoppet. Sådan et stykk e karbid kunne frembringe d en nydeligste ildsøjle
fra en af gadekloak.kerne. Om der
ikke var farlige? Jo!
BESÆTTELSESTID
OG RUSSISKE BOMBER
Ombo rd i skibet traf jeg flere gange
d en navnkundige, og også af halvstore drenge respekterede, po litiassistent Johs. H ansen. Mange ring
skulle kontrolleres i de dage, og han
va r ofte til sted e.
Men d et var ikke alt, der skulle
snakkes højt om. Somme tider havde jeg indtryk af, at jeg blev jaget
ned i maskinen, når noget ikke var
beregnet for mine ø ren. Ko rt fø r krigens afslutning gik ski bene til Sverige og blev der. D a de vend te hjem
den 5. m aj, var gensynsglæd en naturligvis sto r. Med sig havde far bl.a.
chokolade, peber, kaffe, og ril mig
var der tennissko og et sæt konfirmarionsrøj i god størrelse. D er blev
der ikke brug for i Rønne, og da d et
senere skulle bruges i Århus, nåed e
ærmerne ku n til midt på undera rmen, og buksebenene ...
Østre Skole va r beslaglagr ri ) tyske
flygtn inge. l sted et kom vi til ar gå i
Teknisk Skol e. Vores skoletid var
ændrer, så vi som 2. hold begyndte
kl. 13 i vor reserveskole.

D e sovjetiske luftangreb 7. og 8 .
maj 194 5 er ofre beskrevet - og skal
ikke uddybes her; men for alle der
oplevede dem, betyder de så meget,
at de heller ikke helr ka n forbigås.
Jeg havde netop krydset Store
Torv, da der fø rste skyderi begyndte.
Jeg fortsatte imidlertid op ad Ser.
Mortensgade, hvo r vi blev samler i
kælderen, indril angrebet tilsyneladende var overstået, og vi blev sendt
hjem. D a jeg kom hjem til den chokerede, men uskadte familie, va r vi
naturligvis glade fo r at være samled e;
men d er var en u nderlig glæde. Det
hele rodede; men det værste var, ar
der var gået men neskeliv ril. r det
nære nabolag havde kaptajn Holms
h us fået en fuldrræffe r. Faderen,
moderen og to af vore kammerater
var dræbt. Ingen forstod, hvorfor
der skulle bombes. Krigen va r jo forbi. Far havde skyndt sig hjem fra
skiber, ræd selsslagen over, hvor rær
det var på os, og hvad han havde set
og h ø rt på vejen.
D er var lid t tale om at forlade
huset. M en foreløbig gjaldt det om
ar få noget at spise. Vi skull e have
bøf med spejlæg. M id t under måltidet, mens vi fo rgæves lyttede til
radioavisen efter n yhed er om d agens
grufulde begive nheder, men k un
hørte om festlighederne i det øvrige
land, begyndte det igen at brage løs,
vist nok uden ar d er var blevet blæst
luftalarm. Vi måtte i kælderen, men
denne ga ng var vi samlede. Jeg var
den eneste, der havde tan ke fo r at
rage mi n bøf med; det er jeg senere
blevet drillet m ed af de andre. Men
d et blev endnu voldso mmere end
første gang, og vi va r enige om, at
her skulle vi ikke ti lbringe natten. Vi
havde aftalt med bekend te i Nylars,

D en kendte
målmand
H enning
Svendsen
medjuniorhofdetfra
B 1910.
Ib har bolden.
Privatfoto.
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Aage og Esther på Lindely, at de
havde plads til os. Mens vi gjorde
klar til at tage af sted, kom højttalerbilen og beordrede os ud af byen.
Med belæssede cykler og den gamle
barnevogn sluttede vi os til den lange karava ne gennem glasskå r, brokker og tags ten ud ad Åkirkebyvej .
Siden, når tv viser Aygrn ingesrrømme fra klodens urolige o mråder, ser
jeg for mig Åkirkebyvej den aften i
maj. Vi blev godt modtaget og sat til
bords i den lille gårds s tore køkken.
Næste fo rmiddag stod jeg på en lille
bakke sammen med de voksne og så
de fo rfærdelige og unødve ndige ødelæggelser finde sted. Min far cyklede
ti l Rønne onsdag formiddag. H an
kom tilbage, dybt rystet og kunne
fortælle om en ødelagt by.

Kan man h ave det godt under
sådanne omstændigheder? Vi børn
havde det egentlig godt. Børn er jo
hurtige t il at indrette sig, hedder
det. Mor ha r noteret, at vi med
børns tilpasningsevne nød landlivets
glæder. Og alligevel - det fo rsvinder
aldrig. Men her på Lindely var Esther og Aage enestående til at rage
sig af os og også af de voksne. Vore
tanker blev afledt med rideture,
arbejde på gården af forskel lig art.
Men det vigtigste: Vi havde h inanden. De voksne tog til byen på daglige togter og gjorde klar, så vi så
småt kunne tænke på at vende til bage. D et skete efter ca. o tte dage på
vort ufriv illige feriested. Og sikke et
hus at vende hjem ti l. Tagstenene
var som b læs t væk, og der var ikke

modlag vor dyb/ølle
/Zondolen ce
ooer

fff)VJttR..Sføi.

paa

cS/cS. "CJJesterhaøet"

oecl delles Jorlis de1-1 I.

C}u11i

1945.

en hel rud e, gipslofterne hang ned i
lange flager i deres Aerværk, møblerne blev aldrig møbler igen, og Leif
græd over den sønderslåede gyngehest; men vi kunne bo der. Genbohuset mod Skolestræde var pulveriseret, og i det lille menighedshus
over for stod kun al tertavlen til bage.
Indskriften lød: »Det er fuldbragt«.
M IN FARS DØD
Men der skulle tages endnu en tørn
på vej mod normale tider. Far og
»Vesterhavet« skulle i gang igen,
denne gang so m transportskib samt
ledsageskib for »Carl« og en flåde af
småskibe, der transporterede tyskere
hjem. Jeg fu lgte fa r ned til skiber.
Der talte han med en tysker, der
sp urgte om vej. H an troede, at han
skulle med »Vesterhavet«. »Nein, der
andere Dampfer da«, sagde far og
pegede på »Ca rl «. Desværre skulle
han ikl<e selv med »Carl «. Næste
morgen løb »Vesterhavet« på en
mine ud for Kolberg. Kun en overlevede. N u var katastrofen fuldbragt
for vo res lille famil ie - og for mange
andre.
Min tante ko m over og hjalp os
med at pakke hjemmet sammen.
Huser blev solgt, og i begyndelsen af
juli rejste vi fra øen, fulgt af venner
og bekendtes ranker og sympati, for
at begynde en ny tilværelse i Århus.
Og nu var jeg i hvert fald en førder.
»Hvor i Norge kommer du fra?«, lød
det fra de lokale. Kort rid efter, at vi
va r kommet til Århus, modtog vi et
smukt kondolencebrev fra ven ner og
bekendte på Bornholm. De havde
indsamlet 585 kroner til os. Det varmede og glædede os virkelig, og vi
var meget rørt herover.
Mor fik stablet et nyt hjem på
benene og sørgede for, at vi børn fik
en god uddan nelse. Selv ville hun
aldrig mere til Bornholm, ikke en
gang da Søfartsmonumentet blev
indviet den 29. august 1949.
Så jeg rejste alene over til gudstjeneste i ki rken og indvielse på havnen.

Forside til gavebrev (24xl 8)
med 26 underskrifter: ,>fndsmnfing

tii de efterladte Ib, Jytte, Leifog
Fm Klinke«.
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Mit frie drengeliv ved Dueodde
Erindringer 2. del
Sidste år bragte jul på Bomholm salv- og mvsmeden CHRISTIAN F;ERDINCSTADS (1891 -1968)
beretning om sin både barske ogfortiyllende barndom på Christianso. Hans fr11; der var ansat
ved fyrvæsenet, flyttede imidlertid rundt til flere tjenestestede1; og et afdem blev Dueodde Fy1:
Herfiti stammer denne beretning. Christian Fjerdingstad var ikke meget for at gå i skole, han
foretink at strejfe om i naturen og udforslee den på sin egen facon. Altid med meget vågne øjne.
Denne skildring afårene sorn stor dreng ved Dueodde stammer ligesom erindringerne fin
Christiansø fin Fjerdingstads erindringsbog »Escapade dans le passe ou la vie d'un Danois en
France« (1967) og nykkes med venlig tilladelse fin Fjerdingstads enke Madame Leyla Fjerdingstad. Skildringen er oversat fin fransk afAse Rørdam.
Ase Rordam og Eske K Mathiesen.
Fotografierne på siderne 16, 17 og 19 er venligst stillet til rådighed afbiolog Finn Hansen. Foto side 18, Titiner i Luften,

afnaturvejleder Saren P. SiLLehoved.

Mid[ imellem jomfruel ige hvid e kforer, ly ng og fyrres kove lå vo n hus.
Langt fra and re me nnesker, på sydspidsen af vor sw re ø i Ø s[ersøen, e[
ensomt S[ed , men smilende og fuldt
af løfter. Au er en masse a[ o pdage,
men de sro re su ejfrog mån e vem e,
ril mine foræld re havde sar mig i
lan dsbyskolen. Sko len lå inde i landet, fem kilo meter fra huset. I
begyndelsen fulgte jeg hoved vejen,
m en jeg opdaged e hurtigt, at d er var
en genvej . Jeg baned e mig vej ge nnem lyng og skov og laved e selv en
sti. D a jeg ko m tilbage mange år
efter, var min sri forsvunder i be-

voksningen, men jeg mærked e igen
u nder m ine fødd er m in barndoms
vej . I vimermø rket var jeg lidt bange
for at gå igenn em skoven; spøgelseshisrorierne fra C hristiansø var ikke
glem t. O m so mm eren var der en
d aglig glæde at se fuglene og planterne, der voksede på min vej. Jeg
husker en mo rgen, hvo r jeg gik gennem den hel t rosa lyng; pludselig
srod jeg ansigt til ansigt med en stor
ræv. I et glim t viste d en sine hvide
tænder, før den uden hast fjern ed e
sig med lange, smidige sp ring gennem lyngen. Disse robenede væsener, dem skal man ikke scole på.

Mine forældre var ikke tilfredse
med skolen og sendre mig i seedet [il
skolen i den lille by Nexø, lwilke[
var noge[ længe re væk. Vejen g ik
gennem en fis kerby; det var af en vis
berydning, for i den ne by lå huser,
hvor min eneste kammerat boede.
V i k nyttede os til hinanden fra den
første d ag i skolen: Georg Kruse var
lille og mørk, klæd t som fiske rbørn,

Klitter ved Dueodde.
I baggrunden t.v. Dueodde Fy1:
Foto: Colbergs Boghandel.
Bornholms Museum.
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K fitso .

m ed blå strømper, som hans mo r
havde stri kket, og halvlange bukser.
Men hans far var kaptaj n på redningsbåden, og for mig var det
noget, der talte. Han havde en lille
gård og fiskererten til en stor tørvemose, som . lå på vej til skolen.
Georg var som jeg optager af dyr og
planter; vi var altid sammen i de år,
vi gik i skole, lid t på afstand af de
and re børn. I timerne havde vi svært
ved ar koncentrere os. Den store tø rvemose ventede os jo, mens læreren
stod og talte om slaget ved Trafalgar.
M åske var der lige nerop nu en sror
gedde, der bed på den krog, som vi
havde sat ud. Om søndagen og i
ferierne strejfede vi vidt omkring,
iagrrog fuglene og fandt plan ter. Jeg
havde det store leksiko n, som hjalp
os til at bestem me alle vore fund.
Georg var så heldig at have ro både
ri! råd ighed, en ril mosen og en til
haver. Ja, havet spi llede en sror ro lle
i Georgs familie.
H an havde ti brødre, fem høje og
lyse som moderen og fem sm å og
m ørke som Georg. Georg var den
yngste. AJie hans brødre havde valgt
have r, og flere af dem var kaptajner
på srore sejlskibe. D et var rigtige
sømænd, som ikke kunne d rø mme
om at tage hyre på en damper. D en
gam le far havde også sejlet på alle
havene i sin ungdo m, men han var
m eget indeslu ttet. Kun når hans
sønner kom hjem fra rejse, fik han
munden på gled. »I unge! I tror ikke
på noget; I tror ikke engang på
skibsnisser. Husk, hvad der skete, da
jeg var kaptaj n på Sank ta C lara. Vi
lå en masse sejlskibe og ventede på
vind ud for Gibral tar. Jeg sov sødeligt i min kahyt, da nogen pludselig
greb fat i min skulder. O g der srod
skibsnissen med sin røde hue: »O p
med d ig, nu er vinden der«. Jeg så
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ham, so m jeg ser jer. AJie gik op på
dækket, og vi satte sejl. N æppe va r
sejlene oppe, før vinden kom, og vi
passered e Gibraltar længe før de
andre«.
Georgs fa r var en meget streng
mand , han havde slåer alle sine sønner: »M an skal adlyde og der straks.
En sømand som ikke adlyder, e r en
fare for skiber og lasten«. Nu er
fami lien spredt over hele verden , og
mange af dens medlemmer har vigtige stillinger. Den gaml e Kruses
metode var m åske god nok. M en
min kammerat Georg blev hjem me
og passede den gam le gård m ed bly-·
ruderne . T ørvegr avningen og fiskerier var nok fo r ham. H an er blevet
en betydelig ornitolog og kender all e
fiskene i Ø stersøen bedre end
noge n. Af og til misunder jeg h am.
Når jeg rænker tilbage, undrer jeg
mig over alr d et, v i vidste om dyrene
i områd er, og de iagttagelser vi gjo rde i de unge år. M en en dag skulle
vores viden vise sig begrænset. D et
va r sikkert omkring 1904, at jeg
under nogle unge po pler fan dt en
rede, de r var faldet ned på jorden .
Den va r ligesom vævet med hestehå r

Pungmejsens rede.

og planrefn ug h ist og her. Den m åtte være faldet ned fra pop lern e, nogle grene sad endnu fas r i den, m en
grenene var visne, altså fra sidste år,
for poplen havde blade, da jeg opdagede reden. Den havde en åbning på
siden og så ud til at have siddet fas t
under grenene. Ingen fugl i Danm ark laver sådan en rede. Der fo rblev en gåde for mig i mange år.
Længe efter besøgte jeg Camargue,
og der så jeg for første gang en rede
fra en pungmejse, en lille uanselig
fugl, hvis rede er bem ærkelsesværdig. Ler oval, fo rer med uld og plantetrevler sad den fast u nder grenene
på en tamarisk. Siden har jeg ofre
strejfet o m på Cam argue, og jeg har
ko nstateret, at min lille mejse er blevet sjælden. Sidste gang så jeg kun
to reder. Jeg rog den ene, so m va r
helt udvasker af regnen, der var kun
skeletter tilbage, et skeler af hestehår.
H er var reden fra Born holm, en rede
fra en fugl, hvis eksistens i Danmark
man aldrig havde påvist. M en det
havde raget m ig næsten et halvt
århundrede at iden tificere den. For
ro år siden fand t m an Aere reder i
Sydsverige og endda tæt ved København. Men der er m ig, der har gjo rt
den allerfø rste opdagelse af denne
m ejse, og det er jeg stolt af, lige så
stolt som var jeg den fø rste mand på
månen.
Jeg ved ikke, hvo rdan andre ser på
deres barndo m. For m ig står disse år,
hvor jeg opdagede verde n, som en
række lysende og solbeskinnede billeder fra et liv, so m ikke har været
helt fri for eventyrlige begivenheder,
hvor billederne fra mine tidlige år er
med i min bagage. M ine rankers pilgrimsrejse går altid ri! en lille sø ude

i klirrerne, langr fra alfarvej, omgiver
af ellerræer og rørv, hvor der voksede
blåbær og prægrige blomster i sa rte
farver. Det var mødesred for rrækfuglene. Der kunne jeg gemme mig i
tjørnekrattet og funde re over det,
som udfoldede sig fo r m ine undrende øjne. Alle slags ænder, brogede
gravænder, yndeftJde krikænder og
af og til vildgæs. H er holdt de hvi l,
inden de fo rtsatte deres rejse. Al le
nettede sig gru ndigt, som rejsende
der stå r af narroger. De badede og
forralte hinanden små historier. En
dag så jeg på en klinop på den
anden bred en rævs ubevægelige,
vagtsomme hoved. Nogle ænder
havde også set den: Tag jer i agt. D e
løftede hovedet og søgte sammen i
familier. I et nu fløj alle ænderne
bort. Ræven kiggede skuffet op i luften: »Åh, alt dette gode kød, en
skarn de kan flyve!« Den undersøgte
brinken lidt, man ved ald rig, mås ke
en efrernøler, men der var intet. Den
labbede lidt va nd i sig - der smager
vel også lidt af and og gik skødesløst
ud ti l andre gø remål.
En dag visre Georg m ig en smuk
skeand, som han havde skudt med
sin fars gevær. Han var 14 år og jeg
12. Jeg følte mig lidt underlegen.
Dagen efrer, det var juleaftensdag,
gik jeg forbi mi n dam : En hel flok
vildgæs. Jeg løb hurtigt hjem og plagede så længe, at min far til sidst gav
mig sit gevær, men kun en patron .
»Du ved godt, at man skal være 16
år for at få et gevæ r«. For at jeg ku nn e nærme mig dammen uden at blive ser, måtte jeg kravle gennem lyngen. Pludselig så jeg en stor hare helt
tæt ved; harejagten var forbi dage n
før, men skidr. M it skud gik af og en
h el sky af ænder fløj op. D a jeg korn
hjem med min hare, fik jeg en kø lig
modragelse, og m in far gav m ig min
sidste dragt prygl. Men trods alt var
der en smuk hare, som m in fa r vejede. »I 0 pund, det vejede du, min
dreng, da du kom til verden«. Der
var mit fø rste fo rsøg som krybskytte.
Senere har jeg hafr venner, som
udøvede denne kunsrarr; de var som
regel bed re til ar iagttage dyrene end
j ægerne i deres gamacher og homespuns.
En sø ndag strej fede min ven
Georg og jeg som sædvanlig om i
kli tterne og lyngen. På et ridspunkr
ser vi en stor fugl flyve op. ÅJ1! En

Øen La Cmnarque

i Rh612es delta,
Syd-Fm11!?rig.

hun-edderfugl. Der må være en
rede. O g ganske rigtigt, et æg lå helt
for sig selv i lyngen. Ingen dun.
Moderen var endnu ikke begyndt at
plukke sine dun for at skj ule sine
æg. Vi lod ægger være. Vi kom ti lbage flere dage i træk; stadig kun et
æg. En dag tog vi der, og jeg pustede
det forsigtigt ud. Fantastisk. Georg
afs tod srorsindet fra sin ret til ægger.
Nogen rid efrer vendte jeg tilbage
til stedet, hvor vi havde fundet vidunderer. På lang afsrand så jeg ligesom en underlig røg. Jeg nærmede
mig forsigtigt, altid forsigtig, når
man ikke ved, hvad det er. Det var
et kuld ræveunger, der legede yndefuld t i en hvirvel af dun. Vinden løfrede fnugge ne op, og de fire ræveunger snappede efter dem i luften. Et
ufo rglemmel igt billede! De åb nede
deres små gab, helt hvide af dun,
som børn der fylder munden med
frisk fløde.
Da jeg kom helt tær på, så jeg
pludselig rævemoderen. Hun havde
ikke set mig komme. Fra sit skj ul
havde hun kunn et se sine børn lege.
Nu tog de alle flugten. Dunene dansede, mens rævefamilien forsvandt
mellem kl itterne. Men jeg havde
fors tået, hvad der var sket: Edderfuglen havde lagt sine æg et andet
sted, h avde plukket sig for dun, og
rævene havde opdaget reden. Jeg
fan dt bare nogle æggeskal ler, som
var slikket helt rene, mellem lyngkvistene. Dunene fløj længe rundt
på stedet, m en vi fandr aldrig flere
edderfu glereder i o mrådet.
Jeg har endnu det grønlige æg, jeg
fandr den søndag. Jeg har lagt det i
er lædererui , og det har fulgt mig
overalr. N år jeg af og ti l åbner etuiet, ser jeg ræveungerne lege i en
hvi rvel af dun , og jeg ved , at jeg ejer
noget, som er mit alene.

Stranden var ød e, så langt øjet rakte; meget sjældent så man menneskespo r i sandet. En dag så jeg på
lang afs tand en mørk masse. Jeg
måtte se, hvad det var: E n stor sæl.
D a jeg var helt tæt på, opdagede jeg,
at den sov ru ngt, men den rrak vejret med besvær, og de grove hå r i
dens skæg vib rerede i solen. H er var
~enden fra C hrisriansø inden for
min rækkevidde. Jeg huskede, at d er
var nogle vragrester oppe i klitterne,
fandt et stykke af en svær egeplanke
og nærmede mig stille. Sælen sov
sradig. Slaget skulle falde lige bag
hoveder. I det øjeblik jeg hævede
planken, åbnede den øj nene; umuligt at slå. Et blik uden had, og et
blik af en an den verden standsede
mig. Vi så på hin anden et langt øjeblik. Jeg havde fornemmelsen af ar
have set derte blik før. Til sidst slæbte den sig med besvær ned mod
havet; ja, den måtte være syg. Jeg så
den dykl<e meget hurtigt, den stak
hovedet op og så længe på mig, som
om den havde glemt at forrælle mig
noget. Endelig dykkede den igen, og
jeg så den ikke m ere. Til mine dages
ende vil jeg tro, ae det var den san1me sæl, jeg mødte ti år før på skæret
ved Christiansø, sammen med den
gamle guldgraver.
Denne sæl fik ikke lov at dø en
naturlig død. Nogle dage senere
gjo rde er geværskud det af med den.
Den var gået o p på stranden, ræt ved
fiskerbyen; det var en gammel ha n,
hel t tandløs.
Om foråret kom en hel Rok traner. De cirklede i lufren, ret længe,
meget højt oppe. Man ku nne høre
deres mærkelige skrig, som klinger,
der krydsedes; de r var mindst hund rede. De slog sig ned i klitterne og
blev der hele sommeren. De var
m eger sky, og man kunne være hel}UL PA BORNHOLM
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dig at dem at se enkeltvis i en fo rdybning i kli tterne. H vor var d e elegante m ed deres grå ~erd ragt og
deres helt røde nakke! Hvad kunne
denne Aok finde af føde i de golde
klitter? Og hvorfor blev de d er uden
ar bygge rede? Georg og jeg kom til
den konklusion, at det var m eget
gaml e fugle, som va r vendt hj em for
sommeren. Senere forstod jeg, at det
tværtimod va r meget unge traner,
som endnu var fo r u nge til at yngle
og so m tilbragte deres ungd om i disse vi lde og fortryllede omgivelser.
H verken Georg eller jeg brød os
om at gå i skol e. H eldigvis havde vi
en fritime midt på dagen. Her gik vi
alrid ned ri! havnen for at spise vores
m ellemmad. Fiskerne kom ind med
deres fangst. Der var fiske rn e, der
afslørede havets hemmeligheder og
forråd for øj nene af os. Men den
store begivenhed va r hjemkomsten
af havnens eneste sro re langturssejlskib, den tremaseede skonnert
»Anne-Marie«. Når den kom fra
Sydamerika, hjembragte den en
skildpadde og en blå papegøje, og
når den vend te hjem fra M adagaskar, en grøn papegøje og en skildpadde i en anden faco n. Men en dag
hændte noget ganske særlige, som
man talce om længe efter. En skonnert gled ind i havnen; pludselig så
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vt en neger på dækket, en n gc1g
neger. H an havde tørklæde og en
ternet kasket på og crak roligt i et
tov uden a t tage no tits af os. Vi va r
alle hele forbløffede og begyndte ae
skændes om, hvem der havde ser
ham først. Vi var meget optaget af,
hvad vi havde set, da vi kom tilbage
ri! skolen. Før læreren kom, måtte
jeg som klassens regner lave en tegning til dem, d er ikke havde været
nede ved havn en. Dee var lide besværl igt ar tegne en neger med kridt
på en sort tavle. Da vi fortalte historien cil læreren , udtrykte han skepsis, men da timen var forbi, rog han
cyklen og forsvandt i retning af havnen. D erhjemme var min fa r overhoveder ikke im poneret. Dengang
han sejlede, havde han set en
negerkvinde, sro r so m en tønde, sælge bananer i Balrimore. Min ven
Georg havde h eller ikke heldet m ed
sig. H ans far havde losset træ i D akar, d er havde d er kun været negre;
negerkvinder bar planker og kastede
brystet over skulderen for at rage
vægten af p lankerne.
I steder for ar gå hjem og læse lekti er tog jeg ofte ud på havet m ed fiskerne. Jeg va r sto r af min ald er, og
jeg kunne rrække sildegarnen e op.
Jeg drømte om ar være med til der
sto re fiskeri, laksefiskeriec, d er især

fandt sted om vinteren fra d æksbåde. Der varede længe, før mine forældre lod mig deltage i dette barske
fiske ri. Endelig, en iskold nat i januar, stod vi ud af vores li lle havn med
alle sejl sat. Vi m åtte krydse for ae
komme ud til stedet h vor linerne var
sat ud. D er var langt ude, og ved
d aggry var vi m eget langt fra land .
Da vi nåede ud til der fø rste sted,
hvor rræbøjer med er lille Aag og
rækker af kork Aød og markerede
steder. Kun en k rog på hver line
med en sild so m madding. Alle
fa ngstredskaber var anbragt med
pæn afstand indbyrdes og på række.
Man skulle være en god sømand for
at krydse fra en række til den næste.
D en gamle skip per Lau sad ved
roret. Man undersøgte flere li ner,
ingen laks. Vinden var raget cil og
jaged e d e grå skyer over er so rt hav
m ed hvide bølgekamme. En sibirisk
sne piskede os i ansigtet. E ndelig en
laks. Den ga mle Lau så d en på lang
afstand og gav roret til en ung fisker.
Ko rkrækken var forsvundet, og
bøjen krængede.
»D en må være scor«. Lau med der
grå skæg og guldringene t rak i linen
og gav sig st raks til at sværge på, ar
det var dj ævelen selv, der havde bidt
på krogen. Jeg gjorde mig hele lille
for ikke at distral1ere ham; båden

rullede, og vi m åtte hage os fas t for
ikke ar blive kaster i havet. Sejlene
kl askede, og bølgern e væltede ind
ove r dækker. D en gaml e bandede
ikke mere. Nu gjaldr d er kampen
m ellem ham og lal<Sen, in tet andet
eksisterede. H an bed sig i overskægget og rrak lidr i linen og lod
d en ige n gå ud. D er gjald r om ar
h olde fast uden at fare for hård t
frem. Båden dansed e en skæv d ans,
o g der begyndte at da nne sig is på
d æk og lø nni ng. Pludsel ig så jeg laksen vise sin lysend e sid e i det sorte.
vand, og som et lyn forsvandt d en
igen. D er føltes som gik der en evigh ed, før vi atter så den, men det blev
d en sto re laks' sidste kamp. D en
havde haft sin faste base i årevis på
sildebankern e i Østersøen, den var
u nd sluppet sælerne og fiskekrogene,
al le årene var den svømmet op ril
vandlø bene i Sverige eller Finland
for at gyd e. D en ville tilbage til sin
egen verden dybt ned e, men d en
gamle mand deroppe med skægget
fuld af snefn ug, i stormen, holdt
h am fast med sin sidste fiskekrog.
D en var ved ar tabe kampen og viste
oftere og oftere si ne strålende flotte
sider. E n sidste anstrengelse, den
h avde nær væltet den store skud e, da
en and en fisker tog fat og begge
hang ud over rælingen fo r ar trække
fangsten op.
D en lå besejret på d ækker! Er
u forglemmeligt syn. Den funkled e i
b lår og hvidt, flakkende stråler
kastedes ud i snestormen. End n u et
syn der blev en d el af min bagage.
Senere i mit liv har jeg ser smukke
juveler, men intet kan m åle sig med
d enne laks på 45 pund , so m vi fan ged e d enne iskold e dag, 10 mil øst
for Bornholm.
Vi fa nged e yderligere ro mindre
laks, herefter kæmpede vi hele natten mod snefygningen, inden vi nåed e i havn næste dag. Båden havde
.ffier ispanser, og skipperen istapper i
skægget. D a laksen blev raget op af
lastrummet, var den berøver glansen
fra i går; nu var der bare en laks,
som man ser d en hos fiskeha ndleren.
Der va r ikke noget, der adskilte d en
svenske stenhugger fra de andre
m ænd, der arbejded e i stenbruddet.
M en d enga ng gen kendte vi drenge
ham st raks, når han kom ud fra

stenbruddet sammen med sine
arbejdskammerater. D er blev fo rtalt
så m ange h isrori er o m ham , ar vi
altid sp urgte hinanden, hvad han nu
vi lle finde på. H an d rak tæt, men
d et var norm alt for dem , der arbejd ed e i stenene. H vad d er var mindre
normalt va r, at han sprang i vandet,
hve r gang han kom ned til havnen.
Med eller uden tøj, d et va r lige
meget. H an svømmede so m inge n
and en. Fiskerne påstod, at han måtte have haft en sæl i fam ilien fo r at
kunn e svømme så overlegent. M en
d e så al ligevel skævt til ham. En dag
- her må det siges, at han havde
druk.ker mere end sæd vanligt - havd e han ladet sig falde i havnen fuldt
påklædt. D er lignede ham godt nok,
men i sted er for at svømme, råb te
han om hjælp, so m om han var ved
at drukne. D e gode fiskere løsned e
fortøjn ingen på en båd og ville redd e ham. Men da de nåede hen til
ham, dyk.ked e han ned under båden
for ar dukke op midt i havnen og
igen råbe: Hjælp! Fiskerne havde
forstået og lod ham råbe. Men d e
lovede ham en ordentl ig omgan g,
når han igen befandt sig på landjorden.
Samme svensker boede ret langt
d erfra i er lille h us ved havet. Når
han havd e fået fo r m eget af den
gode akvavit, gad han ikke gå hjem
til fods. Af sit tøj og sine træs ko
lavede ha n en bylt, so m hans kammerater bar hen til hans kone, mens
han tog ud at svømme, o fre midt
om natten, h vorefter han ko m hjem
igen helt nøgen og ædru. Disse
bedrifter gjorde sto rt indtryk på al le,
og d et må siges til hans fordel, at
han havde redd et fle re fra ar drukne.
Men d en måde han fa ngede vild ænder på, va r legendarisk. Når han så
en Aok på haver, nærmede han sig
forsigtigt - dykkede er godt stykke
før - greb æ nderne i fødderne og
vred halsen over på dem under vander. Af og til fik han fat i et par stykker, før flokken fløj væk. Når han
skulle tilbage, havde han ofrets næb
mellem tænderne og kastede kroppen over skulderen.
H an fik aldrig råd ril at købe en
båd, men han fiskede al ligevel. Han
lagde sit bu ndgarn ud i sin kones
sto re blå balje og skubbed e d en fo ran sig langs med kysten. O m aftenen satte han linerne ud, og fø r han

gik ud i stenbruddet om morgenen,
trak han dem op igen, ofte med en
god fangst. Det blev hans endeligt
en sommermorgen . H ans kone så
baljen danse på bølgern e, men kun ne ikke se mandens hoved. En båd
gik ud, man fandt stenhuggeren
druknet, helt vikler ind i li nerne og
med krogene sidd ende fast i sig.

Et år fik vi besøg af en professor fra
København. H an havde nogle studerende i naturvidenskab m ed sig for
at indvie dem i d en lokale fauna, så
rig og så va rierer. Jeg tog ud sammen
med d em. Jeg opdagede hu rtigt, at
d isse unge menneskers viden var
begrænset, og professo ren læ rte mig
hver gang noget, so m jeg ikke vidste. T il sidst beskæftiged e han sig
mere m ed mig end med sine elever.
H ver ga ng han kom , havd e han
bøger m ed til mig om planter og
dyr, bøger so m jeg slugte begærl igt.
H an spurgte mig ud om alt, hvad
jeg havde set siden hans forrige
besøg. Sidste gang han kom, tog han
min fa r til side: »D en dreng må
absolut studere naturvidenskab i
København, han har en iagttagelsesevne ud over der sæd vanlige«. T il
sidst tog min far mi g med til
Kø benhavn; vi gik op på Zoologisk
Museum, og min far talte med konservatoren. »Nej, jeg kan forsikre
D em 0111, ar disse smdier ikke fø rer
til noget. V i er kun to i Danmark,
der kan leve af det, mig og min ass istent«. Da vi kom hjem efter d en ne
rejse, lå d er er b rev til m in far fra
M arineministeriet. En and en stilling
ventede. Det var igen i J ylland og
arrer ved Nord søen.
En dag hen imod slutnin gen af
sommeren fo rl od vi vores hus. Jeg så
tranerne cirkle høje oppe over klittern e. Snart ville de begynde deres
vinterrejse, og snart ville Bo rnh olm
forsvinde d ybt under deres vinger.
O gså for os forsvandt øen i natten,
d a vores damper satte k urs mod
København.
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Bornholms Musikforening
1901-2001
Bornholms Musikforening kunne i december 200 i fejre i 00-års jubilæum. Det h11r givet foreningens tidligere formand (19 75 - 2002), forhenv1erende postmester i Ronne, ERIK HANSEN
anledning til at gennemse den gmnle protokol.
Det er der kommet en morsom artikel ud af Gennem referater afen rtekke notater og forbindende tekster tegnes et billede afforeningens historie gennem en nekke sigende og pittoreske
detaljer. js.

der nittende århundrede var
offentlige koncerter med klassisk
musik ikke almindelige på Bornho lm, men af og til dukkede dog en
kunstn er »ovrefra« op og afholdt fo r
egen regning en koncert. D er gjorde
f.eks. den kendte operasanger H arald C hristo ffersen , der efter 25 år
på Der kgl. Teater tog sin afsked i
1893 og derefter gennem Aere år gav
mange koncertaftener i provinsen.
Der var altså en vis musikinreresse
på øen, og i m ange bo rgerhjem havde det »opretstående« en frem rrædende plads og blev flittigt trakteret,
så hen mod slutninge n af århu ndreder opstod tanken om ar danne en
musikforening, der skulle ku nne
påtage sig ar arrangere koncerter
med professionelle kunstnere, og
den 29 . november og 2. december
1901 kun ne man i de bornholmske
dagblade læse en indbydelse til er
møde fredag aften den 6. december
kl. 8 på Rønne T heater, hvor man
ville und ersøge muligheden for at
stifte en musi kforening. Tegningslister ville væ re fremlagt i de to boglader ved St. Torv i Rø nne, Colbergs
og Frits Sørensens.
D en sto re annonce var indrykket
af fem initiativtagere og var nederst
forsyner med navnene på 53 mere
eller mindre kendte borgere, der
støttede ideen. Blandt de fem personer bag fore ningens stiftelse, va r
Rigmor Elna Thorvø rd Smidt født
Løvendalll (1865-1941} nok den
drivende kraft og den eneste i kredsen, hvis navn endnu huskes af mange. H un va r en begavet pianist, der
også var i besiddelse af en god sangstemme (alt), og i de første mange år
m ed virkede hun ofre ved forenin-
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ge ns koncerter - både som solist og
akkompagn atør. M ange rønnebørn
fik d engan g klaverundervisning i
hendes hjem på Svanekevej i Rønne.
Som ga ns ke ung giftede hun sig i
1886 med den noget ældre Mads
Mathiese n Smidt (184 1-1924) Bo rnh ol ms Tidendes navnkundige
redaktør 188 1- 1912. Det blev et
lykkeligt ægteskab mellem to jævnbyrdi ge personligheder, der sammen
og hver fo r sig kom til ar markere sig
så stærkt på mange forskellige områder, ar parret sagtens kunne være
em ner fo r en selvstændig artikel.
En anden af 1n1t1anvtagerne
var fru m an ufakturhandler M arie
Svend sen, d er o gså var en habil pianist. Ligesom Rigmor Smidt havde.
hun en god sangstemme (sopran}.
D a Born ho lms Musikforening i foråret 1903 fik d an ner er blandet kor
(seks damer og fem herrer}, var d e to
nævn te damer selvskrevne.
De tre øv rige stiftere var herrerne:
Købmand Waldemar Holm , der
drev manufakturhandel i Røn ne,
adj unkt I. Th. Aasted fra Rønne lærde Skole, som den hed dengan g, og
am tsforvalte r H. H . Lerche.

FOREN INGENS STIFTELSE OG
VIRKSOMHED 1901 -19 13
Forsaml ingen blev enig o m at danne
Bornho lms Musikfo renin g, og den
stiftende generalforsam li ng godkendte vedtægterne, der indledningsvis fastslo g: »Fo reningens Formaal er at vække og frem me Interessen fo r god Musik her paa Øen ved
at afho lde Koncerter til dels med
musikalske Ku nstneres Medvirken«.
I vedtægternes § 1 fas tslås der, ar

fore ningen så vidt mu ligt skal afholde mindst tre koncerter årli gt, og
§ 2 fastsatte det årlige kontingent til
5 kr. Beløber kunne dog deles på to
terminer - pr. l. januar og 1. juli og medlemskabet gav ret ti l to billetter til alle foren ingens koncerter.
Unægteligt favorable vil kår!
Generalforsamli ngen valgte, ikke
overraskende, de fe m initiativtagere
til den fø rste bestyrelse, der ifølge
§ 3 netop skulle bestå af fem medlemmer. Overlærer Eggert C. Tryde
blev foreningens fø rste revisor.
Umiddel bart efter generalforsa mlingen ko ns ti tue rede bestyrelsen sig
med amtsforvalter H. H. Lerche som
forma nd og købmand Waldemar
Holm som kasserer. Adj unkt I. Th.
Aasted må have været sekretær, for
det er ham, der det førs te år har ført
protokol len.
Om det førs te bestyrelsesmøde er i
protokollen noteret fø lgende: »Den
7'd e Februar 1902 afhold tes Bestyrelsesm øde, hvor sam tlige Bestyrelsesmedlemmer var tilstede. Formanden gav Meddelelse om, ar Rektor
Koefoed havde stillet Den lærde
Skoles Syngesal til D isposition for
Forenin gen ti l Indøvelse af Sange, at
Damekoret under Fru Wittrups
Direktion nu henlagde sine Øvelser
ti l Salen samt at indledende Skridt
ti l Dannelse af et H errekor vare
gjo rte; der var dog endnu k un
prøvet og antaget 6 H errer. M edlemstallet var nu 150. Da Den lærde
Skoles Gymnastiksal derefter blev
for lille til Afholdelsen af Ko ncerterne, ved toges der at fo rhandle med
Teatrets Bestyrelse o m Leje af Teatret til dette Brug. H ertil samt ti l at
sørge fo r Indretning af Teatret som

Koncertlokale og i der Hele at foretage der fornødne hvad angaar der
ikke-m usikalske til Koncerternes
Afholdelse - hele der ydre Apparat
ved disse - valgtes Adjunkt Aasred
o g Manufakturhandler Holm , dog
ar Udvalget konfererer med Formanden om Udgifte rne herved , før de
a Aioldes, og at Formanden ud færdiger alle Bekendtgørelser. D e to
Loger ved Scenen forbeholdes Besryrelsens Medlemmer personlig og de
Personer, som Formanden i Foreni ngens Inreresse maatte give Adgang
hertil. Der vedtoges at tilstille
Redaktionerne
for
Bornhol ms
Tidende, Bornholms Avis og A mrsridende samr Bornho lm s D agblad
endvidere Rektor Koefoed og Byfoged Olivarius 2 Fribilletter til hver af
Foreningens Koncerter. D er bestemtes, ar hvert M edlem har Ret ti l, forsåvidt Plads haves, ar regne sig forlods for indtil 2 Eksrrabillerrer a
1 1/ 2 Kr., og at derefter tiloversblevne
Billetter sælges paa Koncertdagen a
1 1/z Kr. (Signeret): Lerche, Rigmo r
Smid t, Marie Svendsen, Aasted«.
På næste side i protokollen beskrives foren ingens fø rste koncert, der
afholdtes mandag 17. m arts 1902 på
Rønne Thearer under medvirken af
violinisten kgl. kapelmusicus Anton
Svendsen. »Hans Vederl ag var 100
Kr. + Rejseomkosminger 15 Kr. « og
sangerinden Sigrid Kreyenberg blev
hono reret m ed »... 50 Kr + Rejse 15
Kr. « - fru Rigmor Smidt fra bestyrelsen akkompagnerede. Omkring
rejseomkosmingerne ka n det o plyses, at en returbillet KøbenhavnR ønne i 191 2 kostede 13 kr. Så man
m å gå ud fra, ar der i 1902 - ri år

før - også har været lidt ti l overs ril
fortærin g.
I øvrigt noreres der: »Rønne Theater var i Anled nin g af Aabningshøjrideligheden festligt deko reret« (og)
»Koncerten begyndte 7 Minu tter
over 7 112 og var fo rb i 9 1/4«.
Endvidere nævnes det, at der til
190 medlemmer efrer vedtægterne
var udleverer 380 billetter, hvil ket
ryder på, ar formandens pr-virksomhed i de seks uger, der var forløber,
siden han påtog sig opgaven ved
bestyrelsesmøder i februar, må have
båret frugt, idet medlemstallet synes
at være steger m ed ikke mi nd re end
40 personer. D er hører m ed til billeder, at man havde lånr Den lærde
Skoles flygel. To brandvagter og en
politibetjent var mødr officielt. Garderoben, der var indrettet i gangen
og i restaurationslokalet, kostede 10
øre, men - som der hedder - desværre undlod mange at betale.
Ved foreninge ns anden koncert
22. maj 1902 medvi rkede foruden
flere lokale kræfter også kgl. kammersanger H elge Nissen, der dengan g var D er kgl. Teaters store bassanger. Ved denne lejlighed havde
man rilsyneladende strammer den,
idet man havde lånr både Den lærde
Skoles og formandens flygel.
Om den fø rste sæsons tredie koncert, der fandt sted 26. sept. 1902
under medvirken af cellisten Paulus
Bache og sangerinden Elna Hornemann, har protokollen følgende ar
fortælle: »Fru Hornemann og H err.
Bache fik hver Kr. 100 i Honorar o g
i Rejseomkostninger Kr. 15. Ved de
Erfaringer Bestyrelsen havde indhøstet m ed H ensyn til »Acustiken« i

Købmand (manufa!eturhandfe1)
Waldemar Holm (1857-1916).
Indehaver afMessen, St. Torvegade,
Rønne.

Rønne Thearer, hvor Tonerne lød
tilslø rede særlig un der Midtlogen,
forsøgte man denn e G ang Rønne
Forsamlingshus d er viste sig som et
særdeles heldigt Koncertlokale i
enhver H enseende, desuden var der
bed re Plads således at der »tiltros«
for at Medlemsanraller var steget
med 5 Medlemmer - 10 bill etter siden sidst kun de man dog sælge 40
Billetter a l ,50 mod 28 og »enda«
var der rigelig Plads ... «
Der er morsomt at lægge mærke
til, at købmand Waldemar H olm,
der har skrevet referatet, al lerede
havde tager bolle-åer i brug, næsten
er halvt århundrede før vi fik retskriv ningsreformen i 1948 .
Inden generalforsamlingen 9. jan.
1903 var formanden, amtsforvalter
Lerche, flyttet ril Holbæk, og der
blev i stedet adjunkt Aasred, der
indledte og aflagde beretning. Af
særlig in teresse fra dagso rdenen kan
nævnes bestyrelsens forslag o m at
ændre opkrævningen af kontingentet (5 kr.) to gange årlig t ti l en gang
- virkelig er forsøg på ar rationalisere. Der affødte dog stor uro og heftig diskuss ion, som di rigenten, postmester H ans S . Smid t, havde sit hyr
med at styre. Bl.a. blev fremført, at
man ikke kunne pålægge medlemm erne en sådan økonom isk byrde.
Forslaget blev forkastet.
På generalforsamlingen 23 . februar 1906 prøvede besty relsen
igen. D enne gang med et forslag
om, ar ko ntingentbetalingen efter
fri t valg kunne betales på en gang
før årers fø rste koncert - eller i to
rater med an den halvdel af de 5 kr.
fø r anden ko ncert. D er var til
beslutning ikke mødt tilstrækkeligt
m ange med lemmer, så forslaget blev
fø rst vedtaget af en ekstraordinær
generalforsamling i den følge nde
måned. Der lange tillø b til endelig
vedtagelse viser m ed tydelighed, at 5
kr. dengang var »en slags penge«.
Indtil 19 I 3 havde man klaret sig
med at låne Den lærde Sko les flygel.
N u fandt bestyrelsen, at dette instrument ikke længere var egner ti l
solistfremfø relser, og det blev besl uttet at søge indkøbt er nyt. Helt nyt
blev det nu ikke. Instrumen tet, der
var lidt brugt, »... m en af Fabrikken
sar i saa udmærket Stand, at der m aa
siges at være saa godt so m nyt«, blev
købt hos Ho rnung og M øller på
}UL PA BORNHOLM
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meger moderace beringelser. Ved
indsamling blande medl emmerne og
afholdelse af en koncerr med lokale
kræfrer søgre man at rejse den fornødne kapiral. Men det blev alligevel nødvendigt med et lån i Bornholms Sparekasse, som man regnede
med at kunne fo rrenre og afdrage
ved at leje flygl et ud.
FØRSTE VERDENSKRIG GAV
PROBLEMER. FORENINGEN
TÆT PÅ OPLØSNING I 1933
Krigen mærkedes på flere m åder i
Dampskibsselskabet
foreningen.
havde indføre dagsejlad s, hvilker
vanskeliggjorde rejser ti l o g fra
Bo rnh olm - og i flere tilfælde meddelte kunstnere, man he nvendte sig
til, at de på grund af faren ikke
ønskede ar rejse.
D yrtiden begyndte også ar ku nne
mærkes, og ved to generalforsamlinger fik man i 1917 ved tager at hæve
det årlige kontingent til 6 kr. , og i
1919 blev man atter tvunger til ar
forhøje m ed 50 pct. ril 9 kr., der dog
blev delt i to halvårl ige term iner a
4,50 kr. I 1920 bevirkede sømandsstrej ken, at man først ku nne holde
koncert i september. Økonomien
var nu så anstrengt, ae sæsonens sidste koncert måtte afholdes ud elukkend e med lokale kræfrer.
Ved er bestyrelsesmøde 23. sep t.
1916 blev det oplyst, at flyglet, der
var anbragr i Rø nne Forsamlingshus
lille sal, havde været åb net med en
fremm ed nøgle. Det nødvendiggjord e isættelse af en mere kompli ceret
lås.
29 . sept. 192 1 optrådte kgl. operasangerind e Lilly Lamprecht i Bom -

holms Musikforening. Hun var en
meget kvik og skrap pige - som på
D er kgl. Teater kunne fi nde på at
sige ring, so m gang på gang bragte
hende i kon fl ikt med kolleger og
ledelse - me n samtidig en stor
kunstner, så d a hun o m kring 1930
blev afskediget - angivel igt ford i
man skulle spare - vakte det opsigt
og forbitrelse i d en musikalske verden. Hun havde i øvrigt en vis tilknytn ing til Bornholm, idet hu n i
adskillige år havde sommerhus i
Snogebæk.
Ved koncerten i Rønne optrådte
hun sammen med noget så fo rn emt
so m en kejserl ig kammermusicus,
Johan Nilsson.
Foren ingens 25 års ju bilæum blev
fejret 6. d ecember 1926 med en
ko ncert. Man havde drømt om et
symfoniorkester, m en måtte afstå af
økonomiske å rsager og nøjes m ed en
blæserkvi ntet - for medelst 500 kr. +
fri rejse og opho ld. Efter koncerren
havde bestyrelsen arrangerer fællesspisning, deltagerne betalte dog selv.
Men m an havde ind budt amtmand
Ove Koefoed og rektor M . C. Koefoed -- begge med fruer.
D er var stillet forslag om at indstille de to fruer Rigmor Smidt og
M ari e Svendsen til æres medlemmer
so m tak for d eres store indsats fo r
fore ni ngen siden stiftelsen, men begge frabad sig æ ren.
l Maj 1927 m eddelte værten i
11lnduscrie11<c, at han var utilfreds
m ed, at fore ningens flygel stod i
restauranten med et g rim t tæppe
over. D en egentlige baggru nd var nu
nok, ae det va r konstaterer, at flygler
uden tilladelse havde været anvendt i

Adjunkt (senere lekto1)
fllgvmd Theodor Ansted

(1 855-1923).
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forbindelse med dans, og som d et
anføres i protokollen, noget så formasteligt ville bestyrelsen ald rig tillade. M an havde påtalt det over for
værten, og så var han blevet »mopseccc .
Ved generalforsaml ingen 17. jul i
1928 ø nskede fru erne Smide og
Svendsen ae træde ud af bestyrelsen
efrer 27 års virke og »Formanden
udtalte en Tak cil de to afgaaede
Damer for deres trofas te og gode
Arbejde i Foreningens Tjeneste,
hvortil Forsamlingen slutted e sig«.
I 1931 henledte bestyrelsen ved
generalforsamlingen 2. sept. opm ærksom heden på et problem , d er
siden med mellemrum er forekom met - et d alende m edlemstal. Dengang havde medlemstallet scor
betydning, idet kontingentet også
gav adgang til kon certerne. Siden da man indførte, ae medlem merne
skulle betale for bi lletterne - har
problemet ofre været, ae d e ikke
m ødre ti lserækkelige talstærkt frem.
Kassebeholdni ngen var i øvrige gået
i debet, men det klarede bestyrelsen
elega nt ved ae overføre 70 kr. fra et
flygelregnskab, der gik tilbage til
19 13, så kassereren kunne præsen tere en kassebeholdning på 20 kr.
AJiered e i 1927 havde ma n søgt
støtte hos Antikvar Carl Juli us Petersens Hjælpefond, d a kunscnerhonorarer nu havde nået en sådan stø rrelse, ae d er blev nødvendige med ti lskud. Man søgte dog ikke hvert år,
fø r man under sidste krig fik mulighed for ae søge støtte i Den kulcurelle Fond. Siden har musikforeningen
hvert år faer offentl ige tilskud - m en
beklagel igt nok ikke så meget, som
bestyrelsen ø nskede.
I 930'ern e var en vanskelig tid
med arbejdsløshed og ø ko nom isk
kri se overalt i de vestlige lande - fo rhold som også ramte foreningslivet
generelt. Og i 1933 var man nåe t så
vidt, at bestyrelsen ved et m øde 2.
nov. besl u u ed e at indkalde ti l en
ekstraordinær generalforsam ling ti l
afholdelse 16. nov. m ed d et ene
punkt på dagso rdenen: »Foreningens
Opløsningcc .
D et blev oplyse, at medlemstallet
var 98 112. D et m ed halve m edlem mer kan forklares med, at nogle kun
betalte halvt kontin ge nt, og d e fik så
ku n en billet til hver af sæso nens
koncerter.

Forsam lingen kastede sig nacurl igvis, da fore ningens fortsatte eksistens
stod på sp il, ud i en li vlig debat, o g
der kom mange forslag om nye aktiviteter og tiltag på bordet. Nogle talte for, ar man skulle p røve at appellere mere til ungdommen ved at
fremfø re moderne musik - sågar
pzz.
Der hele end te m ed, at bestyrelsens fo rslag om opløsning blev nedstem t, hvad der dog - forbavsende
no k - ikke fik den samlede bestyrelse ril ar gå. Tre medlemmer fortsa tte,
og er af disse, overretssagfører Th. P
J . Thaarslund, blev endda ny formand og fungerede i øvrigt helt
frem ti l 1952.
FORENINGEN GENNEM D E
FØLGENDE ÅR - TIL 50-ÅRS
JUBILÆET I 1951
I 1936 havde man problemer med
upassende kamevalsdekoratio ner i
»Industriens« sal, og generalfo rsam li ngen pålagde bestyrelsen ar sørge
for disses bortfjernelse af hensyn til
en værdig ramme o m fo reningens
koncerter.
Medlemstallet var i 1937 steger til
262. De følgende år steg og faldt
der, men lå i årene 1948-1956 på
omkring 400. Under A nd en Verdenskrig havde bestyrelsen, som det
var tilfældet under den første, stort
besvær med at få kunstnere til at rejse til øen . Er år kunne man således
kun afholde en koncert og opkrævede derfo r kun halvt kont ingent.
I l 945 opgav man - og der er ganske mærkeligt, at der ikke var sket
fø r - den ga mle o rd ning, ar der relativt lave ko ntingent også dækkede to
billetter til hver koncert, og man
besluttede, ar medlemmerne var
pligtige til at aftage mindst en billet
- og herfor erl ægge 2,7 5 kr.
Foreningens 50-års jubilæum i
decem ber 1951 blev den 13. nov.
fejret med en koncert med den
berømte ameri kanske sa ngerinde
A nne Brown.
Efter koncerten samledes man på
»Industrien« til en festmiddag (eller
fællesspisning) som bestyrelsen havde arrangerer, men som det hedder i
protokollen: »Der m ødre kun ca.
40, men disse tilbragte et par hyggelige timer sammen«. Bestyrelsens
skuffelse anes gennem dette norar.
Måske skyldtes der ringe frem møde,

Ægteparret
redaktor Mads
Mathiesen Smidt
(1841-1924) og
pianist og musi!?jhedagog
Rigmor Smidt
(1865-1941).

at medlemmerne selv skul le betale
rraktemen ret?
T ID EN FRA 5 0- TIL 75-ÅRS
J U BILÆET (1952 - 1976)
Gennem de første 50 år blev protokollen ført nærmest forbilledligt
med mange derailler og personoplysninger, men det blev i en årræl<l<e
ikke videreført. H vad der skete i fo reningen fra 1956 til 1963 blev fø rst
i der sidstnævnte år resumerer temmelig summarisk - og i årene
1964-1975 er protokollen slet ikke
før r.
I 1975 var musikforeningen, som
der var tilfældet 40 år tidligere, nået
til en skil levej . Forenin gen havde
»sovet« i sæsonen 1974/75, og bestyrelsen besluttede ved et møde hos
for manden, lektor P H o lst-Jensen ,
10. sepr. at foreslå foreningens
ophør. Som begrundelse anførtes
» ... der exceptio nelt lave frem m øde
af medlemmer til de sidste ko ncerter«. Ved den efte rfølge nde generalfo rsamling 23. sept. talte flere medlemmer for fo reningens fortsa tte beståen, og fo rslaget faldr. Stemmerne
stod 7 for opløsning, 8 imod. Som
der ses af tal lene var kun 15 medlemmer, incl usive bestyrelsen, mødt
frem, og det skønt dagso rd enens
dystre baggru nd og indhold havde
været forhåndso mralr i øe ns to aviser.
Men den ne gang tog bestyrelsen
konsekvensen af nederlaget. C itat:
»Gene ralforsamlingen blev nu suspenderet i 5 minutter, i hvilke der
blev holdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Som et resu ltat heraf m eddelte bestyrelsen, at den stillede sine

mandater til rådighed med und tagelse af Bent Kofoed, der so m kasserer erklærede sig villig til ar fortsæ tte
og dermed varetage kontinui teten.
Ved den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling valgte 19
frem mødte medlemmer en ny bestyrelse, der um iddelbart efter ved er
bestyrelsesmøde konstituerede sig
med m ig som fo rmand, adju nkt
Mogens Svendsen, sekretær, am tsskatteinspektør Benr Kofoed, kasserer, samt musikpædagog H arrie
Andersen og gymnasieelev C laus
Schnoor. Og dermed begyndte en
ny æra i foreningens histo rie - og
den nye besty relse tog far med friske
kræfrer.
En af de fø rste opgaver var 75-års
jubilæer 6. dec. 1976. Man begyndte fej ringen aftenen før i Set. N ikolai
Kirke, hvor »Musik og U ngdoms
Sym fo ni orkester« gav ko ncert - dirigent Ib Eriksson og solist H enrik W.
Larsen. Program met indled tes meget
passe nd e med Brahms' Akademiske
Festouverture, der fulgtes af Mozans
Obokoncerr og D voraks Syvende
Symfoni.
Morgenen efrer på selve »fødselsdagen« nedlagde fo rmanden og kassereren blomster på fru Ri gmo r
Smidrs grav på Rønne Kirkegaa rd.
GENNEM 25 AKTIVE ÅR FREM
T IL 100-ÅRS JU BILÆET
De seneste 25 år, der sto rt set falder
sam men med m in fo rman dsrid, har
været præget af ro omkrin g fo reningen og dens virksomhed, selv om
gamle problem er stadig ikke er løst.
Medl emsrilslumingen er n u so m ti dligere for ri nge ved koneen erne.
JUL PA BORNHOLM
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Bestyrelsen d røfter naturligvis dette
løbende; m en den sam me fremgangsmåde, som man talte om ved
et bestyrelsesm øde i 1929 kan næppe anvendes i dag. Dengang foreslog
man, at der skulle rettes henvendelse
til borge re på østlandet, der var i
besiddelse af et automobil.
Ind imellem er der dog opstået
heftige diskussioner f.e ks. omkri ng
betingelserne for afholdelse af ko ncerter i øens kirke r og enkel te andre
emner - og økonomien har ofre
være t ans trengt, selv om man gennem riden har modeager værdi fuld
større fra Bornholms Sparekasses
Fond, pengeinsci cu ccerne og Bornholms .Amt.
Ved generalfo rsamlingen 4 . sept.
1985 indvalgtes Kirs ten O lsen i
bestyrelsen og overtog straks efter
sekretærposten - der m ærkes i protokollen, der herfra er føre m eget
omhyggeligt - dækkende, velskrevet
og overskuelig.
Perioden har bude på et store antal
kon certer - hele op cil syv i løber af
en sæson, 1988/89, der indled tes
m ed en velbesøgt solokoncert i Aa
Kirke 24. okc. , hvor komponisten
og pianisten H erman D. Koppel
spillede fo r et begejscrec publ iku m.
Koncertrækken sluttede 30. april
m ed Bornh olms Amacørkor.
D en em inence russiske pianist
Gi ta Arlasm ann spillede 28 . okc.
1997 i Aa Kirke. Der blev hendes
sidste koncert, idet hun kort efter
sin hjemkomst cil Moskva blev ramt

af pl udsel ig sygdom og døde i januar
1998.
Aalbo rg Symfonio rkester gav 23.
nov. 2001 i anledning af fo reninge ns
100-års jubilæum ko ncert i Ser.
N icolai Kirke, Rønne, og på hundredeårsdagen 6. dec. kunne man i
sammenhæ ng med en reception på
Rønn e T h eacer høre der samme
repertoire, som blev spillet ved foreningens allerførste ko ncert 17.
marts 1902.
Ud over de allerede o m talte har
musikforeningen i løber af de 100 år
haft besøg af mange kend re kunstnere. H er følger nogle navne fra den
lange række: C ellisten Agga Fri csche
og tenoren H.F. Kierulf (19. aug.
1903), violinisten Fini H enriq ues
(12. jan. 1903, 26. nov. 1906, 27.
nov. 1907), koncertsangerne Em ilie
Thorenfeld og Ernst Schønberg (26 .
nov. 1906), kam mersanger Emil
H olm , der senere blev leder af Statsradiofonien (14. okt. 1915), kgl.
kapelm usic us Peder Møller (første
gang 6. m aj. 191 8), hofpianiscinde
Jo hanne Scockmarr (12. sept. 1918),
kammersan ger
Albert
H øeberg
(2. okt. 1923). Også udenlandske
kunstnere kom på besøg: Budapester-Scrygekvartetten ( 14. sept.
1925), pia nisten Robert RieAing
(24. jan. 1977) og pianisten Kjell
Bækkelund (14. nov. 1990). Mange
and re ku nn e lige så vel være nævne.
I løber af de fø rste 100 år har
Bornholms Musikforening haft seks
formænd:

Amtsforvalter HH. Lerche

1901- 1903.
Overlærer Niels Andersen

1903-1923.
Terracottafabrikant Hans Hjorth

1923-1933.
Overretssagforer Th. P ]. Thaarslund

1933-1952.
Lektor Poul Holst-Jensen

1952-1975.
Postmester Erik Hansen

1975-2002.
EFTERSKRIFT
Efter generalfo rsaml ingen 25 . febr.
2002 blev jeg på fo rmandsposten
aAøsc af overltege Steen Christensen,
der, sammen m ed den øvrige bestyrelse, sikkert vil bringe foreni ngen
godt ind i dens andet århundrede.
Bornholms Musikforening har
ikke samme publi kumsunderlag og
de mu ligheder, m an har i der øvrige
lands større provinsbyer med deres
opland. Alligevel mener jeg, ar vi på
Bornholm bør kun ne opretholde det
musikl iv i vinterm ånederne, som
vores foreni ng har scåec fo r i gode
I 00 år. De skiftende bestyrelser ha r
virkelig arbejder fliccigc og gjo rt alc
for at leve op til foreningens fo rmålsparagraf ved at arrange re ko ncerter, fo redrag m.v. , der har kunnet
holde medlemmerne i kontakt m ed,
hvad der rørte sig i ridens musikliv
og i den fo rbindelse bragt kuns tnere
»ovrefra« og fra udlandet ti l Bo rnholm fo r at optræde.

Bestyrelsen ved
100-års jubilæet,
fra venstre:
Torkild Engeff,
Hattie Andersen,
Erik Hansen,
Kirsten Olsen og
Kirsten Sonne
Andersen
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Bornholm var proppen i
flaskehalsen til Østersøen
Den strategiske situation
omkring Bornholm i krigens første år
Major H. V ] ØRCENSEN, der igennem en fang årrække har forslcet i Bornholms nyere
historie, fortæffer i det følgende om det største afde jordfaste minder fra Anden Verdenskrig,
derjindes her på Bornholm: Betonfundamenterne til det man i eftertiden har kaldt
Dueoddebatteriet.
I artiklen refereres der indgående til en skildring afforholdene for de bornholmere, der fik
arbejde ved det store byggeri, f01fattet afJohannes Jensen, Stilling p1: Skanderborg.
Et væ1difiddt - og måske enestående - kildeskrift, der blev til på opfordring af militærhistorikeren kaptajn Ole Andersen, Sønderborg, tidligere Bornholms Værn. js

Da Anden Verdenskrig var en
kendsgerning den 1. september
1939, sagde mange besindige bornholmere noger i retning af: »Vi e så
små å ubetydelia, å vi liggjer så lant
idå yænj, å di lar vos væl varra i
fred«. Noget tyde r på, at der var lidt
rigtigt i disse tanker, idet Adolf Hitlers ellers så minutiøse, militære
planlæggere af operation »Weseri.ibung« (okkupationen af D anmark
og Norge) simpelthen ikke nævner
Bornholm . (Mon Bornholm på
deres planlægningsko rt lå som en lille firkant oppe i øverste, højre hjørne inde i der neutrale Sverige?) Det
påstås, ar Adolf Hirler hen på eftermiddagen den 9. april 1940 ringede
til sin general Roettig, der med sin
198. Division var i færd med at
besætte København og resten af
Sjælland, ar han skulle se ar få besat

Bornholm.
Tropperransporrskiber
»H ansesradr Danzig«, der 9. april
1940 om morgenen havde landsat
tropper på Langelinie, måtte straks
løbe ri! Warnemi.inde for ar hente 2 .
!ene bataljon af 305. Infan teriregiment, som så blev landsat ganske
fredelige i Rønne den 10. april ved
16.30-riden.
Det må her tilføjes, at den tyske
aktion mod Danmark og Norge var
vendt mod Vestmagterne, og Bornholm h avde ingen hverken tal<tisk
eller strategisk betydni ng.
Polens nedkæmpelse og de.ling
mellem der nazistiske Tyskland og
Sovjetunionen ændrede intet ved
Bornholms stilling, og der tyske lynangreb i Vesteuropa i månederne
maj-juni 1940 berørte overhoveder
ikke Bornholm. At Nazi-Tyskland
løb Frankrig, H olland, Belgien og

Luxembourg over ende og jagede
der bririske ekspedirionskorps på
300.000 mand over Kanalen hjem
ril England, uden mareriel, fandt
sted hundredevis af kilometer fra
Bornholm.
Medens Nazi-Tyskland h avde ryggen fri under de store operationer i
Vesteuropa, havde Sovjetunionen
iBg. venskabs- og bistandspagten fra
august 1939 frie hænder i Østpolen,
Estland, Letland, Lirhauen, Finland
og der øvrige Ø steuropa, hvoraf store dele opslugtes af Sovjetunionen,
som arresterede intelligentsiaen og
sendte den i kz-lejre. Dee berørte
heller ikke Bornholm - men så!
BORNHOLM SOM
PORTSTOLPEN I BOMMEN
OVER ØSTERSØEN
Tyskerne havde allerede fra Første

5--eng c:

Kortsleitsen viser; hvon:lan Bornholm
Ligger som portstolpen i den strategiske
spærring med kystartifferi over Østersoen. Batterierne på Riigen, ved Swinemiinde og det store (40,6 cm) på
H elahalvoen ville sammen med de to
p å Bornholm gøre det virkeligfarligt
for sovjetrussiske overfladefartøjer at
trænge ind i den vestlige Østersø. Skitse fra Ole Andersen: Tjske befiestningsanl1eg på Bornholm.
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Svter kanon, 38
cm, eftypen der
var tilttenkt
Dueodde batteriet.
Opstillet på
Toj husmuseet,
Kobenhavn.
Foto:
H. V. Jørgensen.

Verdenskrig gode erfaringer med
tungt kys tartilleri eksempelvis fra
Den tyske Bugt m ed fæstningsøen
Helgoland ud for kysten.
Da Vesteuropa var løbet over ende
i maj-juni 19 40, stod selve England
på Hitlers ønskeseddel. Nu tænkte
tyskerne tilmed på at anvende det
tunge kystartilleri offensivt som ildstøtte for angrebet over Kanal en
mod Englands syd- og sydøstkyst.
Selv på de af tyskern e erobrede og
besatte britiske øer i Kanalen o pførtes run ge kystartilleristillinger.
Andre steder opførtes defensive
kystbatteri er til støtte for krigs marinen. H er kan nævnes to korresponderende, langtrækkende batterier til
støtte fo r lukningen af Skagerrak
mod de vestallierede. D et drejede sig
om batteri erne i H anstholm og Kristiansand i N orge.
M edens fø reren, Adolf Hitler,
endnu spekulerede på landgangen i
England, ønskede. han at beskytte
den for Tyskl and livsvigtige, østlige
Ø stersø i landets ryg mod øst. Her
skal nævnes farvande som Danzigbugten og Oderflodens m un di ng
med øern e Usedom og Wollin samt
den vestlige Ø stersø, der af tyskerne
blev opfattet som »Indre tysk
Farvand«. Ved disse strategiske overvejelser og beslutni nger kom Bo rnholm direkte ind på Adolf H itlers
planlægningsbord og forblev der
faktisk under res ten af kri gen.
1940 havde
I sensomm eren
tys kern e tilsyneladende fø lge nde
kystarti lleribatterier i Ø srersø-området bestykkede og bemandede:
Et på Ri.igen som hindring mod
indtrængen fra øst i den ves tlige
Østersø, et ved Swinemi.inde til
beskyttelse af den vigtige bugt ved
Oderflode ns munding og er ved Pil-

26

JUL PÅ BORNHOLM

lau i Øsrpreussen til beskyttelse af
den trafikalt og poli tisk vigtige
D anzigbugt.
En styrkelse af kystartilleriforsvaret blev diskuteret på et møde i søkrigsledelsen den 28. september
1940. Her luftedes rankerne om
opførelse af et tungt kystbatteri på
Bornholm sa mt yderligere placering
af et v irkelig tungt batteri med tre
stykker 40,6 cm kanon er på H elahalvøe n, som sammen med batteri et
i Pillau skulle lukke for Danzigbugten.
H itl er holdt sig nøj e o rientere r o m
forhandlingerne, og den 4. oktober
skar han igennem og befalede, at der
på Bornholm skulle opføres hele to
tunge kystbatterier, og rekognosceringen kunne s traks gå i gang. D e
tyske rekogn oscenter, som vi kender
nav nene på, troede nok, at de kunne
detailrekognoscere for disse batterier
uden at dan ske myndigheder opdagede d et og fik indblik i sagen, men
det kunne de ikke. Am tmand vo n
Stemann fik hurtigt nys om der og
blandede sig . Han lod tyskerne vide,
at ved afhæ ndelse af jord skal der
måles op og fo rmelt eksproprieres.
O gså den n oget passive komman-

Det ene afto
betonfimdamenter
til den ufiddforte
tyske kystartilleristilling ved D ueodde.
Luftfoto:
N. Ch1'. Pihls arkiv.

dant, o berst J. T. Waagepetersen,
anede lunten og skrev den 15 .
november i sin dagbog, at der muligvis foregik en del byggerier af
kanonstillinger på Dueodde, og han
nævner tilmed , at der tales om anlæg
ved Sandvig.
BESKRIVELSE
AF FUNDAMENTER
OG KANONER
Her følger - i karre træk - en
beskrivelse af de to påbegyndte
ka no nfundam enter på Dueodde. D e
detalj erede undersøgelser på steder
og i de nærmeste o mgivelser og de
omfatte nde arki v- og kild estud ier i
såvel danske som tyske arkiver samt
flittig efterforskn ing i både tysksproget og engelsksproget faglitteratur er
foretaget af kaptajn Ole Andersen,
der i en årrække var ansat ved Bornholms Værn. De li tterære resultater
af hans flittige kulegravn ing af
kanonfundamenternes konstruktion
og historie fremgår af denne artikels
fortegnelse over kildem ate riale, som
der henvises til. Der henvises også til
de beskrivelser, der er opstillede ved
begge kanonstillinger. De er udarbejdede af tid ligere museumsleder
ved Forsvarsmuseet, Jens C hr. Skaarup.
Det allerførste, de tyske byggemyndigheder, Festungsbaustab Bornholm , rog far på, var ar g rave en
brønd ned til grundvandet. D a det
stod i reglementet, må vi gå ud fra,
at det har man gjort under begge
fundam enter. Ved at h ave en brønd
under kanonsti llingen satte man
besætningen i stand til ar klare sig
under afspærring eller eventuelle
skulle
gasang reb.
Besætningen
omfatte en officer, en feldwebel, seks
underofficerer og 78 m enige.

Den lange depot- og lagerbygning på
græssletten sydfor D11eoddevej. Det ses
l:Jideligt, at bygningen var opfort på
ptele, hvorved gulvet ham op i hojde
1ned ladet på de lastbile1~ der ham fra
Nekso Havn med de tunge cementsække. På bygningens modsatte side passede gulvhøjden med tipvognene.
Bagved ses toppen afDueodde gamle
fyr - og til hojre skimtes i baggrunden
gavlen på en afDuegårds Længe1:
Foto fm Bent Sanne Jacobsens ar!?iv.

Kaptajn 0 . Anderse n beskriver,
h vad d er skulle anvendes af bygningsmaterialer til hvert af de fire
kanonfundamen ter, og det var ikke
s måting. D e reglem en tariske beregn inger så således ud:
9.000 kubikmeter grus,
2.550 tons cement,
480 tons rundjern.
Hertil en sco r mængde skærver.
Såvel H ammeren Granitværk som
De bornholmske Jernbaner må have
tjent gode pe nge i vinteren 1940/4 1,
m en d et var den danske statskasse,
d er betalte over d en såkalce clearingko nto. Tyskerne betalte aldrig, og i
maj 1945 var deres gæld cil Danmark 15 m ia. kr. , som det nye Tyskland ald rig har betalt.
Sovjetrusserne fandt ud af ae kopiere dette »betalingssystem«. De
fo rlangte 2 mio. kr. om måned en for
t iden maj 1945 - ap ril 1946 ind. og de fik dec.

DE BORNHOLMSKE
J E RNBANER I PENDULFART
Selv om d er i forregnelse n over byggematerialer ikke di rekce står ordet
skærver, så blev der an vende skærver
fra Hammeren G rani tværk, og
Johannes Jensen (se senere) nævner
bygningsmaterialet skærver d irekte.
Der transporteredes enorme mængder af skæ rver fra Sandvig Station ril
Rønne N og videre fra Rønne N cil
Balka Station, som senere betegnedes som Kannikkegård Station. Da
skærvetransporterne havde høj prioritet, blev der på Sandvig Station på
rysk foran ledning fremsti llet en
særlig læsserampe cil spor 1, så lastbilerne kunne bakke op og tippe
d eres last af skærver ned i jernbanevognene. Rampen var støbe så tær

op ti l sporet, at der kun var nogle få
centimeter mellem d en og perso nvognene, hvorfo r der var stor fare
for passagerernes liv og lemmer. Personførende tog mårte d erfo r anvende spor 2, hvi lket medførte, at passagererne - såvel ældre som yngre måtte skræve over spor 1 for så ae
kl atre op i vognene på spor 2.
På Kannikkegård Station blev er
stø rre område planeret og belagt
med betonplader for ae lette og
fremme omlæsningen fra jernbanevogne til lastbiler (rimeligvis gengasbiler). Resterne af disse omladefaciliteter på Ka1111ikkegård Station ka n
ses endnu. fire sådanne tunge togstam mer kørte dagligt i pendulfart
mellem Sandvig og Ka1111 ikkegård.

KANO NER, AMMUNITION
OG O BSERVATIONSSTADER
D e enorme kanone r, som ifølge
Adolf Hitlers strategiske spærreplan
fo r Østersøen var tiltæn ke Bornholm, var af en rype, der popu lært
kaldtes »Tirpitz«-kanoner, men ba r
den tekniske, betegnelse: 38 cm
Schnel lfeuer Kanone C 34 L 52. I
d enne betegnelse ligge r gem t, at
kanonerne er indføre i 1934, og at
rører er 38 cm x 52, d.v.s. gode 19
meter langt. Der enorme rør med
kam mer vejer gode 110 tons.
Anvendt so m lan dbefæstning på
Dueodde skulle kanonen anbringes i
et særligt konstrueret »landtårn«,
so m i det ryske, militære sprog hed
»Schiessgeri.ist C 1939«. Tårnets
panserbeklædning var 50 mm ryk,
og vægten løb op på hele 540 tons.
Til 38 centimeters kanonen
anve ndtes co ryper amm unition. Det
ene projektil vejede 800 kg (!) og
kunne skydes ud på 42 kilometers

afstand . D et andet projektil vejede
»kun« 495 kg, men kunne så til
gengæld skydes 55 km ud over
havet. Det tunge projektil havde en
fl.yvetid på 103 sekunder, medens
det lettere projektil under sin tur ud
på de 55 km »ha ng i lufte n« i 128
sekunder.
D rivladn ingern e og p rojektilerne
anb ragtes i score messinghylstre,
som baksedes ind i kanonens kammer fø r skudafgang. Forsvarsmuseet
på Bornholm ejer et sådant »patronhylster«.
Kaptajn 0. Andersen har fundet
frem til, at de rys ke rekognoscencer
i efteråret 1940 også fandt frem til
egnede observationsstader fo r det
score batteri. Her nævnes : 1) I øsckanc af Paradisbakkerne, måske i
nærheden af »Fjældstauan«, 2) Sydvest fo r Peders Ki rke, måske på Raghammer, 3) I kys tskovene sydøst for
Rø nne og 4) P å Bavnebanke i
nærheden af Kuremøllen i Østerman e.
ILD LEDELSE
Ifølge de byggeplaner, der oprindeligt kendtes, skulle ildledercårn m ed
tilhøre nde regnecentral opføres i
Duegårds have og have været sløret
af poppelrækken langs indkø rslen cil
gårde n. T årnet skulle være 24 meter
højt, og den sco re vand retliggende
afstands- og retningsmåler øverst
oppe skull e have en basis på 10,6
meter. Tårner blev aldrig påbegyndt.
De senere års efterforskning i denne sag har imidlertid bragt for
dagen, at der på Dueodde skulle
bygges et ildledertårn af den såkald te
Goeben-rype. D ette tårn lignede
faktis k et fyrtårn og skulle »narre«
fjende n. V i husker, at tyskerne
eksempelvis i Levka byggede d eres
JUL PA BORN HOLM
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Balka Station.
H ertil ankom
skærvetransporterne fra Hammeren
Granitværk.
Foto fin
Bent Sanne
Jacobsens arkiv.

U-båds lyttestation, så den lignede
en bondegård. Goeben -rårnet skulle
have en højde af 17 m . D en nederste del af tårnet var fi rkantet og skulle have 2 m rykke mure, medens den
øverste del skulle være rund og have
ringere og aftagende murtykkelse.
Tårnet skulle have seks etager med
kikkertmateriel, afstandsm ålere og
andre fi ne optiske hjæ lpemidler i de
øverste etager. Denne tårntype var
kn apt så sofistikeret og høj som den
først omtalte. Et sådant Goebentårn findes den dag i d ag ved Swinem i.inde, hvor vor lokalhistoriker og
radarekspert, Egon Sørensen, Rønne, har besøgt det og gransket det
nøje. Hvis dette ildlederrårn var blevet bygget på Dueodde, ville det
være blevet nabo til der gamle fyr
ved Duegård.
I 1940-41 havde de n tyske radarovervågni ng endnu ikke n ået er stade, så den kunne være med ril at
lede eksem pelvis kano nilden fra batteriet på Dueodde. Fra 1943 ville en
moderne Wurzburg Scheer-radar
anbragt i O lsker-stillingen m åske
have kunnet løse denne opgave?
D EN BORNHOLMSKE
ARBEJDSKRAFT
Fra kaptajn O le Andersens detaljerede oplys ninger erfarer vi, at tyskerne
havde planer om, at der skulle indsættes 1.200 mand fra O rganisation
Todr, en halvmilitær a rbejdstjeneste.
Fra dansk side brød m an sig ikke om
denne import af fremmed arbejdskraft på Bo rnholm, h vor der i forvejen var stor arbejdsløshed. Vi kan
forestille os, at den handlekraftige
amtmand von Stema nn fik sluset i
snesevis af håndværke re og arbejdsløse jord- og betonarbejdere ind på
Dueodde.
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Der findes to divergerende forklaringer på, hvordan bornholmerne fik
arbejd e hos tyskerne på Dueodde.
I en artikel i Bornholms Tidende,
Weekend, lørdag den 16. september
1972 gengiver en forfatter ved navn
Ø llegård (pseud . for Svend LundPedersen) et interview med Thorvald Larsen, Neksø, som senere gennem mange år var kontorbestyrer af
Arbejdsmændenes Anvisningskontor.
T horvald Larsen fortæller om
»arbejdsanvisningen« til Dueodde og
fik sti llet spørgsmålet: »Søgte De
selv arbejde dernede? « Vi cicerer svarer: »Nej, der var der meget fa, der
gjorde, men når der ikke var arbejde
andre steder, blev man simpelthen
sendt derned. Det kunne ikke nytte,
man protesterede, for tog man det
ikke, fik man heller ikke understøttelse«. Thorvald Larsen anslog
arbejdsstyrken til ca. 300 mand i
døgndrift. Tre gengaslastbiler fyldt
med arbejdere på ladet kom hver
dag fra Neksø, men der kom m ange
andre biler fra andre steder på Bo rnholm, berettede T ho rvald Larsen.
Han fortalte, ar hele området fra
Duegård til der beslaglagte Dueodde
Badehotel faktisk var en stor
arbejdsplads. Ifølge Thorvald Larsens beretning stilledes de bo rnholmske arbejdsløse i en tvangssituation på arbejdsanvisningsko ntorerne
rundt omkring i byer og sogne.
Ovenstående berem ing om noget,
der lignede rvangs udskrivning fra
hele Bornholm, fik Johannes Jensen,
der blev fød t og voksede op i Sandkaas, ti l at fare i blækhuset. Han følte sig fo rpligter til at tilbagevise
oven nævn te artikels meddelelse o m
rvangsudskrivning og stempler den i
et brev af 12. april 1999 ti l kaptajn

Ole Andersen som »rent ud sagt
løgn«, det gentages i et brev af 2 1.
ap ril 1999 til lokal- og marinehistorikeren Bent Sanne Jacobsen i Neksø . Johannes Jensen der i mange år
boede i Stilling ved Skanderborg,
fortæller i sit brev, at han som den
eneste fra Nordbornholm m åtte
køre den lange vej på cykel til
Dueodde for i sin nød som arbejdsløs stenværksarbejder at søge arbejde
hos tyskern e - og fik der.
J OHANNES JENSEN
OM »ATMOSFÆREN «
I sine forsøg på efterforskning og
beskrivelse af detaljer i Dueod debarreriets bygningshistorie henvendte kaprajn 0. Andersen sig til Johannes Jensen og bad ham om at beskrive atm osfæren m.v. på arbejdspladsen under byggeriet. Det gjorde
Johannes Jensen beredvill igt og n øgternt i omhandlede brev af 12. april

1999.
Af Johannes Jensens oplevelser,
iagttagelser og kommentarer kan føl gende gengives som værende af
lokalhistorisk imeresse:
Han korrigerede tallet på arbejdsstyrken , der opgives løsel igt ti l
300- 600 danskere. Han skrive r, at
skønsm æssigt drejede det sig om
50- 100 danske arbejdere, hvoraf en
stor del kom fra Bornholm , og der
antydes, at der kom en hel del håndværkere fra Rønne. Han mener, at
der var en snes tyskere foruden
der overord nede administrationspersonale.
H an oplyser, at fundame ntet til
den fø rste kanonstilling blev støbt i
ap ril 194 1, hvilket kan undre, da
ordren om byggeriets successive
standsning indløb allerede den 4.
februar.
Han beskriver, hvordan den store
arbejds- og byggeplads så ud ved
hans anko mst ti l Dueodde. H an
beretter om »e n stor, åben græsslette
med enkelte bjergfyr i 2-3 meters
højde«. D enne græsslette må være
det flade, nu buskbevoksede areal
syd for Dueoddevej fra Fyrvejen og
østpå til den øsdi gste kanonstilling.
Byggepladsen beskrives som opmarchområde for blandemaskine (i
ental) og andet materiel samt er
tipvognsspo r m ed rangerrræk, der
nåede næsten halvvejs ned til fyrmesterboligen (skriver han).

Johan nes Jense n fo rtæller også o m
kami nen, som bestyredes af en fr u
Myh re fra Neksø. H un havde et
anral lokale damer ti l hjælp. H un
lavede god dansk m ad, som både
danskere og tyskere satte pris på.
Han beskriver en fes taften med
efterfø lgende nat i kantinelokalerne.
Det var den 20. april 194 1, hvo r
tyskerne fejrede »der Fuhrers« fødselsdag og fik ekstra for plejning, herunder grydebøf og budding! Indtagelsen af øl blev intens i løber af
aftenen, og da der så over radioen
fra Oberkommando der Wehrmachr
blev udsendt en »Sondermeld un g«
o m, ar Jugoslavien havde kapi tuleret, tabte tyskerne fatni ngen, steg o p
på bordene, som b rasede sam men ,
så de stærkt berusede tyskere end te i
er stort vi rvar på gul vet mellem rullende flaske r. Herrefolker sang i det
uendelige »D eursch land, Deutschland i.iber alles« resten af natten.
I beretningen læser vi vide re, ar
Johan nes Jensen boede gratis i et
tomandskvan er i en af barakkerne,
o g han havde gratis kost i kanti nen,
ligesom han nævner, at han nød en
g ratis aftenkaffe, hvor m an ku nne
gø re såvel danske som tyske be-

Bornholmeren Johannes Jensen,
Stilling p Skanderborg
(7. okt. 1911-2. aug. 2002)
der vm- lunclt som lokalhistorisk
skribent og ivrig f,eserbrevsclebatt01:
Privatfoto udlånt afLeifK Jemen,
Galten.

Sandet ji-a de store
udgravninger kores
bort på tipvogne.
Foto fi-a
Be12t Sonne
Jacobsens arkiv.

kendtskaber. H an nævner, at i et
lokale m ed jordgulv stod en gruekedel (m urgryda), hvori der altid var
va rm t vand til fri afbenyttelse (rimeligvis ti l vask af svedige mandfolkekroppe og arbejdstøj) . E n tysker passede anlægget.
E n lille bemærkn ing i Johann es
Jensens interessa nte beretning er
med ri! ar give et lille glimr af bornholmsk hån dværkerhisto rie. H an
fortæller, at jernbetonko nstruktione n ril det førs te kano nfundame nt
på Dueodde var noget helt nyt fo r
Born holm. End ikke ved pakhusbyggerier var det kendt. D et var
nødvendigt at indfo rskrive to
køben havnske jern bindere,
idet
ingen bo rn holmer kun ne påtage sig
denne specialopgave. Man gik i gang
kort efter Hitlers fødselsdag d en 20.
april 194 l.
Ved gen nemlæsning af ovenstående beretn ing udfærdi get af Johannes
Jensen får vi er h id til ukendt ind blik
i den bo rnholmske arbejdstagers
ind tryk af »atmosfæren« på den store, me n særprægede og nu historiske
arbej dsplads.
FORBINDELS ESOFFICERENS ARKIV
Forsvarsmuseet på Bornholm har
nylig modtager en del arkivalier efter
afdøde m ajo r af reserven G . A. Agersted , der som løj tnant af reserven va r
Bornholms Værns og dermed kommandanten, oberst J. T. Waagepetersens, fo rbindelsesofficer til den tyske
værnem agt lige fra den 10. ap ril
1940 til sent hen på efteråret 1943.
Fra det foregående ved vi, ar
Jo hannes Je nsen var en god iagrtager
af ri lsrandene på den store arbejdsplads på D ueodde, men han har nok
ikke haft fri og uhi nd ret adgang til

alle om råder, så der kan være noget,
der har unddraget sig hans opmærksomhed. Der må have arbejdet langt
flere tyskere i o m rådet - såvel civile
som m ilitære - end han havde lej lighed til ar se. Vi plukker ud af forbindelsesofficerens arkiv:
Vi finder afskri ft af korrespo nda ncer fra sagfører Jac. Wichmann,
Neksø, og civilingeniør C. Milner,
Rønne,
vedrørende
pensionatet
»Dueodde«, h vis ejer var frk. Agnethe Skov, Vescerl ed, Neksø. Pensionatet blev rager i besiddelse af der
tyske entreprenørfirma H. Klamme,
Berlin, allerede d en 12. novem ber
1940 . Det var meningen, ar ejendommen skulle benyttes til konro rer
og beboelse for officerer, ingeniø rer
og formæ nd.
Da ejeren, frk. Agnethe Skov, ved
selvsyn erfarede, ar ejendommen
også anvendtes til spiselokale fo r
arbejdere, hvilket m edførte større
slid, ønskede hun lejen sat op ti l
mindst 500 kr. betalt månedligt forud. Iflg. korrespondancen blev betalingen og betalingsfristerne ikke
overholdt.
Af en inventarfortegnelse ses, ar
det bl.a. drejede sig o m 18 senge
med madrasser, 13 spisebo rde, 60
stole + yderligere 15 på værelserne,
11 mindre borde og 10 polstrede
lænestole. Her færdedes mange
men nesker, rim eligvis tyskere.
T forha nd lingerne deltog, foruden
sagfører Wichmann og civilingen iør
Milner, diplomingeniør Neubauer,
kaptajn S. A. Jakobsen , der var m idlertidig forbindelsofficer fra Bornholms Værn og arkitekr Reker.
I et brev af 19. apr il, 194 1 fra
Nexø Borgmesterkontor ril forbindelsesofficeren anmodes denne om
ar foranledige, ar Nexø HøjskoleJUL PA BORN HOLM
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Gårdejer
Vilhelm Møller;
D uegård
sammen med
sønnen, major
Knud V Møffer
og redaktor
Thomas E. Jensen
under et besøg i
Dueoddestiffingen.
Foto:
H. V J ørgensen.

hjem Ri r 95 kr. o g Nexø Borgerskole
Rir 644 kr. til dæknin g af reparationer af skader forvoldt ved indkvartering af den tyske værnemagt i vin teren 1940/ 4 1. For borgerskolens vedkommende var det gymnastiksalen,
det va r gået ud over. Da der i brevet
er nævnt Værnemagten, kunne man
formode, at der var major Honigs
fæstningspionerkompagni, der havde været indkvarteret i Neksø.
I oberst Waagepetersens dagbog
læser vi ved årsski frer 1940/ 41, at
henved 110 mand tyske »Bautruppen«, der arbejder på Dueodde, er
indkvarteret i Neksø. Han tilføje r, at
tyskerne o rdnede selv indkvarteringen i Neksø ved hjælp af en dansk,
nævenyttig nazist ved navn Erik
Bruhn. Obersten nævner også, at
tyskerne ryddede Sønd re Landevej
fra Rønn e til Dueodde, idet amtets
vejvæsen ikke havde benzin ri l snerydning.
OPLYSNINGER FRA FAMILIEN
MØLLER PÅ D UEGÅRD
Brødrene Knud og Hans Møller, der
voksede op på Duegård i Poulsker,
var 13 - 15 år, da fæstningsbyggeriet
var i gang. D e fulgte naturligvis nøje
med i, hvad der fo regik i områder og
har siden - på g rundlag af deres
iagttagelser - beredvilligt givet værdi fulde oplys ninger videre. D erved
ka n det fas tslås, at der aldrig, hverken i Duegårds have eller i poppelrækken langs indkørevejen, blev
gravet eller foretaget noget bygningsm æssigt med henbli k på
opførelse af det påtænkte 24 m høje
ildledertårn.
Langs den søndre side af D ueoddevej blev opfø rt en meget lang

3Q J UL PA BORNHOLM

træbygni ng til depotfo rmål . Bygninge n var opfø rt p å pæle! Herved var
lagerbygni ngens gulv oppe i højde
med lad et på de lastbiler, der kom
eksem pelvis fra Neksø Havn m ed de
tunge cem entsække. Dette lettede
aflæsn ingen. Derefter kunne cementen blot trilles tværs gennem bygningen og lastes om bord i tipvognene, der også va r i niveau med bygningens gulv.
I fortsættelse af om tal te træbygning og langs Dueoddevejen videre
m od no rdøst placeredes d en eno rme
skærvebunke. For ar inddæmme de
tusinder af tons skærver byggedes er
kraftigt plankeværk ud en om, skønsm æssigt godt 2 m højt.
Brødrene Møller benægter, at der
var byggeplads helt ned til badehotellet. D e oplyser, at byggepladsen
var begrænset til område t fo rholdsvis snævert omkring de to påbegyndte kanonfundamen ter. D ette
bekræftes af, at eksp roprieringernes
sydgrænse k un gik omkring 100 m
syd fo r det sydligste ka nonfundament.
Vedrørende det tungere materiel
og arbejdsmaskinerne oplyses det, at
trækkraften
til
tipvognsbanen
udgjordes af små benzindrevne traktorer, og at der fandtes i hvert fald
fi re - m åske fl ere - virkelig store
cementblandemaskiner i om rådet.
Når en støbning var gået i gang,
skull e der støbes nat og dag, idet
der ikke m åtte opstå støbeske! i de
eno rme fundamenter. U nder støbningen på D ueodde fik m an tilmed
virkelig hård nattefros t .
Det oplyses også, at d a de store
cementkonstru ktioner begyndte at
blive synlige fra luften, blev der

anbragt to luftværnsvåben nord for
byggeområdet. Det ene stod mellem
Duegå rds dam og Skrokkegårds
· dam, medens det andet stod lid t
længere mod nordøsr. D et skønnes,
at det drejede sig om to 20 mm lufcværnsm askinkanoner. Hvert våben
stod på et plankeunderlag, der var 45 m på hver led og var omgivet af en
bræddevæg op ri! hoftehøjde.
Våb nene skød en nat mod allieret
overflyvning.
I værket »Bornholms Mili tære
Domiciler« nævner kaptajn O le
Andersen på side BON -08- 12, ar
der syd for kanonstillingerne findes
- eller fandtes - et skyttegravssystem, skønsm æssigt beregnet ti l
mi ndst et ko mpagni. Kaptajnen
udtrykker selv usikkerhed om dets
o prindelse og formål. D et kan her
oplyses og videregives, at m ajor K.V.
Møller og broderen, gårdejer H ans
C hr. Møller, samstemmende berette r, at det var de sovjecrussiske forlægninger på Dueodde, der gravede
dette skyttegravssystem, som i øvrig t
ud viskes mere og m ere. Brødrene
oplyser, at sovjetrusserne under øvelser i den fe! tbefæstede sti 11 ing ikke
brugte løs ammunition, men skralder til at markere skyd ning. I jul på
Bornholm 1995, på side 38 , omtaler
undertegnede et lignende skyttegravssystem til øvelsesformål på
Hammerknuden.
FREDN ING OG BEVARING ?
I løbet af 1942-43 vend te krigslykken. N u var der ikke længere Tyskland, der kunne true England med
at gøre landga ng, nu opstod der
tværtimod en amerikansk-britisk
trussel o m invasio n et sted i Vesteu-
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ropa. Tyskland mårre ti l i al hast ar
opbygge er invasionsforsvar, den
såkaldte Arlanrvold, der strakte sig
lige fra Pyrenæern e i syd ti l Øsrfinm ark i nordøs t.
Nu, hvor der er gået ca. 60 år
siden den srore invasion i Vesteuropa, ha r man . mange steder freder og
bevarer der mest markante - eksempelvis store kystbatterier - som
historiske minder for efterslægten .
D er forlyder, ar selv bri terne har
bevarer visse tyske befæstningsanlæg
på kanaløerne. Også på den jyske
vestkyst bevarer man visse anlæg, og
den store kano nstilling i Hanstholm
passes der på.
H vad er der sket på Bornholm
med de strategisk imeressame
kanonstillinger, som faktisk var en
del af Øsrvolden?
Da
tyskerne i løber af 1941142
successive havde forladt den store
byggeplads på D ueodde, sørgede
am tmand von Stemann på Indenrigsministeriets vegne for, ar den til
byggeriet ek~proprierede jord - eller
snarere sand - blev leveret tilbage til
ejerne. Han sørgede fo r, ar gårdejerne Vilhelm Møller, Anton Sommer,
Anthon Kofod og H. M. Munch fik
deres afståede arealer ti lbage i maj
1942, og ar de tilmed fik erstatning.
D en 27. marts 1942 godkendte og
underskrev gårdejer Vil helm Møller,
Duegård i Poulsker, »at Erstatn ing
for samtlige de til mig tilbageleverede Arealer fastsættes til 500 Kr.«
Fredningsmyndighederne, der i
1960' erne udarbejdede fredningsbestemmelserne for Dueodde-området, trak en nord-sydgående delelinje gennem det øsrlige kano nfundament. H erved kom den vestlige
del af betonkonstruktionen til ar ligge i freder område, medens den østlige del af kolossen ligger i er o mråde, der er udlagt til sommerhusbebyggelse! Ved dette adm inistrative
indgreb er kanonstillingen kommet
ril ar ligge på flere marrikelnumre,
og et antal usynlige skel ge nnemskærer således den enorme jernbetonkolos! (Se kopi af måleblader).
Der vestlige kononfundamenr ligger iflg. fredningsbestemmelserne i
sin fulde udstrækning i sommerhusområde, så situatio nen her kan
også vise sig at være ret kompliceret.
(Se senere) .
Da der intet er tinglyst om ejerfor-
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holdet ved rørende jernbetonkonstruktionen i d en østlige bunker,
ønskede den i 1970 nyetablerede
landi nspektør Ivar Jørgensen, Svaneke, af hensyn til sine kliemer ar
juridisk fas tslået, hvem der ejer den
jernbeton fra Anden Verdenskrig,
der ligger på en sommerhusgrund på
Dueodde. Han skrev ril Forsvarsm inisterier den 8. februar 197 1 og stillede decre relevante og konkrete
spørgsmål. Forsvarsministeriers svar
indløb den 18. marts 1971 og oplyser ganske kort, »at ejendomsretten
ril der pågældende anlæg (her m enes
bunkeren af jernbeton) tilkommer
g rundejeren «. Der må således på
Dueodde være ejere af som merhusg runde, der i 1970' erne gratis kom i
besiddelse af nogle store, tu nge,
uformelige og pladskrævende jern betonkonstru ktioner, der ikke er ril
ar rive adskilt.
I et brev af 2 1. j un i 1990 til Bornholms Amtskommunes tekniske
Forvaltning indstillede undertegnede, at den vestlige kanonstilling bliver freder og bevaret. Der er vist
ikke i ndløber sluifrligr svar, men der
er blevet sagt, at ejerfo rholdet er
indviklet.
Gad vidst, om det her på Bornholm skulle kun ne lykkes ar få freder
og bevar er bare et an læg fra Anden
Verdenskrig?
Til slu t er lille kuriosum: D a de
sovjetrussiske tropper ankom til
Bornholm i dagene efter den 9. maj
1945, var der højerestående officerer, der m enre, ar de to kanonstillinger på Dueodde var afskydningsramper fo r V- 1 våben rettede mod
Sovjetun ionen! H erved rø rer vi ved
en an den facet af Bornholms strategiske betydning under Anden Verdenskrig, n emlig ar vor landsdel var
dybt involverer i V-1 og V-2 eksperimenterne.
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Dommerkontorerne på Bornholm
ødelagt af
russiske bombeangreb
Do111mer ved Retten i Rønne FLE1\lfM!NG SCHØNNEMANN bidrog i 2000 til festskriftet »Dommeren i det 20. århundrede« redigeret afPeter Gaide, Claus Larsen og Bjarne Pedersen.
Kapitlet bringes her under samme overskrift som i bogen, men nyillustreret og tilrettelagt med
henblik på bornholmslee læsere. De voldsomme begivenheder i maj 1945 er beskrevet på
grundlag afsamtidige kildet; herunder dommerne Emil H. Zeuthens og Johs. Olsens indberetninger og korrespondance med Justitsministeriet samt private breve. js.

Fredag den 4. maj 1945 om aftenen
kom det glade budskab over rad ioen
om frede n, og bornholmerne fej rede
denne i lighed med resten af landet.
W eekenden den 5. og 6 . m aj var
præget af glædesrus over den tyske
kapitu lation, og folk samledes med
engelske og danske flag på St. To rv i
Rønne fora n T ing-, Råd- og Arresth uset. Krigen på Bornholm havde
ikke haft hel t ti lsvarende forløb som
i resten af landet, idet Bornholm
eksempelvis først var blevet besat
d en 10. april 1940, og politiet her
på øen undgik arrestation i septemb er 1944. Am tmand P. Chr. vo n
Sremann havde under krigen bragt i
forslag, at dommeren i Rø nne, Emil
Hieronymus Zeuthen, skulle være
hans stedfortræder. D ette blev imidlertid ikke til noget, og von Stemann
fu ngerede un der hele krigen og i
riden efter med kontorchef Erik
Andreas Abitz so m stedfortræder.
Erik Andreas Abi tz var i apri l
1945 ti lbageholdt af ryskerne. Bagg run den herfor var, ar insel kommandanten vo n Kam ptz den 16.
a pril havde giver besked om, ar han
fra amtet ønskede en fo rtegnelse
over samtlige motorkø retøjer på
Bornho lm. Bilerne var af væsentlig
berydning for modstandsbevægelsens arbejde.
Motorarkiver fandtes på Rønne
Ting-, Råd- og Arresthus, hvor der
till ige var politistatio n. Tyskern es
begæri ng om udleve ring af arkivet
var fremkommet på et tidspunkt,
hvor von Stemann var i København,
og Ab itz havde udta lt, ar en beslutn ing om udleve ring måtte afve nte

von Stemanns hjemkomst fra
København. Ab itz lod imidlertid
nyheden sive, således at denne bl.a.
via dommerfuldmægtig Eli Caspersen kom til modstandsbevægelsens
lokalkom ites kendskab.
Der blev derefter plan lagt er fingerer indb rud i Ting-, Råd- og Arresthuset af nogle frihedskæm pere, som
den 19. apri l fjernede og gem te
motorarkivet i en bunker bel iggende
i do mmer Zeuthens have.
I vagtværnets rapport om indbruddet stod anført, at tyvene havde
bo rer et hul i vindueskarmen og
m ed en ståltråd afhaspet vinduet.
Rapporten sluttede: »Der find es
intet Spor til G rundlag for en
Undersøgelse«.
Da amtmanden var hjemkommet,
meddel te han inselkommandanten,
at bilforregnelsen var stjålet, hvorfor
man ikke kunn e give de ø nskede
oplysni nger. H erefter blev Abitz
anh oldt og ført ti l G all økken.
Erik Andreas Abirz blev tilbageholdt af ryskerne i otte dage fra den

2 1. april til den 28. april 1945 .
Bunkeren, hvo r m otorarkivets oplysninger lå gem t til krigens slutning,
og som foresat er beliggende i dommergårdens have, skulle vise sig at
blive brugt efter sit egentlige formål
ved krigens afslutning. Krigens
afslurn ing blev nemlig væsen tlig
anderledes på Bornholm end i resten
af landet.
Den fred, man troede havde nået
øen, viste sig ikke ar være kommer
til Bornholm, idet den ryske øverstbefalende, von Kamptz, fulgte en
ordre om , ar kapitulationen alene
måtte ske over fo r de vestlige all ierede. Årsagen til, at ingen vestlig allieret kom til Bornholm i maj 1945,
var i mere end 50 år efte r en gåde der nu må anses fo r løst af professo r
Bent Jensen, Odense Universitet.
I Bornholms Tidende den 17 . juli
1945 kunne man læse:

»Da Freden og Friheden kom til
den ovrige del af vort Land, kom I<rigen i al sin Gru til Bornholm«.

Fra privatboligen
i dommergården,
Ronne.
Foto:
Bendt Kjølh
Allinge.
Udlånt af
Bornholms Museum.
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Dommer Emil
H. Zeuthen ved
arbejdet i
dommergården,
Rønne.
Foto: Bendt Kjølle1;
A llinge.
Udlånt af
Bornholms Museum.

BOMBARDEMENT
AF DOMMERGÅRDEN
I RØNN E
Mandag den 7 . maj 194 5 var en dejlig dag, hvor Bornholm levede op til
sit ry som »solskinsøen«. Dommeren
i Nexø, Johs. Olsen, havde ro børn,
der gik i gymnasiet i Rø nne. D e
havde boet på to loftsværelser hos
familien Zeurhen i Rønne, men sønnen, Fritz Olsen, havde dage n før
telefoneret til fru Zeurhen og sagt,
at han og søsteren ville blive hos
deres forældre i Nexø, for »nu kom
der jo«. Fru Zeuthen havde undret
sig over, at Fritz Olsen, der var m edlem af m odstandsbevægelsen, lød så
trist, men hun havde slået det hen,
for der var jo fest og glæde.
Fritz Olsens profeti skulle imidlertid vise sig at være rigtig. Hr. og fru
Zeuthen sad i deres havestue og spiste frokost. D e talte om og glædede
sig over Norges befri else og havde
hejst flaget i den an ledning. Politimester Paul d'Auchamp, hvis embedsbolig grænsede op cil dommergårdens baghave, havde ligeledes
hejse flager.
Alt åndede fred og stilhed, men så
begyndte dec. Hr. og fr u Zeuthen
hørte flyvere, maskingeværer og fjernere bo mbenedslag. D e rejste sig fra
havestuen og gik ind i en lille mellem gang mellem spisestue og anret-
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cerværelse. D er blev nu en øredøvende larm, der afløstes af eksplosioner
og den blandede lyd af glas, der
knustes, træ, der splintredes og sten ,
der raslede n ed. D et, der siden skulle vise sig ar være er russisk bombeangreb, var i gang. En russisk fuldtræffer h avd e ramt dommergå rdens
nabo, familien Holms hus, og dette
va r styrter sammen i en fu ldstændig
ruin. Da larmen stilnede lidr af, gik
hr. og fru Z euchen ind i det brandfri
rum (tinglysningen), hvo r en m edarbejder opholdt sig. E n anden ansat,
der oph oldt sig i kælderen, var blevet lette re sårer. Hr. og fru Zeuthen
opholdt sig i det brandfri rum , indtil luftangre bet var ovre. D a de vovede sig ud fra det brandfri rum, mødre der dem et forfærdeligt syn.
N abo huset var jævnet med jorden.
D e fi re medlemmer af Holms fam ilie, der var i huset, omko m. E n søn
blev fu ndet død på bunkeren i dom m ergårdens have, og en cyklist, der
va r på vej hjem til frokost, blev
dræbt i Damgade ud fo r dom me rgården. Dommerboligen var m eget
svært beskadiget. Sprosser, glas og
døre var blæst ud overalt i dommerboligen og d ommerkontoret.
Det brandfri rum kunne dog
aflåses.
Hele dommergårdens gavl mod
familien H olms hus var væk, og 1

havestuen , hvor hr. og fru Zeuthen
havde siddet få minutter fø r luftangrebet, var loftsetagen falder ned i
stuen. Mange havde søgt tilflugt i
bunkeren i dom merkon to rets h ave,
herunder politi mesteren. Al le disse
kom fre m, men måtte på ny søge tilflugt i bunkeren, hvilket hr. og fru
Zeuthen også gjorde, da de r kom
endnu et par angreb. Familien vidste
i lighed m ed mange and re ikke,
hvad der var, der foregik, og der gik
rygter o m, at det va r tyskern e, som
havde fo retaget luftangrebet, fo r at
man skulle tro, ae det var russern e.
Andre rygter gik på, at russerne var
fløjet fo rkert, og endelig var der
nogen, der påstod, at det var russerne, der ville bombe tyskerne væk fra
Bornholm. Seks timer efter bo m beangrebet var startet gik familien
Zeuthen cil D ams H o tel i Rø nne.
Her fi k de noget mad, men så
begyndte angrebene igen , den ne
gang blev byen dog adva ret m ed
luftalarm . Der var er beskyttelsesrum på h otellet, hvo r de o pholdt
sig. D e mange gisninger endte efterhånde n alle m ed , ae von Kam pcz va r
direkte eller indirekte årsag til overfaldet. Ved løbesedler fra russerne
blev der bekendtgjo rt, at hvis tyskerne ikke inden ti rsdag kl. 10.00 havde overgiver sig, ville byen på ny blive bombarderet. Et fo rsøg på at få

von Kam ptz til at overgive sig var
fo rgæves.
Tirsdag morgen den 8. maj kl.
5.00 begyndte en høj ttalervogn at
m eddele, at alle skulle ud af byen
snarest og se nest kl. 9.00. Hr. og fr u
Ze uthen fik sammen m ed retsbudec,
Mortensen, kørt tingbøgerne fra det
b randfri ru m ri! en banks kælder i
Rø nne, og som følge heraf forlod
h r. og fru Zeurhen byen på er noget
senere cidspunh end de fles te, men
inden kl. 9.00. De tog ophold i
N ylars Præstegård, som er beliggende 10-1 2 km fra Rønne. D e russiske
fl yvemaskiner kom fra Nexø og
bombede Rønne på ny. Bombardem encec af Rønne var så hefcigt, at
d er også kunn e mærkes i Nylars.
Usikkerheden om, hvad der ville
ske, var sror. Man forsøgte at høre
radio, men strømmen blev afbrudt.
D er var en, der havde en batterirad io, og da man fi k mu lighed for ae
h øre radio, viste det sig, at der ikl<e
over København blev sagt noget som
h elst om Bornholm .
Strømm en kom igen, således at
m an kunne hø re radio, men i radioen omtaltes Europas jubel over fred en, og Danmarks modtagelse af de
al lierede engelske tropper. Dee blev
ikke nævne, at en stor del af Nexøs og Rønnes huse var m ere ell er mind re beskad igede - mange endda hele
ødelagte af russiske bomber, og at de
to ramte byers befolkn inger var evakuerer uden mu.lighed fo r at tage ret
m eget mere m ed, end der de gik o g
stod i.
I 1946 havde Nexø ca. 3.000 - og
Rønne ca. 11.000 indbyggere.
Majdagens programoversigter o g
nyhedsman uskrip ter, der opbevares i
Frihedsmuseer i København, viser, ae
Pressens Radioavis var fylde med nyt
om befrielsen i der øvrige land og
d en ryske kapitulation i Europa,
m ens de få og korte nyhedstelegram m er om situationen på Bornholm
ofre kom langt bagefrer. M iddagsudsendelsen den 8. maj b ragte en masse uden lan dsk og dansk stof, før et
telegram med navnene på seks døde
og nogle sårede ved bombardementerne dagen før i Røn ne, »Som er
evakuerer« - og så kortfaccec om de
fornyede bombardementer om formiddagen. Da Po litiken i maj 1995 i
anledn ing af 50-året for Danmarks
befrielse trykte en særud gave af avi-

sen, der bl.a. ved hjælp af kl assesæt
skull e bidrage ti l historieun dervisninge n, var det foresat end ikke
nævnt, at to byer i Danmark havde
været udsat for bombeangreb. Ak ja,
histo rien gentager sig.
Onsdag den 9. maj 1945 kl. L5.00
anløb fem russiske hurtigbåde Rønne Havn, og de ca. 200 officerer og
menige blev m odtaget af repræsentante r for frihedsbevægelsens militære ledelse. Umiddelbart herefter
kørte en russisk officer m ed esko rte
til det ryske hoved.kvarter på Galløkken for at få afklaret de praktiske
problemer, efter at den ryske kapitulation på alle fron ter var trådt i krafr
kl. 0.0 1 natten ti l 9. maj.
D en tyske kommandanc Gerhard
von Kamptz overlod forha ndlingen
med den russiske officer ti l general
Rolf Wuchman n, der var ko mmet ti l
øen med en af de sidste dages transporter, da denne havde russiske tolke i sin stab. D er var på decce tidspunkt fl ere ryske generaler på Bornholm, som var flygtet fra den russiske fremrylm ing i Tyskland sammen
med et meget stort antal civile. Amtmanden nævner i en rapport til
Udenrigsministeriet, at der er henved 20.000 ryske soldater. De russiske officerer blev modeaget på T ing-,
Råd- og Arresthuset i Rønne af
rep ræsencanter fo r Bornholms Am t,
Rønne by og frihedsbevægelsen , og
der fandt her en fo rhandling sted
om samarbejde for de kommende
dage. Det blev beordret, at der skulle flages i anledning af befrielsen.
I en radioudsendelse den 8. m aj
kl. 18.35 bragtes et kvarters
udlands- og fem minutters indlandsstof, der sluttede med en kort omtale af fo rmiddagens bomber over
Rø nne, hvor 70-80 pct. af husene

blev beskadiget - m en ingen mennesker kom til skade. Kl. 20.45-udsendelsen endte med en opsummering
af dagens bom bardementer i Nexø hvor 4/5 af byen er ødelagt - og i
Rønne med nogle af de m arkante
skader med den sluming, ae man
ikke forventer en russisk landgang
på øen. Onsdag d en 9. maj om fo rmiddagen bragtes en lang ekstrareportage om Rigsdagens åbning,
med taler af Kong Christian X, Folketingets formand Hans Rasmussen
og statsm1111ster Vilhelm Buhl.
Ingen af dem sagde et ord om de
voldsomme begivenheder og situationen på Bornho lm!
Kong C hristian X havde samme
dag afsendt et telegram til amtmanden, hvori anfø res :
»Dronningen og jeg udtaler vor
Deltagelse overfm; hvad der er overgaaet Bornholms Befolkning.
Christian R«
Telegrammet nåede først Bornholm
den 12 . m aj og blev oplæst i højttalervo gne i de to byer. Dagbladene
kunne ikl<e udkomme på grund af
skadernes o m fang.
D en 14. maj 1945 foretog dommer Zeuthen følgende indberetning
til Justitsministeri et:
»]eg tillader mig at indberette, at
Bombardementet paa Rønne Mandag
den 7. d.M. hai· foraarsaget betydelig
Skade paa Dommergamden. Der
fandt Bombenedslag Sted faa Meter
fra Bygningens Vestgavl. D enne er
styrtet sammen, og de ved denne liggende Værelser og Rum baade i Stuen,
I. Sal og Loftet er helt ødelagt. I den
øvrige Del af Bygningen er Vægge og
Loftet i større og mindre Grad beskadiget, Dore og Vinduer revet ud af
Karmene og de fleste Ruder knust. I

Dommergården,
Dmngade, Ronne.

7. rnaj 1945.
Foto:
Svend Parkso.
N. Ch1: Pihls arkiv.
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»Maj 1945. Vort Hus set fra Haven. I Baggrunden ses Toldboden.
Stammerne er Resterne afChristtjørnen, Somme1pæretræet og Syrenbusken«.
Tekst: Fru Inger Olsens notat på fotografiets bagside. Privat.foto.
af Lokaler i hans Ejendom . Lejen
har vi ikke ralr o m , m en Landsrerssagfører Wichmann udralte, ar den
skulde ikke volde Va nskelighed. Jeg
vil form entl ig kunne faa er Lokale i
Teknisk Skole i Neksø til Sortering
af de i Svaneke beroende Papi rer,
men før man er klar paa, hvor Papirerne kan anbringes, kan det ikke
nytte at fo retage den ne Sortering.
Efter at jeg i T irsdags den 15. ds. har
afh o ld t Forhø r over 20 i Arbejdslejren i Almind ingen internerede Personer, har jeg hos der herværende
Poli ri erholdt udleverer en Skrivemaski ne og noget Papir, og Kontorist
Frk. l ngvo rsen, der har sit Værelse i
Behold, sidder der og skriver
Udskrifte r. M it eger Indbo har lid t
stor Skade og m eget er fuldstændig
ødelagt, saaledes navnl ig M øbler,
Tæpper, Malerier, Lysekroner, Glas
og Po rcellæn, og der har voldr store
Vanskeligheder ar faa der anbragt,
som er reddet, der er fo rdel r paa fem
fors kellige Steder, saa der vil ikke
være nemt at finde det frem , der skal
bruges. Spørgs maaler om Erhvervelse af Bolig er et stort Problem . D et
er lige nu meddelt, ar Rydningskolon nen i Dag vil rive en Del af
Dommerboligen ned«.
D en 15. j uni 1945 skrev kgl. bygningsinspektør, arkitekt m.a.a. T homas H avni ng til Justitsmi nisteriet:
»Den 8. ds. ha r jeg besøgt Neksø,
og paa Grundlag af Iagttagelser og
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indhentede Oplysninger kan jeg
vedrørende Dom m erboligen meddele Ministeriet følgende:
Neksø blev den 8. M aj i Aar bombarderet af russiske Flyvere, hvorved
der foraarsagedes Eksplosioner og
Brande. De haard est m edtagne D ele
af Byen da nner B ælrer i Retningen
Øst-Vest, der vil sige paa tværs af
Byens længste Udstrækning. Dommerboligen ligger i de n øsrl ige Kant
af et af disse O mraader og ram tes
direkte ved Bom b ard ementer. Rydningen af de bom beram te Huse i
Neksø fo retages, og er allerede for en
stor Del foretaget paa Kom m unens
Foranstaltnin g, og dette er ogsaa
Tilfældet for D omme rboligens Vedkom mende. Da j eg o pho ld t mig i
Neksø, var Bygninge n nedrevet til
Stuegulvets H øjde; d et eneste, der

»Dommerboligen, Nexø
efter Bombardementet
d. 7'de - B'de Maj

1945.
Bomben gik fin Havesiden gennem Spisestuen, hvor Lænestolen
stod, og lagde sigfomn
Somandshjemmet, der
hvor Afipæringen er<<.
Citeret efterfru
Inger Olsens notat pn
fotografiets bagside.
Privat.foto.

ragede højere op, var en Del af
Nordgavlen, m en ogsaa dette Parti
agtedes nedrevet, saaledes ar kun
Kælderen kom mer ti l at sraa tilbage.
Jeg har alrsaa ikke selv kun net skønne over, hvor meget af Bygningen
der burde nedrives, men jeg har
ingen Grund til ar tvivle om Berettigelsen af den uufne Afgørelse. De
brugelige Materialer var ril Dels fje rner fra G runden , men efter hvad der
blev meddelt mig, føres der en saadan Kontrol, at man ha r Rede paa,
hvilke Materialer, der hører ri!
Dommerboligen«.
Der tidligere dommerkontor med
tjenestebolig srod i lang rid med
resterne af kældereragen med den
høje grani rklæd re fodmur tilbage på
den ellers ryddede h us tom r. Arbejder med genopførelse af dommerkontorer gik trægt, og i en længere
periode var der ganske enkelt intet
fungerende dommerkonror. Ved
skrivelse af 1. juni 1945 fra landsretssagføre r Jac. Wichmann til den
senere departementschef i Jusrirsmin isrerier anførtes bl.a.:
»Kære Boas!
Maa jeg have Lov ti l at bede dig
give os Nexøboere og and re Øsrbornholmere en hjælpende H aand i
Justitsminisrerier fo r ar faa Nexø
Dommerko nro r sat i Gang igen.
Som d u maas ke ved, blev Dommerboligen helt ødelagt under Bombardementerne og er nu hele nedbrudt.
Ved Evakueringen blev alle Prorokoller og Akrmapper kørt ti l Svaneke, hvor de ligger utilgængelige i
Svaneke Sparekasses Box; alle Aktskabe og andet Inventar er gaaer ri!
G runde. Der er stadig intet sket for
ar bri nge Sagerne for Dagens Lys
igen, ud over ar D om meren har

skrevet til Justitsministeriet om Tilladelse til at leje nogle Lokal er til
Kontor; jeg har selv til budt Dommeren vo re tre Stuer i Stueetagen;
men han har maaske andre Lokaler
paa H aanden. Der kommer imidlertid intet Svar fra Ministeriet; det faar
vi private heller ikke fra Ministerierne, naar vi henve nder os der i presserende Anliggender i disse D age,
men saa handler vi blot paa egen
Haand; Sparekasse og Bank her i
Nexø er forlæ ngst i Gang, og det
økonom iske Liv ude i Retskredsen
og i Røn ne er ganske uberørt; men
endnu kan vi intet faa tinglyst, vi
kan inge n Tingbogso plysninger skaffe til Laanesager, hvad der ikke
mindst er generende fo r de Fiskere,
som hurtigst muligt skal have de
ødelagte Kuttere og Baade erstattede
af nye; Skifter holdes ikke, Vexelprotester og Testamen tsattestationer
udføres ikke o.s.v. - saadan kan det
ikke blive ved at gaa. Born holm er
maaske afskrevet af mange danske;
saa længe de ydre Former for vor
Tilhørighed til D anmark dog bestaar, burde Statsmyndighederne
handle hurtigt i saadanne smaa, men
nødvendige Afgørelser, som ovennævnte er. Kunde du ikke gøre rette
vedkommende i Ministeriet begribeligt, at et Dommerkontor er et saa
vigtigt Led i det daglige økonomiske
Liv, at det ikke fortsat kan være lukket en hel Maaned efter Bombardemen terne«.
Ved skrivelse af 11. august 1948,
d. v.s. ca. 3 1h år efter bombardementet, tilskrev borgmesterkontoret
dommeren i Nexø:
»Ved Nedbryd ning af det bomberamte Dommerkontor i Nø rregade,
N exø, blev en del Mursten kørt ud
paa Arealet nord for Nexø Havn,
hvor de henlagdes i en stor Bunke,
og hvor de stadig henligger.
Da man imidlertid nu i Forbindelse med Udvidelsen af Nexø Havn
skal regulere Pladsen nord for Havnen og anlægge Veje m.m. , er Stenbunken til stor Gene, hvorfor man
skal henstille, at der hurtigst muligt
gøres Udveje for ar fj erne Bunken«.
I henved to år havde dommerkontorer ril huse i landsretssagfører
Wichman ns privatbolig i Nexø.
D erefter etableredes der et midlertidigt do m merkontor i en barak, som
Jusrirsm inisreriet erhvervede i april

-----

Dommergården genopfort. Emil H. Zeuthen ogftu Mariella Zeuthen i
havedoren. Foto: Bendt Kjolle1; Allinge.
Udlånt afBornholms Museum.
måned 1947, og som havde været
anvend t af bygningsarbejdere. D er
var i begyndelsen ikke vand, lys og
varme i barakken, m en dette blev
efter en del korrespondance etableret. I skrivelse af 13. maj 1947
anfører dommer Johs. Olsen:
»D et haster meget stærkt med at
flytte fra Landsretssagfører Wichmanns Lokaler, Sagføreren rører
daglig paa sig desangaaende, og
Ko ntoret kan ikke stadig trækl<e
Flytningen ud. Jeg telefonerede i
Lørdags den l 0. ds. til Justitsministeriet for at faa Tilladelse til at fo retage de fornødne Arbejder, først og
fre mmest Flytningen af Skillerum og
Opsætning af Vindfang. Af M in isteri et blev jeg imidlertid henvist til
Hr. Arkitekten , som der ikke lykkedes mig at træffe: D a det er yderst
paatrængende, at lndAymingen sker
snarest, tillod jeg mig i Gaar at
anmode Bygmester Johs. Munch,
Neksø, om saa hurtigt som muligt ar
Aytte Skillerummene, opsætte Vindfang og isætte Yalelaase i Yderdørene,
saaledes at Kontoret dog kunde flytte ind , og tillader mig at anmode
om Deres Sanktion herpaa« .
I den lejede barak blev der arbejdet i m ere end fem år, indtil en ny
do mmerbolig og kontorer i begyndelsen af 1952 blev indviet på Aasen
i Nexø. Det var utrolig svære
arbejdsbetingelser, og dommer Karl
Kristian Jo hs. Olsen søgte den 23.

maj 1947 stillingen som dommer i
Skælskør Købstad og Vester Flakkebjerg H erred med Korsør Købstad
og Landj urisdiktion samt H a lsteinborg Birk. D o mmer Johs. Olsen fik
stillingen i Korsør og blev udnævnt
den 30. juni 1947 og til trådte pr.
1. juli 1947. Dommer Olsen havde
på dette tidspunkt været udnævnt
siden 1. marrs 1940 og begrundede
ansøgningen m ed de meget specielle
boligfo rhold, han måtte leve med i
to år. I dommerstillingen i Nexø
udnævntes den på stedet værende
do mmerfuldmægtig Svend H assing
pr. 1. oktober 1947.
Ovenstående beretning angår alene skader på en ejendom i hver by.
D et bør dog tilføjes, at i air 2900 ud
af Rønnes 3200 ejendomme blev
beskadiget, 212 totale. AfNexøs 900
ejendomme blev de 856 beskad iger,
heraf 175 totalt, inkl. dom mergården.
Det bør tillige nævnes, ar efter en
regeringsdelegation bestående af
udenrigsminister Christmas Møller,
indenrigsminister Knud Kristensen,
arbejds- og socialmi nister H ans
Hedtoft og minister u.p. Aksel Larsen samt departementschef K.H.
Kofoed den 19. maj 1945 ved selvsyn havde ko nstateret skadernes
omfang i de to byer, blev der iværksat omfattende hjælpeforanstaltninger. H jælp ti l Bornholm blev nu
anset som en national opgave både
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af der offendige og af private. Den
11. juli 1945 blev der frem sat lovforslag o m særlige foranstaltninger i
anledning af krigsskaderne i Rønne
og Nexø. Loven blev uændret vedragec den 20. juli 1945.
Efter ae en svensk delegation i juni
m åned h avde været på Bornholm,
skænkede den svenske stat 300
træhuse cil den danske star. Husene
blev bygger i løber af efteråret og
offici elt overdrager p en 24. november 194 5. Disse huse er fortsat
attraktive boliger.
Kronprinseparret, det senere kongepar Frederik IX og Dronning
Ingrid, besøgte den 18. og 19. juni
1945 Rønne og Nexø. Dette besøg
havde utrolig scor betydning for
bornholmerne og var samtidig en
markering over fo r russerne, ae de
befandt sig i D anm ark. Kronprinseparrer medbragte en hilsen ril byernes borgmestre fra Kong Christian
X og Dronning AJexandrine, hvor
det udtales:

»Majestteterne har ligesom vi med
M edfolelse fulgt den Ulykke, som ramte Deres By, just da Fredens Sol
begyndte at skinne over det ovrige
Land. Vi ønsker Deres By en Lys og
lykkelig Fremtid«.
D en 9. september 1952 blev der
på det daværende bibliotek på
St. Torv i Rønne opsat et granirrelief. Relieffet blev nedtaget i 1973
og siden flyttet til T inghusets gavl.
Relieffer bærer følgende inskription :

»Bornholmerne byggede byen. J<rigen knuste den. Hele Danmark hjalp
at genrejse den«.
SAGER MED RUSSISKE
MILITÆ RPERSONER
SOM PARTER
Domme rne på Bornholm behandlede ikke under den russiske hærs ti 1scedeværelse sager med milirærp ersoner som pareer på grund af disses
eksterri torialicec. De første russiske
srormsryrker, der var mongolide
ryper o g um ådel ig tørstige, gav
anledning til mange ti lfælde af lovovertræd elser især hærvæ rk, tyveri ,
ulovlig indtrængen og indbrud . Beruselse medførte også vådeskud o g
færd selsuheld. D e mest omralte
sage r va r dog voldtægter af danske
kvinder. Problemet i forhold til
tyske kvindeli ge flygtninge er ikke
nærmere belyse, fo rmenrlig fo rdi d er
ikke blev indgivet anmeldelse til
danske myndigheder, men alene i
juli blev der an melde seks tilfælde af
voldtægt mod danske kvinder.
D er fandt løbende en drøftelse
seed me llem amtmanden og de skiftende russiske kommandanter. Den
17. maj havde oberst Srrebkov indskærpet over for von Steman n, at
han skulle forhindre ærekrænkende
beskyldninger mod russiske m ilitærpersone r. Russerne rag sig selv af
justitsen, og det er uvist, hvor mange der blev henrettet på grund af
k riminalitet og dermed disc iplin-

Sovj etisk officer. Mon det skuLLe være den omtalte »Kaptajn Nicolaj11?
Foto: N. Ch1: PihLs arkiv.
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brud. Ae der findes tilfælde, både
hvor der skete henreccelse på steder,
og ar det skete på mere generel
præventiv m åde ved at man samlede
styrkerne, er dog sikkert. Der eksisterer dog mange myrer derom,
f.eks. hævdes der, ar når er russisk
mi li rærorkesrer drog mod øens midte, var der regn på eksekvering af en
d ødss traf, og ar de henrettede blev
gravet ned i skoven. von Scemann
indberettede den 3 l. maj 1945, ae
russerne begravede deres døde alle
mulige seeder. D e m ange tusinde
russiske soldater blev afsondret i lej re, men man kunn e ikke forhind re
samkvem m ed den civile befolkning.
Ved russernes afrejse spurgte general
Jalrnsjov hvor mange børn, der måtte antages at have russiske fædre.
von Scemann oplys te, at der kun var
anmelde fire tilfælde. Dette antal
skull e dog vise sig ae være mere end
der dobbelte. Efter ae de russiske
styrker havde forladt øen, havde
dommerne korrespondance med
Justi tsministerier om behandling af
faderskabssager mod russiske militærpersoner. Spørgsmålet var, om
fad erskabssagerne skulle behandles
ved dansk domsto l på grundlag af
danske retsregler. Justitsm inisteriet
henstillede ril Udenrigsm inisteriet,
ar der ved forhandlin g med vedkommende russiske myndigheder søges
ri lvejebragc en o rdning m ed hensyn
til behandling af fade rskabssager. De
sovjetrussiske m yndi gheder afslog i
april 1948 ar tilvejebringe e n ordnin g. Uanset den e blev der efter
afslaget behandler faderskabssager
efter indkaldelse i Sratstidende, men
ki ldematerialer hercil er meget sparsomt. En del sager blev dog afvist på
grund af man glende identifika tion.
Kap tajn N icolaj optræder således i
flere sager. Kaptajnen blev aldrig
identificeret.
RU SSERNE REJSER
Russerne var cil seede på Bornholm i
11 måneder. Deres pludselige afrejse
den 4. april 1946 gav i eftertiden
an led ning ril mange spekulationer
og gisninger, der først blev aAøs r af
sikke r viden, da professor Ben t
Jensen i 1996 offenrliggjorde resultatern e af grundige a rkivstudi er i
bogen: »D en lange befrielse« . D er
skete i 50-årer fo r den russiske tilbagetræknin g!

Han gjorde Nexø lidt større
Poul Harild in memoriam
Mandag den 24. februar 2003 dode forhenværende skoleinspektor og lokalhistoriker
Poul Harild, Nexo, 89 Ih: Dermed mistede Bornholm en del afsin hukommelse.
Poul Harild havde en nærmest enestående viden - specielt om Nexo og omegn, som han gavmildt delte ud afpå mange måder - ikke mindst i form afartikler slm:vet til dagbladenes
weekend-tillæg.
/Vlen også nærvterende årsskrift har meget at takke Poul Harild for. Det var en fornøjelse
at modtage et manuslmpt fra hans hånd, altid vm· det gennernarbejdet og pe1fekt.
Fra 1981 blev det til 12 vterdifulde artikler i JUL PA BORNHOLM.
Tidligere amtskonsulent for folkeskolen og formand for »Andersen Nexos Hus«,
FINN BRÆSTRUP KARLSEN, fort,eller her om sin gamle lærer og skoleinspektor. js.

Poul Harild var Najseho rra, og langt
den største del af sin gerning havde
han i sin barndomsby. Og det var
også den, som han først og fremmest
beskrev i sir grundige lokalhistoriske
arbejde. Han var i si n gerning - gennem sit arbejde og sin fritidsbeskæftigelse - med til ae gø re Nexø en lille
srnule større.
Poul H arild havde en utrolig paratviden. Dee viste sig for hele øens
befolkning, da Born holms Radio for
nogle år siden havde en udsendelse
for børn, som hed »Telefon til Bornholm«. Udsendelsen var meget aflytter af børn i alle aldre. To hold elever
fra forskellige skoler konkurrerede.
D e fik stiller nogle spørgsmål, som
havde med Bo rnholm at gøre, og de
m åtte så hente hjælp via telefonen.
Dee hold, som først fandt der rigtige
svar, havde vunder.

Eleverne fandt hurtige ud af, hvor
de sikrest kunne hente svar på
næsten hvad som helse, og især på
noget som havde med Bornholm ae
gøre. Dee var hos Poul Harild, Og
hos ham havnede spørgsmålene ofte.
H an kunne svare på dem. Jeg kan
ikke mindes, ae han kom ri! korc,
uanset om spørgsmålene drejede sig
om pæleorm eller om Frederik den
Syvendes besøg på Bornholm. Poul
H arild havde altid er præcise svar. Vi
var vise m ange lyttere, som var
imponerede over Poul H ari lds enorme viden. Han var på dec tidspunkt
over de 80.
I SKOLE HOS POUL HARILD
Poul H arild tog si n lærereksamen fra
Vordingborg Seminarium i 1935 og
blev ansat som lærer ved Øsere Skole
i Rønne i 1936. I 1947 blev han

viceskolei nspektør ved Nexø skole,
og tre år senere skoleinspektør. I 36
år tjente han skolevæsener i Nexø og
sluttede som ledende skoleinspektør
med ansvar for storkommunen
Nexøs samlede skolevæsen med dens
fire skoler. H an kom derved ri! ar stå
i spidsen for udviklingen og nybygningen af skoler på er centralr ridspunkt.
I 1947 srarcede jeg også ved Nexø
Skole - sam men med Poul Hari ld.
Jeg begynd te altså i 1. klasse! Jeg kan
cydeligt huske viceinspektøren, som
vi så en hel del til. Fra 1950 var
Harild leder af skolen, og egenrlig
tror jeg ikke, der var det letteste job,
han havde. 1950'erne var en tid
med stor lærermangel, og op mod
en tredjedel af lærerstillingerne måtre besættes med vikarer.
Mine forældre (og jeg) cil hørre

Sådan kendte mange Poul Harild:
Som skoleinspektøren midt i bageste
rtekke med afgangsklassen (her realklassen 1956).
Foran ham kLasseftereren - senere skoledirektor - Carsten Mogensen.
Eleverne på biliedet er
(navnene dengang) fra venstre mod
højre: Siddende:
Grethe Jespersen, Gerda Jensen, Sigrid
Hjorth, Ragnhild Ufdall-Spanne1;
May Frederiksen, Sonja Svendsen,
Doris Jensen, Elna Leegaard-Jensen.
Stående: Erik Schou,
Henning Sode-Larsen, Ole Myhre
Erichsen, Frede Munli, John Olsen,
Firm Brtestrup Kar/sen, Niels Kofoed,
Peter Gornitzka.
Fraværende: LeifSondergaard.
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MARTIN ANDERSEN NEXØ
Po ul H arild fattede hunigr kærl ighed ri! Martin Andersen Nexø og
hans forfatterskab. I en periode,
hvor andre på Bornholm gjorde
meget for at glemme eller fortrænge
Andersen Nexø, gjorde han alt for at
bevare og udbygge mindet om den
store fo rfatter, som ved at tage tilnavnet Nexø gjorde byen kendt i
den halve verden
Da jeg gik på Jonstrup Seminarium i midten af 60'rne, fik vi en dag
besøg af en vesttysk litteraturlektor,
som havde speciale i Martin Andersen Nexø. H an fortalte bla ndt
andet, ar han lige havde besøgt N exø
på Bornholm , som M artin Andersen
havde taget navn efter. Stor havde
hans forbavselse været, da der
næsten ikke var lykkedes ham ar fu1de mennesker, som kendte Martin.
D er var som om han sier ikke h avde ril knyming ri! Nexø, sagde lektoren. Men så var der er behjertet
menneske, som havde henvist til
skoleinspektøren på Nexø Skole,
Poul Harild, og så kan der nok være,
ar han havde fået noget ar vide om
Nexø i Nexø. Men kun h er!
Utallige er de Nexø-forskere og
journalister, som gennem årene har
sidder i H arilds stue og trukket på
hans store kendskab ti l Martin
Andersen Nexø og til h ans store
lokalkendskab i øvrigt. r mange år
var han ganske enkelt den eneste,
som lokalt tog vare på denne vid en.
Han blev derfor også centralt place-

ret i bestræbelserne på at lave m indesruerne i Martins barndomshjem i
Ferskesøsrræde, som Karl Ejner
lpsen tog in itiativ til , og han var i
m ange å r medlern af bestyrelsen fo r
Andersen Nexøs Hus, som det kom
til at hedde.
Allered e i 1969, hvor man fejrede
100 års dagen for M artin Andersen
Nexøs fødsel og indviede en buste af
ham ved Ferskesø i Nexø, lavede
Po ul Harild et sm ukt lille h æfte om
Marrin Andersen Nexøs barndomsby. 20 år senere skrev han sammen
med Lasse Kofoed hæfter »I Pelles
fodspor« om Pelle E robreren og filmen som var bygger på første del af
romanen. Poul H arilds viden o m
M artin Andersen N exø var kendt
viden om. Adski llige gange var han
således inviteret ril at holde forelæs ninger på tyske skol er og universiteter. Man var vel tysklærer!
Midt i hal vfemserne m eddelte han
mig, at han syntes han havde sidder
længe nok i bestyrelsen for »Huset«.
H an ville derfor om er stykke tid
trække sig ud og vill e ge rne have, at
jeg gik ind i bestyrelsen i steder for
ham. Der gjorde jeg naturligvis,
man har vel resp ekt for sin gamle
skoleinspek tør!
BILLED KASSERNE
Poul Harilds fo ræld re var medlemmer af metodistmenigheden i N exø,
og her kom Poul Harild som barn.
H an blev ikke selv med lem, men
han havde hele sit liv er meget positi vt fo rhold ri! menigheden, hvo r

hans børn også gik i sø ndagsskole.
D a kirkebygningen i Nexø, Ebenezer, h avde 100 års jubilæum, havde
jeg love r ar skrive er lille jubi læ umsalbu m. I den anledning var jeg
oppe i kirkens arki v, som er ganske
fyld igt - om end ikke særlig systematisk. Poul Harild var også deroppe for ar finde billeder ril en artikel
til Bornholms T idende i anledning
af jubilæer. Poul H arild var på der
tidspunkt er godt stykke over de 80.
Der var foru nderligt ar stå der og
se på indholdet i de mange kasser.
Jeg fa ndt ud af, ar den sidste halvdel
af kirkens 100 år også var min h istorie. Jeg kendte de fleste men nesker
og de begivenheder, som billederne
skildrede. Udenpå stod der, h vem
der h avde skænker billederne. Men
hvad de forestillede, og hvem personerne var, stod der som regel ikke
noget om.
Poul Harild og jeg kiggede billederne igennem. Jeg blev kl ar over, ar
hele årh undreder faluisk var hans
årh undrede, hans historie. H an havde overblik over der hele. For h vert
eneste billede kunne han fortælle,
hvem det fo restillede og ved hvilken
begivenhed, der fo rm odenclig var
rager. Var der enkelte fotos, hvis
indhold han ikke va r helt klar over,
lagde ha n dem bort m ed en
bemærkn ing om , at »de ikl<e var her
fra Bornholm«. Sådan!
Jeg har senere haft lejlighed ril at
tjekke nogle af de billeder, han lagde
væk. Han havde ret. Der var ikke
billeder fra Bo rnholm ".

Poul Harild ved en
buste af l\llartin
Andersen Nexø.
Foto: Bornholms
Tidende.
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Posteleven og Zoo-Centret

i Aakirkeby
Noget om hvordan »International
Zoo News« kom til verden
BENT]ØRCENSEN, Øster/ars, tidligere direletør for Zoologisk Have i København 1979-94,
er for ganske nyligt blevet hædret med den fornemme »Faglitterære Pris«. Velfortjent efter et
omfattende popuf,ervidenskabeligt forfatterskab, der netop i år er blevet foroget med den meget
læste ogfi'emragende bog om menneskets udviklingshistorie »Dyret i dit spejl«.
Bent Jørgensen har meget travlt med mange former forformidling, og det har slet ikke været
let at overtale ham til at fortælle den gode historie om, hvordan han som postelev i Aakirkeby
grundlagde tidsskriftet »International Zoo News« - men det lykkedes! Efter et vedholdende
pres gennem tre å1'. js.

Bornholm var i begyndelsen af
1950' erne kendt i zoo-kredse verden
over. D er var ganske vist hverken
zoologisk have eller dyrepark på øen,
men zoo-folk vidste, at i Aakirkeby
lå Zoo-Centret. Det var udgiver af
»Internatio nal Zoo N ews« - et tidsskrift med nyheder fra alverdens
zoologiske haver. »International Zoo
News« , der i dag er en vigtig del af
tidsskriftsholdet i enhver ordentlig
zoologisk have, har nu adresse i England.
Men Zoo-Centret i Aakirkeby?
Man gik i 1951 fo rgæves, hvis man
ville besøge der. Den pompøse
adresse fandtes nemlig ikke andre
steder end i mit hoved. D et spillede
imidlertid ingen ro lle, for jeg var

ikke blot redaktør og udgiver af
»Internation al Zoo News«, m en også
postelev på Aakirkeby Postkontor.
Så under morgenens brevson ering
kunne jeg nem t opsnappe breve, der
var adresseret til Zoo-Centret i
Aakirkeby.
Jeg var 17 år og fascineret af zoologiske haver - i dag ville man vel
sige, at jeg var »zoo-freak« . Og jeg
havde det ungdommens overmod,
der fik mig til at starte et engelsksp roget tidsskrift - ikke for at gø re
karriere, men af den enkle grund, at
jeg selv havde brug for et sådant
tidsskrift. At det skulle blive så leved ygtigt, at det i dag står i indbundne
årgange på zoologiske havers biblioteker, kunne jeg ikke ane. D en

mulighed var end ikke i mme tanker.
Historien om Bornholms midlertidige placering på de zoologiske
havers verdenskort begynder imidlertid nogle år tidl igere - vel i virkeligheden under de strenge krigsvintre først i 1940'erne, da jeg var 8-9
år. I den lille have bag Stengade 19 i
Rø nne søgte sultn e fugle fra byens
omegn føde, og m in mor fodrede
dem med rester fra køkkenet. Fra
vinduet så jeg, ar der fa ndtes andre
fugle end gråspurve. Jeg lagde for
første gang mærke til grø ni risken
(som min far uden i øvrigt at have
noget særligt kendskab til fuglelivet
kald te »svenska«), musvitten (som
han kaldte »Aæskatjiv«), alliken

Bornholms
zoologiske Have,
der var indrettet og
drevet afH otel
og Restaurant
Stammershalde, Ro.
Foto:
A.P ca. 1938.
Udlånt af
Bornholms Museum.
JUL
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»Redaktor
Bent Jørgensen
paa Redaktionen i
Rønne«. Gengivet
efter avisfoto
14. februar 1952.

(»kaja«), og der var blåmejse, solsort,
bogfinke, flagspætte og uden tvivl
flere endnu.
Jeg gik på biblioteker i den smukke bygning på Store Torv for at låne
bøger om fugle, så jeg kunn e sætte
navn på dem og læse om deres liv.
Og når jeg nu var ved de hylder, lånte jeg også andre bøger om dyrelivet,
skrever af gamle Brehm, Lieberkind
og H ans Hvass. På den måde fik jeg
øjnene op for, at der ude i verden
fandtes elefamer og næsehorn,
strudse og kolibrier, krokodiller og
fugleedderkopper.
I 1946 var min fætter på sommerferie i København. Da han vendre
hjem til Stengade 24, havde h an
meget at berette, for han havde set
Rundetårn og Vagtparaden og Dyrehavsbakken, som jeg dårligt nok
anede eksistensen af. Og så fortalte
han om Zoologisk H ave og viste
mig er katalog over havens dyr. Jeg
kan nøje tidsfæste, ar i der øjeblik
blev min fremtid fastlagt. For jeg så,
at der - på Valby Bal<.ke i København - lå Edens Have. D er fandtes
de spillevende - alle de dyr, jeg hidtil kun havde set på de halvdårlige
billeder, der il! umerede den tids
d yrebøger.
Jeg købte kataloget af min fætter
og gik hjem og begyndte at skrive til
alverdens zoologiske haver. Jeg vidste
ga nske vist ikke, hvor i verden der
fandtes zoologiske haver, men jeg
gættede på, ar enhver storby ligesom
København havde sin zoologiske
have. Så jeg skrev på mit skoleengelsk til Zoo Amsterdam , Zoo
London , Zoo Chicago osv. og fortal-
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re, at jeg var »a 13 years o ld boy on
rhe island of Bornholm«, der interesserede sig for zoologiske haver, og
ar jeg ville blive glad for et katalog
og nogle postkort. I de fles te tilfælde
ramte jeg p let. Mine breve fandt
deres mål, og fra den ene zoo efter
den anden kom konvolutter med
særprægede frimærker og er indhold
af spændende brochurer, kataloger
og postkort.
Som alle børn blev jeg opslugt af
min in teresse, og jeg sugede ti l m ig
af det, jeg læsre. Jeg vidste, hvem der
havde været d irektø rer for Berlin
Zoo gen nem årene - at Philadelphia
Zoo havde åbner er nyt rovdyrhus og at København Zoo snart ville
modtage en okapi. Jeg vidste nok
m ere om zoologiske haver, end der
egentl ig var værd at vide, og mine
kammerater var hverken imponerede eller interesserede. D e var mere
til bilmærker, fodbo ldspillere og
anden praktisk viden. Heller ikke
mine forældre var særligt interesserede i at høre om gorillaen Bush man i
Chicago Zoo eller traneo pdrætret i
Odense Zoo. I min nød forsøgte jeg
at afsætte min viden til dansktimernes fristile. Er emne hed: »Fortæl o m
en oplevelse fra før du gik i skole«.
Jeg rekonstruerede er besøg, jeg samm en rned mine forældre (formodentlig i sommeren 1938) havde
aflagt i den lille zoologiske have, der
i nogle førkrigsår var knytter til
H otel Stammershalde. D er ku nne
jeg svagt erindre at have ser løver,
bjørne, aber, flamingoer og en g rævling, og det skrev jeg begejstret om.
Min næste chance kom , da sti le-

emnet var: »fo rtæl om en s01nm erFerie-oplevelse«. D a havde jeg i mellemtiden værer med FDF på la ndslej r i Marselisskovene uden for Aarhus, og i byen havde jeg besøgr min
førsre rigtige zoologiske have. Jeg
skrev om elefanter, søløver, og hvad
jeg ellers havde set og oplevet i Aarhus Zoo. Srilen blev rost af lærer
Hansen, selv om han mente, at jeg
burde sk rive om andet end zoologiske haver.
Tredje egnede emne var: »Fortæl
om en bygning og dens omgivelser«.
Der gik et suk gennem klassen.
H vor få r dansklærere dog så uinsp irerende ideer fra? Jeg husker ikke,
hvad mine klassekammerater valgte
at fortælle o m - om Rønne H. eller
Hovedvagten måske. Men jeg så
min chance. Jeg valgte at skrive om
Abehuset i Zoologisk Have i København. Jeg vidste alt om det hus:
H vornår der var bygget, hvad arkitekten hed, hvornår det var blevet
moderniseret, hvilke aber der havde
levet der, og hvad de hed - både på
dansk og latin, og hvad deres kælenavne var. Og stilen skulle jo ikke
blot fortælle om en bygning. D en
skulle også redegøre fo r omgivelserne. Så jeg skrev løs om Zoos elefanthus, strudsehus, hjortehus, bjørnegrotte ... D et blev ti l en sril på 49
sider. Lærer Hansen var en frede! ig
mand, men det blev ham alligevel
fo r meger. Han slog i kateteret.
Mig forskrækkede det ikke. Fjerde
emne hed: »Du har raer en penneven i Sverige. Skriv er brev ril han1«.
Det gjo rde jeg: »Kære Pelle! Tak for
dit brev. D et glæder mig ar læse, ar
du også interesserer dig fo r zoologiske have r. H er er svar på dine mange
spørgsmål ... «
Jeg kom ikke til at skrive fle re stile
o m zoologiske haver. Men jeg havde
stadig behovet for at skrive om alt
det, jeg vidste. Så jeg startede mi t
eget tidsskrift »Zoo Nyt« - på en
måde forløberen for det »In ternational Zoo News«, der blev ti l et rigtigt
tidsskrifr. M en det tidsskrift, jeg
startede i november 1947, var skrevet i hånden og fa nd tes kun i et
eksemplar, og jeg va r på samme tid
tidsskriftets redakrør, journalist og
eneste læser. Mi ne nyheder fa ndt jeg
i aviserne på bibliotekers læsesal, og
når jeg skrev efter zoologiske havers
kataloger, hændre det, ar havens

direktør i er følgeb rev ko m med en
oplysn ing, som jeg betragtede som
e n nyhed. D er gjo rde, ar jeg kun ne
fortælle m in læser (mig selv!), ar
København Zoo planlagde nye bjø rnegrotter, ar der var fo rslag fre mme
o m en d yrepark i Rø nne (fremsat af
farvehandler Lyngbye- Perersen), og
ar H age nbecks D yrepark i Ha mburg
havde jubilæum .
Sommeren 1948 indrettede jeg
m in første zoologiske have. H aven
bag Stengade 19 blev stykke fo r
stykke forvan dler fra en pæn urreo g staud ehave til er lille m enageri.
Forunderligt nok fa ndt mine forældre sig i det - de hj alp mig endda
m ed at indrette nogle af anlæggene.
D er var tudser, firben, snoge og
stålorme, en tam allike, undulater og
h vide mus og - hvis sandheden skal
frem - er par pindsvin . D et sidste
var strengt taget ulovligt, m en der
vidste jeg ikke, og de to pindsvin fik
er frianlæg, som ikke var så ringe
endda, og jeg så dem parre sig.
(Først mange år senere gik det op
for m ig, ar der på der tidspunkt i
d en videnskabelige litteratur kun
havde været offentliggjort et par
iagttagelser af den del af pindsvinets
adfærd, som altid har fået folk til at
spekulere - for: H vordan? Det er nu
ikke så svært - det fo regår på hundemaner, og hunnen lægger pænt piggene ned , så hannen undgår skramm er).

Men mic 1nenageris scørste succes
va r myreløve rne. D er interessante
insekt har en larve, der g raver en
fælde i sande r - en tragt eller faldg rube, som intetanende myrer snu bler over og skrider ned i. I tragtens
bund lu rer m yreløve n med sine vældige kindbakker, so m den g riber
myren m ed. D en arme myre slås fo r
sit liv, men sprællende bliver den
trukket ned i sandet og udsuger.
H vis den kl arer frisag i første
o mgang og prøver at klatre op ad
tragtens vægge,
kommer den
uvægerligt til at skubbe et par sandkorn løse. D e triller ned til myreløven, der ved, hvad der foregår.
Den foretager er par hurtige kast
med hovedet og sender byger af
sand op efter myren. I de Aesre
tilfælde ender det med, at myren
mister fodfæstet og triller ned til de
ventende kindbakker.
M yreløven er ikke al mindelig i
Danmark, m en ved bornholmske
strande findes den. Jeg fa ngede mine
my reløver ved Onsbæk o g indrettede en mini-kli t til dem i m enageriet.
Ved fodringstid Aokkedes familie og
kammerate r for at fø lge dram aer,
når jeg fodrede de sultne myreløver
med levende m yrer. Jeg kunne h ave
sat et skilt o p ved gaded ø ren m ed
teksten: »Løve rne fod res hver dag kJ.
14«, men der ville mine ellers så tålmodige forældre nok have trukket
grænsen.

Sommeren 1949 blev der lil le
menageri opløst og »Zo o Nyt« o pgiver. På Østre Skole tog jeg min realeksamen o g flyttede derefter sammen med familien til Kolding, min
mors fødeby. Men året efter var jeg
tilbage på Bornho lm. Kolding blev
aldrig min kop te, og så anderledes
var jeg dog iklce, ar jeg ikke havde et
tæt netværk af ka mmerater i Rø nne,
og jeg savnede det kammeratskab.
Der vejede også tungt, at jeg havde
faet en sko lekæ reste. Jeg søgte ind
ved postvæsenet og kom som postelev til Aalcirkeby.
Kærligheden var stor og kammeratskaber intenst, og etaten var en
verde n med hidtil ukendte pligter,
men jeg kunne ikke nære mig for at
genoptage min ko rrespo ndance med
alverdens zoologiske haver, og der
var haver, der send te mig interessante o plysninger. M en hvad skulle der
bruges ti l? Kæresten var ikl<e interesseret, kamm eraterne heller ikke. O g
jeg var blevet voksen nok ri! at indse, at jeg ikke k unne forvente, at de
zoo logiske haver ville blive ved med
at svare på spørgsmål fra en postelev
på Bo rnholm . H vordan k unn e jeg
knytte dem til m ig på en måde, så
de blev nød t til at skrive ti l mig?
Inspireret af det håndskrevne
»Zoo-Nyt«, jeg er par år tidligere
havde lagt på hylden, fik jeg den ide
at udgive er rigtigt tidsskrift på
engelsk med nyheder fra zoologiske

Aakirkeby Posthus.
Privatfoto.
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haver. Der ville - rænkre jeg - rvinge
de zoologiske haver ril ar sende pressemeddelelser ri) Bornholm, så jeg
kunn e fasrholde kontakren med
dem. Der behøver i den alder ikke ar
væ re langt fra indfald ril handling,
og 1. Februar 1951 udkom førs re
nummer af »l nrernational Zoo
News«. Jeg havde en fornemmelse
af, ar adressen i Almegade i Rønne,
hvor jeg lejede et lille værelse, ikke
rigtigt ville imponere nogen ude i
verden, så jeg fandt på det drabelige
»Zoo-Centret, Aakirkeby, Denmark«.
D er var et ydersr beskedent ridsskrift, der blev sendt ud til over 100
zoologiske haver i alle fem verdensdele. Det var dupli keret og på tre
sider, og nyhederne var ikke mange.
Men det viste sig, at jeg havde ramt
et behov. D et var srrenge efterkrigsår, og det internatio nale samarbejde
m ellem zoologiske haver var endnu
meget begrænset. D erfor blev »International Zoo News« trods det
beskedne for mat rager seriøst. Ved
hve r eneste morgensortering på
posthuset kunne jeg tage breve til

Zoo-Centret fra. Da n ummer 2
skulle i duplika roren en måned se nere, var der dog stad ig stofm angel, og
for at fylde spalte rne bragte jeg en
dansk stil, som m in lillesøster Birgit
1 en alder af ni år havde skrevet o m
»Et besøg i Z oologisk H ave i
Københ avn«. D et va r vel en lidt
tynd historie, men 50 år senere, i
tidsskriftets
jubilæumsnummer,
gjorde en journalis t opmærksom på,
at det faktisk var den første af ralrige
»gæste-rapporter«, som »International Zoo News« lige siden har bragt.
Men fra og m ed nummer 3 var jeg
aldrig i stofnød.
Nok var »In tern ational Zoo
News« skrevet på engelsk, men med
en realeksam en lod min beherskelse
af engelsk en del tilbage at ø nske.
Jeg var kl ar over, ae jeg havde et problem, så en aften opsøgte jeg lærer
Svend Rassing, min beundrede
engelsklærer fra Østre Skole, og bad
ham om assistan ce. M åned efter
mån ed rettede han tålmodigt m ine
artikler - af og t il formodenrlig let
hovedrystende. Tidsskriftet fremtrådte efterhånde n m ere profess io-

nelt - m ed titelblad med et logo i
form af en ibis, som en anden fætter
tegnede ril mig. Og der kom fotografier i hvert nummer, og jeg fandt
på at lave et tillæg med titlen »D eali ng with Animals« (H andel m ed
dyr), hvor de zoologiske haver
annon cerede, hvilke dyr de ville af
m ed, og hvad de ønskede i bytte. På
den måde blev Bornholm byttecentral fo r hyæner, isbjørn e og andre
d yr, uden at et eneste dyr dog passerede øen.
Som postelev blev jeg for Ayccec til
Rø nne Postkontor, og den fornemme adresse måtte Aytte m ed til Rø nne. Men jeg behøvede ikl<e længere
selv at sorrere brevene til Zoo-Centrer fra. Postbudene vidste, hvad jeg
gik og lavede, og det var der også
andre, der gjo rde. Jeg husker ikke
mi g selv som impo neret over at være
redaktør af et in terna tionalt tidsskrift, m en det var tilstrækkelig
usædvanligt til, at journalister fandt,
at der var en god histo ri e. Hansaage
Bøggild var dengang elev på Bornholms Avis, og han skrev flere his torier om »International Zoo News«
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og <lers redakrør, men der kom også
arri kler i Bornholms T idende og
Born holmeren, og ovre bragre bl.a.
Berlingske T idend e og B.T. interviews med mig. D a jeg ti l Berli ngske
T id ende kom ri! at sige, ar jeg kun ne
tæn ke mig engang at oprette en zoologisk have fo r no rd iske d yr i
Almindingen, vakre d er en vis o psigt
h er på øen!
Den slags d rø mme koster ikke
n oget. Men d er gø r der at drive et
internationalt tidsskrift. Økonom isk
h ang d et simpelt hen ikke sammen.
T id sskri ftet blev i princippet tilsend t
d e zoologiske haver g ratis, for der
var i rider, hvor valu taoverførsler var
ko mplicerede. Men jeg bad de haver,
d er magred e d et, om hvad man i dag
ville kalde sponsorater, og jeg fik n u
o g da et mind re beløb fra enkelte
d anske og udenlandske haver. M en
d er fo rslog ikke. Der var faktisk ved
at udvikle sig til en lidt dyr hob by
fo r en postelev, der selv skull e klare
kost og logi. D er var udgifter ti l porto, tryk, klicheer, papir. D et fre m går
af en af mi ne redaktionelle med-

deleiser, at neto p papirprisern e i den
rid var srærkr stigend e, og jeg va r
vist hele riden bagud m ed betalingerne. Min kammerat Mogens
Kofoed -H ansen, der var elev i Bornholms Spare- og Laanekasse, t råclre
til og hjalp mig med regnskaberne
(og fik i ridsskri fters kolofon den
fine titel af »busi ness manage r« måske forestil lede jeg mig, ar der vi lle gavne kredi tten), m en han ku nne
blo t konstatere, at det så sorr ud.
D er var im idlertid ikl<e d en dårlige
økonomi, d er i september 1952 fik
mig til at forlade postecaren og flytte
til Kø ben hav n. D er var lysten ril ar
ko mme tærrere på Zoologisk Have og vel på sto rbyens øvrige fristelser.
D er kom endnu et n um mer af
»International Zoo News« - så var
der slut. E n ho llandsk reklamemand
- zoo-freak ligesom jeg - ove rtog
tidsskrifter og gjorde det fo r alvor
professionelt, og senere tog en
engelsk mil lionær sig af d er i mange
år. D et kostede vist også ham penge,
men han havde nok bedre råd. I et
par år m åtte jeg betale af på min

gæld ti l Bornholms Tidendes trykkeri, og der gik lang rid , før der blev
råd ril at afprøve blot nogle af storbyens mindre fris telser.
I Køben havn tog jeg en omvej
so m telefonpasser, konto rm and og
ko rrespondent i fors kellige brancher
- dames trø m per og oliefyr f. eks. inden jeg via Statens Studenterkursus endte med at smdere namrh istori e på Københavns U niversi tet. Det
førte til en srill ing som udstilli ngschef på d er nye Zoologisk Museum.
Først mange år senere - i 1979 kun ne jeg vende ri lbage til d et, d er
havde været udga ngspun kter hos
drengen: Zoologisk H ave. Man kan
vel sige, at en cirkel blev sluttet. Da
jeg tiltrådte som havens direktør,
fa ndt jeg på bibliotekets hylde r m it
»International
Zoo
d u plikerede
News« fra 195 1 og 195 2 pænt indb u ndet. H er og d er var d er i indholdet rettet m ed rød blyant af havens
daværende di rektør Axel Revenrlow.
Rassing og jeg havd e ikke kunnet
undgå at ram me ved siden af med
nogle af d e zoologiske fagudt ryk.
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Se - dengang var der smuglere til!
BIRGER CHR. LIND, der som studiev,ert på TV2 Bornholm kan få seerne til at følge godt med i
vel tilrettelagte debatudsende/ser - og når han har en aktuel gtest i sofaen. I den rolle viser han
sin sjældne evne til at lytte og fade sine samtalepartnere tale ud. Men han kan også
fortælle. Det kan opleves ved ltesning afden folgende dramatiske historie, der vel at mærke ikke
er opdigtet - men oplevet, da han som ganske ung havde et feriejob ved Ronne Toldkammer.
Birger C/11: Lind, der er seminarieuddannet læm; deler sin tid mellem Klemensker slwle og
TV2 Bornholm. js
Reportagefotos: Algot. Bornholms Tidende 3. aug. 1967.

For knapt 40 år siden - rettere sagt
onsdag den 2 august 1967, blev
Danmarks den gang største smuglerorganisation afslører i Rønne. Den
dramatiske hændelse var jeg med til
på nærmeste hold . Næverne var
knytter til fo rsvar, da smuglerne blev
anholdt, vi havde nemlig fået at
vide, at der skulle passes på, da
smuglerne kunne optræde ganske så
voldeligt. D e havde f eks. forsøgt at
køre nogle toldere ned i København
ikke så lang rid inden. Sagen ko m til
at pryde Ekstra Bladets fo rside og
selvfølgelig også Bo rnh olms Tidendes i Rere dage.
For at tjene penge til min læreruddannelse, til bragte jeg min sommerferie hos mine forældre i Røn ne og

Bi1ger Chr. Lind med sin far, nu
afdode politiassistent K H. Lind.
Privaifoto.
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var ansat ved Toldkammeret her som
fungerende toldbetjent.
Forsynet m ed kasket og uniform
gik jeg toldvæsenet til hånde på forskellig m åde, som regel sammen
med uddannede toldere.
Vi kontrollerede indkommende
rnrister og biler fra udlandet, m en
også fo rskellige fartøjer og lys tbåde.
Et Ay blev det ti l i ny og næ. Overvågning af egentlige smuglerier
fand t også sted, og engang imellem
med »fa n gst«, når man tog smuglere
fra de polske kulbåde. Her sad tolderne på lur i den lille hytte, man
havde ved de store benzin- og olietanke på Sydhavnen i Rønne. Men
nu til d ramaet!
D en n ævnte onsdag fo rmiddag

checkede jeg bi ler og passagerer ude
ved »Kongen« på »66-kajen«. En
tysk damper landsatte bilerne m ed
kran og spil (såda n gjorde man dengang). Og vi skulle kontrollere bilernes forsikringsbeviser. Pludselig kom
en personvogn kø rende hurtigt ud
til afspærringen, og en for mig
ukendt person i civil sagde, at han
ko m fra kriminalpolitiet, og at jeg
med det sam me skulle komme m ed
ri] roldfo rvalrer Høg på Toldkammeret. Tyskerne og bilerne skulle jeg
blot lade være. Hvad havde jeg dog
gjort? D er var mange tanker, der røg
gennem hovedet.
Da jeg kom ind på toldkammeret,
kunne jeg straks mærke, at der var
uro. Toldforvalteren sagde til mig, at

Speedbåden
i Ronne Havn,
fin Ekstm Bladets
reportage.

der var fo rmodning o m en sto r natlig smuglerlanding vist nok ved
Teglkås. Beboerne havde bemærket
nogle mærkelige ti ng og set et par
folkevog nsrugbrød , der opførte sig
betænkeligt. Inde i Rønn e H avn lå
en stor hurtiggående båd, som havd e vakt opmærksom hed, blande
andet, fo rdi man ikke plejede at
lægge til der.
Da jeg boede »ovre<< på det tidspunkt, og således ikke var kend t,
skulle jeg afklæde m ig min uniform,
og se så »civil« ud som overh ovedet
m uligt og ud en at vække opmærksomhed sætte mig på en havnebænk
tæt ved båden for at o bservere, hvad
d er skete, og så i øvrige rapportere
d irekte ti l toldforvalteren.
Der skete også fo rskelligt. På et
tidspunkt blev et par brændstoft romler kø rt hen til båden , og der
blev fylde godt op. Derefter stak
b åden simpelt hen cif søs.
Efter at have rapporteret fi k jeg
middagsfri og skulle møde igen kl.
14 .00. Og da jeg ankom, var toldkam meret på den anden ende. Fyldt
m ed politifo lk og ekstra indkalde
toldma ndskab, og jeg fik at vide, ae
der sandsynligvis holdt to smugler-

vogne i bilkøen , der skulle sendes
med 15.30-færgen »Hammersh us«
direkte til København.
D a der ikke var toldere cif overs,
fik jeg o rdre på at klare den indkommende svenskefærge helt alene -

inklusive, at jeg sku lle plombere for
spiri tussen i både restaurant og på
lageret i bunden af båden, så den
kunne overgå ti l indenrigstrafik.
Efter at biler og passagerer var kørt
og gået fra bo rde, og jeg skulle ti l at
låse for spi riwsse n, lød brandalarmen pludselig, og hele ski bets besætning fo rsvandt til deres poster. Der
var tale om en uvarslet øvelse.
Jeg gik derfor hen til vinduet og så
ud mod båsene, hvor bilerne ho ldt i
kø.
En lidt for ivrig poli timand, jeg
ikke skal navngive her, ko rn så pludselig gående ned lan gs rækkerne og
viste tilsyneladende en folkevog n
lidt fo r megen opmærksomhed. D et
gav anlednin g til, at en folkevognspicku p til alles overraskelse kørte ud
af køen og Aygtede op i Rønne. Og
så blev der ellers travlt på toldkammeret. Politifolk og toldere kom ud
og forfulgte i deres patruljevogne
folkevognen i Rønn es smalle gader,
hvor det lykl<edes dem at standse
den og anholde fø rere n.
Nede foran m ig kom en ældre kriminalbetjent og en ældre overo rdnet
tolder hen til et fo lkevognsrugbrød i
opmarchbåsen. O g da jeg alligevel
ikke kunne lave noget på fæ rgen, og
jeg mente, at de ro æld re kolleger
godt k unne have brug for en yngre
(kollega) til at hjælpe sig, fik m in
ungdommelige adrenalin m ig ti l at

I den Lukkede
varevogn fandtes
det meste af
smuglergodset.
}Ul PA BORNHOLM
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Smuglervareme
ttelles op (650. 000
cigaretter og 240
fotsker whisky) af
overtoldvagtmester
E. K Lund,
toldbetjent
Finn E. Bødtger
og toldbetjentformand
Verner S. Sørensen.

løbe ned ad landgange n, hoppe over
hegner og tilslurre mig. O g der var
da også ok.
»Ko m D e bare her, Lind - o g væ r
m ed! «, sagde tolderen.
Kriminalmanden bankede forsigtigt på ruden, som blev ruller ned,
og fo rlangte at se kørekortet.
Derefter bad han føreren om at
låse op i bag, fo r alle ruder var l<lisrret til med sort karton. Inden han
kom ud af bilen sagde han, ar han
lige så godr kunne indrømme, ar
den var gal. D a han åbnede bagdø ren , åbenbarede sig et propfyldr
rum med 240 Aasker wh isky af bedste skotske slags og en mængde
papkasser med cigaretter, sammen
m ed varerne i den anden vogn i alt
650.000 Pall Mali cigaretter. M anden blev erklærer for anhold t, og da
to lderen ikke havde kø rekort, blev
jeg bed t om ar køre smuglerbilen o p
til Rønne Poli tistation på Store To rv,
hvor i øvrigr min fa r, som havde
vagt, tog imod. D et her var nu altså
rigtigr spændende for et ungt menneske som mig, men også fol k i de
parkerede biler fik lange halse og
undrede sig. Vognen var i øvri gt
ganske svær ar manøvrere, da den
var særdeles overlæsset med de mange flasker og cigaretter.
I bilen fa nd t po lirier og toldvæsener diverse »inreressante« ting som f
eks. run ede radioer, der kunne tage
politiets frekvenser og særdeles stærke natkikkerter.
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D e to førere, der n u var arresteret,
var sær deles kendte fo r smugling
ovre og gik under øgenavnene
»D ivan Svend« o g »Husum«. De var
m ed i kredsen af københav nske storsmuglere som f eks. »Sofa Kurt« og
Alexander Blask, så det var ikke
uden g rund, at Eksrra Bladets forside besk rev det sådan: »Chokaktion
mod s torsmuglere« og senere »Er
hårdt slag mod de københavn ske

Ligefor et
grundlovsfo rho1:
Et kigfi'a 1. sal i
Tinghuset tit
gården bng Ronne
Politistation.

smuglerba nder«. Grundlovsfo rh ø ret
i Rønn e Ret fi k en dramarisk optakr,
da »Divan Svend« kom i hånd gemæng m ed poli tiet og »Husum« slog
ud og ramte en fotograf, der prøvede
på at fotografere han1. Det var alrså
il<l<e uden grund, ar vi var blevet
advarer fra førs re begyndelse.
Da toldvæsenet imidlertid menre,
at der muligvis var endnu en smuglervogn på Bornholm, fortsa tte man
sammen med politier de næste nærter med eftersøgning over hele øen.
Og man udelukl<ede ikke, at der
kunne ske yderl igere landsætninger
af smuglergods. Vi fi k derfor udleveret bærbare radioer, og en ko mmandosratio n blev oprettet på Rø n ne
Politisrarion, så man både k unne
g ive og ra meddelelser.
Jeg kørte toldvæseners Volvo fra
Rønne sam men med en anden tolder. Vi havde raer Sydbo rnholm som
observarionsområde, og det var selvfølgel ig vældigt spændende. I øvrigt
var flere af tolderne fo rsyner m ed
forskellige slags »hjælpemidler«, hvis
der skulle bl ive rale om håndgemæng under evt. anholdelser. H vad
der var for hjælpem idler, tror jeg
ikke, jeg skal nævne her, men alt
endte ganske fredeligt og uden yderligere smuglerier det år.

Bornholms sidste brændevinsege
journalisten ogfo1fattere11 PETER TJEMROTH har skrevet om, hvad brændevinsegene blev brugt
til og betødfor vejfarende i »gamle dage«, og hvorfo1· de bærer den Liflige betegnelse.
Et specielt og hyggeligt hjørne i det kapitel nfden bornholmske kulturhistorie, der kunne have
overskriften »Alfarveje og bedesteder«.
Artiklen kan betragtes som en ajourføring afmagister Ellen Hansens behandling afsamme
emne i JUL PAA BORNHOLM 1947. js.

Bloc for o mkring er halvt hundrede
år siden stod endnu langs de gamle
bornholmske hovedfærdselsårer adskillige store markante egetræer, i
hvis brede og skærmende skygger de
vejfarne i århundreder havde rasteplads under deres dengang adstadige

og langsommelige trafik mellem
byerne. Desværre er der nu kun levnet to og om fa år kun en enkelt.
Disse smukke træer, som oprindeligt stod med jævne mellem rum og
kaldtes brændevinsege, har været
noget specielt for Bornholm i for-

hold til der øvrige land. Her vandedes hestene, og kuskene spiste deres
mad og skyllede den ned med den
brændevin, som nok var turens
behageligste oplevelse, og som har
givet egene navn.
Efter i århundreder at være vel-

Brtendevinsegen
ved no1dsiden af
Aarsballevejen har
næppe !tenge igen,
for de udgåede
grene lidt efter Lidt
vil knække afi
stormvej1: For nogle år siden havde
træet endnu enkelte
.fi"iske skud. Men
nu er det simpelthen dødt.
De grønne skud
omlcring stammen
er aske-lemt.
Foto: Jens-Erik
Larsen.
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Endnu i 1947
stod brændevinsegen ved Aarsballevejen i f uldt
skrud.
Som man kan se
på S. Schroders
fotografi fra 1947
gik lrmdevejen i
sin tid n01d om
egen, der dengang
stod i udlwnten af
den endnu eksisterende slwvlignende
bevoksning, som i
dag er syd for
ve; en.

kendte kendem ærker i landskaber
kom brændevinsegene op imod vo r
tid til ae leve liver farligt, fordi de
netop voksede ved de score veje. O g
da man navnlig siden 1950' erne i
bilismens navn har udvidet og
udrettet disse, så ko m det til at koste
de gamle brændevinsege liver, da de
typisk stod i den oprindelige vejkant, inden nogen ngngt var
begyndt at tænke på fredning.
M ens magister Ellen H ansen i
»Bornholmske Samlinger« i 1949
nævner adskillige sto re brændevinsege rundt omkring på øen , så er
udviklingen siden fa rer så hårde
frem , at forfatte ren M ads Lidegaard
til sin bog »Danske træer fra sag n og
cro« på Nyt Nordisk Forlag, Arnold
Busck, 1996, kun kun ne finde frem
ti l to af de træer, som Ellen H ansen
nævner. Resten af øens gamle kæmper havde måttet lade livet i de mellem liggende år. O g det ene, der er
fredet, var i en slem miserabel fo rfatning med kun fli levende grene.
T RO LDETRÆ
D et drejer sig o m en m arkant eg ved
9,7 km.-m ærket på amtsvejen m ellem Aarsballe og Rønne, der står ved
nordsiden af vejen nedenfor dæm-
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ningen. D en er 8 0 cm. tyk og femten m eter høj med en vifte af helvisne g råsorte grene, da den i de fo rløbne syv år siden Lid egaards iagttagelser er gået ald eles ud. D en står
alene - uden læ - og er meget udsat
for vinden. Ved egens fod er unge
aske skudt op.
Selv om d en tager sig ga nske majestætisk ud, så har den - som det ofre
er tilfæl det med gamle egetræer antaget mæ rkelige og groteske fo rmer. D e døde, kroged e grene stritter
som troldarme op i luften, så selve
træet kan ligne en væld ig trold eller
bobbe, der af folketroen jo netop
placeredes i fugtige lavninger, som
ved det pågældende voksested.
Særl igt i msmørk e, tåge eller m osekonebryg er den i stand til at sætte
fa ntasien i sving.
M en skønt dens tid altså rinder
ud, så får d en dog lo v at stå ind ti l
videre. For så læn ge d en ikke direkte
er til fare for trafi kken, vil regionskommunen ikke søge o m dispensatio n til fældning. O g d et udgåede træ
kan fo rmen tlig h olde sig oprej st i
endn u nogle år ri] glæde fo r fugle og
fo r folk med sans for kulturminder.
D en anden bræn devi nseg, som
altså om føje år cil bagestår som

Bornholms uigenkaldelige sidste
dokumenterede brændevinseg, er til
gengæld i fines te fo rm. Den står særdeles Ao t ved Skovhøj nær 14,5 km.m ærket på Søndre Stra nd vej fire km.
syd for Aakirkeby. D en er 1,2 m. ryk
og atten m eter høj med en smuk
harmonisk krone. Det er nærliggende at anrage, at den har redder sig fri
af vej udvidelser, fordi den står på en
fredet gravhøj .
SÆRLIG SM ØRELSE
O mkring
brændevinsegene
udspandt der sig er ganske særligt liv,
og på Ellen Hansens tid fandtes
endnu folk, der kunne berette, skønt
der allerede mid t i for rige århund red e ku n var ganske fli, so m selv havde
væ ret med til ar hvile sig under
b rændevinsegene. »D et er jo ikke
nødvendigt nu i cyklernes og bilernes århu ndrede«, som hun udtrykte
det.
Men tidligere måtte folk ofre kø re
la nge ture m ed deres rungrlæssede
vogne. F.eks. når de skulle erlægge
skar, hvilket man endnu ganske højt
o p i tiden gjorde i naturalier. På
sådanne - ofre stærke støvende tu re måtte man sim pelthen ho lde
hvil med visse mellemrum. Udover
de menneskelige fo rnødenh eder
skulle hestene have foder og vandes.
O g derfor ligger der i reglen en lille
dam eller en å ved disse bedesteder.
Ved den udgåede brændevinseg på
Aarsballevej løb der ganske rigtigt
tidligere en bæk lige forbi . D ens fo rløb over marken nord for egen er nu
d rænet bort. M en den fortsætter
også i dag i den bevoksede ådal syd
for vejdæmningen. Vandløbet har
intet navn, men løber ud i T ingsted
Aa. Mens der umiddelba rt overfor
brændevinsegen på Skovhøj - på
nordsiden af vejen - ligger en lille
dam, som no k også har været nyttig
til va nding af både fo lk og fæ.
D erudover skulle vogne ne smøres,
og det gjorde man gern e m ed
skovsnegle, hvo rfo r det også var en
ford el, om sådanne fa ndtes i nærheden. F.eks. m indedes maleren Oluf
H øst, der var fød[ i 1884, fra sine
tid ligste barndomså r sin 95-årige
m o rmor, so m til det sidste sammen
m ed husets øvrige kvinder kartede
og spandt, mens hun fo rtalre o m
sine unge dage:
»Bo rnholms veje va r denga ng

elendige jordveje. Dagvognen fra
Rønne ri l Gudhjem bedede oppe
ved brændevinsegen. De rejsende fik
en dram og de srivbenede hesre en
m ulepose. Længere ril bage, når bønderne var srævnede ri! lensmanden
på Hammershus, srandsede man
også ved egen for ar samle skovsnegle, der anvendres som smørelse i hj ulenes primirive rrælejer. " «
VEJENE VAR HJULS POR
Udover behover for smørelse har rejsepauserne ved brændevinsege ikke
mindst væ rer kærkomne på grund af
den kendsgerning, ar selv de mesr
trafikerede born ho lmske veje helt op
ti l om kring 1890 ikke va r sron
ander, end hvad vi i dag vil beregne
som hjulspor eller markveje, hvorfor
landevejstrafikken var yderst sparsom. Samfærdslen mellem øens byer
foregik hovedsagelig søværts.
Selv om diligencerne sidst i fo rrige
århundrede begyndte ar køre hyppigere, så var folk ikke ligefrem vilde
med at benytte dem. Hvorfor far
man et levende indtryk af ge nnem
den mangeårige borgmester Niels
Nielsens Rønne-bog »En by vokser
til«, hvor han fortæller om de gamle
gLJe rumlekasser, som var forfærdel i-

ge, nå r man skulle en tur ud på øen.
»Ofre var folk stuvede samm en
som sild i en tønde, og de stødtes
mod hinanden og blev ømme af de
mange puf og stød på de hårde
træsæder. Luften kunne ofte være
rædselsfuld og kvalmende. Endnu
værre var der om vinteren, hvor sneen skaffede slæderne fre m. Så sad
folk i en åben slæde, og var de ikke
selv godt fo rsynede med rejsetøj,
m ån e de nøjes med at svøbe sig ind
i et hestedækken, som kusken velvilligt lånte dem. Der var kapløb om at
komme ril at sidde hos kusken, th i
på forsædet var der fod pose« .
Vil man prøve at foresti lle sig daridens vejforhold, mens brændevi nsegene havde deres berettigelse, må
m an altså ikke lade sig narre af de to
ti lbageværende eges nuværende placeringer på moderne snorlige
vejstrækninge r.
Egene havde deres velmagtsdage
på vejforløb, der snarere har mindet
o m f.eks. den stærkt bugtede og
bakkede vejstrækning, som i dag
udgø res af Kjø llergaardsvej, Skarpeskadevej og Ypperne Møllevej, ind til
al leen ved Sr. Gadegaardsvejen
udmunder i Aarsbal levej oppe over
Ringeby.

MERE VAND
Og navnlig m å man forestille sig det
omgivende landskab m ed Aere udyrkede pletter og ikke mindst som
langt mere »vådt« end i dag. Det har
vrim let med sumpede og moselignende
arealer,
vandhul ler
og
småsøer. Og ikke mindst har åer og
bække været langt m ere vandførende
end i dag. Ofre var d er forbundet
med stort besvær og ikke ufarl igt at
krydse åerne over primitive og brøstfældige broer eller gennem stenede
og mudrede vadesreder.
På Sjælland har man f eks. bererninger om drukneulykker i åerne
helt op i 1800-tallet. Og også på
Bornholm har uheld - måske hjulper godr på vej af både mørke og
drukkenskab - givet næring til folketroen om åbobberne, som krævede menneskeofre. Det kan undre i
dag. Men man må tænke på, at
grundvandstanden er daler med
halvanden m eters penge, siden landbruget tog fat på at fremd ræne det
nuværende agerland.
Så det var altså et foretagende, der
krævede indgående overvejelser,
inden man lod hestene trække ind
fra markerne og kareten ud fra

Brændevinsegen
ved Skovhoj på
landevejen syd for
Aakirkeby mellem
Rønne og Nexø er
snart oens sidste og
eneste brtendevinseg. Men til
gengteld er den et
meget fornemt
eksemplar afslagsen. Den har
muligvis reddet
livet ved vejudvidelm; fordi den
står ved en fredet
gravhoj.
Foto:
Jens-Erik Larsen.
JUL PA BORNHOLM
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Skovhoj-egen
virker sund og
frisk i stammen.
Men det er iklee
muligt at bestemrne sig til dens
alder ud.fin stamme-tykkelsen, idet
denne snarere er
afhængig af
voksestedet.
Gode betingelser
giver tyk stamme
og dårlige en
tyndere.
Foto:
}ens-Erik Larsen.

vognskuret, hvis m an havde ærinde
hos øvrigheden i Rønne eller skulle
med båden til København. Og af
den årsag vidste mange bornholmere
helt op til begyndelsen af forrige
årh undrede dårligt, hvordan der så
ud på den anden side af øe n.
D et var førsr jernbanen, som ændrede på disse forhold og pludselig
begyndte ar gøre øen lille og overskuelig, som vi kender den i dag.
D en førs te jernbanesrrækn ing på
øen var Rønn e-Nexø, som ind viedes
i 1900 og lukkedes som den sidsre i
1968. Og med bilism ens fremmarch
korn landevejene ri!, og dens gradvise udkonkurrering af jernbanen som
befordringsmid del krævede bl.a.
bedre og mere lige veje ri! de sradigt
stigende hastigheder.
ÆDRUELIGT BUD
H vor gamle de to tilbageværende
brændevinsege egen rlig er, er der
vanskel igt at sige noget fo rnuftigt
om. Således fortæller statsskovrider
Torn N ielsen , ae man med hensyn til
egetræer ikke kan slurre sig til alderen udfra stamm erykkeisen. Den er
nemlig afhæng ig af voksestedet, således ar gode betingelser giver ryk
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sramme og dårligere en tynd, selv
o m sidstnævnte godt kan være det
ældste rræ. Men er ædrueligt bud på
brændevinsegen es alder mener han
vil være fra 150 til 200 år.
Og at den nu udgåede eg på Aarsballevejen har været et m arkant træ i
si ne velmagrsdage fremgår af Ellen

Også i 1932 var
egen ved Skovhøj
et afde interessanteste eksempler på
de brændevinsege,
som har været et
særkende for Bornholm. Her er den
fotograferet afKai
Uldal/, der var
inspektor ved
Nationalmuseet og
havde flet egen
påvist afPeter
Thorsen.

H ansens beretning om, ae når hun
spu rgre ældre fo lk eller folk, der havde beskæftiger sig med gamle riders
forhold, o m brændevinsegene, »så
nævnte de alrid førsr den, der står på
Nørregaards jord opad Pilegaards
jord i Vesrermari e ved landevejen
Røn ne-Aarsballe«. Det nævnes, ar
den står forholdsvis frit, og ar ejeren
er ængs telig ved , ae den m åske kan
komme i fare ved en mulig vej ud videlse.
I dag kan Knud D ahl på Nørregaard bekræfte, ar hans far, Jørgen
Cordua D ahl, netop fik egen fredet
på grund af den vejudvidelse, som
siden er gennem fø rt. Men hvor den
gamle vejføring gik nord for egen,
der alrså dengang stod i udkanten af
den endnu eksisterende bevoksning
langs åløbet, så er den nuværende
amtsvej på en dæmning skudt imellem, således ar egen siden har rronet
i ensom majestæt nord for vejen
nogle meter under dæmningens
kørebaneniveau.
Men også brændevinsegen på
Skovhøj syd for Duegaard i Aaker
nævnes af Ellen H ansen på en fremtrædende plads. Det anføres således,
at den i 1932 er fo tograferer af
daværende inspektør ved Nationalmuseer Kai Uldall , der havde fåer
klenodier angiver af den bornholmske fo lkemindesamler Peter Thorsen, der i samtiden havde ry for ar
være »Danmarks lærdesre bonde«.

Den blå Hytte i Myreby
Om glaskunstneren Else Leth Nissen
AfMOGENS LAU
Indtil slutningen af 1950'eme var det forbeholdt relativt store industrivirksomheder at fremstille glas. Det »kunstglas«, der blev fremstiLLet under disse forhold, var kendetegnet afen vis
standardisering og var stort set ens uanset hvor i verden, det blev fremstillet.
Omkring 1960 opstod der nogenlunde samtidig blandt kunsthåndværkere i Tysldand og USA
et ønske om selv at kunne styre processerne ved glasjir:mstillingfra smeltning afråmassen til det
fierdige produkt. Ideen blev hurtigt spredt og nåede Danmark i 1972, og de følgende fire-fim
å1· blev der etableret tre-fi1r: glashytter. Ideen nåede Bornholm i 1977, hvor der blev oprettet
en glashytte i Snogebæk og året efter en i Gudhjem, og i løbet afde følgende år gæstede en lang
række udenlandske og danske glasmagere Bornholm. Mange afde udenln.ndske glaskunstnere,
der i disse år gæstede Danmark, var pionerer ved oprettelse afglashytter rundt om i verden.

D et er vanskelige ae begribe, at det
kun er godt 25 år siden, scudioglasset holdt sit indtog på Bornholm.
D et er i de mellem liggende år blevet
en markant del af kunsthåndværket
p å denne ø, og der har nået et teknisk og kunstnerisk niveau, som har
været med til at placere Danmark på
verdenskortet som et arnested for
værkstedsku nsten.
D et har Bornholm dog ikke været
alene om. Allerede i 1972 startede
den navnkundige Finn Lynggård det
første enmandsværksced i Kokkedal
og beviste, at det var mulige - om
end forbundet med score vanskeligh eder - at fremstille glaskunst
indenfor beskedne, fysiske rammer
og med ganske primitive ovne. Foru den disse pionerer har Skolen for
Brugskunst i København haft kolossal scor
betydn ing
for
den
værkstedstradi tion, der startede i
disse år.
Målet for kunstnerne bag værks tedsbevægelsen var ar skabe scudioglas, det vil sige en fri sk ulpturel
glaskunst uden brugsfunktion. Men
d e skull e også leve, så det blev ofte
ril en parallelproduktion af mere
brugsbetonet glas. For de nordiske
glaskunstnere var de brugsberonede
former i centrum , og de beskæftiged e sig kun sjældent med skulpturelt
glas.
Else Leth N isse n har fra starten
fulgt det nordiske spo r, idet h un
aldrig har beskæfti get sig med den
frie, sluJ pcurelle glaskunst. Hu n har
stædigt ho lde fase i de klassiske fo rm er for brugskunst som drikkeglas,

skåle, fade, vaser og æggebægre
m.m ., men givet dem er skulpturelt
præg.
»Hun kom en dag og viste os nogle m eget primitive glas, men de var
så poetiske, hendes glas, at vi m ed al
vores professionalisme ikke vil kun ne matche hende«. C itarer er møntet
på Else Leth N issen kort tid efter, ar
hun havde startet sine eksperimenter
med glasset i 1980. D et stammer fra
»am erikanerne« i Snogebæk, og
fremgår af Jø rn Schou-Chrisrensens
artikel i kataloger ti l den udstilling,

der markerede 10-året fo r smdioglasset på Bornholm. Udstillingen
bar navnet »Gløden fra Bornholm «,
og selvfølgelig var Else Leth Nissen
repræsenteret på udstillingen.
Foreholde citatet bemærker Else,
at der er da en meget sød historie.
Men der kunne aldrig falde hende
ind at rage til Snogebæk og vise sine
ting frem. D erimod har »am erikanerne« måske ser hendes ring ved
besøg i Myreby.
Dee poetiske udtryk har været den
røde tråd i Else Lech N issens kunst-

Et afde første glas, hvor det rent teknisk 61k/udes for Else Leth Nissen atft
kumme, stilk og fod forenet til et drikkeglas. Glasset e1-fin 1980 og ejes af
kunstneren.
Foto: Mogens Lau.
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Da Else Leth Nissen
startede sine
eksperimenter med
glasset, kunne hun
tr1ekke på sin viden
og erfaring som
keramiker.
Det kom der nogle
spændende resitltater ud af, da hun
i 1980 fremb1agte
sine forste drikkeglas.
Hun magtede
endnu ikke teknikken med at sætte en
glasfod på drikkekummen, og derfor
blevkummen
placeret i en fod
afkeramik og
fastholdt med
harpikslim.
Foto: Mogens Lau.

håndværk, og hun står mærkeligt
alene både i sir kunstneriske udtryk
og i sin arbejdsmetode. Hvor de fleste af de øvrige glaskunstnere på
Bornholm har etableret sig med
større værksreder og flere mennesker
der arbejder sammen i det daglige ril
gensidig inspiration og problemløsning, så arbejder Else Leth Nissen
alene. Inspirationen søger hun i
naturen, og hun kæmper alene med
de praktiske, kunstneriske og tekniske problemer.
Hendes tilgang til glaskunsten er
gået via keramikken og det kan
undre, at ikke flere glaskunstnere
har denne tilgang. Den har for hende betyder en fortrolighed med
formproblemerne, som blev afprøvet
gennem den langsomme proces med
leret, inden hun kastede sig ud i den
hektiske og næsten nervøse proces,
der kendetegner arbejdet med glasset.
Else Lerh Nissen er født i 1949.
Skolen brød h un sig ikke meget om,
men da det blev tid til erhvervspraktik, valgte hun - lidt tilfældigt - ar
komme på er keramikværksted. Der
var hos Ulla Dybeck og senere på
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Else Leth Nissen
i doren til værkstedet som stod
færdigt i 1980.
Da hun i 1975
vendte tilbage til
Bornholm for at
lave glas og keramik, ønskede hun
at bo i Aake1:
Hun faldt for
huset i Myreby,
hvor der ikke var
plads til at indrette værksted.
Hun måtte derfor
opfore en ny værkstedsbygning og
tage lønarbejde
ved siden afarbejdet med keramikken for at skrabe
penge sammen
til byggeriet.
Foto: Mogens Lau.

Hjorrhs keramikfabrik i Rønne, og
arbejder med leret vakre Else Lerh
Nissens interesse for dette specielle
håndværk.
Efter skolen indgik hun en aftale
med Finn Carlsen og Mette Høm i
Listed om ar lære håndværker. Aftalen var, at Else Lerh Nissen den halve dag skulle være hushjælp, mens
hun den anden halve dag skulle lære
ar lave keramik. Men der er lang vej
fra Aaker, hvor hun boede, og til
Lisred når turen skal fo retages på
cykel i al slags vej r, så arrangementet
varede ganske kort rid. Den egentlige håndværksmæssige uddannelse fik
hu n herefter hos Ulla Dybeck, hvor
hun var i ro år, hvo refter hun fortsatte på er keramikværksted på
Djursland et års tid.
I 1970 startede hun - godt 20 år
gammel - sir eger keramikværksted.
Hun ville dog gerne lære mere om
formgivning og det lykkedes hende
ar bl ive optaget på Konsrfackskolan i
Stockholm, hvor der var design på
programmet. I forbindelse med denne uddannelse stiftede hun for fø rste
gang bekendtskab med glasset, idet
praktikforløbet skulle finde sted på

Drikkeglas fra
1985186med

sandblæst stilk og
fod og med indgraverede komaks
i drikkekummen.
Hojde ca. 20 cm.
Foto: Mogens Lau.

Orrefors G lasvark, hvor der var etableret en glasskole. Men det var i
værkstedsbevægelsens allertid ligste
barndom, og hu n var den anden
d anske elev på Orrefors . H un stødte
d erfor ind i en mur af fordomm e
om, hvad man kunne og ikke ku nne
i forbindelse med fremsti lling af glas
- og så var hun kvinde. Og faget var
så absolut fo r mænd, og fremstillingsprocessen involverede per tradition mange personer. På grund af
den spirende interesse for værks tedskunsten og efter pres fra de stud erende, blev der indrettet en glash ytte
på
Ko nstfackskolan
i
Stockh olm. Desværre fo r Else Leth
N issen på så sent et tidspunkt, at
hun ikke fik glæde af den.
I disse år rejste hun til og fra
Bo rnholm, lavede keramik og videreuddannede sig. Således blev hun
optaget på The Royal College of Art
i London, og fik et ophold som
gæsteelev på Rierveld Academie i
Amsterdam, hvor læreren var Sybren
Valkema, der spillede en hovedrolle
ved introduktionen af studioglasset i
Europa. Ellers va r lærerne hovedsagelig fra den fø rste generation af elever af amerikaneren Harvey Littleton, fo r hvem det som den fø rste i
verden i 1960 lykkedes at fre mstille
g las på et enmandsværksted. Efter
E lse Leth N issens vurderi ng var
lærerne ikke særl ig velfunderede

hvad tekn ikken angik, men de besad
en eno rm stor entusiasme og et gåpåmod, der var sm ittende.
D a hun i 1975 vendte til bage til
Bornholm fo r at lave keramik og
glas, var hendes udgangspunkc, at
hun ville bo i Aaker. D er va r ikke
mange huse til salg, men hu n fandt
stedet i My reby, som dog ikke rummede muligheder for indretning af
værksted. Derfor måcce hun opføre
en værkstedsbygning, og det var en

ret bekostelig affære. f o r ae skaffe de
fornødne mid ler påtog hun sig
lønarbejde og et afcenjob med
undervisning i keramik ved siden af
arbejdet med selv at fremstille keramik. I 1980 var hun kommer så
langt, ar h un kunne åbne sin glashycce, hvor hun også fortsat lavede
keramik.
Havde de økonomiske forudsætninger været ti l stede, er der ingen
tvivl om, ar det ville have været Else
Leth Nissen , der havde startet den
første glashytte på Bornholm
1975/76.
Som fo r alle andre nystartede
enmandsværksceder var det ovnen,
der var Elses stø rste problem. Der
var ikke m uligt bare at købe en ovn.
M an måtte selv konstruere og bygge
den. H endes fø rste ovn var en
gasov n, der voldte så mange kvaler,
at h un opgav den i 1982. I sted et
lykkedes det hende ved bekendtes og
gode lo kale håndværkeres hjæl p ar få
konstrueret en el-ov n, der ikke skulle tilses døgnet rundt m ed ko rte
in tervaller. Men det kunne ikke lade
sig gøre at konstruere en el-ovn ti l
glas, mente man i Sverige, og derfo r
var de første, der d ukkede o p for at
tage ovnen i øjesyn, folk fra O rrefo rs
og Boda glasværker i Sverige. Ovnen
viste sig imidlertid at være særdeles
funk tionsdygtig, idet den fungerede
uden problemer i 20 år, inden den
sidste år måtte renoveres på grund af

Skål med krokodille- og bogstavdekoration fra
1987188.

Else Leth Nissen
hm~ siden hun
startede med sin
glaskunst, signeret
sine arbejder med
angivelse af
fremstillingså1"
Foto:
Else Leth Nissen.
}UL PA BORNHOLM
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Tre drikkeglas

-------

alder. Denne prototype af en el-ovn
blev i øvrigt efterfølge nde solgt til
glasm agere i Danmark og udlandet.
Teknikken og de faglige færdigheder var et problem for alle de kunsthåndværkere, der gav sig i lag med
glasset. Else Lerh Nissen kun ne dog
trække på den viden og de erfaringer
hun besad fra keramikken. Nogle af
hendes tidligste glas har således en
fod af keramik af den simple grund,
at hun ikke magtede teknikken med
at sætte en glasfod på drikkekumm en. D et kom der nogle meget
spændende og meget poetiske, nærmest skulpturelle glas ud af, og nogle ganske få af disse glas er fortsat
bevaret.
Grund tanken med enmandsværkstederne og srudioglasset var ar komme bort fra serieproduktionen og
udvikle og udforske glassets muligheder i forbindelse med kunsthåndværk. Else Leth Nissen har livet
igennem lagt vægt på det håndværks mæssige, og har måske derfor
holdt sig til den formverden, der er
brugskunstens. Det var for nemt at
lave skulp turelle værker, hvor man
dybest set ikke kunne vurdere, om
de var er resultat af tilfældigheder
eller teknisk kunnen.
Det betyder ikl<e, at hendes kunsthåndværk er stivnet i en fast form.
Tværtimod. D e relativt få forskellige
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fra 1990.
Foto:
Else Leth Nissen.

forme r er blevet bearbejdet til stadig
større fuldkommenhed og varieret
ved dekoration og farvevalg. Så d rikkeglassene, fadene, skålene, vaserne
og æggebægrene (de r i Norge er blevet yderst populære som snapseglas)
fremtræder med stadig overraskende
variati on. Der er dog ingen tvivl, når
man ser et stykke kunsthåndværk fra
Else Leth N issens hånd. D et er
umiddelbart genkendeligt, og hele

Skål fra
1995 hvor
Else Leth Nissen
blandt andet
udstiffede
i Edinburgh
og Wien.
Foto: Anne Olsen.

hendes produktion har været utrolig
konsistent, hvad der også fremgår af
illustrationerne. I takt med de tekniske og håndværksmæssige landvind inger, har hun til stadighed raffineret sine værker, så de i dag fremtræder lige så poetiske som da hun startede, men på et teknisk niveau som
kan hamle op med de aller bedste
glaskunstneres.
For at nå hertil har hun måtter
udvi kle sin egen tekni k. Hun kalder
den »one wom an gral« eller endog
»o ne woman double gral«. Der er en
lang og tidskrævende proces, der
indbefatter såvel kolde som varme
teknikker,
hvor
dekorationerne
smeltes ind mellem to lag glas, efterbearbejdes med sandblæsning og
varmes op igen, for at slette de matte spor efter sandblæsningen og
efterlade dekorationen i relief.
De dekorative elementer i hendes
glaskunst er inspireret af naturen
eller er bogstavornamenter. Inspirationen ko mmer fra de nære omgivelser, fuglene på taget eller i træerne,
myrerne, et kornal<s, et mæl kebøttefrø eller et blad. Eller også henter
hun inspiration fra naturudsendelserne i tv, og regner skitser af elefanter, aber, kænguruer, krokodiller
- air hvad der er levende og spændende. Senere omsætter hun sine
skitser til det elektroniske medie via
en tegneplade. Kornai<set, mælkebøttefrøet og bladene var blandt de

Skål med fugledekoration fra
2000. Else leth
Nissen er blandt
de kunstnere, der
siden 2001 har
vist eksempler på
deres nyeste arbejder på Gudhjem
Museums årlige
udstiLLing
»Holkahesten«.
Foto:
Else Leth Nissen.

fø rst anvendte ornamenter, og hun
bruger dem stadig.
Noget af der første der falder i øjnene, når man træder ind i Else Lerh
Nissens stue, er et par pc' ere med
tilhørende printer og stansemaskine.
Hun anvender den nye teknik til ar
fremstille de ornamenter, hun via en
serigrafi proces overfører til glasset.
Delvis af nød. H endes helbred er
lidt skrøbeligt, så der er nødvendigt
at tage teknikken til hjælp. Også
trykfarverne fremst iller hun selv. De
fa rver der kan købes, finder ikke
n åde for hendes krav, og gennem
stadige eksperimenter er hun ved at
finde frem til farver, som i kombination med hendes tekniske kunnen,
skaber neto p den variation i ornamen cec, som hun tilstræber.
Nogle af hendes nyeste ku nstværker er ganske store og tunge, og det
kan undre, at denne spinkle kv inde
kan håndtere de score emner. Hun
vedgår gerne, at h un også her må
rage teknikken til hjælp, så de tungeste løft klares af tekn ikken.
Turism· har ikke adgang ti l hendes
værksted. D er har andre gæster heller ikke, fo r der er simpelt hen ikke
plads, og hun ynder ikke tilskuere,
når hun arbejder. Det beryder, at
hun so mmeren igennem ikke har
gang 1 ovnen, fordi hun skal passe

det lille salgslokale, der er indrettet
mellem beboelsen og værksteder.
Når hun arbejder på værkstedet om
sommeren, er det med kolde teknikker. Dee kræver en omfattende planlægning, idet hun i vinterperioden
må sørge for at have fremstillet
emner cil viderebehandling. Når
ovnen er i gang om vinteren, und er
hun sig kun sjældent en fridag, hvor
der ikke blæses glas. Økonomien tilsiger hende en nøje planlægning af
arbejdsprocesserne.
D a den svenske keramiker Åsa
Brandt i efteråret 1968 som den
førs te i Norden fik indrettet en glashytte og fremstillede glas, startede
hun en bevægelse der gennem de
følgende årtier omfattede relati ve få
personer. Alle kendte hinanden på
tværs af landegrænser og i Else Leth
Nissens stue er der en hylde m ed
drikkeglas som et minde om pionertiden, hvor man gern e udvekslede
gaver.
Srudioglasbevægelsen var nærmest
af sekterisk karakter i starten. D et
var »finere« at være scudioglaskunstner end glaskunstner. Som riden er
gået er det værket, der er kom met i
centrum, uanset fre mstillingsmåden,
således at også designere og fo rmgivere fra industrien er m ed på udstillinge r, selv o m de ikke selv har
fo rmgiver glasset. D et er en na turlig

ko nsekvens af, ae mange væ rksteder i
virkeligheden er gået hen og blevet
små produktionsvirksomheder med
mange ansatte, og paradoksale nok
har de r været udstillinger de senere
år, hvo r brugsku nsten nærmest h ar
været udelukket.
Måske er studioglasbevægelsen ved
ae dø. Dee er i hvert fald ikke længere et kriterium ar vurdere er værk på,
om der nu også er kunstneren selv,
der har ud ført der. Så vi er tilbage
ved udgangspunktet, for der er va nskeligt at se fo rskellen på glasværkernes og de individuelle glaskunstneres
arbejdsmetode.
Else Lech N issen fortsætter dog
ufortrødent i det lagte spor. Hun har
en kort periode prøvet at have assistent, men det var ikke noge n succes. H un arbejder bedst alene og vil
fortsætte med det, så længe helb redet holder. D en manglende adgang
ti l værksteder og den geografis ke
placering lange fra alfarvej beryder,
at det kun er de virkelig interesserede, der finder hende. Og det er hun
godt ti lfreds med.
H un kan heller ikke klage over
manglende anerkendelse og har vanskelige ved at imødekomme al le de
invitationer hun får ti l at udstille.
Museer, gallerier og andre udsti llingssteder har bud efter hende, og
liseen over udstillinger omfatter
JUL PÅ BORNl-IOLM
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Fad med panterdekoration fra
2002103. Størrelse
ca. 30x50 cm.
De senere år har
Else Leth Nissen
eksperimenteret
med stadig storre
arbejde1~ som det
blandt andet er
fremgået afudstillingerne på Gafferi
Knffes!ottet i
Gudhjem i sommeren 2003, på
Gudhjem Museum
i 2002 og på
Ga!leri Grønlund
i Kobenhavn i
2001.
Foto: Mogens Lau.

mange lande og m ange forskellige
udstillingssceder. Også hos dem, der
forvalter legater, har hun gjo rt sig
bemærket og faet tildelt Ole
H aslunds legat, Hempels G laspris
og Statens Ku nstfonds arbejdslegat.
Hun er repræsenteret på Bornholms
Kunstmuseum, Gud hjem Museum,
Anneberg Samlingerne, Slesvig-Holstens Landsmuseum, Glasmuseet i
Ebeltoft og Kunstind ustrimuseet.
D en hjemlige glaskunst har udvik-

Else Leth Nisseu i
glashytten, Myreby.
Foto: Mogens Lau.

62

JUL PA BORNHOLM

let sig eksplosivt de seneste ti år. I
J 993 var der o mkring 40 personer,
der arbejdede professio nelt med glas.
I dag er tallet mangedoblet. G las- og
Keramikskolen i Nexø har væ ret en
medvirkende faktor sam men m ed
den stadig stigende publikumsinteresse for glasset som gør, ae sto rt set
alle glasudstillinger er velbesøgte.
Og der er forståeligt, fo r glasset som
materiale er fascinerende. Lige så
tungt og dødt det er ved fraværet af

lys, lige så levende og generøst giver
det lyset fra sig og udfo rd re r vores
synssans, når der lader sig gennem strømm e af lyset.
Når Bornholms Kunstmuseums
nye udstillingssal fo r kunsthåndværk
er endeligt færdig, ka n m an glæde
sig over også her ar se eksempler på
Else Lerh Nissens glaskunst. For »de
er så poetiske, hendes glas« , der er
udført m ed livsnerve og med er
lyrisk, naturalistisk udgangspunkt.

Folk vi husker
Portrætter affødte og fø rde bornholmere
afgået ved døden i perioden
1. september 2002 til 31. august 2003
Henvendelser om denne rubrili kan rettes til:
Jens Sørensen, HasLevej 16, 3700 Rønne, tlf. 56 95 30 72

Erik A. Ahitz, Viborg.
Fhv. pr<csidenr fo r Vescre Landsret,
dr.jur. Tidligere polirituldmægcig
i Nexo og Ronne. Amtsrådssekretær
ved Bornholms Amt I 936 - 1951.
5.maj I 907 - 16.jan. 2003.

Erik Abrnhr1111sm, Harbovej I 08,
Rønne.
Landmand. Tidligere Risbyhus.
4.okt. 1921 - I S.dec. 2002.

Erik A11derse11, "Sandeh us•, Mclstedvej 26, Gudhjem. Gårdejer.
Tidligere Riemandsgård, Østerlars.
I besryrelsen for Østerlars - Gudhjem Jagtforeni ng.
22.jan . 193 1 - 20.nov. 2002.

C.A. Amoldus, Damløkkevej I I ,
Hasle. Landsrecssagforer. Selvscændig advokat i Ronne 1957-92
og 1971-92 i Nexo. Se: • Klippeoens
kvinder og mænd« 2000.
14.dec. 1921 -30.aug. 2003.

Villy Bech, Grønagervej I, Nyker.
Gårdejer. Tidligere Pilegård. Delcog
i Finlands Vincerkrig I 939.
Medlem af sognerådet i Nykcr og
af byrådet i H asie I 970-86.
22. marts 1918 - I 3.dec. 2002.

Fle111111i11g von Berg, Sanke Morcens-

Cemer H. Bidstmp, Zahrcmanns-

gade 47, Rønne. Focograf og
redigeringscekniker. Ansac p:i TY2Bornholm som tv-focograf og
sencsc hos DR-Bornholm.
13.maj 1961-9.maj2003.

vej 24, Rønne. Snedkermester.
L1'rer ved Bornholms Ungdomsskole - Afdeling Ronne.
9.sept. 1920 - 6.juni 2003.

ken 17, Rønne. Gårdejer. Tidligere
Sdr. Ellcbygård , Vestermarie.
Chef for Hjemmeværnskompagni
Blemmelyng.
25.aug. I 927 - I 9.jan . 2003.

Cim B1ilow, Røvej 47, Gudhjem.
Overlærer ved Allinge-Sandvig
Borgerskole 1968-2003.
I 6.juli I 943 - I 5.jan. 2003.

Svend Christeme11, Thorkildsvej 5 1,

Ove !111drem Drr111. Ankersminde,
lornev<crksvej 100, Ronne.
Gårdejer.
Prædikant i Evangelisk-Lu1hersk
M issio nsforening 1948 - I 99 I.
I I .dec. 1912 - 23.febr. 2003.

Povl Boss, Dr. Glavensvej SO.
Pedersker. Smed. Medindeh. af
firmaet »Smedene fra Pedersker•,
Pederskervejen I 14, 1947 - 2002.
Amatørmusiker gennem 56 k
23. mans 1925 - I I . febr. 2003.

Rønne. Amcssruefuldmægcig, Bornholms Anusstue. Ivrig filarelist,
sejlsporrs- og kolonihavemand.
3 I .juli I 909 - 24.apri l 2003 .

Kaj No/sne Brrng, Skarvigen 8,
Aarsdale. Kommandorkaptajn.
Forfatter. C hef for Bornholms M arinedisrrikr 1965-67. Se videre i
»Klippeoens kvinder og mænd« 2000.
I 9.jan. 1915 - 19.marrs 2003 .

I

Jem Erik Bll'ln-Jemeu, Kysrpar-
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Lone Ft11111ikke, Stran dvejen 3,
Allinge.
Bornehavdeder ved Allinge
Børnehave. Ansat som pædagog
1987.
3 I .juli I 958 - 6.dec. 2002.

011• S. F1111ch. Aarsdale. Gårdejer.
T idl. Langedeby. Med l. af Nexø
Byråd og næstform. Bornh. Venstre.
!'orm . for Bodilsker Menighedsråd.
Mange faglige tillidsposter.
9.j uli 1937 - 5.jan. 2003.

Knud}om G11dhergsm, Smallesund 77, Rønne. Mejerist. Senere
inspektø r hos Victor Vask. Ungdomsformand i Viking. I besryrelsen for Sagahuset. Bridgespiller.
23.fcbr. 1933 - 16.okr. 2002.

Bodil H1111se11, l.indevej 2, Svane ke.
T idl. renseriejer Kemi ko hl. Amatørskuespiller. Mcdv. i mange bornholmske komedier for Bornh . Amacorscene. I besr. for Rønne Theater.
4.sepc. 1918 - 28.j uni 2003.

K1111d Hn11sen, St. Torvegade 7 8,

Prebeu Hfll1se11, G:trrnerstien 9,

Rønne. Styrmand. Jou rnalist ved
Jysk Akmclt og Bornholmeren m.A.
dagbl. Pressechef v. Nordisk Diesel.
Forforrcr til bog om spo mdyk ning.
24.april I937 - 22.maj 2003.

Balka.
Advokat i Nexo fra 1983.
I besryrelsen for Andersen Nexøs
Hus. Mange lokale tillidsposter.
22.april 1949 - 15.april 2003.

Poul Hnrild, Harilds Løkkevcj 1 I,
Nexo. Lærer ØstTe Skole, Rønne
1936. Nexø skolevæsen 1947-83.
Ledende skoleinspektør 1970-83.
Lokalhistori ker og forforrer.
28.j:tn. 19 14 - 24.fcbr. 2003.

Erik A. Hem1m1sen, Blykobbevej 35,
Ronne. Major ved Bornholms Værn
fra 195 I. Leder af forskoler.
Milicær motorsagk}'ndig. Ud lånt til
Born holms St:trsarm 1966-77.
26.juli 1921 - 17.okt. 2002.

Svend Hen11nme11 , Te rnevangen 8,

Esheu Holm, Sm allesund 93, Rønne.
Gårdejer. Tidligere Rosendalegård,
Rutsker. 1 besryrelsen for L,ndøkonomisk Forening i ? O'erne og medlem af Rutsker Menighedsdd.
26.juni 1927 - I 8.juli 2 003.

Georg Edwfllil Hol///, Kalmarvej 16,
Rønne. Tidl. kø bmand og ejer af
Pension Bølshavn. l m odstand sbevægelsen under Anden Verdenskrig
og i Den danske Brigade i Sverige.
20.april 1918 - 15.apri l 2003.

Henry Ho/111, Møllevej 2, Østermarie.
Tidl. gård ejer - Gyld ensgård,
Østermarie. Formand for Venstre i
Øscermarie. Vurderingsma nd i Østifternes Brandforsikring.
13. maj 191 5-6. marcs 2003.

Niels W'. Hou, Kastanjevej 12,
Gudhjem . Biografdirekt0r: Kino
G udhjem 1943-76. Uddannet bygningskonstruktør. Vurderingsmand
Østifr. Kreditf. m.A. tillidsposter.
4.nov. 1919 - 25.nov. 2002.

U/111 Host, Kasrnnjcvej 12, Gudh jem. Medvirkede til opbygn ingen
af Oluf Host Museer p:i Norres:in.
Stod i en årrække for kiosken i Kino
G udhjem.
9 .jan 1927- 4.nov. 2002.

Rønne. Pottemager. Fællestillidsmand på Soholm. Siden drifcsleder
hos Joh gus og senest ansat ho.~
O le Almeborg A/S, H asle.
I I .j uni I 948 - 24.maj 2003.

S1ephn11 Holm, Birkevej 4, Rønne.
Herre- og damefrisør med salon i
Sc. Torvegade, Ronne. Formand for
Sjællands Centralforening af Frisormest re 1964-70.
14.jul i 1912 - 16.jan. 2003.
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K1111d Hoyei; Aalborg. Amtslæge på
Bo rnholm 1967-82. Dr.med 19 46.
Med Finlandsambulancen 1939140.
Speciallæge i intern medicin 1950.
Kredslæge i Brønderslev.
15.d ec. 19 1 1- 23. juni 2003.

Agnethe lpse11, Srormgade 36, Nexø.
Ansat på Nordfiler og »Salgsen« som
fiskedame. Poli tisk akriv i DKP.
Medv. ved grundlæggelsen af museer: Martin Andersen Nexos Hus.
I .jan. 1920 - 9.mans 2003.

Hn11s Nfng11w lpsen, Degnebrovej I 0,
Svaneke. Fhv. ejer af Hotel Siemsens
Gaard. Tidligere ansar ved Åndssvageforsorgen. Mangeårigt arbejde
for Wangels Forlag.
19.juni 192 1 - 20.sepr. 2002.

Orto lpse11, Kløvermarken I, Nexø.
Gårdejer tidl. Hojene, lbsker.
Forhenværende assurandor fo r
Kgl. Brand, menighedsrådsformand
ved Ibs Kirke.
27.lebr. 1927 - 6.:tpril. 2003

95, Ronne. Elektriker med ansættelse p3 Øsrkrafr. Udlært p~ Nordre
Jernsrobcri, Rønne.
Næseformand i Dansk El-Forbund.
7.jul i 1908 - 29.jan. 2003.

0111/jfll'lojf. Borgmester Nielsens Vej

Dflgny }ewen, Dam bakken I 0,
Hasle. Forsrander for Sygeplejeskolen ved Bornholms Centralsygehus
1971-83. Tidl. sygeplejerske ved
Århus Ko mmunehospital.
12.febr. 1916 - 20.aug. 2003.

Ellen Jensen, Narre Bakke 25,

C111111n )ewm, Søndre Landevej 46,

lugrid Ankjær}ense11, Nordre Borre-

Rønne. Telefonist: Informatio nen
på Bornholms Centralsygehus.
Medarbejder i Aglow, Pinsekirken
og Farhers Ho me Care Minisrries.
26.marrs 1925 - 24.april 2003.

Balka. Restauratø r. Åbnede Nexø
Bodega i maj 1978 og afhændede
den i 1993. Drev i slutningen af
70erne også Snogeba.:k Kso.
23. fcbr. 1944 - 18.febr. 2003.

lyngvej 42, Allinge. Vognmand og
direkcor for Bornholms Turisrrrafik.
Flere fugl. rillidsposrer. I Trafikkontaktråder for Bo rnholmsTrafikken.
18.april 1947 - 3.juni 2003.

Jew Ht11111ibfll)ewe11, Rosenvej 9, 2.

Ove }enseu, To rneværksvej 22,
Ronne. Seniorsergent og tamburmajor ved Bo rnholms Værn. Tidligere
indehaver afNyker Minimarked.
2 1.aug. 1935 - 5.dec. 2002.

Poul}ensm. Sandløkkegade 4, Hasle.
T o mrer. Medlem af Hasle Byråd
gennem ro perioder i 1950' erne og
:tf menighedsrådet i 27 år.
11.sepr. 1929 - 17.nov. 2002.

Ib li1ge11 }miug, Snekkersren.

Rø nne. Chauffør. Frivillig deltager i
Vinterkrigen - Finlands forsvarskrig
m od Sovjetunionen 1939.
31 .marrs 19 18 - 27.dec. 2002.

Elijohnwen, O rachmannsvænger,
Skagen. Foredragsholder og sk ribent.
I uni;dommen sekrerær for sin fu r
rcdakroren og forfatteren Chr. Fr.
Mortensen.
24 .mans 1913 - 18.sepr. 2002.

Erik Rns11111sse11 }01ge11sen, Godrh!l.bsvej 7, Rønne. Telehrnmonrø r ved
KTAS. Tidligere ansat på Rabekkeværker og ved DBJ .
Tilknyttet Harmonika Horrana.
2.juni 1921 - 5.nov. 200 2.

}orgen }Olgemen, Eriksvej 22,
Ronnc. Bygningsko nscrukrør.f'orm.
for Konsrrukrorforcningen og for
Ronne Vand- og Varmeforsyning
1995-99, m.m. A. rillidsposrer.
26.marcs 1939 - 24.jan. 2003.

O berst 1970. Bornholms kommandant og chef for Bornholms Region
1976 - 79. Se i øvrigt • Klippeoens
kvinder og mænd• 2000.
23.juni 19 17 - 29.juli 2003.

Mmgit Kj11/le1; Nyker Hovedgade
30, Nyker. Drev sammen med sin
mand Vilhelm Kjoller Nyker Bageri
til 1982. Tilknyner Evangelisk Lurhersk Missionsforening.
8.sept. 1907 - 9.dec. 2002.
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Uffe Kjol!e1; Hvidovre.
Bankassistent. I besryrelsen for
Handelsbankens Kunstforening og
senere indkøbschef for Den danske
Banks Kunstforening.
30.okr. 1929 - 29.dec. 2002.

Birkerød. Ba nkbogholder i Nexø og
Omegns Bank 1958-67 og bankbestyrer i Fællesbanken for Danmarks
Sparekasser 1967-83.
17.okc. 1922 - 9.nov. 2002.

Herl11fKo{Od. Aarsballe. Vognmand .
lndeh. a(Aarsballc Taxi, der også
korte Lufrhavnsruren fra 1982 til
2003. Drev sammen m ed sin hustru
Aarsballe M inimarked.
15.aug. 1926 - 21.j uni 2003.

Alfid Kofoed, Damgade 2 A og til
sidst Paradisvej 15, Lunden, Rønne.
G 1lrdejer - ejer af Skovsholm i
Knudsker 1944-85.
18.aug. 191 7 - 21.febr. 2003.

}01ge11 Kmgh, Lunden, Røn ne.
Repræsemanc for Bornholms
Papirlager. Tidl. bagermester - Bageriet Gronnegade I, Hasle. På langfart med Ø K i 1930 'erne.
11. maj 1915 - 23. nov. 2002.

t:rling Kristir111seu, Viemose, Kalvehave. Sognepræst i Gylling ved
Odder 1969-98. -r.dligere læren>ed
Bornholms Hojskole og valgmenighedspræst på Bornholm 1962-69.
26.juni 1930 - 5.marcs 2003.

Be111 KJ.fm, Torvegade 4, st., Rønne.
Blomsterhandle r, Kyhns Blomster,
Torvegade, Rønne. Mange fugl ige
tillidsposter. Scor indsats for Ældre
Sagen og som lokal turistguide.
28.okc. 1928 - 8.juni 2003.

EdtJnrd lnrsm, Brov<rngen I, Rønne.
Gårdejer.
-r.dl. Vesrergård, Øsrerlars 1937-81.
Fra ungdommen rilknynct Indre
Mission.
12.juni 1913 - 20.aug. 2003

KB. lnrseu, Brogårdsvej 43,
Klemensker. Adm. direktør for Bornholms Andels Foderscofforrecning
fra 1982. Se videre i • Klippeoens
kvinder og mænd« 2000.
14.april 1947 - 24.april 2003.

1'011! H. l1111dt, Lille Madscsgade 19,
Ro nne.
Snedker. Ansat hos snedkerm ester
I.und, Østergade, Rønne. Musiker.
28.maj 1941 - 3.marcs 2003.

He111y Peter Westh J\lfrtdsen, Toftlund.
Stenarbejder ved Moseløkke Granit
og Hammeren. Poscbud 1965-78.
Indehaver af sommcrpensionatcr
Strandbo.
26.sepr. 1918 - 28.juni 2003.

Ullrt Mnl111grm-Hm1sen, Lindevej 6,
Svaneke. Medindehaver af gartneri i
Svaneke fra 1962. Akciv hos Svaneke
Aktorerne som skuespiller, suffiør og
samler af teatergarderobe.
29.j uni 1920 - 22.nov. 2002 .

}ms Otto Mnrke1; f'asanvangen 4,

!11111ett1• J\llogmsm, Assereng 12,

Jew Jakob M1111k, Paradisvej 56,

A1111n Mrlrie Ho/111 Molle1;

Rønne. Gårdejer. Tidligere Skovg:ird, Rursker. Flere perioder i
Rucsker Menigheds- og Sogneråd.
Mange faglige tillidsposrer.
22.febr. 19 13 - 6.j uni 2003.

AJlinge.
Overlærer ved AJlinge-Sandvig Borgerskole. H :indboldrræner og aktiv
indenfor skoleid ræt p:i Bornholm .
14.dec. 1953-3.aug. 2003 .

Nexo. Gårdejer. Tidl. Kjøllergård,
Bodilsker. I bestyrelsen for Dansk
Travselskab gennem en ri-årig
periode.
7.juli 1920 - 26.juni 2003.

Klippestien 6, Tejn.
Tidl. ejer af Pension Sandy Hook,
Sandkås. Liver igennem tilknyrtet
Adventistkirken.
1.nov. 19 13 - 15.jan. 2003.
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Aage K6,11e1; Sækkedammen 20,

luger Nepper-Christeuseu,

MnJ' Nexo-Hn/111, Dresden.

An11•j. Nielsen, Haslevej 128,

Rådmand Stei ns Alle 16 B, København F. Præstefrue i Øsrerlars
1945-79. (Enke efter provst Carl
Neppcr-Christensen).
15.fcbr. 1913 - 15.marcs 2003.

Medv. ril opb)'gning af bogsamling
m.v. i Andersen Nexos Hus og ril
portrætfilm om faderen , forfatteren
Martin Andersen Nexo.
31 .maj 1938 - 28.maj 2003.

Ronne. Kaptajn med tjeneste ved
Bornholms Værn. Håndbolddommer og -rra:ner. Tidl. i best)'relsen for
BHF. Aktiv indsat for partier CD.
9.jan. 1927 - 6.juli 2003.

Ham E Niel.ren, Nordre Strandvej
35, Nexø. Fiskeskipper.
Ejer af Disko SE 134, Solon SE 161
og Thomas Kiil R 161. Srade med
gronrsager på Svaneke Torv.
27.juni 1918 - 2.nov. 2002.

luger Nielsen, »Slottet«, Rønne.
Tidligere Kirkestræde I0, Rønne.
Forhenværende Bornehaveleder ved
Ronne Børneas)'I, Damgade, Rønne.
13.sepc. 19 18-9.nov. 2002.

Kristian Nielsm, Garmervangen 77,

~1g11 Nielsen, Skrokkevejen 7,
Poulsker. Landmand. Tid l. L)'kkens
Prøve, Poulsker. I besr. for Poulsker
Sygekasse og Snogebæk Brugs .
I skolenævnet for Po ulsker Skole.
17.jan. 1932 - 20.dec. 2002.

Robert Norgnnrd, Rønnevej 52,
Olsker.
Afdelingsleder for lager og pakkeri
på Bornholms Andelsmejeri,
Klemensker 1950-9 1.
15.okr. 1925 - 20.nov. 2002.

Carl Christian Amon Pedersen,

Johannes Pedrrseu, Bellmansvej 19 ,

Srålegade 3, Rø nne. Ancikvarboghandler - Carls Bogshop 1985-2002.
Mange år i Toronro, Canada som
8. juni 191 8 - 3.dec. 200 2.

Rønne. Fabrikanc - ejer af Keramikfabrikken Johgus 1944-97. Grundlagde fabrikken sammen med
Gustav Ottesen.
2.febr. 191 7 - 4.dec. 2002.

Rønne.
Fhv. branddirekmr i Alm. Brand
Bornholm , Sc. lorvegade 26 Rønne.
17.nov. 1929 - 23.febr. 2003.

Landmand. Tidl. Ly kkeborg, Klem.
En årrække form. fo r og æresmedl. af
Nordbornholms Køre- og Rideforening. Kass. i Bornh. Kore og Ridef.
3 I.jan. 1917 - 3 1.dec. 2002.

Thor W Olse1t, Sigtevej 12, Østerlars. Gårdejer - Sigtevang, 194 7-83
senere Hjortsminde i Østerlars.
Tidl. formand for VU og fællesformand for 9. Kreds Sk)'ttefore ning.
28.okc. 191 7 - 9.april 2003.

Kirsten NorregnmTI PedeHen,

Aksel Theodor Petersen, Enebærløk-

Andreas Petersen, Paradisvej I l ,

! Inge Ponlsen, Koll und. Sognepræst i

S kolekrogen 1, Svaneke.
Korrespondenc. Overassistenc og
sekretær ved Kultur- og Socialforvaltningen, Nexo Kommune.
I 1.febr. 1954 - 19.maj 2003.

ken 3, Rønne. Gårdejer. T idl. Seir.
Kirkebogård, Kl. Sognerådsform. i
KL Medl. af Hasle B)'r:id og Bornh.
Amtsråd. Vurderingsinspekcor i KO.
18.marcs 1925 - 12.okc. 2002.

Rønne. Slagtersvend. Ansat på Svineslagreriec i Rønne i 42 år. Faglige
og politisk aktiv (S). Æresmedlem
af IOGT og Afholdslogen.
12.sepc. 1917-4.nov. 2002.

lbsker-Svaneke 1947-63 og i Bov
Sogn 1963-83. Sri feer af Svaneke
Kirkes Ti.irisckoncerrer. Medl. af Kirkens Ko rshær og Kirkelige Forum.
20.okc. 191 3 - 29.juni 2003.

Borge Olse1t, Bjørnebakken 15, Klem.

gartner og antikvar.
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Johs. Rns11111sseu, Bylcdsgade 7 1,
Rønne. Skomagermcscer. Bestyrer
af kiosk og cafcceria i RI K's klubhus
Fm. i Haveforeningen Fælleshåb og
æresmedL af Dan marks Haveforb.
16.nov. 1908 - 4.mam 2003.

John11 11es Rm11111sse11, Almevej 12,
Nylars. T idligere avlsbruger. Indehaver af maskinstation og lillebilforrem ing i Vescermarie.
Tilknyrrer Baprisrmcnigheden.
I I .aug. I 91 5 - 16.sepc. 2002.

Jens Frederik Ro1111r-Ht1men,
Svcasvej 10, Rønne.Restaurorør.
Fhv. indehaver af Industrien, Sanke
Mortensgade, Ronne og Lufrhavnsresraur:mren . Fm. Cyklistforbundet.
8.jul i 1923 - 24.npril 2003.

l-ft111.1-0le Sko11gnnrd, Frederiksberg,
Civil ing. Leder af projekteringskontoret ved Vej kontoret i Kbh. 197380, dir. i Dansk lngeniorforening
1981-86. Mange fag!. rilllidshverv.
3 1.dec. 1937 - 20 .sepr. 2002.

Edel Sk1ydstmp. Østergade 29,
Hasle. Lokalredaktør for dagbladet
Bornholmeren i Hasle. Tidligere
konrorass. på Orlogsvær~et i Kobenhavn. Mange lokale tillidshverv.
18. febr. 1920 - 3 1.aug. 2003.

H11m Erik Skt1t1mp, Roseng:idc 19,
Rønne. O bersrløjc. Tj. v. Bornholms
Værn fra 1966 afbr. af rj. v. NATO,
BrllJ(clles og som chef f. Dancon, Cypern. Grund lægger af Forsvarsmuseer.
23.j uni 1917 - 27.aug. 2003.

Helge Stm11rl-Hol111, Lærkevej 13,
Klemensker. Lærer og skolebibl iotekskonsulent. Srifrer og mangeårig form. for Lokalhisrorisk Forening fo r Klemensker og Omegn.
2 1. marts 1923 - 2 1. fcbr. 2003.

EinnrJohs. Thom11, Pamdisvej 1 I,
tidl. Lærkevej I , Rønne. Slagteriarbejder i 45 år. Oprindelig uddanner
i Vesrermaric - og Rønne Brugs.
Kasserer i Haveforeni ngen Solvang.
2 1.okc. 1906- 23.nov. 2002.

Kt1rl 7imilmg, Martin Vej 4 , Nexø.
Vognmand. Vognmandsforretning i
Østermarie med lastbiler og taxa
gennem 37 år. I bestyrelsen for
Landsforeningen Danske Vognmænd.
30.aug. I 918 - 3. nov. 2002.

Ange 'fim1beig, Grevens Dal 9,
G udhjem. Ejer af AA1oldshotcller
1940-70. Udd. sadelmager og mobel polstrer. Æresmedlem og fhv.
fo rm. for Gudhjem Tu ristforen ing.
I 0.okc. 1910 - 28.nov. 2002.

C 0. \4>st, Nørre Bakke 15 A, Rønne.
ingeniør og udlært elekcrikcr.
Ansat forsr ved Ronne Elforsyning
og siden hos Øsrkrafr 1946-82.
8.juli 19 17 - 9.sepr. 2002.

Rm11111s Anker Vibe, Vimmelsknfrer 27, Rønne. Journalist.
Uddanner p:l Bornholms Tidende.
Siden ved H orsens Folkeblad,
Jyllands-Posten og Rirzaus Bureau.
3 1.maj 1945 - 21.jan. 2003.

C111111t1r \.Ylesth, Østerled 51,
Ronne. Gårdejer. Tidligere Frigård,
Vesrerrnarie. Scor interesse for
hundedressur - pioner indenfor
schweiss hundeprøven.
16.april 191 7 - 2.aug. 2003.

John \.Ylesth, Kåsbygård, Borrelyngvej 17, Hasle. Gårdejer. Bcsryrelsesformand i BAF, i repra:sentantskaber
for DLG med mange Acre fuglige
ri llidsposrer.
11. nov. 1940 - 14.nov. 2002.

Vilmer \Ylridt, Bygmarken 7, Nexø.
Gårdejer. Tidligere Davregård, Bodilsker. I besryrelsen for Bornholms
Kvægavlerforening og formand for
Bornholms Kontrolforening.
17. marrs 1925- 2.j:tn. 2003.

Pt11t! Ditlev Ar1gesen, Snorrebakken 44, Rønne. Tømrermester med
v:crksted Snorrebakken 42. I modscandsbevægclsen under besættelsen.
Stor imeresse for kaninavl.
29. rnarts 1914 - 24.juli 2003.
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2002 - 2003
Ved Jens Sørensen

A11dei:ren. l'ovl-ti·ik: Sva11cke i11de11 i - Se1 udeji"fl.

Hnngewen, Erling: Bomholms Rundkirkei:
/Vliddelalderem uome kompleks. Ill. 135 s. Forlager Bogan . . . . .. .

Billeder og gode tanker fra e n socio logisk og pædagogisk Jrbejdsplads. Ill.: Akvareller af Bjarne Hansen. 48 s. Forlaget Elverhøj.

125 ,-.

Bech, Ke1111 Erik og Torheu Kjoller: ldr,rt og.fellesskab i 75 åi:
Poulsker ldrærsforening 1928-2003. Ill. 128 s.

. ....... .

100,-.

Be111hieu, Regitze: }agteu pti deu dauske diuosa111:
Billedbog. Om fossilprojekter i Ro bbedale ved Rø nne.
Ill. af Vibeke S. Larsen. 16 s. Narn rBornholm. Ringhæfter.

69,-.

Billedkaleuder 2004 med 12 Oluf Høst-motiver. Farvetryk.
40,-.

Blon/5f, Camilla: De siger 1na11 kan elske 11dm atfo bom.
250,-.

Red.: Hannelore Toft Jensen. Ill. Stort format.
172 s. Kul turarvssryrelsen .......... .

250 ,-.

t111!1~tt11:

Fortæll inger o m bornholmere, andre danskere og congo lesere
samr lidr om Congos historie fra I 870erne ri! m1.
Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill. 296 s.
Bornholms Museum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indb. helpap.

225,-.

Vers. 64 s. Forlagec Junivers. . ........ . . • ....... . . .......
Vers. 128 s. Forlaget Junivers. . .

59,50.
148,-.

Menneskers udviklingshiscorie. 199 s. Gyldendal. .. .. .. . . .. .

199,-.

Kjolle1; Niels: Swpeuderel: E1 politi-liv blandt 11101dere og rovere.
Ill. 2 23 s. Forlager Dokumen rn. . .. .. . . ...... ... . ... . . .

189,-.

Kofod, Anja Svnrt: Digte til m kvinde. 33 s. Forlager Oneman .

50,-.

Knudsen, An11 Vibeke: Bomhol111emes mad en kulturhistorisk kogebog.
Ill. 4.opl. 80 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95,-. Hel pap
(Engelsk udg.): Bom holm Cooking 7i"flditio11s -

Bomhollll 2003 i billedei:
Red.: Richardt Skovgaard. Ill. med pressefotos. 64 s.
Bornholms Tidendes Forlag... . .. ... .

98,-.

Bomhol111s Hojskoles Arsskrift 2002.
Ikke i bogh.

Bomholllls Pnttedyi:
Red.: Per Keril. Særudg. af Bornholms Narur-Fjælsraunijn
i anled. af ridsskrifrers 25 . å rg. 200 1-2002.
Ill. 168 s. Fjælsraunijn.

a «ookhook ofwltuml hist01y
Ill. 80 s. Bornholms Museum. . . . . . . . . . . . . . . . 95,-. Hel pap
Med seværdigheder og d etaljerede kort. Farvetryk. 144 s. Krak . .

Bomho/111erknlendereu 2004.
Farvefotos: Mogens Dam.
William Dam Bog & Ide. .

78,-.

Krogh, A111w og jens Erik Sormsen: Oluf Host i din/og med 1mtide11.
Ill. 64 s. A;irhus Kunstm useum . .. . .. . ..... ....... . . .

Bomhol111ske Samlinger 111.rk. 17.bd.
(Temabind om kirker og kirkekultur). Red.: Ann Vibeke Knudsen.
. .. Graris for medl.

Ill. 298 s. Bo rnholms Historiske S<11nfund.

250,-.

Red.: Dorrhe Bendrsen og Henriette Uggerly.
(Teksr af bl.a. arkirekr Niels-Holger Larsen, Rønne.). li!. 67 s.
Kulrura rvssryrelsen. Kulrurminisrcrier.
Graris ved henvendelse.
199,50.

Cykelveje på Bornholm. 8. rev. udg. Ill. delvis farvetryk. 56 s.
Bornholms Amt. Tekn isk Forvaltning. 2002. . . . . . . . . . . . . . . . .

40,-.

Duw, }01gen og Steffen Duus: Håndværk - dn det 11nr håndeus v1erk.
(Heri om skomagermesrer Jacob Rasmussen i Rønne og stenhuggere
- i Allinge). Ill. 320 s. Ny Havn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

295,-.

299,-.

b:nmen 2002. Ill. 64 s. Glas og Keramikskolen på Bornholm. . .

298,-.

(eng.). Texc translation: Erik Macki. Ill . farver. Fotos: Jesper Wesrley.
Scorr formac. 11 2 s. Bornholms Kunstmuseum . . .. .... ... .. .

395,-.

Mr11rnsseu, Jb og "froels V Østergaard:
Danmarks geologiske se111C1dighede1:
(Bornholms. 204-248). Ill. med farvefotos. 252 s. Policiken.

299,-.
50,-.

/\1ol/e1; Lnrs Kærulf Bomhol111er11111leme.

Red.: Morten Top-Jensen og Jens Meulengrachc-Madsen.
Naturtidsskrift. Ill. 48 s. NaturBornholm.
. . . . ... .. .

Poulsen, Peter: Forvf111dli11g.

88,-.

69,50.
149,-.

Omslag: Inge Lise Wescman. Digte. 63 s. Forlaget Vindrose ... . .

20,-.

179,-.

Serena, Lars: Bomhol111sk Værkstedskemmik - I 933 til 1111.
Udsrillingskaralog. ( I . febr. 2002 - 8. febr. 2003) .
Ill. 23 s. Bornholms Museum.

25,-.

Sorewe11, Egon, Ole Andeneu og Niels Ch1: Pihl:
Tj'ske og m ssiske aktiviteter på Boruholm 1111der Anden Verdmskrig.
98,-.

Ill. delvis i farver. Ca. 260 s. Bornholms Tidendes Forlag

Indb.

248,-.

7im1sparms. Kem111ikere11 Jnne Reumert.

Hansen. Hans Martin: I-in dnglejerham til jålktpeusionist.
Erindringerji"fl et langt lii1.

Ill. delvis i farver. 192 s. Arkitektens Forlag . . . . . . ... . .

298.-.

7i·olle. Lrm og Bi1gitte Rub1ek: Gnds håndbog om somn1e1ji1gle.
100,-.

Ill. farve r. 264 s.

199,-.

W'eirup, Torbm: K11m1 og k11111p kr1ever s1r1dig s1ål en far1,elling 0111 Peter 8011111!11.

Hm-ild, Kimen So11ne: Dm hemmelige B}'
. . . . . . . . . . . Indb.

99,-.

Mnihritt }iinsson, Pete H11nne1:

50,-.

Hansen, Finn: Blo111ster i Bornholms Nnt111:

Ill. med akvareller og regninger i forverryk af Freddy Jensen
og Bent Kaas sa mt Fotos - delvis farve. A4-cvr. 40 s. Privarrryk.

129,-.

L)'llgs. Peter: Christinmo. 7i·e oer i Østenoeu.
Ill. farvefotos . 47 s. Christiansøs Natur- videnska belige Felrsrarion .

Pind, Soren: Frihedeu dur til nit godt. 119 s. Aschehoug.

Red.: Torben Pagcls Nielsen og Sven Andersen . J ubilæumsskrifr.
Ill. 79 s. Ringhæfrec. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikke i bogh.

(Med oversættelser til svensk, norsk, tysk, engelsk og polsk) .
Ill. Farvefotos: Finn Hansen. 11 2 s. NaturBornholm . . .. ... .. .

54,-.

Ill. 3.udg. 132 s. Politiken ..... .. . . . . ... . . .. . .... . . ... .. .

35,-.

25 tir Ro1111e S110mmehal 1977 - 14. 10. - 2002.

Grube, Gert: Nokkerosen. Il l. 17 s. Ernos Forlag. . . . . . . . . . . . . . .

98,-.

Nt1utr pti Bomholm.

fra111 2003. Ill. 3 0 s. G las og Keramikskolen på Bornholm.
.. ...... ... .. ....... .. ...

250,-.

Lnuridsen, Soreu og Kt1j Halbe1g: 7111-eu går til Bomho/111 & Ertholmeue.

Red.: Dagmar Nyboe Warming. Udsci llingskaralog. ill. 63 s.
Museet fo r Religiøs Kunsr, Lemvig. . .......... . . . ..... ... .

En '(flSlronomisk Rejse - Si•llt1nd, Kobeuhnvn, Bomholm og Skåne.
Reel.: Bent Christensen, Casper Harboe og Ludvig Brechmann .
(Bornholm s. 14 0 - 154). Ill. med farvefotos af Claus Bech-Poulsen.
Storr format. 160 s. Oxygen as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indb.

(Havneoplysninger - ejerforregnelse, serviceindex m.v.).
88 s. Burgundia rr)•k, Rø nne . .. .. .. . . ... . . . . . . . . .. .... .. .

Meyei; Svend Huth: 7iw1sjimna1io11e1:
Svend Huth Meyer i ord og billedei: Ill. 2 1 s. . . . . . . Eget fo rlag.

Elmquist, Dorrit: Son11neme11111ingerji"fl klassiske dt1nske hadehotelle1:
(Melsred Badehore! s. 72-83) . Ill. Farvefotos: Birgitta Wolfgang
Drejer. 15 1 s. Aschehoug dansk Forlag. . . . . . . . .

69,-.

Kutter-Index for Bomho/111, Christinnso og sydlige Sverige (SIN-kuttere).

Bygninger ved vandet. Bygningskulmrens dag 2003.

ChriS1it111sm, Per: Rovdinnsaure11 fi"a Bomholm
- historien 0111 trrnden. Ill. 48 s. Forlaget Carlsen . . . . . . . . . . . . . .

145,-.

Kristian Znhn11u1nn og det mystiske b'J'llup i Pistojn.
l e ksrer af Mogens Lau og Lars Kærulf Møller samt oversættelser af
italienske skribenters bidrag ved Lisberh Thybo.
Rigt ill. l 57 s. + farveplanche. Bo rn holms Kunstmuseum
og Museo C ivico di Pistoja. 225,eller ind. reproduktion

Lille udg. 58,-. Scor udg.

145,-.

Kmks kort over Bomho/111.

98,-.

Børnebog. 2 16 s. Gyldendal. ... .. . .

48,-.

J()lgemeu, Bent: Dyret i dit spejl - m sl1•g1shiswrie.

Bomhol111. Ailns over byei; bygninger og 111iljoe1:

Ind. 24 postkort

98.-.

}11ni, Djom: I 20 tossede trrnker på t111m.

Roman. 250 s. Gyldendal . . ............. . .......... . .. . .

Red.: Karsren Thorborg. Ill. 64 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127 s Bornholms Tidendes Fo rlag. . . . . . . . . . . . . . . .

lpsm, Ame: Der var engrmg et sn11gkoi: En homholmsk historie
Jm jilr 111obiltelefime11 og e-111nilm.
Omslag: Fe!icia Frisvad. Ill. AS. 32 s. Bornholms T idendes Forlag.
Juni, Djom: En digter på spanden.

L1mberrhs Forlag. . ..... . . .. .

Bomhol111 - Congo -

220,-.

Haageweu. Erling: Hvorfor heddt•r dl't sådnn?
I I 7 111æ1kel1ge stednavne på 801 nholm. Ill. med so1t/lwide foras.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indb.

Ill. 128 s. Udg. af Dansk Metal i anledning af kongressen i Aalborg.

Hmmelodseu. Østenom 0111kri11g Bomho/111 dnmkt og S11C11ske havne I 998 - 2002.
Ill. 11 9 s. Kort & Matrikelstyrelsen. I komm. Iver C. Wei lbach . ..

I 05,-.

Hennt1n, Iselin C.: Dampe. 226 s. People's Press.

250 ,-.

199,-.

175,-.

Listen omfatter kun bøger, der skønnes af almen interesse, og der tages fo rbehold for fejl og prisændringer. Registreringen er afslutte r pr. 15. I0. 2003.

J UL

PA BORNHOLM

69

de gode bøger
F;;::;;;:;:==:::=-...:;;;:iiiiiiim;;;;;;;;~~·~·~·f':- ....."

!NUntl

jens Cln·istian Grondahl
ET ANDET LYS
424 sider
Oktober/december.
Åsne Seierstad
220 sider. Okrober
149 kr. / 179 kr. BOGHANDLEREN
149 kr.
I KABUL
272 sider
December 2003/februar 2004.
129 kr. I 159 kr.

Bo Lidegaard
JENS OTTO KRAG 1-2
1914- 1961 og 1962-1978
1.592. September
Pr. bog
149 kr.

Lædervare
Stort udvalg i
• TASKER • PUNGE
• SKOLETASKER
• TROLLY'S • RYGSÆKKE

Alt til hjemmekontoret
& skolen •
KONTOR

ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKIRKEBY . TLF. 56 97 40 05 · FAX 56 97 40 76
E-mail:butik@aakirkeby-boghandel.dk
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www.aakirkeby-boghandel.dk

God jul og
godt nytår
ønsker

I

Jt()I~

BIND

•
•

evasolo
Kaffebrygger

399,.\

\.\

]an]ensen
Ved Lunden 10
3700 Rønne
Tlf 56 95 24 84
Fax 56 95 41 35
Mobil 20 21 22 66

Brødkasse

Fyl~ si-tAe\\ ~e~
s+-e~\\l\\8···
Lys\c.æ.:Aev

.Pvt'\

CfCf,-

299

Cleo lyskæde
Med 50 klare dråber

u..~~ jv.l &

GoJ.t Nyh~.v

yi\\s\c.ev
~XEL

M•~·-""""~

~ØRENSEN A/s

Hvidløgspresser
75

MESTEREN
WWW , lY S U f S T ll'RIE N . 01(

TLF: 5695 0569 • FAX 5695 0860 • www.axels.dk • mail: as@axels.dk
Snellemark 39 • 3700 Ronne

•1nsp__1ra
• to
ion

®

Torvegade 2 · 3700 Rønne · Telefon 5695 0111
Man. - tors. 9.30-17.30 · Fre. 9.30-18.00 · Lør. 9.30-14.00

-----
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Velkommen i vore smukke boghuse
ANTIKVARIATER
BOGHANDEL
FORLAG
KUNSTHÅNDVÆRK
TURISME

Bøger om Bornholm, illustrerede bøger, biografier,
kunstbøger, bøger om søfart, verdenskrigene,
håndarbejde og andre fagbøger, skønlitteratur
og leksika. Kunsthåndværk og bornholmske julekort
Altid nye og antikvariske bøger. Vi sender til hele verden.
colbergs@colbergs.dk

Tel. 56 44 11 77 og 56 95 16 17

www.editio.dk

Sankt Mortens Gade 18, Rønne · lille Torv 16, Rønne · So rtegaard, lbskervej 29, Nexø

S1·~
~;51~-:
World Cia\~ Qualit)

BORNHOLMS ANDELSMEJERI
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Mangler du
Julegaveideen?
Så giv et
CENTER-GAVEKORT
Kan bruges i alle
butikker på 1. sal.
Købes hos
Nalle Din Tøjmand

Åbningstider
i julemåneden
Mandag-fredag
Lørdag d. 6. dec.
Lørdag d. 13. dec.
Søndag d. 14. dec.
Lørdag d. 20. dec.
Søndag d. 21. dec.
Lørdag d. 27. dec.
Mandag d. 29. dec.
Tirsdag d. 30. dec.
Onsdag d. 31. dec.

kl. 9.30-18.00
kl. 9.30-16.00
kl. 9.30-16.00
kl. 11.00-16.00
kl. 9.30-18.00
kl. 10.00-18.00
kl. 9.30-16.00
kl. 9.30-18.00
kl. 9.30-18.00
kl. 9.30-14.00

JUL PA BORNHOLM
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FILlgger på Bornholm
ønsker alle en
rigtig glædelig jul
samt et godt og
farverigt nytår.

ilt: Gratis udbringning af vingaver i Rønne by
ilt: D agblade ilt: Ugeblade ilt: Månedsblade
ilt: Air i uden landske aviser og tidsskri fter
ilt: Sron udvalg i modemagasiner
ilt: Ø ens største udvalg i cigarer, cerutter, robak,
vin og spirims. Ah i pibe- og rygeartikler

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL

Fliigger farver
St. Torvegade 17
3700 Rønne · Tlf. 5695 3104

Storegade 87

MARYANNE MORTENSEN
SNELLEMARK 34
Telefon 56 95 07 66 · Fax 56 9 1 40 66
E- mail : raad huskiosken@mail.dk
www.raadhuskioskcn.dk

3790 Hasle · Tlf. 5696 5587

Aut. tips- og lottoforhnndler
- srår alrid til Deres tjenesre!

Smallegade 7

Husk vor vinegram-ordning · Dækker hele Danmark

3730 Nexø · Tlf. 5649 1224

W SKIOIDBU•E

Valg af revisor er en tillidssag
Vi ka n tilbyde assistance til

Budget · Regnskab/bogføring· Rådgivning
Revision af ApS, A/S og offentlige virksomheder
Vi vil gerne som sparri ngspartnere være behjælpelige med at skaffe resultater

Revisionsfirmaet Jens Finne
v. registre rer revisor FRR Je ns E. H. Finne

Registrerede
Revisorer
FRR

Tomegad e 4 2 • 3700 Rø nne · T lf 56 95 6 1 11
Fax 56 95 56 20 · E-mail: rjf@rjfdk

Revisionsfirmaer Jens f inne beskæftiger p.r. 9 m edarbejdere, heraf 5 regisrrerede revisorer, og vor klienrkreds e r bredt sa mmensat
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Jul & Nytår 2003/04
på Radisson SAS Fredensborg Hotel

••••••
Slip for ræset -

Vi har jule- & nytårspyntet
- indkøbt de bedste råvarer,
heraf mange bornholmske.
Vi glæder os til at præsentere
julens traditionelle retter
samt en festlig Nytårsmenu .

••••••

Juleferie:

5 overnatninger med fuld pension. (23.-28. dec.)

Julefri:

juleaften, I over atning, morgenmad og julefrokost

Jule- nytårsferie: I0 overnatninger med fuld pension, ind. juleaften

•

•

Julearrangementer

2>;Jo1n11e1'/ll1 eller

Juleaften:
Julemiddag (kun mod forudbestilling).

I. juledag d. 25. december:
Den store Julefrokost-buffet

Nytårsmenu

. ~ ·. .
'

festsalen med dans,
fyrværkeri, champagne
og natmad.

Lørdag d. 27. dec. kl. 18-20.30:
Den Store Fiskebuffet,
med salat-, oste-/dessertbuffet.

•

Reservation & information: Tlf. 5690 4444 · Fax 5690 4443
info@bornholmhotels.dk · www.bornholmhotels.dk

•

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

JUL PA BORNHOLM
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Kan købes i boglader og kiosker over hele øen
eller direkte i Bornholms Tidendes ekspedition

Hans Michelse n

Register til
Jul paa Bornholm
1933- 1999

Indholdsfortegnelse
Personregister
Systematisk regist e r
til 67 årgange.
En læ nge savn et nøgle til e t
omfattende lokal- og p erson alhistorisk materiale.

•

98

~-----·

Kr.

Gamle å rgange af Jul paa Bornholm
Vi h ar overtaget restoplaget af å r gangen e:
34 • 47 . 51 • 52 • 53 . 61 . 62 • 71 • 72 . 73 • 78 • 79
80 • 81 • 82 • 84 • 85 • 86 . 87 • 88 . 89 • 90 . 91
Meget begrænset a ntal af hver å rgang.

~PhotoCare

OO

Kr.

49oo pr. h æ fte

K an kun købes i Bornholms Tidendes e kspe dition

-fordi /iuet ikke kt111 tages 0 111/

r.II ~ornhotm~ \ribcnbc
l2!J N orregade 11 · 3700 Ronne · Tii. 56 90 30 00

Store Torv 4 - 3700 Rønn e

Tlf. 5695 54 54

Forlag og Bogtrykkeri
• • • • • • • • • • • I. • I. • • •

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

13 • 3720 AAKIRKEBY
5694 0060 • E-POST: wolff@wolff.nu

SØREN W OLFF K OMMUNIKATION • B O DERNEVEJ
TLF.
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Elegant i en urtid ...

Smykker til den eneste ene ...

~ "f![:~cQ~.~~/;!o~!f '
Merete og Kenn Lund . Telefon 56 95 02 70 • 56 95 37 06

'i'te~

Ute . t;edd & t)~

Køb magergade 5 . 3730 Nexø . Telefon 56 49 2 1 00

