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»Tiden på Bornholm
er mine bedste arbejdsår«
fastslår billedkunstneren Maria Thorsen
Forfatteren og journalisten PETER TiEMROTH har taft med grafikeren og maleren
Maria Thorsen, der for år tilbage valgte at slå sig ned midt i den bornholmslee natw'.
Det er der kommet en artikel ud af, der indforstået bes!?æftiger sig med en temperamentsfuld
kunstners motivverden, der har sit centrum i et smukt restaureret husmandshus i Østerfars
Sogn med vid udsigt over skrånende marker og havet til Christianso ude i horisonten. js.

»Hvis De tænker på opdagelsen og
brydningen af den genetiske kode og så på den hyldest, der er blevet
Marcel Duchamp til del for at have
udstillet en pissekumme, ja, så er
kontrasten vel kun alt for åbenlys.
Konklusion: Det har været et århundrede med store landvindi nger på
det videnskabelige område - ikke på
det kunstneriske«.
Citatet stammer fra den internakunsthistoriker
tionalt berø mte
Ernst Gombrich, der døde 2001 ,
92 år. Og sandt ~r det, at den så
bekendte p issekumme fra århundredets begyndelse indvarslede det
voldsomme værdiskred i opfattelsen
af billedkunst, der har ført os til
dagens sære kunstformer.
Og selv om tableauerne af brændte børnehaver, smadrede biler,
udstoppede hundehvalpe og griseøjne i fo rmaldehyd legitimeres af
alskens højtravende filosofisk snak,
så adskiller de sig grundlæggende

næppe fra fortidens markedsfremvisninger af sammenvoksede dværge,
trepattede æsler og skæggede damer.
H ertil kommer at kunstnere og
kritikere siden Første Verdenskrig
har lagt et stort arbejde i at få det
naturalistiske eller realistiske maleri altså billeder der »ligner« - deponeret i kunsthistoriens skraldespand.
D et har simpelthen været »politisk
uko rrekt« - læs reaktionært - i
kunstverdenen, hvor den form for
pres er akkurat lige så domi nerende
som i alle andre livsytringer.
Indimellem er det lige før, at det
er blevet betragtet som forrædderi
imod den eneste sande abstrakte
kunst at male billeder, man kunne
se, hvad fo restiller. Og endelig skal
det med, at diverse censurkomiteer
lettere har ladet abstrakte billeder
slippe igennem nåleøjet end naturalistiske, hvor mangler i teknik eller
udtrykskraft er langt vanskeligere at
skjule.

»HAMMERSHØISK«
INTIMITET
Men det er trods alt kun i det overfladiske mediebillede, at naturinspirerede og figurative kunstnere synes
at repræsentere erfaringer, holdninger og idealer som tiden er løbet fra.
Kunstnere, der benytter den iagttagne virkelighed til fortolkning af eksistensen, har også i dag et ægte interesseret og købende publikums
bevågenhed.
At det naturligvis også i dag er
muligt at udsige noget menneskeligt
vedkommende med udgangspunkt i
realismen på linie med andre former
for moderne kunstneriske udtryk, er
den 61 -åri ge bornholmske grafiker
Maria Thorsens livsværk et udmærket eksempel på.
M ed sin følsomhed og særegne
motivverden har hun tilført dansk
grafik en særlig tone, hvad enten
hun skildrer mennesket, udsnit af
naturen - tætheden , det døde - eller

»Blæsten«, 1981.
Koldnålsradering.
7,5 X J7,5.
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»Madonna med
roser«, 2000.
Olie på trte.
25 X 30.
Foto: Jens
MeulengrachtMadsen.

mylderet i namren. »Maria Thorsens
arbejder har altid væ ret præget af
stor ærlighed - et begreb, der er vanskel igr ar definere i kunstnerisk samm enhæng - men der m ærkes!«, som
der er udtrykt i en prismorivering.
marerialebevidsrFortælleglæde,
hed, subjektivitet, sanselighed og
humor er betegnelser, som også melder sig i fo rbindelse med hendes billeder, der - selv om de for en umiddelbar betragtning rager sig ganske
tilforladelige og stilfærdige ud - i virkeligheden er ret mærkelige. Kritike-

»Cigarette1;
whisky og nogne
piger«, 1998.
Olie på tne.
35,5x45.
Foto: Jens
MeufengmchtMadsen.
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ren Pierre Lubecker har f. eks. i Politiken 1985 træffende karakteriseret
hendes g rafik således:
»Med sir m ylder af detaljer, alle
sine sm ådele, som står helt rær op og
ned ad hinanden, men aldrig er sar
mekanisk, planløst på papirer eller
den grafiske plade - hun arbejder
mest med blyant, koldnål, ætsning
og stengravure - rumm er den m ange
lag og mange af sindets over- og
undertoner. D er er en rig følelse fo r
livets intime storhed, for modsæ tningen mellem krafr og svækkelse,

hun fo rm ulerer så fim og personligt.
En »hammershøisk« intimitet forbundet med noget næsten surreelt«.
BUNDEN LIDENSKAB
En anden Politiken-anmelder - Peter
M. H ornung - har omkring årtusindskiftet fremhæver, at »Maria
T horsens realistiske blyantstegninger
af nære objekter og frugter er udført
med en finhed og intensitet, som er
blevet sjælden«, mens Eva Pohl i
Berlingske T idende tildeler hende
»både følsorn11ed og nerve«.
Selv forklarer Maria Thorsen, at
hendes temperament mere ligger til
de bundne lidenskabers intensitet
fremfor de store spektakulære udvendigheder. - Men i øvrigt behøver
f eks. ekspressionism e jo overhovedet ikke ar være udtryk for et voldsomt temperament. D er kan lige så
godt blot være en ridsstrømning - en
mode. M en der kan kræve person ligt
beredskab og ukonventionel tænk ning - plus øje - at gennemskue, udbryder hun .
Som barn tegnede Maria Tho rsen
inspirerer af bl.a. Povl C hristensens
illustrationer til Blichers noveller og
Johs. Larsens træsn it til de islandske
sagaer. O g hendes interesse for gra-

11Rosei· i aftenlys«, 2 001. Olie på træ. 36,5 x 45. Foto: jens M eulengracht-Madsen.

fikke n næredes også af de mange
fi ne son -hvide illustrationer i Politikens daværende »Magasinet« af bl.a.
Vasegaard, Sterup-H an sen og Svend
W iig H ansen.
- Selv o m jeg har boet i København det m este af mit liv, så kan jeg
il<l<.e glemme de første år på lander i

Jyllinge og i m in m orfars gartneri i
Nordsjælland. D e sure vinterdage
med lav sol og de hede somm erdage,
hvor alt groede og lugtede. Jeg oplever stadig træerne som lige så levende som os. Alle væksterne, der står
og stritter eller stiger i uendelige fo rmer, kan jeg aldrig blive træt af at

studere og prøve ar gengive i billedsproget, som jeg nu har dem umiddelbart fo r øje i Gamlevælde.
- På grund af planternes fo rskellige karakterer prøver jeg ar regne
dem m ed mange streger og på mange måder, mens jeg for menneskeskildringens vedkommende fo rsøger

Haven ved huset i Gamlevælde formgivet og tilplantet fra grunden
afMaria Thorsen - er inddelt i flere
tematiske rum. Her er hunstneren
Maria set blandt klippede vtekster i
barokhaven - som var det ved et
privat »lille Trianon«. js.
JUL PA BORNHOLM
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Maria Thorsen,
1979. Foto:
Bent Jørgensen.
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ar udtrykke en ro, klumper, srof og
ensomhed, fo rtæller Maria T horsen,
der ikke før hun flyttede ril Bornholm for en halv snes år siden for
alvor havde drømt om at male. I
akademiårene ko ncentrerede hun sig
f. eks. udelukkende om grafik.
SP RANG U D SO M MALER
Efter at hun igennem tredive år udelukkende havde gjo rt sig bemærket
som en af landets fineste grafikere bl.a. i udstillings-sam menslutningen
Zebra, som hun var m ed til at stifte
- var det derfor en stor overraskelse,
at hun ved H olkahest-udstillingen
på G udhjem Museum i 2002 mødte
frem med fem små stærke m alerier
på træ, hvor visne og halvvisne roser
og løg formelig d irrede på fladerne.
Maleriernes o bjekter forekom så
overvi rkelige, at man måtte tæt på
for at konstatere, at de var skabt
m ed lille pensel og uendelig akkuratesse og forne mmelse. Og med deres
særlige - ofte lave aftenlys - kunne
man tale om en slags surreel pendant til 1700-tallets nederlandsk
kunst.
D et viste sig så, at M aria Thorsen i
årene efter flytningen fra København til Østerlars med sin m and den tidligere direktør fo r Zoologisk
H ave, Bent Jørgensen - i adskillige
år på værkstedet i Gamlevælde havde slidt med maleriet i al ubem ær-
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kerhed og arbejdet på stilleben med
inspiratio n i svundne århundreders
klassiske malere.
O g op til sin 60 års fødselsdag i
2003 sp rang hun for alvor ud som
maler m ed hele 28 poetiske og personlige o liem alerier i stil m ed som merens præsentation på G udhjem
M useum i den velrenomerede C lausens Ku nsthandel i To ldbodgade i
København - dengan g end nu i
nærh eden af øens natfæ rge. Udstillingen bragte hende i øv rigt Brygger
Jacobsen s Rejselegat.
D er va r i høj grad tale om såkald te »vanitas-malerier«. D et vil sige
stilleben med symbolsk, m o ralsk
indhold, der demonstrerer det jo rd iske livs - og især nydelsernes - fo rgængelighed. En billedstil som
navnlig fand t grobund i 1600- tallets
stren gt protestantiske Nederlande.
FRANSK INSPIRAT ION
Maria Thorsen vedgår da også sin
inspiratio n siden ungdomm en fra
den fra nske maler Jean Sim eon
Chardin, der levede fra 1699 til
1779 og anses fo r en af farvens
største m estre. Ikke mindst i sine
nacures m ortes, hvor hollandsk stillebenkuns t synes forædlet. Hun
betegner virkningen som et chok, d a
hun førs te gang stødte på hans billeder p å Nationalm useet i Srockholm
fo r m ange år siden.

Desuden konstaterer h un også, ar
visse erfaringer fra Erl ing Frederiksens m aleundervisning på G lyptoteket i de yngre år har lagret sig i
underbevidstheden, selvom de to
udtryksmæssigt unægtelig må siges
at ligge langt fra hinanden.
Billederne hos Clausen var ren t ud
utroligt akkurat malet i en grad , som
sjældent ses i dag. O g skønt motiverne var forfald og fo rladthed, så
var der noget uendeligt skært og sart
over billederne, der minder om
eventyrers Snehvide-beskrivelse: »Så
hvid t som sne, så rødt som blod, så
sort som ibenholt«.
Men der skal dog retfærdigvis også
nævnes, ar det hele ikke er ren
skrøbelighed. G læden over livets
skønhed er gennemgående fremherskende, og fle re af billedern e rummer festlig humor og ren lys- og farveglæde. Som f.eks. et billede med
brød og glas og et h erligt farvestudie
med er grønt glas og en gul citronskive.
Maria Tho rsen er uddan ner på
Kunstakademiets grafiske skole unde r Palle Nielsen fra 1968 til 1973.
Hu n debuterede på Charlottenborgs
Forårsudstilling i 1971 og er i dag
repræsenterer på en la ng række
kunstm useer ru ndt i landet, ligesom
hun har modtaget m ange hædersbevisninger. I 1996 f.eks. den fornemme Anne Marie Telmanyi-Pris.

»Udsigt fra Gamfev,efde«, 1998. Blyantstegning. 29,5 x 19,5.
JUL PA BORNHOLM

7

»Figur«, 1379.
IfL. til Edith Sodergmns digte.
Ætsning. 13 x 1.

·'

._ .

Nævnes skal også hendes virksomhed som bogillustrator. Edith Sodergrans »Samlede Digte« fra 1979,
D.H. Thoreaus »Liver i Skovene« fra
1985 og M artin Andersen Nexøs
»Murene«, 1986.
Efter sin flytning ti l Bornholm
førte hun en tid udsrillingsmæssigr
et lidt stille liv. M en siden er hun
blevet et særdeles aktivt medlem af
der årl ige
udstillingssamarbejde
»Holkahesren« på Gudhjem M useum, hvor hun nogle år tidligere havde optrådt sammen med grafikgruppen Zebra. Og endelig skal der med,
at hendes fine grafik - bl.a. m ed
motiver af udsigten fra Gamlevælde
mod havet - har prydet BornholmsTrafikkens spisekort gennem længere
tid.
VEJEN TIL GAMLEVÆ LDE
Skønt Maria Thorsen og Bent Jørgensen har boet samm en siden midt
i 1960'erne, og Bent Jørgensen er
indfødt bornholmer, lå det ikke
umiddelbart i kortene, at parrer ville
slå sig ned på hans fødeø for ar
nyde hverdagens samliv med natur
og mennesker med udgangspunkt i
det naturskønt beliggende tidligere
husmandssted, hvorfra husbonden
jævnligt farter land og rige rundt
som en populær fo redragsholder.
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Alene h ans arbejdsmæssige forhold
fo rdrede tidligere hans tilstedeværelse i hovedsraden.
- Også jeg har haft tilknytning til
øen fra barnsben, idet jeg havde en
moster i Rønn e, som jeg tit og gerne
besøgte. Og jeg har altid gerne villet
bo på landet. D et førte til, ar vi mens vi boede i Zoologisk Have købte er fritidshus i naturskønne
omgivelser på M idtsjælland. Men
alligevel tog vi meget ofre til Bornholm og i nogle år lejede vi os ind i
et hus i Listed , fortæller hun.

»Portræt«, 1986.
Blyant. 28,5 x 21.

- Da Bent var ved at stoppe som
zoo-direktør, begyndte jeg så småt at
presse på for at flytte herover. Den
ide syntes Bent imidlertid bare va r
for meget - ringen sluttet og kun
graven at ven te på. Men så kunne vi
pludselig gennem en veninde låne
kunstnerparret Astrid og Bengt
Anderbergs hus i Salruna.
- Ben r påstod, ar han ikke havde
rid. Men så sagde jeg rent ud, at hvis
han ikke tog med, var han sør'me
blevet for kedelig at være gift med.
D et gjo rde naturligvis et vist indtryk. Og nogle uforglemmelige dage
med udsigt ti l solopgangen over
Christiansø blev en srnrslåer og
afgørende an befaling af Bornholm
som livsmulighed, smiler hun.
I dag er Thorsen & Jørgensen enige om at flytn ingen til Bornholm på
alle måder er blevet til lykke for dem
begge. - Allerede fra starten herovre
havde jeg den forn emmelse, at hvis
jeg skulle nå ar m ale i mit liv, så
skulle det være nu. Jeg vidste ikke
helt, hvad der ville ko mme ud af
det. Men det skulle i hvert fald være
helt efter min egen næse, ler hun.

»Den rode dåse« kvindebillede,
2000.
Oliepå træ.
18 x24.
Foto: Jens
MeulengrachtMadsen.

MALERIET
Hun fortæller, at hun brugte tre år
på at arbejde sig kunstnerisk ind på
omgivelserne, samtidig m ed at hun
supplerede den gamle bondehave
ved at anlægge en lille charmerende
barokhave, hvorfra der er vid udsigt
over markerne og Østersøen.
- Jeg meldte mig ud af Zebra i tre
år og læn e bl.a. maleteknik af en
kunstmaler, der også er uddannet
ko nservator. Siden malede jeg alene
på marken i fi re år uden egendigr
formål. D er har været de lykkeligste
i mit liv og de res ulterede i de to
rrækasser med 28 malerier, som jeg

sendte til C lausen-udstillingen
København i 2003.
- Når man som jeg arbejder i en
klassisk form , kan Bornholm god r
være et lidt belastet sted at arbejde,
fo rdi øens kunsthistorie tæller så
mange fine navne i den genre. Så jeg
har m åttet finde min egen form. En
slags maleri uden fysisk rum - et farverum i egen ret - og ikke blot en
gengivelse. At gøre selve malep rocessen til en vækstform, ligesom den
natur jeg afbilder.
Men på den anden side er der også
en vældig frihed som kunstn er ved
at bo på Bornholm i dag. Man over-

faldes ikke konstant af alle mulige
distraherende påvirkninger og bliver
derfor ofre i stand til at se tingene i
et velgørende større perspektiv, fastslår Maria Thorsen, der fortæller, at
Bent og hun arbejder hver dag i hver
sin ende af bygn ingen og ofte først
m øder hinanden kl. 17 efter endt
arbejdsdag.
Endelig er hun også ganske tilfreds
med de fysiske rammer, som bydes
kunsd ivet på Bornho lm. Efter udvidelsen er Helligdommen blevet et
rigtigt fint kunstmuseum med gode
muligheder fo r skiftende uds ti llinger. Og hun er glad fo r kammeratskabet og den årlige udstillingsmulig hed i »H olkahesten« på G udhjem
M useum, hvor øens nu tidskunst har
fae t et tiltrængt fo rum med frugt bare udvi klingsmuligheder.
Og netop på »Holkahesten 2004«
overraskede M aria Tho rsen endnu
engang - som i øvrigt Aere and re af
udstillerne - med en serie af »gro tesken<- ætsni ng og akvarel - der var
mere løjerlige end som så. Små sirlige, surrealistiske tableauer, hvor
igennem m an med et lille barn som
opmærksom kanunerat oplevede
livets forunderlige og uomgængelige
tilskikkelser i for tid, nutid og fremtid.

»Log«, 2003.
Olie på ttte.
36,5 X 45.
Gengivelse af
postkort.
JUL PA BORNHOLM

9

Et maritimt voksenliv - Rønne-Århus
Erindringer 2. del

lngenior IB 0. KLINKE er en blandt mange bornholmere, der fik sit voksenliv og- virke
langt fta hjemøen. Det fortæller han om i anden del afsine farverige erindringer.
Første del kan læses i JUL PA BORNHOLM, årg. 2003. js

Havnen h ar alle dage virket dragende på drenge. For en dreng af årgang
1931 har der været utrolig mange
flere muligheder for at udfolde sig,
end der er for børn i dag, hvo r der
er forbudsskilte og afspærringer
overalt, og hvor godset ikke ses; det
er gemt af vejen i containere.
Jeg fik min »grunduddannelse« i
Røn ne Havn. Min far sejlede i »66selskabet«, og skibe og havn var
sagen for nogle af mine kammerater
og mig. Min første rejse med »Bornholm« foretog jeg i april 1932, da
jeg skulle til hovedstaden for at blive
døbt. Det var nok co år senere, at et
par store matroshænder holdt mig
ud over skibssiden ril min mors store skræk; jeg var vise ikke så bange,
men jeg kan gode huske fornemmelsen.
»HAMMERSHUS«
OG »ØSTERSØEN«
En af de første erindringer, der stadig står tydeligt for det indre øje, er
fra en solfyldt sommerdag i 1936,
hvor jeg var på havnen med de fleste
af den lille bys borgere for at tage
imod mis »Hammershus«, der kom
til h avnen på sin jomfrurejse. Jeg sad
med benene ud over kajkanten sammen med nogle større børn. Solskinnet glitrede i vandet, som det kun
kan, når solen falder ind i den rigtige vi nkel. Og så det flotte, hvide
skib med alle Aagene. Sikke linj er og faconen på skorstenen. Ingen lossebomme, men rigtige kraner. Det
skulle blive indledningen til en ny
æra i indenrigstrafikken, en (sø)milepæl. Vi var vant til, at passagerskibe var sorcmalede; men indenbords: Det var den rene luksus. Selv

1Q
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med mine un ge år fo rnemmede jeg
forskell en fra »Frem« og »Bornholm «. Der blev senere til mange
rejser med »Hammershus«, bl.a.
d agture via Falsterbokanalen, hvor
det gamle brofag fra K.nippelsbro
knejsende hilste det hvide skib. Og
endnu senere: Bryllupsrejsen skulle
gå til Bornholm, og naturligvis kunne vi ikke forestille os andre befordringer end »H ammershus«.
I årene før krigen var »Hammershus« rammen om vore nytårsafrener,
som foregik efter alle kunstens regler
i skibets restauration; der var hacre
og næser og flot dækkede borde.
KJ. 12 blev der fyret raketter af, og
der gik vise især ud over beholdningen af signalrakecrer; men så kunne
man da se, om de duede. Når vi
børn var trætte, var der altid en køje
ar få. Senere blev også sis »Østersøen« maler hvid. Der var min far
kok og senere restauratør om sommeren, n år der var turistture fra
Rønne cil Christiansø med anløb i
Allinge og Gudhjem. Sommetider
var der plads til en seks-syv års
knægt, som blev forkælet af den
øvrige besætn ing. Dee var lykken at
stå til rors rundt om H ammerknuden. Andre dage gik turen til Simrishamn. Også København kom tidligt
med på repertoiret. Jeg elskede den
lange indsejling og husker tydeligt
fornemmelsen af at sejle i en gade
langs pakhuse og palæer, og broen,
der gik op for skibspassager, og ned
igen , og der kørte sporvogne. Jo, der
var masser for øjne og ører.
En analog, men alligevel anderledes oplevelse var sejlturen til Randers, n år der skulle holdes ferie hos
min morfar. Vi tog med gamle

sis »Cimbria«, og den sidste lange
del af sejladsen foregik på Randers
Fjord tæt på sivene og med græssend e køer og heste så nær, at man
næsten kunne nå at klappe dem .
KRIG OG ISVINTRE
M en der blev krig. Passagersejladsen
blev stærkt indskrænket. Det bedste
- i hvert fald for mig og min familie
- var, at besætningerne kom på
a rbejdsfordeling med en måneds sejlads og to måneder fri. Så vi så
meget til min far i den tid. Rederiet
havde for meget tonnage og måtte
sælge. Jeg h usker, da den oplagre
m is »Bornholm« blev forhalet fra
bøjerne og skulle sejle hele til Norge.
Den gik i hurtigrutefart fra Bergen
til Nordkap som rutens første
motorskib under navnet »Ragnvald
Jarl«. Jeg fonalte min far, at nu kom
der igen røg fra »Bornholm«s skorsten, men fik at vide, at det ikke var
røg, men dieselos! Siden er skibet set
i Rønne som mis »Nordland«,
kryds togtskib under tysk Bag.
Til gengæld var det ikke dieselos,
der kom fra Øernes Pakhus i septem ber 1943. Om natten begyndte
en kæmpebrand, som kunne ses over
det meste af øen , og som va rede
mere end en uge. Der lå brændt
korn alle vegne, og over alt stank der
af kaffeerstatning.
Jeg kendte vandet på min krop
bl.a. fra padletme på bundgarnspæle
tværs over havnen , mens vi legede
Robinson C rusoe. Jeg fik også lært
at kende vander indenbords, men
var åbenbare god til at få det spyttet
ud igen. At svømme og vrikke en
jolle var næsten medfødt. Man k unne også cykle på vandet! Men jeg fik

en kraftig belæring om, ar der skulle
man ikke. Der var i isvinteren 1941.
Min far var kok på isbryderen
»Thor«, som lå 1/z sømil ude og
kæmpede for ar åbne havnen. Der
ville jeg ud! Jeg klarede cykelmren
derud på trods af den noget knoldede »kørebane«. Jeg ville jo bare rage
imod min far og var blevet utålmodig, fordi de var så længe om at nå i
havn. D a jeg kom tæt på, vinkede de
til mig for at vise mig væk. Men jeg
misfortolkede deres vinken og fortsatte. »Thor« sroppede kampen mod
isen et øjeblik, så der ikke skulle
opstå revner omkring mig, mens er
par kæmpenæver greb mig i trøjen
og hev mig ombord. Men kæmpenæven var ikke færdig: Jeg fik en
rungende lussi ng og mit livs skideballe. Cyklen blev også bjærger, men
af en bådshage.
Vintrene først i 194 0'eme var
ekstremt kolde. Der var brændselsmangel, så det kneb at holde huset
varmt. M en jeg havde en chaufførven, som kørte kul fra havnen. Ved
et sving lige før Havnebakl<en satte
han farten op, så der faldt en god del
kulsrykker af ladet. Jeg var klar med
en sæk og min cykel og samlede kullene op. Så hjem og læsse af og af
sted igen, så jeg var klar til næste
leverance.
Engang da jeg stod og betragtede
en af bådene, der var ved at lægge til
kaj, sprang en stålwire, og jeg hørte
en susen tæt på. Wiren snoede sig
omkring en lygtepæl, hvor der stod
en sortlakeret herrecykel. Cyklen var

totalt krøllet rundt om lygtepælen .
Der fik jeg fornemmelsen af, hvilke
uhyre kræfter der var i en stålwi re,
der blev overbelastet.
Det var før contai nerriden, og der
va r masser af tomt remrgods, sommetider med træuld i, som lå og
ventede på skibslej lighed tilbage til
København. Pragtfulde trækasser at
bygge h uler i. Her foregik også de
fø rste øvelser i rygnin gens ædle
kunst. Det er grufuldt at tænke på,
hvad der kunne være sket i sådanne
brandfælder. D er må være nogen ,
der holder hånden over eller under
dumdristige og ubetænksomme
drenge.
I den sidste del af krigen blev
»H ammershus« og »Frem« indrullerer i den tyske krigsmarine, og da
»Roma« gik direkte til oplægning fra
byggeværftet var kun s/s »Østersøen«
i fart som passagerskib, ofre med
flygtninge til Sverige - selv om der
var tyske kontrollanter med på rejserne. På grund af minefare fulgte
redningsskibet »Vesterh avet« med til
Sverige som ledsageskib. H er var
min far kok og hovmester, og jeg
havde mange gode timer under skibets ofre ret lange havneophold. En
dag kaldte han på mig gennem
maskinskyligh tet. Jeg svarede, at jeg
snakkede med »h am den svenske
fyrbøder«. Men jeg blev klogere:
Han var aldeles ikke svensker, men
fæ ring, og det var han stolt af Han
havde også et navn, nemlig »Tjidiji«.
Jeg lurede på navnet og måtte have
det staver: Kyrigerd hed han.

Kri gen slu ttede pludselig, og alt
var fest. Men så ramte ro hårde slag
vores lille familie. Vores hus blev
smadret af russiske bomber i maj
1945 . Og det blev værre endnu: 1.
juni srod der en rederiinspektør ved
vor dør. Han fortalte, at »Vesterhavet« var løber p å en m ine ud for
Kolberg. Af besætningen var kun en
overlevende. Min mor og vi tre børn
flyttede til Århus i 1945 og boede
hos familie er par måneder, indtil vi
fandt en lejlighed.
Å.RHUS OG SØVEJEN
TIL KØBENHAVN
H er var en ny havn at lære at kende.
D et var en tid m ed m angel på varer.
Jeg kunne mindes noget om bananer. M in fætter og jeg påtog os
opgaven med ar skaffe nogle sydfrugter, så vi tog på havnen . For at se
lidt mere voksne ud, lånte vi et par
hatte af min onkel. På den tid var
det h elt i orden at »organisere« ting
og sager. Ved Oliemøllens silo lå en
af ØK'erne og lossede kopra; jeg tror
det var »Malacca«. Der var en vagtmand, som skulle sørge for, at der
ikke kom ubudne gæster ombord.
H an afviste os i en ikke særlig høflig
tone - trods vores fine hatte. Vi
fandt dog ud af rutinen for hans
rondering på dækket og slap
ombord , mens han var henne på
agterdækket. Nu var vi i egne øjne
sømænd, som hørte til på dækket
eller måske endda på broen, men vi
ville da også give mekanikken en
chance. »Vi inspicerer lige maskinen

»Hammershus«.
Foto: Bornholms Museum.
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»Østersøen« en sommermorgen
med kurs mod Christiansø.
Privatfoto.

først«. Vel nede på maskindørken
tog vi hændern e på ryggen og
begyndte at inspicere. På vor vej tog
jeg ikl<e hensyn til min hat og dermed forøgede højde. Ved passage af
et tværgående rør røg hatten af og
modtog et perfekt aftryk af dørkpladens parallelogrammer. Nydeligt,
men noget sort-fedtet. Desværre var
det den af onkels hatte, der kom
nærmest til en ægte Borsalino.
Hjemme forsøgte vi at skj ule og
reparere på uheldet. Det stank af terpentin, så vi måtte gå til bekendelse.
Men vi reddede os faktisk en klase
bananer, som imidlertid skuffede
fælt. De var irgrønne og umodne
(som vi selv).
M en jeg havde Rere onkler.De var
begge overm atroser, en på »Hans
Brage« og en på »Jylland«. Det var
vældig praluisk med en fo rbi ndelse
til København og en til Sam sø/Kalundborg, så der var gode muligheder for »at se verden « - gratis. På
»Jylland« var det nemt - ind over
forreste bilklap og så ned på kammeret. Det var værre på »Hans Brage«.
Nedenfo r landgangen stod m anden
med tælleapparatet, og på dækket
stod styrmanden og konerollerede,
at alt gik rigtige til. Dee lettede en
del på sagen, ae fø rstnævnte var min
onkel. Men det skulle jo stadig gå
rigtigt til. Jeg lod mig derfor veje på
en personvæge for 25 øre og fik en
vægtbiller. M in kære onkel kiggede
nøje på »billetten «, hullede den , og
sagde: »47 kg, sådan en splejs«, gjorde honn ør og trykkede på cælleapparacec. Selv styrmanden kunne se, at
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alt gik rigtigt cil. Jeg sov i matrosmessen, men var altid oppe ae se
Kronborg og n yde turen ned gennem Sundet og senere gåcuren op
gennem Nyhavn - kan dec passe, at
dec alcid var solskin? Jo, det var den
rigtige måde ae komme til København på.
I Århus var d er gensyn med g ravemaskinen »Jyden« med pramme og
den lille slæ bebåd, »Svend«, som jeg
havde haft »hyre« på i Rønne, når
den skulle ud på klappladsen med
havneslam. Men i Århus var besætningen meget utilbøjelig cil at mønstre overtallige dæksdrenge. For at
aRøb for even tyrlysten »lånte« vi min førom talte fætter og jeg - somm etider de res jolle ti l en lille havnerundfare, når d et var weekend. D et
gik fint indtil en søndag formi ddag.
Inde på land stod havnebetjenten og
lænede sig op ad sin cykel og kaldte
os ind, mens han truede med al
landsens ulykker og ville hente os i
lodsbåden. Vi slap med en røffel og
måne finde os i at blive kaldt snothvalpe - lige i midt kirketiden.

ra

MASKINLÆRLJNG
I MÅNESKIN
I sommertiden sejlede Kalundborgbåden sommetider måneskinscure, hvor der var dans på vogndækkec. Efter sådan en aftentur på bugten, ville jeg cykle hjem, men allerede
m ete r fra skibet blev jeg stoppet af politiet og gjort opmærksom
på, at mit køretøj ikke var fo rsynet
med behør ig lanterneføring. Jeg så
godt efter og måtte give de to
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betjente rec. Men det var jo flot
måneskin og jeg skull e skynde mig
hjem, så jeg kunne blive udhvilet til
næste dags hårde arbej de som maskin lærling, et erhverv, hvis beskedne aflønni ng i øvrige ikke gav mulighed fo r at betale en eventuel bøde.
Det endte m ed, at de forbarmede sig
over mig og sendte mig af sted med
m ange forman inger om at holde
mig på dydens snævre vej - til fods.
De forsvandt, og jeg troede, at den
hellige grav var velforvaret - så jeg
tog chancen. D a jeg drejede om
hj ørnet ved Fredens Torv, var de der
igen! Selv om månen stad ig var
tændt og lyste klart, opgav jeg
enhver søforklaring, og m åtte udrede 15 kroner ud af en ussel lærlingeløn. Jeg gik resten af vejen.
Der er mange minder fra havnen.
Fiske ture fra båd eller fra ydermolen, fæ rgetur m ed Napoleons 10øres fæ rge. Betragte kajbyggerierne,
der også senere skulle blive en god
del aflivet.
TUNØ-FARTEN
D a min læretid var overstået, skulle
jeg være soldat. Fori nden fik jeg en
fire-måneders hyre som m askinchef/
m otorpasser på m/s. >)Tunø «, der sejlede Arhus-Tunø-Mårup-Ballen-Århus m ed stykgods, levende g rise og
- især i weekender - passagerer.
Maskinchefen var også spilkører.
Energikilde til spillet var en glødehovedmotor, der kørte lige godt højre og vens tre rundt. Den h avde dog
en udtalt tendens til ae starte ved
håndkraft den gale vej, men efter to-

tre fo rsøg gik det som regel den rette
vej. Det gav ekstra liv på havnen i
Mårup, når der røg en gris i havnen.
M en det lykkedes altid at ffi dyret
bjærget op på det tø rre land. D et
forsinkede afgangen, så der måtte
ful d fart på maskinen for at indhente forsinkelsen . I øvrigt skulle der
ofre god fart på fo r at hoppe over
revlen i indsejlingen ved lavvande.
D et kunne mærkes i hele skibet. D et
var mere end sparsomt med modern e navigatio nsinstrumenter, så tåge
og snefog kunne give store fo rsinkelser, når vi skulle ned langs Svaneg runden. Vi var til cider alle fire
mand på udkig, og det var en lettelse, når vi hørte Kalundborgbåden i
en passende afscand.
Vi gik fra Århus kl. 6 om morgenen. En morgen , da jeg kom cyklend e, stod naboskipperen og nød sin
mo rgen pibe. »Kom skal du se«, sagde han . Jeg stak hovedet ned i ruffet.
Så løftede han dynen af en sorthåret
skønhed. »Er hun ikke dejlig«? D et
m åtte jeg indrømme. Men jeg m åtte
jo af sted til Tunø.
Kosten var som regel madpakker
hjemmefra. Men jeg har jo lidt kokkeblod i årerne, så jeg kun ne fin de
på at tage en pose kogte kartofler
m ed hjemmefra. I Ballen købte jeg
e n lille stegetorsk, som blev tilberedt
m ed brasede kartofler, og det duftede himmelsk over hele skib et. Pludsel ig stod kaptajn Jessen der, snusende og gned sig i hænderne. H eldigvis var der rigeligt på panden.
Jeg afmønstrede den 23. december
1951 efter nogle gode måneder på
»Tunø«. Men det bedste var nok, at
jeg havde fåe t kontakt til en af havnens m est spændende m ænd: Den
d ynamiske og karismatiske skibsreder Ejnar Nygaard og hans rederier,
hvor jeg senere - efter soldatertid og

læseår på Københavns Tekni kum fik 35 gode år. Det va r ikke m indst
under den fre m ragende tekniker,
entrep renør og »købman d«, civilingeniør med skibsbygning som speciale Kjeld H eiberg Petersen . Sammen
opbyggede de Limfjordsværfrec i
Aalborg, hvor kimen til D anenas
sandsugerflåde blev lage ved o mbygni ngen af dampskibet »H eimdal«,
der blev cil en moderne dieseld revet
sandsuger. Men først var ovennævnte m/s »Tunø«, tidligere s/s »H ertha«, som Nygaard købte sammen
med »H eimdal« fra Flensborg efter
krigen, blevet bygget om.
VÆRNEPLIGT
OG INGENIØRSTUDIUM
Soldatertiden gav også anledning til
en historie fra Århus H avn. Jeg gjorde tjeneste i motortorpedobådene.
En ualmindelig tåget nat ved 3ciden skulle vi anløbe Slippen efter
en Aerdøgnsøvelse. Vi kom med
noget i retning af 40 mils fart, jeg
passede »Betty«, bagbordsmaskinen,
og sad klar ved manøvrehånd tagene.
Der skulle meget snart ske noget.
O g så kom det: Forceret fuld kraft
bak på al le tre maskiner. D et hele
rystede, og spanterne gav sig som i
en spånkw·v. Vi lå stille med stævnen helt oppe i åens udløb! Navigatø rern e havde tager fej l af indsejlinge rn e til N ord- og Sydhavn. Vi
luskede lige så stille om cil vo r plads
i Slippen.
29. juni 1952 sejlede vi med
»H ærfuglen« o p cil Kronborg med
Kong Frederik IX som passager.
Kongen skulle modtage »Galathea«,
som vend te hjem fra en årelang
videnskabelig jordomsej ling. Vi blev
eskorteret af »Skaden«, og der var
også en Bornholmerbåd (»Kongedybet«?) med i billedet. Kong Frederik

»Frem«. Det forste
motorskib i dans/e
indenrigsfort.
Gengivet efter
postkort.

kom over i »Galathea« og var med
på turen til Langelinie, hvor der va r
stor modtagelse.
Senere var vi på togt med »Høgen« til Holland-England. Det var
NATO-øvelsen »Splice che Mainbrace«. Vi fik en ankerkæde i skruen ud
fo r Great Yarmouth, men gik til
Lowestofr for reparation. Det blev
til er par hyggelige uger, mens vi fo rsøgte at kla re skaderne. Ind imellem
var der arrangem enter for os. Vi fik
f.eks. en heldagstur til London med
museumsbesøg, en bedre middag
same besøg i Westminster Abbey,
hvo r man var i færd med at forbe rede kro ningen af D ronning Elizabeth. I Lowestofc opgav vi en egentlig reparation og koblede i stedet
propellen fra. Vi afVentede en god
vejrmelding og sejlede hjem fo r to
maski ner over en Nordsø i totalt
havblik. Kun for i tæt tåge at blive
torpederet i Kielerkanalen, så vi
måtte surres fas t til telefonpæle ved
kanalbredden for ikke at synke. H eldigvis var der ingen personskader.
Igen et par hyggelige uger ved land,
denne gang i Rendsborg. Men vi
nåede hjem til julen i fu·hus og de
efterfølgende studier ved Teknikum
i København.
»ØSTBORNHOLM«
Sommerferierne gav ny konrakt til
Bornholm, idet jeg afløste som 2.
mester i m/s »Østbornholm«, der
sejlede stykgods på ruten København - Nexø - Gudhjem - Hasle Køben havn. Jeg blev flot modtaget
og sat ind i tingene af m aski nchef
Ødbergsen, donkeymand og reservem ester Valdemar H ansen, kaptajn
Ove H ansen og styrmand Koch. Jeg
startede med at give kaptaj nen et
chok ved havnemanøvre i København. H an var vant til en passende
reaktionstid, når han slog bak på
maskinrelegrafen og var derfor i god
tid med sine ordrer. På den anden
side var jeg fra m otortorpedobådene
opdraget til, at når telegrafen ringede, så var der NU, der skulle
manøvreres. Resultatet var, ae det
denne morgen var tæt på, at agterenden fik nærkontakt ti l Kn ippelsbro,
men det gik godt.
En gang, da vi bunkrede, var der
vand i dieselolien. D et gav jo noget
det renset; der værste
besvær at
var ae smage sig frem cil, om det var
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»Vesterhavet«.
Foto: Bornholms M useum.

fersk- eller saltvand, for at finde
indicier for, hvor ansvaret for fejlleverancen kunne placeres. Jeg kunne
kun smage dieselolie, og selv om jeg
har nogle pct. diesel i blodet, bryder
jeg mig ikke om få det i munden.
Valde havde et lunt smil fremme, da
han sagde: »Ja, pas på, det er stærkt
vanedannende«. Men Ødbergsen var
ikke i tvivl om, at det var atlanterhavsvand. Og det var det faktisk.
En hel t speciel stemning kunne
opstå på frivagten ved midnatstide,
når vejrer var godt, og Blenheim
blinkede betryggende i sommernatten, mens rytmen fra den store
Alpha-motor fortalte, at vi kom
nærmere til Bornholm. Så kunne
det knibe at finde til køjs, og kaptajn Ove H ansen var ofte i humør til
at spinde en ende om livet til søs i
gode som i onde tider. Styrmand
Koch havde sejlet sammen med min
far på »Østersøen« og huskede mig,
fra jeg var helt lille. D et var godt at
fa bøgerne lidt på afstand og samtidig nyde lærerige ferier, bl.a. lærte
jeg at spise røget sild med kniv og
gaffel, uden at få ben i halsen eller
sildefedt på uniformen. En gang
havde vi tryllekunstneren og lommetyven Bora med fra Bornholm.
H an spiste med i officersmessen og
underholdt os under måltidet. Kaptajn Hansen spærrede øjnene op, da
Bora hev fire armbåndsure op af
lommen, men heldigvis havde han
sit eget i behold. Troede han! Til
resten af selskabets morskab.
Vi holdt lang weekend i Nexø, så
der var gode muligheder fo r at gøre
Bornholm på den medbragte knallert.
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INGENIØRANSÆTTELSER
Efter ingeniørstudier havde jeg
ansættelser på Aarhus Maskinfabrik,
Jægers Pengeskabsfabrik og Danfoss,
inden det igen blev til noget m ed
skibe og havne. Dog i Danfoss-tiden
var der også et havne- og sejlerliv.
Det var i Sønderborg, hvor der var
gode sejlmuligheder, feks . til Flensborg Fjord og Als rundt. Jeg var på
skipperskolen i Esbjerg og fik en
kystskippereksamen.
Inden Esbjerg helt overtog landbrugseksporten fra andre havne, var
det en oplevelse m ed familiecure på
havnen og se havnearbejderne slæbe
svinekroppe til eksportbådene, hvo r
de blev hejset om bord af de raslende dampspil. Der var et vældigt
leben fredag aften, og børnene nød
deres havnetur. I dag, h vor skibene
losser og las ter inden for afspærrede
områder samt længere væk fra byen,
ser man ikke meget til skibene og
godset.
l. maj 1962 blev jeg ansat i A/S
Danena og med det samme sat i
gang med konstruktion af et syvakslet spil til en cuttersuger - en
speciel type sandsuger, som kan
skære bundmaterialet løs og pumpe
det over lange afstande, altså en
samtidig uddybning og opfyldning.
Apparatet fik navnet »Barren«, og
blev brugt ved bygningen af Rømø
Havn , Hundested Færgehavn og
svenske Koppanerkets H amn, inden
salg til No rge. D et var travle år, hvor
nybygningerne i serie - »Kronos«,
»Gaia« og »Rheia« fra Limfjordsværftet dårligt kunne holde trit med
indløbet af ordrer på sandleverancer
til havneudvidelser. Jeg har været

med lige fra Sandness og W ilhelm shaven til Luleå og Kotka, foruden
naturligvis m ange danske havne.
Det har været interessant at have
været med i havnenes vækst i disse
år.
SKIBS- OG HAVNEBYGNING
Ud over de nævnte nybygninger blev
fragtskibene »Helen« og »Asco«
ombygget til sand pumpere. Senere
fulgte så en ny generation af sandpump ere, nemlig de ca. 50 pct.
større »Skandia«, »Nordia« og »Botnia«. Det var i årene med de store
containerhavnsbyggerier her og i
vore nabolande. Senere fulgte adskillige kulhavnsudbygninger, en følge
af oliekrisen. »Skandia« og »Nordia«
blev udstyret som slæbesugere og var
specielt velegnede til oprensning og
uddybning af sejlrender, således har
de været Aitrigt brugt på Hals Barre,
Mariager Fjord, Løgstør Rende, Sælhundeholmsløb, Grådyb, Gedser og
Rødby, hvor kraftige tilsandinger
jævnligt foreko mmer.
Limfjordsværftet byggede også en
fje rde søster med samme linier,
fragtskibet »Dania«, som havde en
m eget lang luge og var velegnet ri!
transp ort af lange jernplader. I Aere
år sejlede den fast med stål fra Oxeløsund til de store værfter i Nordeuropa, ikke mindst til Lindøværftet. Her var også mulighed for
hustrusejlads, ligesom der havde
været i min rid på »Østbornholm«. I
1983 fulgte sandpumperen »Baltic«.
D en lastede 1000 kubikmeter og var
bygget med behørig hensyntagen til
beddingvognens bredde; der var fa
mm frigang. »Baltic« er den sidste

sandpumpernybygning,
foreløbig,
også den er udstyret til slæbesugn111g.
EJNAR NYGAARD
I alle åre ne - ja, sikkert lige fra
tiden, hvor han sejlede olie til Kinas
lamper - havde ski bsreder Nygaard
drømt om er tankskib. Han havde er
godt øje til Terkol's Ringkøbingtype og ønskede et søs terskib hertil,
men pladsen og byggefaciliteterne
på Limfjordsværfcet var for små til så
stort et skib. Men Nygaard var ikke
rådvild. H an ville bygge skiber i to
halvdele, der skulle søsættes hver for
sig og derefter svejses sammen. Der
blev til en aftale med Ringkøbing,
som leverede regninger, sektioner
m .v. Skiber blev leveret på skibsreder
Nygaards 90 års fødselsdag og fik
n avnet »Anna Johanne« efter skibsrederens hustru. Der var i øvrigt det
andet skib, der var opkaldt efter fru
Nygaard. D er første var Grønlandsskiber »Martin S«, der efter forlis
blev hævet ved »Anders And«-metod en. Skibsreder Nygaard købte det
h ævede ski b og genopbyggede det
ved Nakskov Værft.
Det har været et privilegium ar
arbejde for Ejnar Nygaard. H an
kunne være påholdende og alligevel
srorsindet, »når der skulle være gild e«. Han sørgede for, ae jeg fik et
kørekort, selv om jeg på dette tidspunkt ikke var specielt interesseret;
d er var ikke råd til bil, og den
erhvervede lærdom skulle jo vedligeh oldes. D et var Nygaard godt klar
over, så der blev tit stillet en Volvo
eller Mercedes til rådighed ti l en
aften- eller weekendtur. For, som
han sagde: »Det kan jo være, at jeg
få r brug for en chauffø r en gang«.
Og det blev til mange ture for og
m ed rederen.
Nygaard kunne godt være lidt
distræt, nå r hovedet var fyldt med
ideer og planer. Vi skulle til Aal borg
m ed regninger til værftet. Den gamle, solide mappe var tung af papirer,
så den blev jeg betroet og skulle så
vente ved pølsevognen, mens Nygaard hentede bilen ovre ved Aarhus
Sten og Grus. Pludselig ser jeg Mercedes' en komme i god fart og stilled e mig ud på cykelstien fo r at blive
raget op, men der var grønt lys, og
rederen drejede hårdt til styrbord,
m ens jeg fægtede med arme og ben

uden at bli ve o bserve ret. Nå, jeg
luskede tilbage til kontoret med min
kostbare last, mens jeg m um lede:
»Der var da ærgerl igt«! Jeg kan forestille mig, ae en mindre høvisk sjæl
ville have ud trykt det lidt anderledes, f.e ks.: »For Fanden da, N ygaard«!
Vort fi rma havde også en klareri ngs- og befragtni ngsafdeling. D en
tog sig bl.a. af Rønne-pal<etten
»Mito«. På det ugen tlige anløb havde skipper Mogens Madsen som
regel et par kasser røgede sild med.
Dee var en dej lig smag af Bornholm
ae få til en sommerfrokost i haven.
BUGSERING MED BJÆRGELØN - OG EN UDFLUGT
T IL HELSINGBORG
Lyngby Rad io kl. 6: »Samtale fra
»Titan «« : »Vi ligger ved Vejrø og kan
ikke manøvrere. T rækstangen er sikkert knækl<et«. Vi havde den li lle
slæbebåd »Ti t« liggende i Århus.
N ygaard og jeg blev en ige o m , ar
den sag kunne vi nok klare. Vejret
var stille og klare. Da jeg kom på
havnen med min cykel, havde Nygaard allerede slåer i ga ng og alt var
klart. Der var 4. juledag, så hjemme
var der lækl<erier i køleskabet cil min
gode madpille. Nygaard var derimod klar over, ae i »Tit« var både
rugbrød , margarine og I 0 cm spegepølse. N u havde det gode nok ligger

der nogle uger, i h vert fa ld var sidste
salgsdaco overskredet. Men Nygaard
gik ufor trødent i gang med frokosten, dog skæved e han lidt til fru
Klinkes flotte sniørrebrød. D er va r
rigelige, så jeg tilbød at dele. Først
ville han ikke, m en der skulle trods
alt ikke ret megen overtalelse til. Vi
havde også et godt madskib i horisonten, der var jo ikke kabyssen, der
var brækl<et ned. Vi fik koncal<t med
»Titan «, som satte en slæber over
sam t er fad smørrebrød så flor og er
par flasker. »D e lever nu godt ude i
skibene« lød Nygaards kommentar.
Så gik der ellers indover. Der havde
efrerh ånd en frisker lidt, og »Tit«s
bevægelser var ikke helt no rmale
med den runge, halvt lastede ralpumper på slæb. Jeg stod og styrede
m ed tændt pibe. Nygaard sad i et
hjørne og var en smule utilpas.
Pludselig næsten hvæsede han: »Der
er også den røg. Behøver D e virkelig
ryge her«? Så stak jeg piben ind, og
vi fik efter en lang dag de co fartøjer
bragt sikkert til kaj. Nygaard stak
mig 100 kr.: »Gå nu ud og få et godt
måltid mad med Deres kone«.
Vi skulle have »H elen« sejlet til
Helsingborg, hvo r den skulle ligge
som pumpestation og logiskib for
»Barren«. Nygaard mente ikl<e der
var grund til ar ulejlige forhyringskoncoret, når han havde en slags
sømænd på kontorer. Han hentede

»Østbomholm«
i Nexø Havn.
Det er min kone,
Edith, på kajen.
Privatfoto.
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mig, og sammen kørte vi ud efter
Heiberg Petersen. Fru H eiberg
påstod, at vi lignede nogle glade
spejderdrenge, der skulle på udfl ugt.
Og der skulle vi jo. M en i nærheden
af Aalbo rg blev jeg først sendt ud at
spadsere et par km for at få fyldt
benzin på vores tomme reservedunk.
Nygaard plejede kun at bruge der
nederste af benzintanken. Så vi fortalte rederen, at nu måtte han sørge
for, at »Helen« blev bunkret o rdentlig op. Jeg blev »mønstret« som kok
og måtte en rur i brugsen og proviantere til en gang hakkebøffer. Der
blev en fin tur over Kattegat i
næsten havblik.
SMÅFILOSO FISKE
BEMÆRKNINGER
Nygaard havde en evne til at komme
med rammende og ofre pudsige
bemærkninger. Min kollega Norman
Andersen og jeg havde været med
ham til er møde i Entreprenørforeningen. Bagefter skulle vi have lidt
mad. Nu mente Nygaard, at vi ikke
lige behøvede at spise på »Kong
Hai1s«, så vi havnede hos McDonald's. Der sad en masse studenter
med deres burgere. Så kom en nydelig herre på ca. 45 år m ed sit Ekstra
Blad. H vortil Nygaard bemærkede:
»Nå, her kommer også ældre mennesker«. Og her sad vi tre m ed en
gennemsnitsalder på 70 år.
Ved en tilsvarende lejlighed ind tog
vi frokosten ved pølsevognen på
Kgs. Nytorv. Nygaard var en ru tineret pølsespiser, så han var fæ rdig før
os og gik lidt til side for at studere
fol kelivet. Men så lød det fra pølsemanden: >)H ej bedstefar, skal du
ikke betale«? Vi forklarede sagens
sammenhæng og fortalte, at bedstefa r kunne købe det meste af to rvet
inkl. pølsevognen. Der beroligede
pølsemanden, og Norman betalte
og fik sit repræsenrarionsbilag på
en pølsebakl<e. Bogholderen, Karen,
husker end nu kerchup'en blandt bilagene.
Nygaard nød at sidde på passagersæder i sine Mercedes' er. »Man ser jo
m eget mere herfra, og så er bilen
dejlig varm om morgenen«. Vi skulle gerne runde havnen, når det var
fyraften, studere de nye skibsryper
samt følge med i skibsrrafikken, ikke
mindst når der lå en Danena-sandpumper og lossede, hvad der ofre
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gjorde i de år. »Nu har D e vel rid ril
det«? Det havde jeg som regel.
På hjemturen efter fyraften beundrede Nygaard skovens grønne
bøgetræer. Så fik han øje på den store blodbøg ved Marienlund. »Jamen,
hvordan kan den vide, at den skal
være rød «?
Der var også sai1s fo r and re af
livets værdier. »Se h ende der. D er må
vist være der, der kaldes giraftrusser«. Eller: »Den smule stof ti l de
karre skørter kan da ikke vælte budgettet«! Jeg skæved e lidt, men så ikke
så meget. Jeg måtte jo holde kurs og

fan.
Der var ikke al tid, ar der var rid til
længere, sammenhængende ferier.
En dag bestilte jeg ferie i tre uger.
Nygaard knurrede lidt og spu rgte,
om der nu var nødvendigt. Jo, jeg
ville på en længere sejltur med Hurtig ruten langs den norske kyst. D er
blev lidt still e, og Nygaards blik søgte ud mod havnen eller længere. Så
vendte han sig og sagde: »Klinke,
der er den eneste rejse jeg endnu
ku nne rænke mig at gøre«. Så var
den sag klar, men Nygaard nåede
det ikl<e selv.
OTIUM
Jeg fratrådte 1. september 1996 på
45 årsdagen efter at jeg vai· mønstret

Skibsreder Ejnar
Nygaard og direktør K Heiberg
Petersen diskuterer
et teknisk problem.
Privatfoto.

på »Tunø« . Fo r at markere overgangen til efrerlønsrilværelsen cog jeg på
en rundtur fra Bergen til Orkney og
Sherl and m ed Bergens stolthed
»Statsmad Lehmlmhl«. D ee var en ny
og god oplevelse, som siden er blevet
fulgt op af togter med »Mir«, same
Arccic Sail 2000 og Curry Sark Tal!
Ships Race, begge m ed norske
»Sørlandet«. M ed min kone har jeg
været på krydstogter på Rhinen samt
cil Grønland og Svalbard.
Det var lid t fra ec liv på især to af
m ine havne og lidt om »samlivet«
med en af Århus H avns store mænd.
Det har været spændende at være
med til Århus Havns vækst fra før
contai nerriden . D et er adskillige
millioner kubikmeter sand, der i disse år er pumpet ind af sand pumperne fra Ejnar Nygaards rederi NS
D anena. Men udviklingen på havnen fortsætter og er i gang på 8ere
fronter, primære med direkte trafikgivne udvidelser. Mest synlige for
borgerne bliver den gamle havns
ændring til kul turelle -, rekreative og beboelsesformål. Måske vil vore
børn og børnebørn opleve er lokalt
Venedig. I hvert fald må Århus
aldrig miste kontakten til Bugten,
og der må samtidig sørges fo r, at
søfarrserhvervet til stadighed har de
optimale arbejdsforhold.

Klokkemigarinj
Hans Eivind Gaalaas-Hansen

PAUL OTTO GAALAAS-HANSEN,

der bor i Sandefjord i Norge har på opfordring skrevet om sin

far, den kendte urmager i Aakirkeb)1, derfra ungdommen gik sine egne veje, udstyret som han
var med ganslee usædvanlige evner og håndelagforfinmekanik.
Det blev til et folsomt portræt skrevet med megen sønlig respekt. js.

Gennem de sidste mange år var han
mest kendt bare som Klokleemaga-

var i brug kom med et stadig gentaget udsagn: Styggja horra, styggja

rm;.

horra.

Fra en side set, rigtigt, fo rd i det
var ldokkemageriet, der optog ham
mere end noget andet, og særligt i
pensionistårene.
Fra en anden side set noget uberettiget, fordi han va r så utrolig
meget andet.
Det falder mig derfo r naturligt,
h er at trække nogle mindre kendte
sider ved min fars person og vi rke
lidt frem i lyset.
Allerede som dreng viste han en
usædvanlig - jeg vil ikke kalde det
nysgerrighed men snarere videbegærlighed - kombineret med en, for
alderen forbløffende iagttagelsesevne.
Mange pudsige fo rtællinger fo rtalte hans forældre om den lille søns
iagttagelser og kommentarer til liv
og hændelser på landbrugsejendomm en i Nyby, hvor han blev født 2 1.
august 1903 og levede frem til skolealderen.
D et var særlig den begyndende
mekanisering i landbruget, der fa ngede ham: H estegangen, kastemaskinen og damp tærskeren . Alt blev så
grundigt iagttaget, at han huskede
det og beskrev det for m ig, som bare
han kunne det, mange år senere.
H vem ellers ville vel kunne anskueliggøre krumtappen på datidens tral<tor, lokomobilet, med, at
den så ud som enj fløjenes råga efter at de pågældende maskiner fo rlængst var fo rsvundet ud af almindelig brug.
Og der var ganske selvfølgeligt, at
kastemaskinen, der blev trukket af
hesteomgangen, hele den tid, den

Historien om blommetræet og
postbudet må med , fo rdi det vidner
om drengens iagttagelser og evne til
at for tælle om dem mange år senere:
Ved havegangen, der førte fra
vejen til indgangsdøren stod et træ
med store gule blommer.
Det mærkelige var, at når blommerne var spisemodne, snublede
postbudet hver eneste dag på det
samme sted, så han måtte gribe fo r
sig i træet. Selvfølgelig rystedes træet
så meget, at nogle blommer fald t
ned, og postbudet kunne få en
smagsprøve. Som alle drenge skulle
han udvide sin horisont.
Det blev til hyppige besøg i naboejendommen. Besøg, som kom til at
vække en helt speciel interesse og
kom til at vare et langt liv til ende.
I naboens stue stod et bornholmerur med grønt knudeglas i døren
fo ran pendulet. H vordan kunne den
blan ke skive bag glasset bevæge sig
til stadighed?

D et blev de tidlige barneårs store
gåde. H jemme havde man ikke et
sådant ur, men forskertrangen var
vækket, og slap ikke taget.
D a skolealderen kom flyttede familien til byen - og kom til at bo på
landet - på Kjærregåragjared.
Farfar købte den gamle kirkeskole
øverst i Jernbanegade, byggede beboelse mod gaden og indrettede den
gamle skolebygning langs kirkegårdsmuren til snedkerværksted .
D enne del af gaden lå fo rtsat i
sognekommunen, men blev snart
efter indlemmet i bykommunen, så
skolegangen blev i byskolen, hos
lærerne Johanne Ibsen og Jens
Jensen Bro - af drengene kaldt

Overkørslen.
Særlig Joh anne Ibsen med sin
levende pædagogik og eminente fortællerevne kom til at præge Far for
livet.
Desværre kom også andre forhold
til at sætte varige spor. Den trygge
tilværelse i hjemmet og omgangen
med håndværkerne på værkstedet
blev brat brud t, da byens største

Vakuummotor
bygget af
Hans Eivind
i læretiden
omkring 1920.
Tilhører Bornholms Museum.
Foto: Allan Rieck,
Bornholms Tidende.
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Nyetableret cykelreparatør.
Privatfoto.

handelmand gik konkurs og i faldet
rev flere virksomheder med sig, deriblandt Farfars.
Utrygheden og forvirringen skabte
problemer med koncentrationen i
skolen. Eivind måtte gå 4.klasse om
igen. Moderne pædagogik ville
mtJigvist have reddet ham. Skolemæssigt fø lte han sig livet igennem
som en taber - det blev kompenseret
på anden måde!

Dette mærkede lærlingen sig som
noget usædvanligt, og kunne ikke
lade være med at spørge onklen om
hvorfor han havde været af-Visende.

HVORFOR IKKE
BYGGE EN DAMPMASKINE?
Med en cykelpumpe som cylinder,
et rokkehjul som svinghjul og en
fløjtekedel der leverede damptryk,
lod det, til voksnes store forbavselse,
sig gøre at ra maskinen til at gå.
D et var næsten en selvfølge, at
han, da skolegangen var ovre, kom i
lære som mekaniker - eller som det
officielt hed: cykelreparatør.
Farfars søster var gift med Markus
Larsen , der drev cykelværksted i
Østergade i Rønne. Mester Markus
var egentlig skomager af profession,
men som hans kone udtrykte det:
Far hitter på så majed, og hans virksomhed udviklede sig mere og mere
i retning af den stadig om sig gribende mekanisering.

Formaningen blev husket, og gentaget mange gange senere. Måske rettede den også noget op på nederlaget fra skolen.
Det vise sig snart, at han var mere
end almindelig lærenem, når det
gjaldt håndværket, og da Markus
Larsen i forbindelse med den store
håndværkerudstilling på opfordring
optog produktionen af bornholmerure, blev lærlingen sat til at arbejde

H ER KOM EIVIND I LÆRE
Noget af det fø rste han lærte, va r
holdning til sit eget arbejde og egenværd.
En dag kom en mand ind og ville
have mester Markus til at udføre et
stykke arbejde. Markus sagde tvært:

Nej.
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Hanj fornærmde maj.
Hanj spore om, ja kunje gjorrad,
inte om ja ville gjorrad.
Ded e klart enj kanj gjorra nad,
om enj vil.
Hausa ded.

Stempel til Myremølle, Lobbæk
Foto: Bornholms
Museum.

med disse i stedet for med cykler, og
fik hermed sine begyndende ku ndskaber om urmageri .
Efter endt læretid etablerede han
sig som selvstændig i Aakirkeby.
I første omgang som cykelreparatør, samtidig som han til tider var
involveret i Farfars møllebyggervirksomhed .
D enne kom binatio n blev yderligere styrket efter at en gammel velbrugt drejebænk og en del andet
udstyr blev indkøbt.
D et kaldtes fortsat cykelværksted,
men blev efterhånden til et m ere
alsidigt
reparationsværksted
for
mekanik. Således pressede det snart
på også med motorcykel-reparationer, ligesom reparationer og nykonstruktioner til møllebyggeriet blev
en væsen tlig del af hverdagen.
Det har ti t undret mig, hvo rdan
der blev tid til alt. Stort set var det i
almindelighed lange arbejdsdage.
Men der blev alligevel tid til andre
111 teresser.
Allerede i den tid han arbejdede i
Rønne var han stærkt engageret i
Metodistkirkens virksomhed. Han
var med i menighedens sangkor,
spillede kornet i hornorkesteret og
var leder af spejderrroppen.
D a Farfar i 1925 anskaffede sig bil
- nej ikke bil! En fo rdvogn! Tmodel med kalesch e, poptJæn kaldt
Lazabil - blev det hurtigt til at Far
måtte fu ngere som hyrevognchauffør, hvad der nok kunne gå ud over
arbejdet på værkstedet. Den væsentligste del af kørslen foregik dog i
aften- og nattetimerne.
Heldigvis var Far et af de mennesker, der klarer sig med fo rbavsende

Tårnuret i
Aakirke
demonteret
for reparation.
Privatfoto.

lidt søvn. Det var gennem hele livet
naturligt for ham at stå op ved firefem- tiden om mo rgenen og holde
det gåe nde ti l hen mod midnat,
kun afbrudt af en kort m iddagssøvn,
m en da skulle han have absolut stilhed og ro.
Mange morgen- og aftentimer
blev ti lbragt ved tegnebordet eller
drejebænken. Og gen nem mange år
var det i disse timer urmageren
udfoldede sig, det være sig med
reparationer eller nyskabelser.
Det fø rste ur af egen produktion
blev bygget i 1927 - en Vtegjapi!dea
til eget hjem . D et blev mit allerførste barndomsminde.
Under en af de utallige økonomiske kriser, familien blev hjemsøgt af,
blev uret solgt og fo rsvandt senere i
en tragisk brand i Aakirkeby Farvehandel.
Allerede i læretiden i Rø nne var
Far blevet motorcykelinteresseret og
havde fået kundskab om motorer.
Såvel Farfar, som Fars fire år ældre
bror Morten og mester Markus kørte motorcykel, og det hænd te nok,

at der blev snigkørr lidt før_attenårgrænsen. Der var ikke så mange
Æggeskaller på vejene.dengang!
Så snart det var mul igt fik han sig
en motorcykel. D et kunne være en
mere eller mindre defekt maskine,
som kunne erhverves billigt og sættes i stand - eller, dersom motoren
var helt håbløs: hvorfor ikke bygge
en ny?
Efter mange timer ved tegnebrædtet, endnu Aere timer som sin egen
modelsnedker - Bornholms Maskinfabrik stø bte efter modellerne - og
arbejde ved drejebænk og skruestik
tøffede maskinen af gårde.
Der var andre, de r så det og fattede interesse. En dag kom en forespørgsel om en bådmotor.
Igen blev det til en del nattetimer
m ed tegnearbejde. Nye modeller
lavet og den lufrkølede motorcykelmo tor fremstod i ny udgave, nu
som vandkølet bådmotor, med færrest mulige ændringer fra den oprindelige udgave.
Da Aakirkeby H åndværker- og
Industrifo rening i 1937 fej rede sit
50-års jubilæum fik Far opgaven til
dette at bygge et repræsentativt ur til
montering over Teknisk Skoles
hovedindgang. Igen blev narreri-

Klold?emagarinj
ved arbejdet.
Foto: Algot.
Udlånt afBornholms Museum.
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Tillad mig at henlede Opmærksomheden paa
Ure - frc111sllllet
min Fabrikation af Bom1101mer,
i alle M.odeller, efter Ønske. Urene er
r ent bornholm!\k A rbejde,
·
H' 1 og Klokkeskaule
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.
.
eget Værksted og
og færdigarbe1der disse paa
.
d Maskiner der ogsaa tildels er eget Arbe1de.
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'
.
Tilbud
Indhent nærmere Oplysmngcr og
·

»Spilleklokkan« og »Fm Mauritsen«. Foto: Bornholms Tidende.

EIVIND HANSEN
Mckanilc er
.
•• Cl Larsen
NB. "·~C\' al afd. t\\d1:ømk1:r in. ir.
•

m erne taget til hjælp til regnearbejdet.
Uret skulle blive noget udover der
sædvanlige.
Er bornholmeru r er normalt
udstyret m ed er sekund-pendul,
d.v.s. en svingning pr. sekund.
Her var der imidlertid ikke tale
om et decideret bornholmerur, men
snarere en form for rårnur, og følgelig meldte spørgsm ålet om en nykonsrrukrion sig.
D et blev ri! et ro-sekunders-værk,
hvor hver svingning va rer dobbelt så
længe som bornholmerurets.
D et betyder mindre slitage på værker, men da pendulers længde ifølge
naturlovene er proportionale med
svingeridens kvadrat, måtte pendulers længde firedobles. D er m åtte
skæres hul i gulve t og bygges er eger
skab ti l penduler i etagen under.
D ersom værket b lev bygget med
det fo r et bo rnholmerur no rmale
gangværk - slæbegangen, ville der

2Q

JUL PA BORNHOLM

Ronn~.

lange pendul også kræve ec bredere
svingningsrum, hvorfo r værket blev
bygget med den finere gral1amsgang,
der ikke betingede de score udslag,
men til gengæld stiller større krav til
nøjagtighed ved fremsti llingen.
Er andet problem, var værkets placering i forh old til urskiven.
Det var ikke muligt at m o ntere
væ rket med lod og der lange pendul
bag urskiven i vinduer over hoveddøren.
Løsningen blev ec arran gem ent
med montering af væ rker ved siden
af vinduet og ec akseltræk, der med
co vinkeldrev overfø rer værkets rotatio n til viserne.
I mange år havde Far en lille bibeskæftigelse.
H ver lørdag skull e urer over indga nge n cil våbenhuset i Aakirke
trækkes. Det betragtede han som en
stor æressag. H an var betroet nøgle
ri! kirken. Trods sin nære tilknytning
ri l og stærke engagement i M etodist-

kirken, følte han noget specielt for
den gamle kirke, hvor han kendte
hver krog fra den tid h an boede på
Kjærregåragjiired og var ve n med den
gamle graver.
Ti l cider fik vi børn lov til at være
m ed deroppe, og så blev der fo rtalt
o m kirken og vist detaljer, som kun
ffi kend te ri!.
En dag stoppede urer. H an undersøgte dec og i samråd med sognep ræsc og kirkeværge blev det demonteret og bragt hjem på værksteder til en større renovering.
Dette fandt Nationalmuseer uforsvarligt. U ret skull e været sendt til
København ri! museets urresraurerer,
men da både sognepræsten og Far
gjorde museumsfolkene opmærksom
på, at uret i sin ti d va r bygget af en
selvlære lo kal urmager (e n grovsmed), og der derfor va r naturligt
også at overlade reparatio nen ril en
lokal kapacitet på o m rådet, endte
dec efter d iverse inspektio ner og

undersøgelser med, at Far fik en
anerkendende udtalelse fra Nationalm useet og Ki rkem inisteriet.
Efte r at Far blev pensionist - han
var i en årrække ansat som altmuligmand på Bornholms Valsemølle blev klokkemagerier mere helridsbeskæfrigelse og sat lidt mere i system
og lange det største antal ure blev
fremstillet af pension isten. I alt blev
der tilsammen gode over hundrede
fra den spæde begyndelse ri! han
måtte lægge et halvfærdigt værk og
filene fra sig.
En del af hans arbejder blev spred t
ud over verden. Således ved jeg, at
der står et ur i Green Bay,Wisconsin,
USA, er i Canada, seks eller syv i
Norge, og resten sp rede i Danmark.
Fra ungdo mmen gik han med en
drøm o m at bygge et helt specielt
urværk. De fø rste regninger og forsøg blev gjort så langt tilbage som
først i 30erne. Uret skulle vise:
sekunder, minutter, timer, dagens
navn, dato, måned, og så skulle der
spille! Tre melodier i løbet af døgnet
foruden de normale kvarter- og
timeslag.
D et rent mekaniske for at få uret
til at følge de astronomiske fakta var
en ting - der kunne man m ere eller
mindre læse sig ri! i diverse bøger.
D et blev løst, så urer kun behøver ar
justeres for dette med hundrede års
mellem rum.
Værre var det med musikken. D et
var ikke så enkelt at få tonerne
afstemt i en skal a med nogenlunde
ligelydende karakter. Meget blev
prøver. Fra srålsrænger og messingrør til selvstøbte klokkeskåle, af
form som de gamle bornholmerures.
Ved en ren tilfældighed fik jeg i
Goreborg fat en serie klokker af
engelsk o prindelse. D e havde været
brugt i er rilkaldesysrem med klokkestrenge og snoretræk fo r tjenerskaber i er gammelt herskabsh us. Jeg
skulle levere dem til produkthandleren, men syntes det var synd. Jeg cog
dem i steder med hjem ril Far. Han
fik her både den klang og skala, han
ønskede.
URET BLEV PÅ BORNHOLM
Jeg har al drig betragter Far som
overtro isk.
Men han havde en enestående
respekt for håndværker og dets traditioner og fo r hva di gamle sit.

En dag siger han til mig:

Når jft e borta, så e
spiffekfokkan din.
Men jft har dænj formeningen
om na, a kommer hon huer
haved, vil dter sje en stor olokka.
Jeg ha r valgt at følge Fars - skal vi
kalde det advarsel - derfor står spiffekLokkan ikke i min stue i Norge,
hvor jeg bo r, men er deponeret på
Bornholms Muse um.
Da jeg den sidste gang fø r han
døde, besøgte ham, sad vi som så
ofte før på Laboratoriet - klokkeværkstedet - og talte sammen. H an
havde en stor bekym ri ng: H vad skaf

der blive
mere?

af dette,

når ikke jeg er

Så blev han stille. Længe. M en så ser
han pludselig intenst på mig og
siger:

Otto j. Lund skrev om Nils Påst,
a hanj sikkert fik en let
benømmen ruta, hvis dær va
b1)1gfor påsta, vår hanj
kom hen.
Du som h!tr fæst å vid så majed,
troer du a Vår Harre h!tr bryg
for enj gamma/ kfokkemftgara te

å årna me nftd.
Dær e vteL injen tidsmålinj
i Evighedinj, dæmme.
Lille juleaften 1988 talte jeg med
ham i telefone n. Jeg spurgte om
hvordan han havde det.

Jo tak. jft h!tr'ed bra.
]li e bara så skrækjeLig trotte1:
Men i mftrn reser jft te ULfa
(min yngste søster) i Vordingborg
fo1· å .fira jyL.
Der blev ingen rejse til Vo rding bo rg.
I stedet blev det Centralsygehuset
i Rønne.
Juledag 1988 sov han stille ind
efter er langt og virksomt liv.
På en del af de gamle ure var der
malet et salme-citar på urskiven.
Far fastholde denne traditio n, i alle
tilfælde på vævpajeklokkerne
døgnurene, som med frirsvingende
pendul og lodder hængte på væggen.
Er citar, som rir blev brugt til dette
var:

Se tiden er kort. 0, sov den ej, drøm
den ej, leg den ej bort!
D et gjorde Far ikke.

»Mon Vår Harre
h!tr bryg for enj
gamma/ ldoHemligara te å årna
me nåd«.
Privatfoto.
JUL l'A BORNHOLM
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Forsvarsmuseet på Bornholm
Tilblivelse og de første 25 år
Forsvarsmuseet på Bornholm kan i år markere sine forste 25 år og samtidig, at dets eksistens
nu efter et par år med usikkerhed synes sikret efter en energisk indsats afbestyrelsen for Kastellets Venne1; og Bornholms Museum.
Det harflet major H. V JØRGENSEN til at s!?rive historien om det fifle museums forudsætninger og udvikling. Forfatteren var den, der fostrede ideen og naturligvis med i den lille kreds af
officerer ved Bornholms Værn, der tog initiativet og gjorde det store arbejde med at indsamle
og opstille samlingerne. js.

Det tog små fjorten år fra det tidspunkt, hvor ideen om oprettelse af
et forsvarsmuseum her på Bornholm
opstod, indtil portene - bogstaveligt
talt - kunne slås op til åbningssæsonen.
HVOR KOM IDEEN FRA?
D enne artikels forfatter kom mid t
på sommeren 1966 tilbage til Bornholms Værn efter i fire og et kvart år
at have været bosat i Norge og have
gjort NATO-tjeneste fortrinsvis i
Norge, men også forskellige steder i
Vesteuropa. I Norge havde jeg under
stabskursus haft lejlighed til at blive
vist rundt i små specialmuseer for
kampene i Narvik-om rådet i apriljuni 1940 samt museer i Halden og
Frederiksstad. Under et kursusophold på Oxford Uni versiry i efteråret
1962 blev jeg af en britisk officerskollega inviteret ud til regimentsmuseet i det grevskab, der opstiller regimentet »The Green Jackets«. H er
opstod den tanke hos mig, at ligesom grevskabet havde opretter et
museum fo r sit regimen t, så kunne
landsdelen
Bornholm
ligeledes
oprette et museum for Bornholms
Værn, Væbning eller Milice. Ar jeg
under et kursusophold i Paris i 1963
havde lejlighed til at se museet for
Fremmedlegionen skærpede min interesse.
BORNHOLMS
KOMMANDANTER
GIK IND I SAGEN
I september måned 1966 udfærd igede jeg et skriftligt forslag til
den daværende kommandant på
Bornholm, oberst, kan1merjunker
Aage Sommer, om oprettelse af et
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Forsvarsmuseum på Bornholm. H an
fandt ideen god. H an afløstes af
oberst, kan1merherre N.E. Leschly,
som også fandt ideen god. Næste
kommandant, oberst S.A. Larsen,
fandt også ideen god og brugbar til
pr, og pludselig kunn e han bruge en
del af den. Han engagerede sig
meget i arbejdet fo r bygning af en
svømmehal i Rønn e, og h an undfangede ideen med at åbne selve
Kastelstårnet for en lille forsvarshi-

storisk udstilling i påsken 1972.
H an fik mig til »frivill igt« at udarbejd e planerne samt opstille og
opsætte en udstilling dels af genstande, jeg havde samlet og opbevaret på
mine kontorer, og dels en del våben,
uniformsgenstande og lettere udrustn ing, som Tøjhusmuseet beredvill igt sendte herover til formålet.
Personalet på den daværende MPstation på Almegårds Kaserne var
nogle frem ragende og positive hjæl-

$oRNHOLf1S VÆRN iiBNER
KRSTELLET i PRSKEN 1972

SE

K~STELLET

-

ST0T SV0MMEHr:lLLEN

Pfalcat der reklamerede fra en lygtepæl på hjørnet af
Sondre Aili og
Arsenafvej. Udfort
af seniorsergent
H.P Christiansen
efter mit oplæg.
S/dltemaling på
masonit 85 x 50.
Foto: Allan Rieck,
Bornholms
Tidende.

Magasinbygningen, Arsenalet i
Ronne, der i dag
huser Forsvarsmuseets samlinge1:
Foto: ALian Rieck,
Bornholms Tidende.

pere for m ig. Udstillingen blev en
stor succes og velbesøgt. Bornholm erne betragtede der som en enestående lejlighed cil at komm e ind i der
tårn, som hidtil havde været lukker
for dem. Entreindtægten blev 56.000 kr. - i datidens penge - og de
gik ubeskåret cil svømmeh alsprojekcec. Jeg havde »fornøjelsen« af ar tilbringe alle fem påskedage i det kølige, gamle fæsrningstårn, m en publikumsinteressen varmede.

SOVJETRUSSISKE
UNIFORMER OG VÅBEN!
I maj måned 1972 skete noget interessant. Som sædvanlige fik Bornholms Værn diplo matbesøg fra den
sovjecrussiske ambassade i København omkring den 9 . maj med henblik på nedlæggelse af en sco r krans
på den sovjetrussiske begravelsesplads vest fo r Allinge Kirkegård. Fra
tidligere besøg vidste vi, ar indtil tre
sovje trussiske diplomater under
deres besøg her ved m ørkefald gik
»aftentur« for bi Kastelstårnet og
Arsenalom råder. Nu undfangede
oberst S.A. Larsen den ide, at jeg
simpel then skulle invitere sovjetrusserne ind og bese udstillingen i tårnet. D e var ved at tabe den underste
del af ansigtet.
Klokken 12 nedlagdes kransen i
Allinge, medens et æresdetachement
fra Bornholms Værn paraderede.
Ved den efterfølgende frokos t på
H ore! H ell igdommen benyttede
oberst S.A. Larsen, der selv var gamm el forsvarsattache, lejligheden til at
presse den lille sovjetrussiske militærattache, oberstløj rnanr Belousov,
ved at sige, at det føltes so m en mar-

kant mangel, at det kommende
bornholmske forsvarsmuseum så
gode som ingen sovjetrussiske effekter havde, skønt enheder af den røde
arme havde befundet sig på Bornholm i 11 m åneder. Belo usov søgte
at vride sig ud af klemmen ved at
sige, at bureaukratier var store i Sovjetunionen, men oberst Larsen fastholdt grebet, og det gav bonus.
H en på efteråret 1972 ko m jeg
gående over Store Torv i Rønne, da
en af mine kolleger fra Almegårds
Kaserne kom løbende efter mig og
sagde, at ro civile russere gik og
spurgte efter mig, men de var nu
gået ned på M issio nsho tellet. Jeg
skyndte mig ned på Missionshotellet
og fandt dem. D e havde to store
papkasser med til mig fra militærattacheen . Jeg kø rte ud til kasernen og
gik op i konferencerummet, hvo r jeg
åbnede kasserne. Den ene indeholdt
en komplet un iform m ed støvler til
en m enig, og den anden indeh olde
en uniform med støvler og lædertøj

ti l en løjtnant. Jeg var overvældet, og
bad o berst Larsen om at komm e op
og bese gaverne. Da jeg så yderligere
kunne meddele obersten, ar der også
ville komme en forsendelse med
våben, blev han så glad, at han nærmest dansede krigsdans.
Så gik der et an tal m åneder, hvor
vi intet høne fra sovjetambassaden.
Pludsel ig en mo rgen holdt tre store,
bredskuldrede MP-sergen ter i gården på Score Almegård med en militær folkevognspick-up og ventede på
mig. På ladet havde de to sto re solide grønmalede trækasser, som var
meget runge og fylde med våben! Vi
slæbte de tunge kasser ned i gå rdens
nordlige kælder, hvor de var bedst
beskyccede.
Kassernes indhold bestod bl. a. af:
En 82 mm morter med eksercergranater, et let maskingevær, en karabin, en maskinpistol og mindst en
piscol.
Da man på T øjhusmuseet i
København fik nys om , ae et lille,
forsvarsmuseum
på
ko mmende
Bo rnholm var komme t i besiddelse
af noget så unikt som sovjetrussiske
håndvåben fra Anden Verde nskrig,
som Tøjhusm useet ikke selv havde
eksemplarer af, henstillede man frejdige, ae denne sam ling naturl igvis
blev oversendt til Tøjhusmuseet,
hvor den rettelige hørce hjemme mente man.
På o berstens vegne m åtte jeg så
sammensætte en skrivelse, som fo rtal te, ae det var en gave fra Sovjetunionen til der kommende forsvarsmuseum på Bornholm, og at gaven
var en ill ustration af de håndvåben,
de sovjetrussiske styrker på Bom-

Dronning Margi·ethe skriver i gæstebogen ved åbningen afudstiLLingen i
Kastelstårnet 23. juni 1977. Fra venstre ses amtmand N Elkær Hansen og
bygmester Edmund Jensen. Privatfoto.
JUL PA BORNHOLM
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Oberst S.A. Larsen (1914-1988),
Bornholms kommandant 1971-1976,
der igangsatte
udstillingsvirksomheden. Foto: Bornholms Tidende.

holm havde været bevæbnede med i
tiden maj 1945 til april 1946. Siden
hørte vi ikke noget.
ANKLAGE FOR INDFØRSEL
AF VÅBEN
FRA WARSZAWAPAGTEN!
Men det skulle blive langt værre
endnu. Efter et stykke tids fo rløb
blev oberst S.A. Larsen og jeg anklagede for at have indført våben fra
Warszawapagten til et NATO-område - og det var sierne. Obersten var
tilbøjelig til ar give efter, men det
ville jeg aldeles ikke. Som oberstens
sikkerhedsofficer udarbejdede jeg en
fo rsvarsskrivelse fo r os, som jeg virkelig fik obersten ri! ar skrive under
på. Da sagen forekom mig aldeles
komisk, klassificerede jeg skrivelsen
FORTROLIGT, så ikke alle og
enhver kunne
indblik i den . D en
blev afsende under emnenummeret
E 3 58, rimeligvis i 197 4, og siden

a

har jeg intet hørt om den sag, og
våbnene står nu på Forsvarsmuseet.
MARKERING AF RØNNES
650-ÅRS KØBSTADSJU BILÆUM
I det tidlige forår 1976 fik Bornholm igen en ny kommandant, idet
oberst LE. Jersing blev udnævnt til
stillingen. Efter at have »akklimatiseret« sig i nogle mån eder, lod h an
også sin energ i og legendariske virketran g smi tte af på arbejdet for
oprettelse af et forsvarsmuseum på
Bornholm.
Dateret den 7. februar 1977 findes
en af ham udarbejdet arbejdsplan til
en udstilling, der skulle afholdes i
Arsenalområdet i tiden ultimo juni
til ultimo augu st 1977.
Formålet m ed udstillingen var:
»Som et bidrag til festl igholdelse af
Rønnes 650 år arrangerer Bornholms Værn og Bornholms Museum
i fællesskab en forsvarsudsrilling,

Oberst I.E. jersing (1917-2003),
Bornholms kommandant 1976-1979,
der tog initiativet til stiftelsen afstøtteforeningen Kastellets venner.
Foto: Bornholms Tidende.
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idet udstillingen samtidig skal danne
indledning til en indsamling og
katalogisering af genstande til det
kommende Forsvarsmuseum på
Bornholm«.
Som kommandant var obersten i
stand til at stille ikke bare Kastelstårnet til rådighed, men også den toetages gulkalkede magasinbygning
og gårdspladsen. I magasinbygningens stueetage etablerede Bornholms
Museum en vognudstilling, og på
førstesalen arrangerede Bornholms
Værn en udstilling med våben, uniformer, udrustning m. v. samt en
model af Hammershus. På gårdspladsen opstilledes to 3-punds kanoner og et skilderhus.
Der ses, at obersten taler åbent om
»det kommende Forsvarsmuseum på
Bornholm«, og da oberstløjtnant
H .E. Skaarup står på fo rdelingslisten, må det formodes, at han ledede
udstillingens praktiske del. I øvrigt
var temaet: »Bornholms forsvar gennem tiderne«.
DRONNING MARG RETHE
ÅBNER U DSTILLINGEN
Denne forsvarsudstilling fik den
bedst tænkelige åbn ing, idet H endes
Majestær Dronning Margrethe med
følge besøgte Kastelstårnet om afrenen den 23 . juni som den første
officielle gæs t og i øvrigt skrev i
gæstebogen.
Under
besøger
i
Kasrelståm er havde Kronprins Frederik og Prins Joachim en dejlig
oplevelse, idet de - hjulpet af en
hjemsendt korporal fra Bornholms
Værn - fik lov til at tumle med et
maski ngevær. Øjnene strålede.
Efter besøget i tårner hyggede de
kongelige gæster sig i den lune,
skønne sommeraften ved det af Forsvarsbrødreforeningen arrangerede
sankthans bål i Kanondalen. Båltalen hold tes af Bornholms tidligere
kommandant, oberst N.E. Leschly,
medens solen gik ildrød ned i
nordvest.
STØTTEFOREN INGEN
KASTELLETS VENNER
De erfaringer som oberst Jersing
gjorde
i
»jubilæumssommeren«
1977, brugte han flittigt og målbevidst i det videre arbejde med at
etablere forsvarsm useer. H an besluttede at danne en støtteforening og
udarbejdede dens vedtægter således,

Yonna Skaarup (1920-1992), gift
med museets leder oberstløjtnant
H.E. Skaarup, var uddannet på
Kunsthåndværkerskolen, og kunne på
den baggrund hjtelpe museet med at
renovere den enestående samling af
Milicens og Væbningens uniformer
samt hovedbek/,edninga Privatfoto.

at der i bestyrelsen inkluderedes
politisk repræsentation med et medlem fra Born holms Am tskommune,
et fra Rønne Ko mmune og et, der
repræsenterede de øvrige fire kommuner på Bornholm og udpegedes
de af kommunefo reninge n. Endvidere omfattede bestyrelsen tre udpegede medlemmer fo r henholdsvis
Bornholms Kommandant, Hj emmeværnet på Bornholm og Forsvarsbrødreforeningen på Bornholm.
Sidstnævnte forening havde allerede
i 1971 af oberst S.A. Larsen fae t
brugsret over Laboratoriebygningen,
så de var i området og ku nne bistå
ved indretningen af Forsvarsmuseet
og hjælpe til ved rundvisning.
I bestyrelsen indgik yderligere seks
folkevalgte medlemmer, så denne
ko!'n til at bestå af i alt tolv medlemmer, nemlig tre politisk udpegede,
tre fra forsvarsinteresserede organisationer og seks folkevalgte. I bestyrelsesm øderne burde såvel lederen af
Forsvarsmuseet som den af kommandanten udpegede kasserer helst
deltage. Det var så godt som umuligt at få d isse fjorten travle mennesker samlede til et bestyrelsesmøde. I
mine ca. sytten år som formand lykkedes det vist kun en eneste gan g at
samle alle fjorten til et bestyrelsesmøde, og det var den 27. fe bruar
1997, da staten var ved at sælge
Arsenalet i Rø nne til andet fo rmål!
O berst Jersing blev den første formand fo r »Kastellets Venner« og
bestred denne ret krævende post i
opbygningsårene 1978- 1982. D a
han forlod Bornholm i 1984, blev
ha n fø r sin afrejse udnævnt til foreningens fø rste æresmedlem fo r sit
store, banebrydende arbejde.

San1tidig med, at oberst Jersing fik
støtteforeningen ti l at fungere, var
han vi rksom og effektiv til at skaffe
pengemidler til Forsvarsmuseets opbygning og igangsættelse. H an fo rmåede hos de bornholmske pengeinstitutter, fo rsikringsselskaber, fonde
o.lign. at skaffe betragtelig økonomisk støtte.
H os Forsvarsministeriet opnåede
han tilladelse til at stille A rsenalet i
Rønne med dets bygninger og visse
faciliteter til rådighed for Forsvarsmuseet. H eri lå i øvrigt gem t en stor
pr-effekt fo r hele fo rsvaret.
Formålsparagraffen fo r Kastellets
Venner lyder: »Forsvarsmuseet på
Bornholm er en af foreningen Kastellets Venner ejet institution, der
har til fo rmål at indsamle, bevare og
udstille militærhistoriske genstande,

således at disse
fædres virke og
Bornholm kan
lysningens og
ste«.

minder om vo re forvilkår fo r fo rsvaret af
ud nyttes i fællesopvidenskabens tjene-

FORSVARSMUSEETS
O PBYGNING OG
FØRSTE TI ÅR
Medens oberst Jersing på det organisatoriske område skabte den formelle baggrund sam t økono mi fo r
oprettelse og igangsættelse af et fo rsvarsmuseum på Bornholm, tog
oberscløjtnant H .E. Skaarup med
lige så stor energi og entusiasme fat
på at tilpasse de fys iske rammer i de
til rådighed stillede og fredede bygninger, så de indsamlede, donerede
og langcidsudlånte genstande kunne
præsenteres på behørig, pædagogisk
vis fo r de besøgende.
D et skal her nævnes, at Forsvarsmuseet blev mødt med en enestående velvilje fra Bornholms M useum,
som stillede mange interessante og
unikke ting til rådighed , og
T øj husmuseet i København langtidsudlånte også mange markante
våben og udrustningsgenstande, der
va r betegnende for våbenudvikl ingen gennem århundrederne.
På grund af den store luftfugtighed i tårnet var dette på forhånd
opgivet som udstillingssted for ømfindtlige genstande, men i magasi nbygningen kun ne et affugtningsanlæg klare problemet.

Fonnanden for
Kastellets Venner
major Hans Engell
(t.h.) udnævner i
1987 Forsvarsmuseets praletiske skaber oberstløjtnant
H.E. Skaarup
(1917-2003) til
æresmedlem og
overrækker det tilhørende diplom.
Foto: Bornholms
Tidende.
JUL PA BORNHOLM
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ved udstillingen på Værnets dag i
1975 ses H. V Jørgensen, som udstillingens leder, i samtale med major
(senere oberstløjtnant) P.E. Pephe (t.v.}.
De to »soldater« i baggrunden forestille1'
en infanterist med tornyster og gevær
M 1889 og en artilferist. Privatfoto.

1/
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I Kastellets Venners fo rmålsparagraf står, at de militærhistoriske genstande bør udstilles sådan, at de
»kan udnyttes i fællesoplysningens
og videnskabens tjeneste«. Dette formål havde oberstløjtnant Skaarup
for øje u nder hele opbygningen af
museets samlin ger. H an lavede ikke
bare en rarietetssamling, m en en
udstilling, hvor man rent pædagogisk
og kronologisk kan følge forsvaret af
Bornholm fra stenalderens Bintevåben, over bronze- og jernalderens
mere effektive våben, over tilBugtsborgene, forsvarskirkerne, Hammershus, lybækkertiden, svenskekrigenes 250 år, englandskrigen eller
kaperkrigen, den cyske besættelse, de
sovjetiske bombardementer i maj
1945, den tyske kapitulation med
den heraf følgende srore våbensamling, den sovjetiske besættelse og
frem til våben og udrusming efter
Anden Verdenskrig. H er er belæring
- fællesoplysning - fo r elever lige fra
folkeskolen og op til elever fra Forsvarsal<ademiets generalstabskursus.
Under hele opbygningsarbejdet fik
o berstløjtnant Skaarup en stor hjælp
af sin hustru, oberstinde Yonna
Skaarup, der var uddan net på Kunsthåndværkerskolen og derfor havde
smr indsigt i syni ng og restaurering
af de gamle un iformer og unifor mseffekter fra Bornholms Milice i
1700-tallet. D a m an gerne ville gen-

»Anholtkanonen« (en bagladekanon
fra 14 00-talfet) blev i 1990 bjerget i
Østersøen og bmgt ind til Neksø.
Navnet har typen efterfimdet afflere
tilsvarende i farvandet ud for Anholt.
Foto: Alfan Rieck,
Bornholms Tidende.
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skabe et par af Milicens ældste uniformer fra l 740'erne, syede fru Yonna Skaarup ro nye unifo rmer m inutiøst og korrekt efter de gamle mønstre. H endes Bid vakte beundring.
Oberstløjtnant Skaarup kastede
sig over den opgave, han havde påtaget sig frivilligt, med stor arbejdslyst.
Hans kreativitet og opfindsomhed
kom ril d eres ret under opbygningen
af samlingerne. Gennem sine m ange
års stabstjeneste dels i nationale stabe og dels i NATO- og FN-stabe
havde ha n h aft moderne undervisningsmid ler og instruktio nsteknik
på nærmeste hold, og det satte også
sit pædagogiske præg på opbygningen og fremvisningen af sam lingerne.
Han fik eksempelvis tilvejebragt
modeller af de bornholmske borge,
dioram a over kampen i Malkværnsskansen, gen nemskåret, instruktiv
model af en forsvars rundkirke og
model af en op tisk telegraf fra Englandskr igens tid. D et mest instruktive apparatur, han fik frems tillet, var
et Bornholms-kort i 1:25000, h vori
der blev monteret et stort antal små
glimlamper, so m styres elektrisk fra
et panel m ed en halv snes trykknapper. H vis man ønsker at se, hvor de
bornholmske kystskanser og strandbatterier lå, trykke r man på den dertil svarende knap, og ønsker man at
se milicens alarmeringssystem m ed

bavnehøje, så trykker man på den
dertil svarende knap . Indplotningen
af de talrige sovjetrussiske bombenedslag den 7. og 8. m aj 1945 over
Neksø og Rønne giver et rystende,
m en tankevækkende billed e.
Oberstløjtnant Skaarup havde
evnen cil ae kunn e tale med alle
men nesker, og h ans indgående
kendskab til der bornholmske reserveofficerskorps gav ham m ange gode
kontakter, og jævnligt modtog han
gaver og varige udlån af familieeffekter ti l Forsvarsmuseet, hvis sam linger voksede betragteligt.
Også medlemstallet i størreforeningen Kastellers Venner og besøgstallet på m useet steg og steg. I sæsonen 1989 kom besøgstallet op på
10.646, m edens 750 lejrskoleelever
»Ovrefra« og 425 skoleelever her fra
Bornholm kyndigt blev vist rund t
gennem samli ngerne. Som en service til det bornholmske samfund har
skoleelever
gratis
bo rnholmske
adgang. Besøgstallet 10.646 opnået
på fem måneder nærmede sig halvdelen af, hvad »storebror«, Bornholms Museum, havde på et helt år.
KREATIVE ÅR OG GODE
UDSTILLINGER
Da senio rsergent Jens C hr. Skaarup i
sæsonen 1990 overtog ledelsen af
Forsvarsmuseet efter sin fa r, overtog
han en institution, der inden for

sine historiske og fredede ra mmer
va r velo pbygget og i god drift. F ra
de befalingsmandsskoler, han havde
gennemgået, og fra FN-tjeneste havde han modern e ideer om, hvordan
m an præsenterer er stof og spiller på
d e forskellige undervisningsmidler
og -principper. Herril ko m, ar han
frekventerede relevante museumskurser ru ndt omkring i landet og
sugede til sig.
H an omsatte sine ma nge ideer til
handling, og til hve r sæson havde
han en ny, levende særudstilling klar.
Det kunne være Hærens talrige signalmidler gennem tiderne, herunder
brevduer, H ærens feltforplej ning fra
1864 og op til vor tid med smagsprøver på skønne frikadeller, tinsold ater, pio nertiden i Bornholms
H jemmeværn, billeder fra majdagene og de sovjetiske bom bardementer
i 1945 og »Artilleri på Bornholm
1 5 10-1996« fo r blot at nævne nogle. I Forsvarsm useets årsberetninger
skrev han gedigne artikler fo rtrinsvis
o m de emner som særudstillingerne
omhandlede. Herved blev fo rmålsparagraffens ø nske o m »i fællesoplysningens og videnskabens tjeneste«
cilgodeser.
Der var ikke i hve r sæson, ar »det
offentlige« for måede at fi nde en
langtidsledig, der kunne sendes til
m eningsfyldt hjælp på Forsvarsmuseet. I sådanne sæsoner måtte m useumslederen selv udfø re alt arbejde
lige fra at give lejrskoleklasser en
gedigen rundvisning, sælge billetter
og kioskartikler, besvare spørgsmål,
slå græs og rengøre toiletter!
Ud over alr dette fik han også tid
og kræfter til - efter politiets vejled-

ning - at deltage i udformning og
opbygning af en særl ig sikringsmo ntre, som på gru nd af rockerkrigen
skulle beskytte de våbenhistoriske og
unikke hånd våben, som de slagne
ryske troppeenheder bragte med sig
fra Østfronten i 1945. H an viste
også ild hu, da der skulle fremstilles
en særl ig m o ntre ril opbevaring af
den sjældne »Anholtkanon«. Der
findes kun en sådan i den danske
provins.
Da Jens C hr. Skaarup ku n blev
aAø nnet i åbningssæsonen , fo rdi
Kastellets Venner ikke havde midler
til en helårlig ansættelse, søgte han
an det arbejde og sluttede efter eget
ønske pr. 31. m arts 2000 . D et skal
dog bemærkes, at i sæson 2000 dækkede J .C. Skaarup selve højsæsonen,
medens Preben N iby tog sig af fo rog eftersæson.
KAMPEN FOR
FORSVARSMUSEET »FJENDEN « VAR STATEN
I løber af året 199 1 indløb en ikke
dateret skrivelse fra Forsvarers Bygningstjeneste, som virkede lidt foruroligende. D er stod:
»Da Arsenalet ved Rø nne (Forsvarsmuseet) ikke m ere anvendes af
Bornholms Værn, er Forsvarets Bygningstjeneste af Forsvarskom mandoen blevet anm odet om at søge dette
etablissement afhændet.
I den anledning ønsker Bygningstjenesten at få klarl agt, hvo rvidt der
fi ndes lokale instanser, offentlige
eller private, som kunne være villig
til og i stand til at overtage den
fremtidige drift og vedligeholdelse af
Arsenalet.

Henser ri! den la nds- og ikke
mindst lokalhistoriske interesse der
knytter sig ti l de fredede museumsbygn inger, skal Bygningstjenesten
derfo r fo respørge, hvo rdan Forsvarsmuseet stiller sig til eventuelt at
overtage Arsenalet«.
Skrivelsen antydede velvilje over
for Forsvarsmuseet, og hvis »Kas tellers Venner« havde haft pengemidlerne til at vedligeholde bygningerne, ville et køb af Arsenalet no k blot
have været en fo rmsag. Det kan
tilføjes, ar de bornholmske, politiske
myndigheder ikke kendte deres
besøgelsestid her i 199 l idet både
amtskommunen og Rønne Ko mm une fik tilbudt at købe fo r 1 kr., men
takl<ede nej.
Forsvarets Bygn ingstjeneste viste
stadig sin velvilje ved f.eks. i vinteren 1992/93 at rydde træ- og buskvækst på voldene, og for året 1994
kunne m useumslederen i sin beretning fo rtælle, at Bygningstjenesten
havde fo retaget store bygningsforbedri nger og installeret moderne
belysn ing i museumslokalerne. Bygningstjenesten påskønnede Forsvarsmuseets nænsomme og forstående
behand ling af de fredede bygninge r,
og dens tjenestem ænd o ptråd te med
takt, tone og pli.
Den 24. februar 1997 kom det
næste faresignal. P ludselig stod tre
kvindelige fuldmægtige fra Forsvarsministeriets Fæstni ngs- og Natu rsekretariat fo ran det vinterlukkede
Forsvars museum og var interesserede
i at sælge det hen over hovedet på os
fo r 0 kr. Sekretariatet var oprindeligt
et C h ristianiasekretariat, som efte r
1992 fik tilført nye o pgaver og fik

Kampvognen M 24 Chajfee, der i
2001 blev udlånt til Nordisk Film
for at medvirke i Erik Ballings film
»Olsen Banden junior«.
Den blev gjort koreklar afen specialist
i kampvognsmotorer pens. seniorsergent P.A. Nielsen. Ved styregrejerne
ses le01poral Jan Christoffersen.
Foto: jens-Erik Larsen,
Bornholms Tidende.
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Enigmrz-kryptomaskine anvendt af
tyskerne under
Anden Verdenskrig
til kodning og
dekodning afdepecher. /V/eget sjtelden
i så velbevaret
stand.
Foto: Allan Rieck,
Bornholms
Tidende.

det nye navn. Vi sammenkaldte lynhu rtigt til bestyrelsesmøde og fik sat
fo rskellige støtteal<tioner i gang helt
oppe i Folketinget. Underregnede
skrev brev til selveste forsvarsminister H ans H ækkerup, bilagt støtteerklæringer.
I efteråret 1997 anede vi ikke, om
areal og bygninger var solgt, og vi
vidste ikke, hvem der evt. ejede
Arsenalet i Rønne og voldanlæggene
deromkring. Er stykke inde i året
1998 fik vi som en vennetjeneste fra
Bornholms Museum ar vide, at
Arsenalet i Rønne pr. 19. marts
1998 var overdraget til noget, der
betegnedes som »Det nyoprettede
statslige ejendomsselskab Frej a«.
Den 15. september 1998 overdrog
Fæstnings- og Natursekretariatet
formelt hele Arsenal-området til
»Freja«, og den 8. december gav
vicedirektøren og en ejendomsmægler fra »Freja« en orientering på
Røn ne Rådhus. Nu var der virkelig
fare på færde. Staten ønskede leje,
stor leje.
D et var »Freja«s opgave på Sratens
vegne at få Arsenalet i Rønne afhændet dyrest muligt. Under er møde på
Rønne Rådhus den 15. maj 2000
under forsæde af Rønnes borgm ester, Thomas Thors, og med deltagelse af formanden for amtskommunens Kultur- og Socialudvalg, Egon
Ø ls Sørensen, lykkedes det fo r første
gang at få såvel amtskommunen
som Rønne Kommune til ar ti lbyde
at købe Arsenaler, men for 1 kr.,
hvilket vicedirektør Mads Bjerre fra
»Freja« absolut ikke ville godtage.
Deres tilbud var den offentlige vurderingssum på kr. 860.000.
Nu indtrådte en stillingskrig, idet
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de to parter, »Freja« og Bornholms
Amtskom m une under forsæde af
am tsbo rgmester Knud Andersen,
ikl<e ønskede at være den første til
at tage kontakt m ed den anden.
Forsvarsmuseets kasserer,
ma1or
K. Platz, agerede katalysator og fik
»Freja« til medio apri l 200 1 ar sende
et salgstil bud til amtskommunen,
hvori der fo rlangtes 550.000 kr. for
Arsenalet. H er bør det nok nævnes,
at amtskommunen var kommet
un der vejr med, at Staten havde
overdrager Stevnsforter med dets
store, underjordiske anlæg til Stevns
Kommune for I kr.
Nu gik noget galt! Amtskommunens svarskrivelse havde en meget
uheldig indvirkning ovre i »Freja« .
Statsfirmaets reaktio n lod ikke vente
længe på sig. Brevet fra »Freja« er
dateret den 28. maj 2001, men nåede førs t frem til vo r kasserer den 31.
maj, og i brevet stod koldt og
kyn isk, at Forsvarsmuseet anmodedes om at have fraflyttet og ryddet
Arsenalet senest d en 30. juni! Det
virkede lam m ende og som et kvælertag. Sæsonen var i ga ng, og vore
samlinger af u nikke våben og genstande er store, tunge, pladskrævende og i rocker- og terrortider kræver
disse genstande særlig sikkerhedsbeskyttelse.
I skrivelsen var dog gemt en lille,
men meget dyr redn ingsplanke for
Forsvarsmuseets forbliven i Arsenalet. Vi skulle indgå et lejemål med
Ag. hovedbetingelser: - den årlige
leje fo r Arsenalers bygninger skulle
op på 80.000 kr., men fo r at gøre de
øko nom iske krav lidt m ere »spiselige«, var lejen reguleret noget nedad i
de første tre år, - vi m åtte indbetale

er depositum på 40.000 kr. og - vi
måtte påtage os at klare al såvel indvendig som udvendig reparation og
vedligeholdelse. Under dette p unkt
var nævnt om kring en snes forpligtelser. H er bør det vel nævnes, ar en
kalkn ing af Kasrelsrårnet plejede at
løbe op på omkring 100.000 kr.
Selv om det var Bornholms Am tskommunes ret uheldigt udformede
skrivelse af 22. maj 200 1 til »Freja«,
der udløste »Freja<<S økonomiske
kvælertag på Kastellers Venner og
Forsvarsmuseer, så fø lte amtskommunen sig tilsyneladende ikke foranlediget til at komme museer ril
undsætning. H en mod slutningen af
jan uar 2002 modtog vi meddelelse
fra amtskommunens Kultur- og
Socialudvalg, at man ikke havde til
hensigt at bevilge det beløb, vi nødvendigvis måtte have for ar kunne
betale »Freja« den ul1yrlige husleje.
Ultimo januar 2002 fik Bornholms Radio kendskab til amtskommunens afslag og spurgte undertegnede, hvad vi så ville gøre. Jeg svared e, ar vi ville holde øje m ed pengekassen, og når der så kun var penge
tilbage ti l dækning af borttransporten af samlingerne, vi lle vi lukke
Forsvarsmuseer, fo rdi vi så kunne se,
at det bornholmske samfund ikke
påskønnede denne service mod vo r
skoleu ngdom, vore kul tu rhistorisk
interesserede borgere og vor turism e.
Så tog medierne far, og der indløb
er større antal meget positive læserbreve til støtte for Forsvarsmuseet.
E n hvervekampagne igangsat af vor
kasserer, major K. P latz, gav overraskende op mod 150 nye m edlem mer!
I disse spontane støttetilkendegivelser lå gemt et vink med en vognstang til visse politikere. Da vi ikke
ku nne få øje på m ere økonomisk
støtte fra de politiske myndigheder,
måtte vi opsige lejemålet pr. 31.
oktober 2002, men vi havde yderlige re der store, uløste problem m ed,
h vo r vi skulle gøre af de store og sikkerhedsfølsomme samlinger.
Efrer ar vi havde opsagt lejemålet,
gik »Freja« i gang med ar sælge Arsenalet. En potentiel køber blev billedhuggeren Peter Bonnen, der bl. a. er
kendt for den skulpturel le brokonstruktio n på kyststien over Ri ngedalen syd fo r Vang. Kunstn eren havde
planer om i Arsenaler at lave udstilling m ed værksted og gæsteatelier,

hvor kuns tnere skulle kunne bo i
perioder! I de fredede bygninger ville Forsvarsmuseet vel ald rig have fae t
lov til at lave boligfacili teter, men nu
var det jo initiativer »ovrefra«.
I mellemtiden tog vi kontakt med
Bornholms Museum, der i henhold
til vore vedtægter skulle »arve« os. 3.
september 2002 havde vi er møde
med Bo rn holms Museumsforening,
hvor der besluttedes, at denne fo renings formand, advokat Chr. Dohn,
og museumsdirektør Ann Vi beke
Knudsen skulle overtage de videre
forhandli nger.
»Freja« og Peter Bonnen var blevet
enige om en salgspris på kr.
860.000, men i den betingede slutseddel stod, at Forsvarsmuseer havde
fo rkøbsret fre m til den 20. september. I et interview i Bo rnholms
Tidende den 5. september siger formanden fo r amtskommunens museumsråd, Leif Smed, ligeud, at han
betragter det sta tslige ejendomsselskab »Freja«s betinged e slutseddel
med Peter Bonnen som statslig pengeafpresning mod Bornholm! H an
er ikke blevet modsagt.
Museumsforening
Born holms
havde en stabil og kyndig håndter ing af sagen og opnåede tilsagn fra
Sparekassen Bornholms Fond om en
støtte på kr. 500.000, m en der
manglede stadig kr. 360.000. Så fi k
Komm andanten
på
Bornholm,
oberst H . Frost Rasmussen, den
geniale ide at ti lskynde os til ar holde åbent hus i Forsvarsmuseet søndag den 8. september. U nder det
velbesøgte arrangement fik obersten
lejlighed til at gå rundt og »fyre op«
under endn u »valne« politikere, der
dagen efter skulle tage en beslu tning. Mandag den 9. september var
der møde såvel i Bornholms Amtskommunes Kul tur- og Socialudvalg
som i Rønne Kommunes Børne- og
Kulturudvalg. I begge udvalg bevilgede man penge til køber m ed
h enholdsvis kr. 300.000 og kr.
100.000. Endelig var Forsvarsmuseet reddet over på bornholmske hænder, men sikke en langvarig og ynkelig proces.
»KAMPEN OM KASTELLET«
ER FORBI«
O gså i Bornholms Museumsforening var glæden stor over at have
faet Forsvarsmuseer, Kastelstårnet,

arsenalbygni ngerne og voldområder
med Kanondalen over på bornholmske hænder og ud af Statens pengegriske ejerskab.
Spontant inviterede museumsdirektø r A nn V ibeke Knudsen på
vegne
ril
museumsforeningens
»mønstring« den 2 1. oktober 2002 i
Kanondalen. Overskriften på invitationen var: »Kampen om Kasteller er
forbi «. I Kano ndalen holdt formanden for museumsforeningen , advokat Ch r. Dohn, en festtale på bogstavrim, m edens jeg som formand
fo r Kastellets Venner kunne m eddele, at vi i »medgift« medbragte fire
kanonlavetter
i
nyrenoverede
Kanondalen, nym alede i de oldenborgske farver rødt og gyldent, som
også er arti lleriets h eraldiske farver.
Bagefter samledes selskabet på
»infanteridækket« i Kastelstårner,
hvor der var skøn sulemad fra Landbrugsmuseet på Melsredgård og
gode drikkevarer for krigere. Der
lykkedes ar fa den 85-åri ge oberstløjtnant Skaarup, som rent fysisk
havde opbygget Forsvarsmuseet,
med op til denne hyggefest, så han
kunne se, at museet var reddet og fa
sin sunde nattesøvn tilbage. Den
havde »Freja«s hårde fremfærd mod
Forsvarsmuseet spolerer fo r ham
gennem længere rid.
Da Arsenalet i Rønne formelt tilhørte staren til 31. oktober 2002,
flagede Forsvarsmuseet m ed splitflaget til og med sidste åbningsdag i
efterårsferien, lørdag den 19 . oktober. Som en følge af Der statslige
»Freja«s
hårde
ejendomsselskab

behandling af Kastellers Venner og
Forsvarsmuseer blev spli tflaget nedhaler uden tårer.
T ILPASNING T IL NYE T IDER
D a Bornholms Museum ikke havde
kunn et nå at fa lagt budget for overragelse af Forsvarsmuseet, og da
Bornholms Museum heller ikke havde personale, som umiddelbart ku nne spares og overføres ti l Forsvarsmuseer, blev Kastellers Venner
anmodet om ar fo rtsætte drifte n i
sæson 2003 og indtil videre. Dels på
gru nd af det nye ejerskab, men også
på grund af etableringen af Bornholms Regionsko mmune var Kastellers Venners vedtægter blevet »forældede« . Regionsborgm ester Thomas
Thors henstillede, ar den politiske
repræsentation i Kastellets Venners
besryrelse udgik af vedtægterne, og
der va r visse andre bestemmelser,
ti den var løber fra. Kastellets Venners sekretær, oberstløj tnant H.J.
Brunings-H ansen, udarbejdede udkast ril nye vedtægter, som blev
behandlet på såvel bes ryrelsesmøder
som på en generalforsamling og sluttelig vedtaget på en ekstraordinær
generalfo rsamling den 22. oktober
2003.
PERLER I FORSVARSMUSEETS
SAMLINGER
I de fo rløbne 25 år er der lykkedes
Forsvarsmuseet ar opbygge samlinger, der indeholder perler inden for
våben- og krigshis torien. I 1990 blev
der således i farvandet øst fo r Neksø
opfisket en bagladekanon fra 1400-

Lederen af
Forsvarsmuseet
1990-2000
seniorsergent
jens Chr. Skaarup
set midt i en afde
udstiffinge1; som
han med stort
talent arrangerede
en række af
Foto:
}ens-Erik Larsen,
Bornholms
Tidende.
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Store Gadegård, 43. selvejergård,
Vestermarie.
Privatfoto.
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rede med Viin. Franziska var ikke
heldig med Vejret som du, hun kunne
ikke nyde noget af Landlivets Goder i
den fri Luft. Siig til Anna i næste Uge
vil jeg sende Smørret til hende hun er
vel hjemme til den Tid.
Skulde Choleraen blive mere A lvo1: ..
i Kjøbenhavn saa siig til Søsk...
reise over til os, vil vi med Gl. .. tage
imod dem, saa kunde de blive Vinteren over her, det kunde nok lade sig
gjøre, og du Niels hvor vil du gjøre af
dig kan du ikke forlade Kjøbenhavn
og komme til os, du kan da ikke være
saa bange for at tage over Søen dog vil
jeg haabe Gud vil befri Kjøbenhavn
fo r den Sygdom og holde sin H aand
over Eder i kjære Søskende derovre.
Endnu engang takker jeg dig for dit
kjære Portrait og for din kjærfige Kjærsomhed imod os kom snart herover
Zg]en.
M ed det Ø nske slutter disse hurtig
skrevne Linier fra din altid hengivne
og ofte paa dig tænkende Soster
Karen Stender

SVARBREV
H vad ville nu være m ere nærliggende end ar besvare der? Selv om der
ikke ofre sker, at breve besvares i
vore dage:

Markusgård den 1. december 2 004
Kære Karen Stender!
Undskyld det forsinkede svar! Jeg har
Jorst for nogen tid siden modtaget dit
brev af 2. oktober 1857 til din lillebror Niels Arboe c/o Christianshavns
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Apotek. Din nuværende adresse - efter
din beklagelige bortgang den 1. september 1882 - kender jeg ikke, men
jeg tager det som en selvfølge, at I læser
jul på Bornholm, der hvor du er.
Det portræt, din bror sendte af sig
selv, er bevaret til min tid: Det Kongelige Bibliotek i K øbenhavn har et
eksemplar.
Din lille efternøler, Michelle, der
som femårig straks genkendte sin morbror Niels, blev, som du huske1; gift i
1874 med din søstersøn, Peter Christian Hauberg. Han endte som museumsinspektor på Nationalmuseet og
dets møntekspert, og han er også forfatter til den fiffe rejsefører »Bornholm
i Billeder og Tekst«, som jeg har Liggende ved siden af mig. Dit brev er
sikkert nok kommet frem til Niels på
adressen hos din svoger, den energiske
apoteker på Christianshavn. (! »Stamtavler over Familierne Haubng og
Arboe« forestiller de to eneste gengivne
portrætter netop din soster Margrethe
Sophie Ar·boe og svoger Jørgen Christian Hauberg, fotograferet i 1882. Så
du har lige kunnet nå at se fotografierne).
! det Herrens år 2004 er der stor
diskussion om fætter-kusineægteskaber.
Men at begge de unge har Thomas
Arboe til bedstefar kan vel kun være
en velsignelse. Ingen kan frakende din
far begavelse, udholdenhed og mod
Han døde jo som skibsreder 60 år
gammel i 1836 efter 34 års lykkeligt
ægteskab, og der går endnu frasagn
om, hvordan han som tyveårig matros
ved sin raske færd reddede syv fra at
omleomme ud for Prøjsens kyst. Og

hvordan han efter denne heltedåd traf
den rige christianshavnergrosserer
Hans Peter Koefoed fra Østermarie.
Og sejlede for ham i mange år.
Din farfar, Jørgen Peter A rboe, er i
vore dage næsten Lige så beromt for
sine fremragende bornholmerure som
sin far, Pete1; og sin onkel Otto.
Bornholms Museum i Rønne har en
fin 1·ække eksempler på hele din families flid og omhu. Din familie har
gode gener! Hvem kan herefter komme
med kritik afde nære ægteskaber?
B UKKEGARD OG KOLERA
For nu at vende tilbage til dit brev fi-a
1857!
Din bror Niels, der slap med livet i
behold under den lille koleraepidemi i
1857, døde 79 år gammel som pebersvend og kancelliråd! Han blev - året
efter du skrev til ham - ansat som
assistent i Københavns Magistrat, men
»han ønskede sig aldrig forfremmet.
Med en sjælden Samvittighedsfuldhed
og Flid røgtede han den ham betroede
Gerning«.
Så jeres bror Jørgen Peter fik ret.
Niels fik aldrig Bukkegå1den i Nyker
sogn. Ærgerligt nok, for så kunne jeres
Store Gadegård og Bukkegård være
blevet Lagt sammen. Det havde Vteret
en selvfølge i 2004!
Ejeren af Store Gadegård ejer nu
også Højegård, 1. vornedegård i Rutsker. Hele Bornholm blev endda Lagt
sammen til en region sidste å1'.
Din kære mand, Adolph Schoubye
Stender, kunne ikke have Vteret medlem af Bornholms Amtsråd, hvis han
havde Levet i dag, da er nedlagt. Men
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Filatelistisk vurdering af brevet ved
Bjarne Pedersen.
Filarelisrisk kan
brevet beskrives
som et foldet
brev i et smukt
format. Frankeret med 4 skilling, 1854,
5. oplag, der
blev frigiver den
13. maj 1857.
Mærket er med
brede rande og
pænt stempler.
D esuden er
brevet tilført et
fod posrsrempel.
Ifølge frimærkeh andler Jan Helding fra Helding
Auktioner ville
b revet blive vurderer til en salgspris på I 00-250
kr.; men da brevet har en spændende historie
og srammer fra
Bornholm vil
der have er liebhaverpræg, som
kan heri nge en
væsentlig højere
salgspris.
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han ville - som fi'emtrtedende jurist og
politiker - have haft nok at Lave alligevel med alle de hyppige og hastige
ændringe1; der sker. Ligesom i 1847,
hvor han var stænderdeputeret og i 48,
hvor han blev valgt til medlem afden
grundlovgivende rigsforsamling. Nu
skal »D en europæiske Nødvendighed«,
som H. C Andersen gjorde nar af, også
have en traktat, der måske udkonkurrerer din Stenders og Kong Frederik
V/J's gode gamle Grundlov.
Men tilbage til Bukkegården. Den
gik altså Niels' næse forbi.
Men sig mig.1 Havde Niels ikke et
godt øje til Marie? Var det derfo1; han
aldrig giftede sig? Eller skulle han
måske bare forpagte gården? Eller
gjorde han også sine hoser grønne for
pengenes eller gårdens skyld? Når alt
kommer til alt, havde det måske heller
ikke været en velsignelse med endnu et
arrangeret ægteskab?
Og ikke for at undskylde Marie.
Men Lod din egen søster Marie Magdalene på Bukkegård sig ikke også Let
fo1føre af ungt hankøn? D a From
(hendes mand og Maries for) døde,
giftede hun sig hurtigt med den 15 år
yngre Jørgen Bidstrup Thorn. Så der
er vel ikke noget at sige til at Marie
har arvet sin mors tilbøjelighed og Let
blev dødeligt forelsket i sådan en
storrelse. Men desværre ikke i sin Lejlighedsvis så alvorligt udseende onkel
Niels, der endda var hele ni år yngre
end Marie.

Mon forlovelsen blev deklareret ved
Ingerslevs betalingsbal, som Marie og
din nye svoger Thorn, hendes fem år
ældre papfor skulle til? Den 6 oktober
på selveste k ongens fødselsdag.
For ganske rigtigt: Der var noget
mellem Marie og den famose præstesøn
Ingerslev. De blev gift den 12. marts
1858, han forpagtede Bukkegård, men
endte - som man jo kunne vente som
Lærer. Og i ]yl!and. Deres datte1; Christine Jørgine Marie Sophie From
Ingerslev, der - ret skal Vtere ret - blev
fadt mere end et år efter forældrenes
bryllup, blev derimod godt gift med
Hans Christian, en søn af ritmester
Koefoed. H an blev som onkel Niels
ansat som assistent i Kobenhavns Magistrat, og lod sig dog forfremme til
fuldmægtig. Kaldte I det nepotisme?
LANDLWETS GIÆDER
Du fortæffer om din lillebroder J ørgen
Peters besøg. Selv gad han kun blive et
par dage, men lod kone og barn blive
næsten en uge og kom kun tilbage for
at tage med din mand på dyrskue. I
2 004 holdes dyrskuet i Hareløkkerne i
Almindingen - Lidt øst for Koldekilde
og altså ikke lige syd for som i 1857.
Vi har også flyttet det tilbage til om
sommeren, som det jo også var før
1852. (Kendte du forresten min oldefar Christian Seege1; der var skovfoged
på Kofdekildehus de sidste fire år du
Levede? Han var gode venner med
Miillers på Vallensgård).

Men den tur til dyrsleuet på Gildespladsen ved Christianshoj var måske
bare en dårlig undskyldning for at
komme på druktur? ja, jeg siger tingene Ligeud! Og så nasse på den sleske
Ingerslev. At de alligevel ikke holdt sig
for gode til at lade ham betale for vin
og 61stighed!
På den anden side: Som skibskaptajn med eget skib varjorgen Peter
vel noget rastløs, og han var vel heller
ikke glad for i Land at stå under kom mando affru Franziska Kirstine, fadt
Gronbech. Og så med deres adoptivdatte1; Emilie, og jeres Michelle på
henholdsvis otte og fem år til at Larme
forktelet rundt på Gadegården! Han
som var vant til at have foden under
eget bord i den fædrene gård Nyhavn
no. 24. Og så på Landet i koldt og
dårligt vejr!
Kulden var så til gengæld godt for
det smør, du sendte til din lillesøster
Anna i København. Hun trtengte bestemt til opmuntring. Hun der mistede sin mand 15 år far og to år senere
også sin eneste søn, Thomas Arboe
Sonne, på søen. Han havde sin morfar
Thomas' navn, men ikke hans held.
Eller måske svommede han bare ikke
som en sælhund som den gamle.
Det glteder mig at du havde overskud til at hjælpe familien i København gennem den vanskelige sygdomstid ved at invitere dine søs/unde til
Bornholm indtil koleraen er overstået.
Du bad Gud om hjælp, men sendte
selv smør! Jeg har aldrig tvivlet om
familien Arboes energi, sammenhold,
hengivenhed og praktiske sans.
Din beundrer Carsten Seeger

Niels A rboes
alter ego:
Carsten Seeger
tegnet afj ens H age.
(Gengivet med
kunstnerens
tilladelse).
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P.S. 1857 var et dårligt år for
erhvervslivet. Skulle du i den forbindelse have hørt om min farmors bedstefa1; C. Synnestvedt? Han var cand.
pharm. som din svoger og kom fra
Norge.
Han gik konkurs med Bryggeriet
Thor i Randers. Det havde han
grundlagt og ejet tillige med flere store
gårde i Jylland - og Nivågård på Sjælland.
Nu er bryggeriet Lukket og Nivågård
blevet museum med tegneren Jens
Hage som formand for bestyrelsen. Ak
ja!

Odd Fellow Ordenen på
Bornholm gennem 100 år
I anledning af01denens 100 år som del afdet bornholmske samfund skriver Ronnes tidligere
postmester - eller rettere områdedirektørfor Postområde Bornholm - IB CHRISTENSEN
engageret og kyndigt om Odd Fellow -broder- og søsterlogernes historie og virke og giver
et indblik i en verden - som de færreste har forstehånds kendskab til.
Forfatteren har siden 1987 været medlem afBroderloge m: 44 Burgundarholm og er i dag en
aflogens to storrepræsentante1: js.

Odd Fellow Ordenen i D anmark,
IOOF, har siden 1904 været fast
organiseret på Bornholm. D enne
beretning om orden ens liv på klippeøen rammer en pæl gennem mange af de myrer, der pr. tradi tion har
været forbundet med det at være
medlem af en Odd Fellow-loge.
Beretninge n bygger selvfølgelig først
og fremmest på ordenens protokoller og øvrige arkivalier fra de mange
år, men i højeste grad også på det
store efterfors kningsarbejde, som er
blevet udfø rt af og testamenteret til
broderloge n i Rønne af et mangeårigt medlem, Finn H olm Sørensen, der døde i sep tember måned

2003.
D en 7. februar 1847 fik bødker i
H alland i Sverige Anders Reinhold
W iberg en søn . Anders W iberg boede i Snostorp socken i H allands Len
i Sverige. Sønnen fik navnet Axel.
Axel kom i stenhuggerlære på hjemegnen. Efter læretiden, der sluttede
omkring 1865, besluttede han i
188 1, at søge om dansk indfødsret.
H an oplys te sammen med ansøgningen, at han havde boet i D anmark
siden 1865 på Sjælland, i Jylland og
på Bornholm. I midten af 1875
kom A.R.W iberg - der i 1874 havde
giftet sig med M aren Kirstine N ielsen - med hustru og barn til Bornholm. H an va r nemlig fra august
samme år blevet ansat som bestyrer
ved H ammerens Granitvæ rk, der
ejedes af en i København boende
tysk grosserer, I.F.Marrens. Og herefter gik der stærkt for W iberg. Først
forpagtede han stenværket på H ammeren og drev der for egen regning.

I 1888 ove rgik stenværker til A/S
Bornholms Stenværk, og virksomheden blev i fo rbindelse med udbygningen af H am merhavnen stærkt
udvider. D ette gav anledning til, at
fo rpagtningsforholdet ophørte. Wiberg fo rtsatte fra august 189 1 som
driftsleder.
I begyndelsen af 1893 etablerede
Axel Wiberg på et lejet areal sydøs t
for havnepladsen i Allinge sir eget
stenhuggeri. Stenhuggeriet lå mellem en række ejendomme på Østergades no rdøstlige side og kysten.
Allerede i 1895 flyttede virksomheden og hele W iberg-familien til en
nyerhvervet landejendom i O lsker
sogn. D enne ejendom , der hed
Aldersro, omfattede både Lille H allegård og Sjællegård. O gså andre
ejendomme erhvervedes med fo rskellige formål fo r øje. Af hensyn til
srenb1y dnings-virksomheden erhvervede han yderligere to jordlodder i
Allinge-Sandvig kaldet
Ledhøje,
hvo rtil kom flere lodder i Olsker
sogn. D et skulle vise sig, at han var
en driftig virksomhedsleder og en
dygtig håndværker. I virksom hedens
bedste år havde stenhuggeri-virksom heden et betydeligt omfang med
en arbejdsstyrke på henved 50
mand. En væsentlig del af grani tten
sendtes til København, hvor den
bl.a. i 1907 anvendtes til opfø relse
af det ny Rigshospital. I 1909 fandt
stenbrydningen sted dels i Ledhøjeom rådet, dels i Storedal. Inden for
området transporteredes stenene på
blokvogne, der kørce på skinner
uden brug af maskinkraft.
Men omfa nget af virkso mheden
reduceredes imidlertid på gru nd af
en stadig større konkurrence, para-

doksalt nok fra Sverige, hvor stenene
kunne fas billigere. En større anvendelse af beton gjorde sig også gældende. O g yderligere skete der der,
at Wiberg blev ramt af koldb rand i
sin venstre fod. D et medførte, at
foden måtte am puteres i 1911.
Senere fik udbruddet af den Første
Verdenskrig i 19 14 en negativ indflydelse på hans virksomhed, og det
fo rhold, at hans helbreds tilstand
samtidig fo rværredes betydeligt ved,
at der gik koldbrand også i den
anden fod bevirkede, at virksomhedens drift hastigt gik ned ad bakke.
I november 1915 måtte A.R W iberg
lade sig indlægge på sygehuset i
Allinge med hen blik på endn u en
amputation . D enne amputation af
den højre fod kunne han ikke overleve. Nogle fa dage efter operationen
afgik han ved døden . I nekrologerne
i Bornholms Avis og Bornholms
T idende kunne man den 10.
november 19 15 læse, at Wiberg blev
anset fo r at være en såre driftig forretningsmand, der tillige var meget
pålidel ig i pengesager, hvorfor han
nød stor tiltro og kredit, da han tog
fa r fo r egen regn ing. Han arbejdede
sig derfor op til at være en - efter
lokale fo rhol d - særdeles velsitueret
mand, men - hedder der - ridernes
ugunst og store tab ved fo rskellige
uheldige fo rretninger, samt ikke
mindst den sygdom, der ramte ham,
satte ham langt tilbage i økonomisk
henseende. Det beklagedes stærkt, at
denne dygtige og retskafne mand,
som havde skaffer arbejde til så
mange hænder indenfor det lille
samfund, skulle gå bort, efterladende sig sin familie i trange kår. Ved
skifteretten behandledes boet som
JUL PÅ BORNHOLM
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Udsigt over Sandvig.fra Hammeren,
hvor stenhuggerne kunne se hjem
under arbejdet med at b1yde og
tildanne granitten.
Billedet er fra omkring 1909.
Foto fra A. Kjøller: Huse i Sandvig.
1991.

gældsfragåelsesbo: Aktiverne vurderedes til godt 22.000 kr., men
gældsposterne oversteg langt dette
beløb. Hans ejendomme blev solgt
på auktion fo r bud langt un der vurderingssum men.
Sådan slutter historien om en driftig mand og et helstøbt menneskeliv
på No rdlander. Men hvad har nu
denne historie med Odd Fellow
Ordenen at gøre? Jo, Axel Reinhold
Wiberg havde også tillagt sig stor
hæder udover det rent forretningsmæssige. Ovennævnte nekrolog sluttede med at berette, at Wiberg havde været Odd Fellow Ordenens
veteran og ældste medlem på Bornholm, og at det i første række skyldtes hans virksomhed , at ordenen nu
havde filet et godt fodfæste her på
øen. Han var selv blevet optaget i
loge nr. I Danmark i København
den 27. august 1887 som broder nr.
323, og da han overtog granitværker
på Hammeren ansatte han i stort
omfang andre Odd Fellow-brødre,
som han hentede »Ovrefra«. Han tog
i 1904 sammen med fire andre
brødre initiativ til dannelsen af den
fø rste Odd Fellow-forening på
Bornholm. Den fik navnet »Hammershus« og fik hjemsted i Allinge.
Wiberg blev fo reningens første formand. Men inden vi går videre med
denne historie, vil det være på sin
plads ar kaste et kort tilbageblik på
oprindelsen til den nuværende Odd
Fellow O rden.
GRUNDIÆGGELSEN
AF NUTIDENS
ODD FELLOW ORDEN
I avisen »The Balrimore American «
kunne man i februar 1819 læse fø lgende kundgørelse:
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»Nogle fil m edlemmer af Odd Fellow Ordenen ville være glade ved at
mødes m ed deres brødre, for med
dem ar drøfte muligheden for ar
op rette en loge«.
Begyndelsen til grundlæggelsen af
nutidens Odd Feliow Orden var
gjort. Den 26. apri l samme år samledes så Thomas Wildey, John
Welch, J ohn Ducan , John C heatham og Rich ard Rushworrh i værtshuset »The seven Srars«, hvor de
oprettede loge nr. 1 »Washington«,
med Thomas W ildey som overmeseer.
Frøet var sået, og vejen var vise!
Fire grundsten blev lagt hvorpå
huser sku lle bygges: »Besøg de syge,
hjælp de trængende, begrav de døde
og opdrag de forældreløse« - og tre
grundp rincipper blev giver: "venskabers, kærlighedens og sandh edens
grundprincipper«. Og endelig blev
er symbol skabt: »De tre kædeled«.
Således rustet har brødre - og fra
1851 - også søstre nu i snart 200 år
bygget videre på Thomas W ildeys
værk. Og vel har mure slået revner,
lofter er styrtet ned og søjler knækker, men huset står endnu, og er stadig smukt!
Odd Fellow Ordenens egentlige
oprindelse fjerner sig i den dunk.le
fortid, ja det er engang postuleret, at
der er konstateret Odd Fellow-loger
så langt tilbage som år 79 e.kr.
blandt de romerske soldater, som på
den tid besatte de britiske øer. Som
nævnt havde Thomas W ildey og
hans fi re medstiftere, der alle ligeso m Thomas var em igranter fra
England, deltaget i Odd Fellowloger inden de fo rlod deres fødeland .
I 1879 antog ordenen navnet

»Independent Order Of Odd Fellows« forko rtet IOOF Ordenen
kom førs t til Europa via Tyskland,
hvor loge nr. 1 »Wi.irttemberg« stiftedes i Stuttgart 1870. I Hitler-tiden
fra 1933 til 1945 var al ordensvirksomhed forbudt, og dette medførte
en opløsning af Odd Fellow Ordenen. I forbindelse med den tyske
besættelse af Danmark blev ordensvirksomhed for øvrigt også fo rbudt i
perioden 1943 - 1945. Først i 1949
blev ordenen atter indført i Tyskland. Fra Tysk.land bredte ordenen
sig i sin rid ril flere lande i Europa:
Schweiz (1871), Holland (1877),
Frankrig (1887), Sverige (1884), Italien (1895), Island (1897), Norge
(1899), Finland (1925), Østrig
(1967), Estland (1993) og Belgien
(1911).
Til Danmark kom ordenen i 1878
gennem institueringen af loge nr. 1
»Danmark« i København. I 1884
stiftedes »Storlogen for Kongeriger
D anmark«, og den opnåede uafhængighed i 1892 og antog da navnet:
»Den uafhængige Storloge for Kongeriget Danmark«.
Rebekka-institutionen - som den
kvindelige del af ordenen hed indtil
for få år siden - stiftedes i USA i
1851, først som en grad i broderlogerne for brødrenes hustruer, men
siden 1868 som en selvstændig del
af ordenen. I 1881 kom Rebekkainstimrionen til Danmark, idet
Rebekkaloge nr. 1 »Caroline Amalie« stiftedes. Der var den fø rste
Rebek.lcaloge i Norden.
Indtil 1976 blev de n kvindelige
del af af ordenen leder af der såkaldte »Rebekkaråd«. I 1976 blev dette
råd ophævet, og der blev valgt og
udnævnt sideordnede kvindel ige

storembedsmænd . Søstrene blev dermed sideordnet med brødrene i storlogen. Siden Storlogemødet i år
2000 kaldes Rebekkalogerne ganske
enkelt søsterloger, som en paral lel
til broderlogerne.
Storlogen, der er ordenens højeste
myndighed, ledes af Storsiren, og
h ar hjemme i Odd Fellow Palæet i
København. Alle loger er repræsenteret i Storlogen ved to såkaldte storrepræsentanter.
ODD FELLOW ORDENEN
KOMMER TIL BORNHOLM
D er skulle hengå næsten et hundrede år efter Odd Fellow Ordenens tilblivelse i Baltimore, før den for alvor
fik tag i bornholmerne. Nok var en
og anden bornholmer broder af en
loge ovre, men noget egentligt samlingspunkt for brødrene her på øen
var der ikke tale om. Vi har tidligere
hørt, at den gode stenværk.sejer Axel
R. Wiberg allerede i august 1887 var
blevet optaget som Odd Fellow-broder i loge nr. 1 Danmark. Og det
var derfor naturligt , at h an i 1904
tog initiativ til dannelse af en egentlig Odd Fellow-forening på Bornholm. Den 1. januar 1904 dannede
han og fire andre brødre Odd Fellow-foreningen »Han1111ershus«, der
naturligt nok fik hjemsted i Allinge.
Wibe rg blev foreningens første formand. T il næstformand valgte man
direktør H. Gottspenn, til kasserer
købmand I.B. Larsen og til sekretær

branddirektør Emil Bohn , alle
boende i Al linge. Inden årets
udgan g var der yderligere indviet
fem brødre fra Røn ne og to fra
Nexø. D en hurtige tilvækst stagnerede imidlertid lige så hurtigt, og
indtil 1910 optoges kun et ri nge
antal brødre i ordenen. Sagen blev
drøftet indgående bland t de
brødre, og man kom til det resultat,
at skulle Odd Fellow-cræet vokse sig
stort og kraftigt her på øen, måtte
foreningens hjemsted flytte til et
mere central e sted, nemlig til Rønne. Et kættersk synspunkt, som man
nok ikke havde turdet anvende i
dag. Forslaget blev imidlertid vedtaget, og fra den 1. januar 19 11 havde
foreningen »Hamrnershus« hjemsted i Rønne.
D et skulle hurtigt vise sig at være
en god ide at forlægge residensen til
Rønne. Hotelejer R. Ancker, D ams
Hotel i Krys talgade havde stillet et
lokale til rådighed, og her holdt
man det første m øde den 2. februar
1911. Den lille broderskare voksede
hurtigt, og dermed øgedes interessen for at etablere egen loge på
Bornholm. I 1914 udbrød den
Første Verdenskrig, men trods krigen og frygten for at opgaven rent
økonomisk skulle overstige de stærke ønsker om egen loge, tog ideen stærkt understøttet af moderlogen
nr. 1 Danmark - fart, og resulterede
i at man på et møde den 22. august
1915 ved tog at gå i gang med de

ra

nødvendige forberedelser til dannelse af en loge.
Efter forskell ige forslag til fremskaffelse af passende logelokaler, blev
det på et møde den 5. marts 19 16
vedtaget at købe sukkervarefabrikant
Martin Kures ejendom i Krystalgade
for 11.000 kroner. Til brug for yderligere indkøb af matrikel nr. 89 1 af
Rønne til en nødven dig tilbygni ng,
og dels til opførelse af en egentlig
logebygning, blev det nødvendigt
yderligere at optage et lån på 12.000
kroner. Seks brødre
Viggo
Glistru p, Carl Lau, Johs. Stibolt,
H. Fischer, Christian Holm og
A. Lund - blev bemyndiger til at
optage lånet, idet samtlige brødre
indestod in solidum overfor de
nævnte seks brødre for enhve r forpligtelse, de i den anledning måtte
pådrage sig. Efter at regninge rne var
udarbejdet og tilbud på byggeriet
var approberet, gik man straks i
gang med byggeri og anskaffelse af
inventar. Der blev ofret meget
uegennyttigt arbejde på sagen. D er
eneste man ikke rigtig kunne blive
enige om var navnet. Men også dette lykkedes. M an blev enige om navnet »Burgundarholm«, der jo er det
olddanske navn for Bornholm .
T il at ansøge om fri brev og derfor
til at være de egentlige stiftere, valgtes følgende brødre:
Branddirektør Emil Bohn, Allinge, grosserer Johs. Ertmann, Rønne,
fo rretningsfører E .N . Engstrøm, Al-

Odd Feflow Palæet
i København.
Foto: Odd Fellow
Ordenen.
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OddFellow
01denem bygning
Krystalgade,
i Ronne.
Bygningen ejes af
broderloge ni'. 44
Burgundarholm.
SosterLoge m: 43
Klippen er lejer
i bygningen.
Til hojre: Nærbillede afdørpartiet.
Foto: Allan Rieck,
Bornholms
Tidende.

linge, malermester Peter Johannes
Lau, Rønne og endelig maski nmester Julius Stibolt, Sandvig. Stibolt,
Bohn og Engstrøm var genga ngere
fra foreningens stiftelse i 1904, men
to nye - nemlig Lau og Errmann var
kommet til blandt de ledende mænd
i logen. Emil Bohn blev valgt til
logens første overmester, men desværre blev han alvorlig syg og afgik
ved døden kort efter logens institution. Herefter udgjorde den fø rste
embedsmandsstab: Overmester Jens
West, undermester Christian Holm,
sekretær Viggo Glistrup, kasserer
Juli us Stibol t og skatmester Malthe
Olsen.
Oprindelig var det bestemt, at
logen skulle have været indviet i
august, men en murer- og tømrerstrejke forhalede byggearbejdet, og
fø rst den 16. september 1916 kunne
embedsmænd fra Storlogen for Kongeriget Danmark under broder
Storsire Petrus Beyers præsidium
endelig indvi logen i Rønne.
Loge nr. 44 Burgundarholm voksede hurtigt. Allerede efter et års virke havde logen 49 brød re, men vi
skal helt frem til 1933, før de
daværende lokaler blev for små, og
man gik i gang med at opføre den
bygning som i dag udgø r ordensbygningens facade ud mod Krystalgade.
Den nye bygnings bygmester var
arkitekt Mandrup Poulsen, København og dens entreprenø r bygmester
Johs. H ansen, Rønne. Logen h avde
på dette tidspunkt 82 brødre. Senere
er der foretaget enkel te ombygn in-
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ger, bl.a. er den oprindelige bolig på
1. sal inddraget i forbindelse med
udvidelse af mødelokaler og køkkenfaciliteter, men ellers er det den samme bygning, der foresat udgør
ordensbygningen i Rø nne.

DU SKAL PLANT E
ETTRÆ
Som nævnt tidligere i denne beretning, blev Odd Fellow Ordenen
allerede i 1851 på forslag fra storrepræsentanten for Indiana (USA)
broder Schuyler Colfax beriger med
en kvindelig del, der fra starten fik
navnet »Rebekkasøs tre«. I Danmark
blev den første Rebekkaloge nr. 1
»Caroline Amalie« stiftet den 3 . juli
188 1 i København. I 1963 installeredes den første Rebekkaloge på
Bornholm, nemlig n r. 43 Klippen.
Det havde imidlertid ikke i årene
fo rud skortet på opfordringer til de
efterhånden mange brødre, især fra
de skifte nde storsirer til brødrene i
loge nr. 44, om at forsøge ar samle
nogle kvinder omkring en Rebekkaloge på Bornholm. D et var ikke
umiddelbart nogen let sag, og først i
1960'erne kom der gang i sagen,
takket være fø rst og fremmest broder Svend Olsen fra loge nr. 44 Burgundarholm. I foråret 1962 var man
nået så langt, at seks brødre fra loge
44 sammen med seksten damer, der
for en stor del var ægtefæller til
brødre, rejste til København, for ae
blive indviet i Rebekka-graden i
Rebekka loge nr. 37 Våren.

Men en ting var at rejse til København for på højtidelig vis at blive
indviet i Odd Fellow Ordenens venlige og hjertevarme miljø, en anden
ting var ae komme hjem til Bornholm for at påbegynde det hårde
arbejde det va r at skabe forudsætningerne, herunder ikke mindst de
økonomiske, for en Rebekkaloge på
Bornholm. Men alle var helt klar
over, at der skul le smedes mens jernet va r varme, og med søster Solveig
Lind som den entusiastiske frontfigur gik de indviede søstre i gang,
stærkt støttet af de indviede brødre,
især brødrene Svend Olsen, Valdemar Pedersen og Svend Erik Lind,
der var henholdsvis eksmester, overmester og undermester i loge 44.
Det lykkedes på knapt et år at blive klar til at danne loge, og dagen
fo r institueringen af loge nr. 43
Klippen i Rønne blev fastsat til lørdag den 16. feb ruar 1963.
Institueringen af logen blev fore taget af embedsmænd fra Storlogen i
København. Festligheden overværedes desuden af et stort antal o rdenssøskende fra moderlogen i København, san1t af et større antal tilrejsende gæster fra landets øvrige loger.
Efter institueringen blev to nye
bornholmske medlemmer optaget.
D agen sluttede med en festmiddag
på Dams Hotel i Rønne.
Rebekkaloge nr. 43 Klippen har
lige fra starten haft hjemsted i
ordensbygningen i Krystalgade i
Rønne. Logens første ledelse bestod
af: Fru Solveig Lind, fru Anna

O lsen, fru Birren Ped ersen, fru Gunna Borg og fru Mille Olsen.
Rebekkaloge nr. 43 Klippen hedd er nu, Søsterloge nr. 43 Kl ip pen.
Ændringen skyldtes et ønske fra
O rdenens søsterside om at udrydde
d en misforståelse, såvel indenfor
som uden fo r Ordenen, at brødrene
havde en Odd Fellow Orden og
søstrene en Rebekkaorden. Det rigtige er, at der er en Orden, Odd Fellow O rdenen, og den består af såvel
søstre som brødre!
Søsterloge nr. 43 Klippen er støt
og ro ligt vokset og tæller i dag
omkring 75 medlemmer. D et humanitære arbejde har gennem alle årene
haft en meget høj p rioritet hos de
bornholmske søstre. Stor har opfindsomheden og fo retagsomheden
været for at skaffe penge til logens
Klippefond, som gen nem logens 40årige virke har doneret beløb på
omkring 1 million kroner. Arbejdet
med at skaffe penge til fonden er tillige en stærk drivkraft for kam meratskab og venskab søstrene imellem, som nok er noget helt specielt
for kvinder.
Solveig Lind skriver afslutningsvis
i sit historiske tilbageblik »Rebekkaloge nr. 43 Klippen 1962- 1995« :
»Men alt drejer sig ikke om penge,
slet ikke. Forhåbentlig har alle mod-

raget så meget og forstået, at vi lever
et forpligtende liv, så vi går ud og
udfører vort daglige gø remål til glæde og gavn for vore medborgere i
form af at besøge de syge og ældre,
tage lidt af deres ensomhed, være til
trøst i svære stunder. Man kan også
hjælpe forældre, som ikke selv magter eller forstå r at kl are dagliglivet
for deres børn«.

HANS NAVN VAR
ALBRET WOLFSEN
D en 30. januar 1982 institueredes
Loge nr. 11 2, Albret Wolfsen i
Nexø. Forberedelserne til dannelsen
af logen havde - i lighed med hvad
tilfældet havde været for de øvrige
loger på øen - varet i over 60 år.
Allerede i 1921 blev der oprettet en
Odd Fellow-forening i Nexø med
det fo rmål, senere at danne en loge.
Foreningens navn skulle være
Albret Wi.ilfsen . Navnet blev senere
ændret til Albret Wolfsen. N avnet
havde en god klang på Østbornholm, idet det var navnet på den frihedshelt, der sam men med to kammerater blev dræbt i fo rsøget på at
fo rhindre den svenske invasion af
Nexø i 1645. Den ulige kamp var
håbløs, og de tre tapre mænd faldt
ved Malkværnskansen, hvor der
senere er rejst tre mindesten.

Foreningens love og fo reningens
oprettelse i øvrigt blev godkendt af
Srorlogen, og det stiftende møde
blev afhold t den 8 . december 1921.
Til fo reninge ns første forma nd valgtes kaptajn Peter Dick.
Det første almindelige møde i foreningen blev afholdt den 30. december 1921. D et blev besluttet at holde møde den 1. og 3. mandag i hver
måned, undtagen i juni - august.
D ette fo rtsatte indtil 19. november
1943, hvor møderne m åtte aflyses
på grund af krigen .
D et fø rste mød e efter krigen blev
afhold t den 27. juni 1945. Men der
blev i den nærmest følgende tid kun
afholdt fl møder, idet Nexø lå i ruiner og alt var kaos.
I årenes løb havde fo reningen
mange aktiviteter. D er er afholdt
mange fester, bl.a. juletræsfester med
deltagelse af brødre med familie fra
Røn ne. Gennem en årrække afholdt
man julekoncerter i Nexø kirke,
hvo r halvdelen af overskuddet gik til
menighedsrådets uddeling til byens
tavse trængende.
M en der var lan gt igen før økonomien tillod oprettelse af en egentlig
loge i Nexø. Mange planer blev forelagt og atter d roppet. I 1968 køb te
man en stor grund på Rønnevej, der
udarbejdedes planer og ansøgtes om

Et logemøde består afet egentligt møde i selve logesalen
og et efterfølgende selskabeligt samvær i logens selskabslokaler. Her ses logesalen (f o.) og selskabslokalerne (f n.) i ordensbygningen i Krystalgade i Ronne.
Fotos: Allan Rieck, Bornholms Tidende.
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To Odd Feltow-pionem: Ægteparret
Svend Erik og Solveig Linds navne
dukker altid op i forbindelse med nye
initiativer og nye loger på Bornholm.
Odd Fellow Ordenen har utroligt
meget at taleke disse to mennesker fo1:
Svend Erik Lind døde i 1984, medens
Solveig Lind stadig er aktiv i Søsterloge m: 43, Klippen. Privatfoto.

tilladelse til et egentl igt byggeri,
men igen betød den manglende
økonomi, ar planerne måne opgives
og grunden sælges i 1978.
Det havde dog ikke været helt forgæves altsammen. I de år, foreningen havde ejet grunden, var grundpriserne sreget kolossalt, så grundens
værdi var blevet mangedoblet, og
foreningen stod nu med en sror pose
penge og med gode muligheder for
at slå til, når den rigtige bygning
blev til salg.
Igen blev der ser på bygninger,
bl.a. det nedlagte dommerkontor,
Aarsdale brugs og forsamlingsh uset
Vaddam, men først da Sparekassen i
1980 købte Centralhoreilet kom der
realiteter i drømmene. Centralhotellet var opført i 1912 som højskolehjem og var en af de få bygninger på
torvet i Nexø, der overlevede det
russiske bombardement af byen den
7. og 8. maj 1945.
Efter en grundig istandsættelse
blev bygningen overtaget af en
restauratør, der omdøbte den til
»Centralhotellet«. D en blev herefter
drevet som hotel og restauration af
skiftende ejere indtil 1980. Driften
og vedligeholdelsen af hotellet var
tilsidst blevet så ringe, at det var
umuligt at sælge som hotel. Hotellet
blev opdelt i fire ejerlejligheder, en
fo r hver etage. Førstesalen bestod af
fire hotelværelser ud til torvet og
andre mindre rum i forhuset. I baghuset var der et selskabslokale (kaldet »N r. 1O«) og et stort uudnyttet
tagrum. Et udvalg fra foreningen
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besigtigede lokalerne i oktober
1980, og man indså straks, at her
var mulighed er for at indrette både
logesa1 og selskabslokaler. Der blev
lavet tegninger - ligesom tidligere af
broder Kresten Fink - og de nødvendige tilla delser blev indhentet.
Ejerlejligheden blev købt i sommeren 1981. Man kunne nu komme i
gang med a t indrette lokalerne til
loge.
D et blev en meget travl tid for
brødrene. Det meste af sommeren
og hele efteråret arbejdede næsten
alle brødrene mindst en aften om
ugen og hele lørdagen med at
ombygge lokalerne. Alt arbejde i selskabslokalerne blev udført af brødrene. H eldigvis var der håndværkere
imellem, men der var rigeligt arbejde til alle, der mødte op. D et var en
stor opgave, men det gav et fantastisk godt sammenhold. Opgaven
blev også løst, så vi bagefter kunne
være stol te over resultatet. Kun logesalen blev lavet af »fremmede« hå ndværkere.
Sideløbende med byggeriet kom
alle formaliteter med dannelse af
logen på plads. På foreningens m øde
den 4. maj 198 1 blev logens første
embedsmænd valgt, nemlig: Overmester Kresten Fink, undermester
Jørgen Tørnstrøm , sekretær Mogens
Kofoed-H ansen, kasserer Mogens
Johansen og skatmester Erik TorpHansen. Logens første fungerende
eksmester var Svend Erik Lind, der
var overgået fra moderlogen, loge nr.
44 Burgu ndarholm. Senere valgtes

to storrepræsentanter, n emlig Svend
Erik Lind og Valdemar Pedersen
(også fra moderlogen). I sam råd
med Storlogen blev lørdag den 30
januar 1982 fastsat som indvielsesdag. Nu h avde man virkelig et mål
at arbejde frem imod.
Broder Svend Lund Pedersen blev
bedt om at skrive en logesang. D en
blev færdig i løber af efteråret og er
fortsat fast afslumingssang efter
hvert møde i logen. I løbet af efteråret sporedes en vis træthed blandt
de hårdt arbejdende brødre og en vis
nervøsitet for, om vi kunne nå at
blive færdige til tiden. M en med en
ekstra indsats af brødrene og ved
hjælp af betal te håndværkere ril
ombygning og maling af logesalen
lykkedes der ar få alt klart inden den
store dag den 30. januar 1982 .
Om formiddagen var der indvielse
af logesalen. Om eftermiddagen
foretoges selve institueringen af
Loge nr. 112, Albret Wolfsen. Efter
institueringen fo retoges installation
af logens embedsmænd. Eftermiddagen afsluttedes med festloge med
damer. Om aftenen var der festmiddag på H otel Balka Strand med 92
deltagere. Festen afsluttedes med
dans. En meget stor dag, men også
en meget anstrengende d ag var overstået. En dag som ingen af deltagerne nogensinde vil glemme.
Siden institueringen er logen vokset støt og roligt. De første år gik det
fint med tilgang af nye brødre. I
løbet af de første ti år nærmede vi os
50 medlemmer, et antal, der dog

viste sig lidt vanskeligt at overstige.
Først fra 1997 må vi fastslå, at
grænsen på 50 medlemmer endelig
er oversteget, og vi er godt på vej
mod næste milepæl.
AT BÆ RE VED
T IL LOGERNES BÅL
H vis vi kort skal afslutte beretningen om Odd Fellows 100-årige
historie på Bornholm, bør det også
nævnes, at der på øen findes endnu
en institution, nemlig Lejrforeningen H ammershus. En lejr i Odd Fellow-forstand er en overbygning af
logerne, hvor brødrene og søstrene
kan opnå yderligere belæring
omkring Odd Fellows leveregler
m.v. med det formål »at bære ved til
logernes bål«. 50 brødre og 15 søstre
på Bornholm er medlem af sådanne
lejre, der har hjemsted i Odd Fellow
Palæet i København. Brødrene på
Bornholm har - på grund af den
lange rejse og derfor mindre mulighed fo r at deltage i lejrens møder dannet denne Lejrforeningen Hamm ershus, hvor der afholdes månedl ige møder vinteren igennem. I forbindelse med disse møder afvikles
ofte etiske foredrag om alt muligt,
og der er ligeledes i forbindelse med
den selskabelige del af møderne ofte
m usikalsk underholdning for delta-

ge rne. Foreningen blev stiftet for
snart 40 år siden, nemlig den 3 1.
marts 1965. D ens fø rste formand
va r igen broder Svend Erik Lind.
TO ELEVAT E THE
C HARACTER O F MAN
Odd Fellow Ordenens nuværende
Storsire H ans Pedersen skrev i anledning af ordenens 125 års jubilæum i
Danmark bl.a. følgende:
»I året 1994 stiftede medlemmerne af den danske del af den internationale Odd Fellow Orden en fond ,
der skulle tilgodese dårligt stillede
børn. Grundkapitalen ved stiftelsen
va r 2 mill. kr., og fonden ad ministreres i øvrigt under Dansk Røde
Kors. I 1996 stiftede san1me kreds af
danskere en fond, der skulle hjælpe
mennesker til at tilbringe deres sidste rid på et Hospice, subsidiært til
at uddanne hospicepersonale, eller
til at indkøbe udstyr til H ospices.
Grundkapitalen var ved stiftelsen 5
mill. kr.
Før de her nævnte tiltag har Odd
Fellow Ordenen i dette land ydet
andre bemærkelsesværdige arbejder
med humani tært eller kulturelt sigte.
Blot et par eksempler: I 1898 opførtes et spedalskhedshospital i Reykj avik i Island. I 1909 opførtes et
lignende hospital på De vestindiske

Ø er og i 1919 et hittebø rnshjem i
H ørsholm. I 1990 renoverede den
danske Odd Fellow Orden et børnehjem i det »nyopdagede« Rumænien
- nogle husker måske billeder af de
stærkt afkræftede og på alle måder
misrøgtede børn fra tv-udsendelserne dengang.
H vert år omkring den 26. april
do nerer ovennævnte, 14 .500 ganske
almindelige danske kvinder og
mænd, herudover ca. 1 m il!. kr. til
forskellige formål. En af disse årlige
donationer er en forskerpris på en
kvart million kr. Alt i alt yder Ordenens danske medlemmer humanitær
bistand på ca. 3 millioner kr. år efter
år, og det viser sig, at såvel forskni ngen, kunsten og nøden i det, vi ellers
betegner som et velfærdssamfund,
har brug for denne håndsrækning,
altid har haft det, og formentlig
altid vil h ave det. Glemte jeg at fortælle, at pengene tages op af egne
lommer? H er er ikke tale om uddeling af andres penge, uden at en
sådan fremgangsmåde i øvrigt skal
kritiseres. Modtagerne er sikkert lige
glade med, hvor pengene kommer
fra - bare de kommer!
N u vil læseren nok stille spørgsmålet: Hvem i al verden er disse
14.500 ganske almindelige danskere? Er der noget, der er forbigået

Det tidligere
»Centralhotel/et«
i Nexø.
OddFellow
Ordenens Loge er
i dagpå 1. sal.
I stueetagen
Nexø posthus.
Foto: ALlrm Rieck,
Bornholms
Tidende.
J UL PA BORNHOLM

41

Birte Norregaard Pedersen i Villa
Elekos have I 934 med legetøjshunden
Paffe, som blev ædt af
møllerens hund, Vappy.

eller er hestekøretøj luntende forbi.
Var der en lægebil, gik spekulacionerne straks om, hvem der nu var
syg, og den hele score begivenhed
indtraf, når den gule ambulance
med vajende signalflag og tudende
sirene svingede op ad Sygeh usvej.
Men det skete, ser med mine øjne,
alt for sjældent.
En dag om ugen kom der en fiskekone, som solgte fisk fra en lille
trækvogn. Brødbilen fra Limensgade Mølle kom ligeledes en gang
om ugen og gjorde holdt ved Kastelvejs udmunding i Søndre Alle lige
over for vores havelåge. Chaufføren
slæbte derpå en stabel lispunds rugbrød, der næsten tvang ham i knæ,
ned ad Kastelvej, hvor brødene sku lle leveres i diverse h use. Jeg gætter
på, at forsikringsagent, senere ejendomshandler Karl Hansen og hans
talstærke børneflok var scoraftagere.
Efter udført mission vendte chaufføren med rystende knæ tilbage til
brødbilen, der i farve og facon mindede stærke om er rugb rød. Køn var
den ikke.
Ind imellem kom også genboen,
møller Kj ær på Kastelsmøllen, tøffe nde af sted i sin gamle lastbil med
et læs melsække, der skulle leveres cil
aftagere inde i byen. D et har altid
stået for mig som en gåde, hvordan
det lykkedes mølleren ae få sit særdeles omfangsrige korpus klemt ind
bag rattet i bilens ejendom mel igt
høje og meget smalle, blåmalede
fø rerhus, der nærmest mindede om
bremsehuset på en jernbanegodsvogn.
Havde der været auktio n inde i
byen, kun ne man være sikker på, at
en mand ved navn Pauk, som boede
ude på Strandvejen, kom agende
hjemad i hestevogn med et kæmpe
læs af alskens ting og sager, som
ingen andre havde villet byde på, og
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som han så havde fået hammerslag
på for næsten ingen penge. Jeg har
fa.et fortalt, at hvis auktionen var ved
at gå i stå på grun d af manglende
bud, var der gerne en af de fas te
auktionsgæster, som råbte: »Hvor er
Pauk?« Og så dukkede Pauk op og
satte skub i auktionen påny. H vad
han gjorde med alle de mere eller
mindre besynderlige effekter, han
kom trillende hjem med, ved jeg
ikke helt nøjagtigt, men jeg hørte af
og til, at noge n havde købt dette
eller hin t hos Pauk.
Der var også to noble herrer, som
fo r alvor kunne fa folk op af lænestolene. »D en rykke og den rynde«
kaldtes de i daglig omtale. D e min dede stærkt om en datidig eddikereklame med en stor, ryk, sprød agurk
ved siden af en lille runken, indtørret stakkel. D en score var selvfølgelig syltet med d en eddike, der
reklameredes for. »Den rykke og den
rynde« fulgtes altid ad til fods, og
»den rykke« bar som regel en scor
mappe under armen. D e ro herrer
var pantefogeden og hans assistent.

Marie og Andreas
Petersen på Villa
Ekkos verandatrappe ca. 1930.

Hvem der var hvem, fandt jeg aldrig
ud af. D er blev kigget på klokken,
når de to passerede forbi fo r udadgående og igen, når de kom tilbage.
Ud fra den tid de havde været væk,
kunne man sådan nogenlunde regne
ud hvor på lag, de havde været henne, og så gik spekulacionerne om det
nu var den eller den, der var komm et i økonomisk uføre.
HONNETTE FOLK
I GEDI GNE VILLAER
Husene på Søndre Alle var beboet af
honnette folk. Nabolagets fornemste
h us var så afgjo rt Villa Stella Maris,
Søndre Alle nummer 43. Der residerede den daværende ejer af Colbergs
Boghandel, boghandler Knud Jørgensen i aristokratisk tilbagetrukkethed bag en høj, hvidkalket mur med
smedejerns gitterport. D et var et
hus, man passerede med tilbørlig
ærefrygt, medens man nysgerrige
skottede ind gennem portens tremm er i håb om at se mennesker eller
andre levende væsener. Det eneste
regn på menneskel ig tilstedeværelse,
jeg indtil for nylig har observeret,
var en bil inden for gitterporren.
Villa Margrethe, Søndre Alle
nummer 35 var også værd at se på.
H uset i sig selv var kønt, og så havde
der den ekstra kvalitet, at der lå en
løve på gelænderet ved husets veranda og skuede dovent ud over haven
og vejens trafikanter.
Søndre Alle nummer 59 var vejens
mest bemærkelsesværdige hus, som
nok kunne sætte fantasien i vilde
sv111g111nger. Vangeled, hed der. To

Vange/ed ca. 1990.
Foto: Bornholms Museum.

ældre søstre, Laura og Hansine Hansen, begge typografer og den ene tillige socialdemokratisk byrådsmedlem, boede der bag søjler og skodder, kviste, karnapper, verandaer,
gesimser, gesvejsninger og indmured e flaskebunde. Det var et hus, som
tiltrak sig megen opmærksomhed
både for de ts særprægede udseende
og dets eksemplariske vedligeholdelsesstand. D et må dybt beklages, at
dette morsomme og dekorative hus
efter søstrene H ansens død blev
offer fo r en så brutal vanrøgt, at det
i sommeren 199 1 måtte jævnes med
jorden.
Vejens livligsre sted var ubetinget
Kastelsmøllen, der som nævnt ejedes
af møller Karl Henriksen Kjær, kaldet H enrik Kjær. H an og hans kone,
Bolette, kaldet Letta, var et par rare,
ældre mennesker, som især udmærkede sig ved altid at have bolcher i
en lille dåse i køkkenet samt, at de
ejede en gammel håndtruklcen rulle
med stenballast, som vi fik lov at
rulle vores vasketøj på. For mig var
det en salig fryd at sidde oppe mellem stenene og blive rullet med frem
og tilbage, medens jeg guffede i mig
af fru Kjærs bolcher. D en kjærske
husstand bestod ydermere af en ung
tjenestepige og en møllersvend , der
som regel begge var parate til narrestreger, samt en stor gulbrun hund
af tvivlsom herkomst. Vappy, hed
han. H an var børnevenlig og
omgængelig - indtil han tilfældi gt
rendte ind i min store tøjhund på
bedstefars græsplæne. Da kom der et
rasende vilddyr op i ham, og i løbet
af ingen rid havde han totalt sønder-

revet mit legedyrs rræuldsfyldre flonelskrop. Til trøst tog mølleren mig
en tur med op i møllen. Normalt
måtte hverken jeg eller nabolagets
andre børn komme i nærheden af
møllen. Det gjorde nu ingenting.
Man kunne glæde sig over møllevingernes drejen, medens man legede i
den gamle, bagved liggende grusgrav, som senere blev omdannet til
friluftsteater.

ANEMONETURE OG
MILITÆRE OPERATIONER
Mange af husene gav logi fo r unge
sygeplejersker. Der fa ndtes på den
tid kun ganske ra sygeplejerskeboliger på Bornholms Amts Sygehus'
grund, og de var, så vidt jeg ved, forbeholdt afdelingssygeplejersker med
mange års anciennitet. De unge
sygeplejersker, som ikke kwrne bo
hjemme hos forældrene, måtte finde
husly andre steder, og i adskillige
huse var indkvarteret en eller flere
sygeplejersker, som pyntede i gadebilledet med deres hvide uniformer
med lange slør.
Mine bedsteforældre havde undertiden helt op til tre unge damer
boende, og min bedstefar, der ejede
en gevaldig stor syv-personers bil,
gjorde det med stor fornøjelse til en
tilbagevendende forårsrradirion ar
stuve så mange un ge hvidklædte
damer ind i bilen som muligt og så
trille af sted på »anemonetur« til
Sjælsmyr en stille aften, fø r solen gik
ned .
Mange af sygeplejerskerne var
»ovrefra« og skulle kun være på sygehuset i en kortere periode, før de

skulle videre til andre sygehuse for ar
»supplere«. Der var derfor en vis
udskiftning hele riden. Det skal også
nævnes, at sygeplejersker dengang
ikke måtte være gift, og dukkede der
en tiltrækkende mand op - meget
gerne en ung reservelæge - måtte
sygeplejersken opgive sin gerning til
fo rdel fo r manden.
En noget anderledes uniformeret
persongruppe dukkede op om efteråret og gav i nogle ra dage et opsigtsvæklcende og underholdende afbræk
i hverdagens trummerum, i hvert
fald for nabolagets børn. Det var
Bornholms Værn, som holdt efterårsmanøvre på Galløkken; og hver
morgen kunne man se forsva.rsberedte bornholmere, iklædt blå uniformer, komme taktfast marcheren-

Kastefsmoflen.
Foto: Bornholms Museum.
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S]rgeplejersker
slapper af

de fra bymidten og ud ad Søndre
Alle, hvor de ved kirkegården svingede ind mod Kastellet og Galløkken.
I mine ba rneøjne udgjorde de
militære opbud en p å samme tid
underholdende og imponerende
slagstyrke, som måtte observeres
nøjere. Heldigvis var Flemming
Sørensen en af mine lidt ældre legekammerater. Han var søn af officiant Sørensen og boede i det gamle
gule, nu fo rlængst nedbrændte fyrværkerhus ved kirkegården. Flemming måtte, i kraft af sin herkomst,
betragtes som fuldbefare n mili tærkyndig, og med ham som høj tråbende delingsfører deltog jeg og flere
andre små unger - i passende
afstand - i de militære operationer.
Det gav en drabelig appetit, dynger
af våde og snavset tøj samt et
opsigtsvækkende og alt andet end
salonfæhigt nyt ordforråd!
SELSKABELIGHED
En vis regelbunden selskabelighed
udfoldede sig mellem flere af beboerne på Søndre Alle. Mine bedstefo rældre, Marie og Andreas Petersen,
havde i de mange år som ejere af
Fredensborg været naboer og venner
med H ans og Hansine Rømer, som
boede på landejendommen »Pythuset« over for Lersøvej, samt med
Peter og Petra Lund, som drev landbrug på den ejendom som lå, hvor
nu Hotel Ryttergården er beliggende.
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N ogenlunde sam tidig beslutted e
disse tre ægtepar at påbegynde deres
otium som rentierer i nybyggede villaer på Søndre Alle. Ægteparret
Rømer blev i nummer 53 naboer til
mine bedsteforældre, og ægteparret
Lund slog sig ned i Villa Granly på
Søndre Alle nummer 7 1. Med til
vennekredsen hørte også ægteparret
Thora og Johannes Petersen, som
stadig drev aktivt landbrug på
»Saga«, som lå på Strandvejen num-

mer 1. Bygningern e er der endnu.
Disse ægtepar samt ægteparret Kjær
var selvskrevne gæster ved hverandres
mere markante mærkedage, men demdover mødtes damerne sammen med andre
ven.inder cil efi:ermiddagskomsammen
ved ruverse fødselsdage året igennem.
Det gik stilfuldt ti l efter et en gang
vedtaget mønster. Så snart da merne
havde indfundet sig og afført sig
deres frakker og de helt vidunderlige
hatte, som hver for sig var et opsigtsvækkende »modistisk« mestervæ rk,
lagde hver dame den fo rmidable
sum af en krone i en lille skåJ. D et
var fødselsdagsgaven. For de cirka
12 kroner, der som regel blev det
samlede udbytte, købte fødselaren så
selv en ønsket ting. M in bedstemor
købte gerne porcelæn.
Så gik man til bords og fi k serveret
fø rst en ko p varm chokolade med
fl ødeskum i; derpå blev kopperne
udskiftet, hvorefter der serve redes
kaffe i fine, blankpudsede sølverne
kaffekander, og bordet bugnede selvfølgelig af dejligt hjemmebag.
Efter kaffebordet satte damerne sig
ind i dagligstllen, hvor man, samtidig med at man broderede eller
hæklede (strikni ng var ikke comme
il faut ved slige lej ligheder), diverterede hinanden med de nyeste sladderhistorier (dem var der nu bekla-

Soldater på manovre. Foto: Forsvarsmuseet på Bornholm.

geligvis ikke så mange af), drøftede
sm ørpriserne og de nyeste kure mod
h verdagens dårligdo mme. G igt, for
eksempel, skulle på ubegri belig vis
kunne om ikke kureres så i hvert
fald bedres ved en ikke helt kl arlagt
anvendelse af kastanier!
Min bedstemor havde fødselsdag
den 12. oktober, lige i kastaniernes
h øjsæson, så jeg havde som regel flere store baljer fulde ude i bryggerset,
hvor damerne så inden afskeden ved
h alvsekstiden forsynede sig efter lyst
og behov. Jeg fik aldrig ar vide, om
kastanierne hjalp på noget som
h elst. D e mange, der blev til overs,
endte pø om pø i kalckelovnen, hvo r
de ri! min store fryd eksploderede
med høje knald.
BRUSPULVER
OG LOMMELÆRKER
M an gjorde også rejser sammen over
h aver. I august 1933 begav Marie og
Andreas Petersen, Peter og Petra
Lund med datteren Harriet samt de
fælles venner vognmand H .P. Holm
og fru Marie, (Storegade 28, senere
Søndre Alle 67) sig ud på en drabelig biltur over Sjælland, Fyn og op
gennem Jylland. Er bevarer postkort,
poststemplet i Randers klokken
03 .00 den 30. august 1933, fortæller, at selskaber efter et besøg på
Himmelbjerget overnatter i Randers, hvorefter turen fortsætter nordpå dagen efter mod endemålet Skagen, hvor man logerede på Brøndums Hotel i nogle dage. Der er
ingen tvivl om, at man »førte sig
fre nw og uden at kny betalte det,
der kos tede.
På den anden side måtte man
erkende sandheden i talemåden ,
»d en der spar', han har«. Og havde
man på den ene rejse ført sig frem
so m grever og baroner, måtte der på
den næste rejse spares, hvo r spares
ku nne.
Andreas Petersen og naboen H ans
Rømer drog sammen til København ,
hvor de shJle bo hos den enes gifte
datter og så ellers ud på sightseeing i
Kongens By - der va r vist også noget
med en udstilling?
Morgenmad og varm aftensmad
kunne de få hos datteren samt en
madpakke til fortæring ved frokosttid , så det kunne aldrig løbe op i de
store penge, selv om de selvfølgelig
betalte deres værti nde et passende

Dameselskab på Vilia Ekko. Siddende i forgrunden fra venstre: Letta Kjær,
Kastelsmolfen - Bina Nielsen, gift med sadelmager Cht: Nielsen, Sondergade Thora Petersen, Saga - Hansine Rome1; Sondre Alle 53 - Bageste række:
Siddende yderst til venstre med hat: Anna Seie1; søster til Marie Petersen, gift
med typografJohs. Seier, Almegade 37- stående: Petra Lund, Villa GranlyMarie Petersen, med hat, Villa Ekko - bageriejerJuline Sejer, Larsegade 18 Agnethe Sejer; svigerdatter til Juline - Magda Røme1; datter afHansine Romer.
Uuline Sejer var soster til Marie Petersens mand, Andreas Petersen, og enke efter
sleibsfører Hans Michael Seje1; som var fætter til Johs. Seier)

beløb i kostpenge. M en så var der
det med drikkevarer. Sådan en
madpalcke kunne jo godt være lidt
tør, hvis ikke m an havde noget at
skylle ned med. Men skulle man til
formålet købe hver en sodavand
hver dag i en uge, kunne det ligegodt løbe op i nogle kroner, og det
mente Rømer nu nok kunne gøres
billigere.
På markedet fandtes en vare, som
kaldtes bruspulver, vist nok med
frugtsmag. D et kostede kun nogle få
øre, og med en rigelig portion af
dette fortræffelige produkt i lommen behøvede de to gentlemen kun
at skaffe sig (evt. købe) et glas vand,
tilsætte et drys bruspulver, og voila sodavand til spotpris.
Men nu skulle man jo heller ikke
overdrive det der spareri. Da Lillebæltsbroen i 1935 stod færdig og
Odinstårnet i Odense var rejst, mente de gæve rejsende fra Skagensturen
i 1933 minus H arriet Lund, at tiden
var inde til en ny biltur. Efter overfa rten med 66-båden spiste man
morgenmad hos Marie og Andreas
Petersens ældste datter, fru Ellen
Bigum i Valby, og så startede man
derfra en søndag morgen og kørte
over Køge, G isselfeld Slot, Faxe,
Højerup Ki rke, Store H eddinge,

Vindbyholr og »ankom til Præstø
Klokken 8 - besaa Byen, drak The,
gik i Seng Klokken 9 112. Kørt 93
Kilometer«, fo rtæller Andreas Petersen i sin rejsedagbog.
I de følgende dage gik turen videre
med fæ rge til Møn - bro til Falster
- færge til Lolland - damper til Langeland - videre med færge til Tåsinge »ankom til Vemmenæs og kørte
til Bregninge Kirke, men glemte at
se den, kørte derfra til Valdemar Slot
og derfra til Troense og besaa de
gamle Bindingsværkshuse, kørte
derfra til Vindeby og fik Bitter og
ØL « Derfra gik turen med færge til
Svendborg - videre til Faaborg Assens - færge over Årøsund til
Haderslev - Aabenraa, »tog ind paa
Missionshotellet og spiste, gik ud og
saa paa Bye n, kom tilbage, Damerne
drak Kaffe, H errerne fik en Sjus og
gik i Seng« .
Halløjsa! Bitter og øl på T åsinge,
og sjusser på Missionshotellet(!) i
Aabenraa! Jamen missionshoteller
havde slet ikke spiritusbevilling. D e
har haft noget med i lommen, de
Jurifaxe, og det har i hven fald ikke
været bruspulver.
Turen gik videre til Tønder Møgeltønder, hvor
man
beså
Schackenborg Slot - Højer Sluser JUL PA BORNHOLM
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Gottlieb Støckel erhvervede i I 865
en lille ejendom på Kirkeplaclsen i Rønne, på det vestre hjørne afdet der nu er
Provstegade. Han blev gift
samme år med gæstgiver Lintrups
datter, en bornholmerpige fra Rønne,
men medfamilie blandt andet i Nexø.
Stereoskopbilledet må være taget fra
hans egen ejendom mellem I 865 og
187 4, hvor ejendommen Kirkestræde 2
blev bygget. Den toetages ejendom med
træer foran er »Hotel Rønne«.
Foto: G. Støckel.

ny opfindelse (kendt i Danmark fra
ca.1860) og det var fyldt med megen prestige at lade sig fotografere.
»G. Støckel«, som der altid står på
de gamle billeder, leverede fotografier, fø rst helfigursgengivelser i visirkortformat, senere også større fotos
med portrætter og opstillinger af
ægtepar eller familier, alt fotograferet
i atelieret på Kirkepladsen. Forretningen gik strygende, alle ønskede at
lade sig »udødeliggøre« ved hjælp af
den ny fotografiske metode. Man
skulle »støckles«, sagde man, når
man skulle foreviges hos fotografen.
Johan Støckel var ældste søn. Han
havde tre brødre og to søstre, som
alle voksede op på Kirkepladsen. I
1879 erhvervede familien en ejendom på Store Torv i Rønne; da var
fotografvirksomheden blevet så indbringende, at familien havde råd til
at etablere sig under de bedst tænkelige forhold .
Gottlieb Støckel var en flittig og

FotografYhr havde
arbejdet i Støckels
atelier i flere år,
inden han i I 888
til en favorabel pris
overtog atelier og
ejendom på hjørnet afStore Torv
og Antoniestræde.
Foto: Th. Yhr.
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meget benyttet fotograf Ikke kun til
portræt- og gruppefotograferin g, lige
så meget til fotografering i det åbne
landskab. H an fik omkring 1866 sammen med fotograf Johan Hansen
fra Nexø - til opgave at fotografere
øens bauta- og runesten for den
arkæologisk interesserede amtmand
Vedet. Hans landskabsbilleder er
kendte af historisk interesserede
bornholmere; der er naturligvis flest
af de tidlige turistbilleder fra H elligdomsklipperne, Hammershus, Jons
Kapel, Christiansø osv. Men det er
værd ar bemærke, at de ældste fotografiske billeder af Bornholm, ja, de
allerførste naturtro gengivelser, specielt fra Rønne, alle er set gennem
fotograf Støckels linse. Og hans
fotografering af øens seværdigheder
var tilsyneladende en indbringende
fo rretning i den gryende turismes
tid. Der var kun beskeden konkurren ce fra andre fotografer og det har
været en helt særegen undtagelse,

hvis en turist dengang havde sir eget
fotografiske udstyr med.
Gottlieb Støckel regnes af kendere
for en fremragende fotograf H an
var god til ar fange motiverne; datidens udstyr krævede stor akkuratesse
og omhu, hvilket i sig selv gjorde sit
til fotografiets høje kvalitet. Han
udstillede sine arbejder, hvor det var
muligt og modtog præmier på datidens industriudstillinger, 1870 i Napoli, 1877 i Amsterdam, 188 1 i
Rønne og 1885 i Nexø.
Johan Srøckel mindedes i sine
erindringer faderen som en streng
opdrager: »Foruden at prøve de rent
praktiske Færdigheder hos os, arbejdede han ogsaa paa at staalsætte Karakteren. Han indpodede i os, at en
»Mand« i Ordets bedste Betydning er
kun den, der respekterer sit givne Ord
lige saa fuldt som sin Underskrift.
Han lærte os, at Lykken i Livet bestaar i at føle sig tilfreds i den Stilling,
man selv har valgt, og han indprente-

G. Støckel besøgte Christiansø i årene 1885 - 1888, hvorefter han flyttede fra Bornholm. Her har han stået på
Frederiksø og set over mod Christiansø. Han har kunnet passere vandet mellem øerne på pontonbroen, som Jorst i 1912
blev udskiftet med den svingbro, vi kender i dag. På billedet er gengivet de fire medaijer han modtog, fra højre: Napoli
1870, Amsterdam 1877, Nexo 1885 og Rønne 1881.
de os, at det allervigtigste i Livet er,
ikke at jage efter andres Behag, men
at man stedse handler saaledes, at
man kan bevare Agtelsen for sig selv«.
I disse ord, denne livsholdning, som
vel er faderens, men fo rmuleret,
udtrykt og efterlevet af sønnen, Ligger vel noget af kimen til det ind
imellem problematiske liv, Støckel
kom til at leve. Han var retsøgende i
ekstrem grad, kunne nemt fø le sig
ydmyget og fo rurettet, var nærtagend e og havde vanskeligt ved at til passe sig og indordne sig i en m ili tær
karrieres rangsystem, såvel i D anm ark som i Afrika.
Forældrene døde i 1888 og 1889,
m oderen fø rst af tuberkulose, faderen blo t fa måneder senere efter at
h an havde bosat sig i København .
Jo han Støckel var da 2 1 år, de fem
andre søskende mellem 13 og 20 år.
FamiJien i Nexø, onkJen og kusiner-

ne, købmand Marcker og hans døtre, tog pigerne til sig; drengene var
aJlerede i gang med uddannelse og
arbejde; to af dem slog sig ned i
Altona. En bror og søster døde allerede fa år efter, måske af den sm itsomme tuberkuJose. En fætter, Ludolph Marcker, var emigrerer til
AusrraJien i 1887 og Johan Scøckel,
der i flere breve til sin onkel fortalte
om sine overvejelser og vanskeligheder, udbad sig dennes adresse, hvis
h an skulle få mulighed for at ko m m e så langt væk.
Jo han Scøckel havde, efter veloverscåec eksam en fra Statsskolen i Rønne, begynde en mili tær uddannelse i
København i 1886, og han påtog sig
naturligt som den ældste er ansvar
fo r sine søskende. Da ingen af børnene havde ønsket at overtage faderens forretning og erhverv, var efterfølgeren, Theodo r Yhr, aJ lerede ansat
i virksomheden. Efter fade rens øn-

ske overtog han den ti l en beskeden
pns og arven efter forældrene var
ikke stor.
CONGO
For en ung sekondJøjmant, uden
særlig formue, uden en indflydelsesrig fam ilie og med er ti lsyneladende
vanskelige sind og dertil et iltert væsen som kunne være svære at styre,
så fremtiden ikke aJ for lys ud. Tre
gange, i 1888 og i august og december 1890, havde han faet en militær
straf for »Vold m od en Undergiven «
og »ukorrekt Optræden«. Men dygtig var han, m yreflittig, med en fotografisk hukommelse og kJæbehjerne,
der gjorde ham til noget af et sprogligt geni. Men aJligevel - selvfølgelig
- vanskelig at indplacere i det mi litære geled. Dertil var arbejdsløsheden uhyggel ig stor dengang. I 1890
havde Scøckel forgæves søgt civilt
arbejde i København.
}UL PA BORNHOLM
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Fotogra/Støckels børn, Georg, Emil,
Henry, Marie og Jenny med Johan
Støckel i centrum, fotograferet i
faderens ateliei;formentlig i 1887,
hvorJohan blev udnævnt tiL
sekondlojtnant.

Et forhold til en ung bondepige på
Sjælland fik konsekvenser. Om h an
vidste der eller ej, er m an usikker på
i familien, han omtalte det aldrig;
men en dreng blev født omkring
1890 og Johan Støckel blev ud lagt
som fader. Drengen blev sendt til
Australien i konfirmationsalderen uden der dog tilsynelade nde var
nogen fo rbindelse til fætteren i
Australien - og der har familien
Srøckel efterkommere den dag i dag.
Da Johan Srøckel i 1891, efter
længere rids ansøgn ing, fik mulighed
for ar lade sig hverve som officer i
den belgiske kong Leopolds private
Uafhængige Congostat, så det - i
vo re øjne - ud til ar være den
berømte ap pelsin i en tu rban . En
enestående mulighed for en fattig
ung mand, der tilsyneladende havde
Aere grunde til ar kom me væk fra
Danmark. I november 1890 sk rev
Srøckel ril onklen i Nexø og fortalte,
ar han havde søgt Congostatens tjeneste; han havde, skrev han, oplever
ar »se hele sit Livs skjonneste Drom

slaaet til jorden, død og magteslos for
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stedse« - dramatiske ord, måske hentydede han til den m ilitære løbebane
der blev afbrudt, vi ved der ikke.
D en udvej h an i sin fortvivlelse greb
til, liver som lejesoldat i Congo,
omtaler han i brevet som »en pænere

Form for Selvmord. Af alle de Lieutenanter, der er dragne derned, havde
nemlig, den Dag Tanken opstod hos
mig, kun to kunnet udholde det forfardelige Klima; i gaar kom der
KundgjoreLse om, at Lieutenant Øst
var død, nu er der kun en tilbage«.
Johan Srøckel ko m til ar gøre tjeneste i Congo i ro perioder. Første
gang som ganske un g m and fra
189 1 ti l 1894 i den vestl igste del af
Congofrisracen mellem kystbyen
Banana og daværende hovedstad
Boma; det blev en sto r oplevelse,
med deltagelsen i »krigen i Mayombe« i 1892 som højdepunkter. D og
var det en n æsten u bærlig skuffelse
for Srøckel, at d et ikl<e lykkedes for
ham ar komm e til det indre af
Congo ; længe re sygdomsperioder
gjo rde ham uegnet til er liv i der

centrale, ækvatoriale Congo. Men
knap 10 år senere, fra 1903 ri I 1904,
fik han mulighed for at rage til
Congo igen, denne gang va r bestemmelsessteder Karanga nær »Afrikas
ryg«, og ansættelsen var so m »opdagelsesrejsende«. Han var blevet premierløjtnant i 1896, men også gift
og far. Men han havde endnu en
gang modtaget en militær straf for
grov opførsel og det komb inerer
med økonomisk hårde rider og en
endnu urilfredssriller opdagelsestrang efter første congo rejse, fik h am
til ar prøve lykken en gang til.
M en Srøckel havde stadig sir temperamentsfulde væsen , sin imponerende stædighed og kompromisløse
holdning ri! ret og urer imod sig.
D erfor måtte alt gå galt specielt i der
kor rupte, leopoldske congosystem .
Ikke uden sværdslag lod Srøckel sig,
på eger ini tiativ efter knapt er års
rid, løse fra sin ko ntrakt med Congofristaren og rejste tilbage til Eu ropa - efter ene m and m ed kun fa
afr ikanske bærere ti l hjælp, ar h ave
gennemkrydser der afrikanske ko nti-

nent på tværs, fra Atlanterhavet i
vest til Chinde i Mocambique i øst.
M ed tog, damper og især til fods. En
imponerende bedrift.
Støckels indsigt i forholdene i
Congo »forfulgte« ham. Mere end
fire år havde han opholdt sig i Centralafrika og dertil havde han formået både i skrift og tale at videregive sine er faringe r. I Werchneudinsk i
Sibirien, hvo r han året efter befandt
s ig, nåede et brev ham fra udenrigsministeriet. Man havde brug for et
godt råd ved etableringen af en konsulstilling i Congo; hvor skull e en
kom mende konsul være bosat?
Støckel svarede: »Højvelbaarne H r.
Kammerherre Vedel. Jeg har i dag
modtaget H1: Kammerherrens Brev af
1914, hvilket har flakket om paa
Krigsskuepladsen, før det endeligfandt
mig he1~ og jeg skJmder mig de1for
med at svare, at efter min Mening er
der kun en eneste By i Kongostaten,
hvor en Konsul vil kunne gore sine
Landsmænd fuld Nytte, og det er Leopoldville«. Støckel tilbød sig med
yderligere råd, når han vendte tilbage ri! D anmark.
Congo forblev der helt store eventyr i Srøckels liv. Det var oplevelsern e i Congo han altid vendte tilbage
til i sine erindringer og in rerviews,
og der var de fornemme og veldokum enterede samlinger, han bragte
med sig fra Congo og som han
skænkede til Nationalmuseer (selv
om Bornholms Museum havde ud-

Iklu lwn rejsen
tvters gennem
Afrika, men også
turen i skib langs
Afrikas ostkyst i
Det indiske Ocean
var en stor
oplevelse. Stockel
besogte både
Zanzibai; Dar es
Salaam og Tanga
p å gnensen til
daværende Engelsk
Østafrika.
Billedet her er fin
den gamle Stonetown på Zanz ibm;
med de karakteristiske smalle
gader, et syn, man
kan opleve den dag
i dag.

trykt sin store interesse), som i dag
er m ed til at markere Støckel som en
vigtig indsamler af congo-etnografika. Hans beskrivelser af en hvervet
soldats tilværelse i kong Leopolds
uafhængige Congostat er af betyde1ig historisk værdi og blev allerede

udnyttet i samtiden af Congostatens
store danske portrættør, oberstløj tnant Jenssen-Tusch.
SIBIRIEN OG MANCHURIET
Støckel va r tilbage i Danmark igen i
sommeren 1904. Dengang havde

Fotografiet fi"fl
sejladsen gennem
Suezleanalen viser
en flok kamele1;
som fittgtes over
kanalen ved
Kan tara.
JUL PA BORNHOLJ\!I
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Blot syv måneder
i Rusland og
Sibirien etter
Manchuriet, fra
marts til oktober,
blev det til Men
en stor samling
stereoskopbiLLeder,
især fra byen
Werchneudinsk
(fra 1934 ULan
Ude) på den østlige
side afBaikaLsøen,
fortæffer lidt om
opholdet de1; specielt arbejdet med
opførelsen afet
hospital. Formentlig er de mange,
ikke affe lige gode
stereoskopbiffedn;
Støckels egne;
måske havde han
taget sin fars gamle
stereokamera med
på den Lange rejse
med den transsibiriske jernbane.
Om togvognen på
biLLedet skrev
Stockef: »Soldatertransport paa den
sibiriske Bane
under den Russiskjapanske Krigfotograferet Sommeren
1905 paa Werchneudinsk Station i
Mandshuriet. Der
var 40 Soldater i
hver Vogn, 1 0 til
venstre og 10 til
højre dels paa
Gulvet dels paa
Hylden«.
Det midterste billede viser rejsegilde
på det hospital i
Werchneudinsk,
som Stockel havde
filet til opgave at
opføre.
Det nederste biffede viser en russisk
jernbanemands
bolig i Manchuriet. I København er
biffederne fremkaldt og monteret
hosfotograf Peter
Eifelt.
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Danmark megen kontakt og samhandel med Rusland, muliggjo rt ved
den danske prinsesse Dagmars ægteskab i 1866 med den senere (fra
1881) russiske zar Alexander III. I
1896 mistede hun sin mand , men
enkekejserinde Maria Feodorowna,
som D agmar blev kaldt efter at hun
var blevet zarina, var sin søn,
Ruslands sidste zar, Nicolaj II, en
begavet støtte og med hende som
protektor lykkedes der for mange
danske at skaffe sig adgang til og
arbejde i Rusland.
Støckel blev hvervet som officer i
den russiske hær, som fra 1904 var
engagerer i krigen mod Japan. D er
gik russerne dårligt, japanerne va r
overlegne; Srøckel nåede frem sidst i
marts måned 1905, lige efter de russiske landstyrkers n ederlag ved byen
Mukden; også de n russiske flåde
blev tilintetgjo rt. I august blev der
indledt en fredskonference i USA
under præsident Theodore Roosevelts ledelse. Resultatet blev, at bl.a.
Port Arthu r ud for Ki na blev afgivet
til japanerne og at Rusland forpligtigede sig til at røm me Manchuriet.
Freden blev w1derskrevet i september 1905.
Johan Støckel var blevet attacheret, tilknyttet, et kommando af den
kejserlige livgarde. H an var chef for
»Echelon N r. 710« (et kommando
soldater) og havde fået ri ! opgave at
opføre er lazaret bag fronten i Manchuriet. Men allerede i juni måned
ophørte de fleste operationer, hvilket
dels skyldtes krigsudviklingen, dels
de klimatiske forhold. Regntiden
begyndte i de fø rste dage af juli, floderne svulmede op og vejene omdannedes til et bundløst morads.
Temperaturen sreg ri! omkring 40
grader og wnuliggjo rde marcher om
dagen. Støckels echelon byggede hospital i Werchn eudinsk, en stationsby på den transsibiriske jernbanestrækning. Han havde tidligere besøgt byen Tankhoi, som ligger lige
syd for Baikalsøen; her havde han
bl.a. forograferer byens hospital.
Mange af Srøckels stereoskopbilleder
viser russere på vej ril eller fra kan1ppladsen i togvogne. I oktober blev
han hjemsendt.
I vinteren 1905 var Srøckel tilbage
i København. Krigen var slut, opgaven løst. Han havde - ligesom i
Congo - været ramt af sygdom; er

På kortene er indtegnet
Johan Stockels rejser; dels til
Congo i Aftika 1891-1894
og 1903-1904, dels til
Sibirien/Manchuriet 1905.
Kortene er fra Bohr og
Hassager: Geografi med
Atlas, Kbh. 1895
og Sa!monsens Leksikon,
Kbh. 1915.
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Oplevelser ved at være
et offentligt mandfolk!
Overlærer ved Østermarie Centralskole LARS TROLLE er en glimrende formidler og - i bedste
forstand - popularisator afnaturvidenskabeligt stof Det kan næsten alle bornholmere, der
hver dag ved morgenbordet gennem syv år fulgte »Trolles almanak«, skrive under på.
På de folgende sider kan det opleves, at han er i stand til at over.fore sin fortrolige sprogtone
fra det talte til det skrevne. js.

I syv år havde jeg mit eget program
på Bornholms R adio. Det hed
»Trolles almanak« og blev sendt kl.
06.25 og kl. 08.25. I de fø rste rrefire år kom det på alle årets dage,
juledag og nytårsdag inkluderet, i de
sidste år var det kun på hve rdage.
Med et sådant sendetidspunkt
blev programmet hurtigt en del af
fo lks morgenritual. Man vidste at
når man havd e hørt på mig i de 3 112
minut det varede, så kunne m an nå
at
ungerne rettidigt i børnehaven
osv., og udsendelsen blev meget
aflytter.
Programmet handlede om hvad
der skete derude i den bornholmske
natur. Jeg lavede arbejdet siddende
med en båndop tager derhjemme i
hønsehuset, og folk syntes det var så
hyggeligt at høre hønsenes kaglen i
baggrunden og hanens gal. D et sidste fik en m and ti l at ringe til mig og
sige: »Jeg kan høre du har en gul
Orpington ha ne« Og det var rigtigt,
og jeg blev imponeret over den
expertise han lagde for dagen .

ra

Radioarbejdet kunne sommerdage
klares i haven hjemme på Saltunavej.
Foto: Halfdan Ti·olle.
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Da vo res store, gam le rare hane et
par år senere gik hen og døde efterlod han et savn i programmet fordi
folk manglede lyden af en galende
hane. Men en lytter sk ænk ede os en
ny han e, som imidlertid efter et par
dage angreb min kone h ver gang,
hun gik ind i hønsehuset, så dens
karriere blev ko rr.
Jeg plejede at lave en uges udsendelser af gangen og selvom jeg aldrig
har lagt skjul på at det var båndede
udsendelser, så var der en del lyttere
som troede, at det var direkte.
Det fik en ældre dame i Pedersker
til at ringe mig op en søndag m o rgen kl. halv syv. Hun vidste jo at jeg
var oppe »fordi hun havde jo lige
hø rt mig i radioen«, og hun blev
meget forbavset da min kone kunne
fo rtælle hende at jeg lå og sov på m it
grønne øre. Nå, men hendes problem var at hun lige h avde mødt en
meget stor græshoppe ude på sin
græsplæne. Og nu vidste hun jo fra
bibelen, at græshopper var en af
Ægyp tens syv plager og »skulle hun

nu gå ud og slå den ihj el?« Det fik
jeg hende tal t fra.
Udenfor radioen er ma n jo anonym så længe man kan holde sin
mund lukket - det er straks noget
andet, hvis man også giver s ig ti l at
optræde i fjernsyne r.
I tidens løb har jeg modtaget
tusind vis at opringninger fra folk,
som h avde fu ndet et elle r andet dyr
og hvad kunne det mon være? Og så
er det man skal prøve at gætte sig ti l,
hvad det er folk har fundet eller set.
Som regel er det alm indelige dyr,
som folk bare ikke lige har set før,
men det hænder også at folk finder
virkelige sjælden heder.
Såled es havde jeg i årevis eftersøgt
dødningehovedet, som er den største
natsværmer, man kan finde i D anmark. Den er egentlig hjemmehørende omkring Middelhavet, men
de n fl yver fantastisk godt og med
lange mellemrum når den frem til
Danmark, hvor vintrene er for h årde
til at sommerfugle n kan leve her fast
men o m sommeren kan den sagtens

--

LARS TROLLE
BIRGITTE RUBJEK

være her. Og i (idens løb havde jeg
fået præsenteret mange ligustersværm ere som dødningehoveder, men
dyret havde jeg endnu ikke fundet.
Så en dag ringede en fisker fra
Aarsdale og sagde, at der sad to dødningehoveder i parring ude på plankeværket. »Fint«, sagde jeg, »jeg er
der om et kvarter«. »Nå, nej«, sagde
fiskeren, »det var altså i går og nu er
de fl.øjet«. Så gik det bedre et par år
efter. En mand fra Hasle ringede og
fortalte at han under kartoffelopgravning havde mødt en kæmpestor,

Lars Tralle
er forfatter
og medforfatter
til flere bøge1:
Her ses den seneste
i anden udg.
232 s. 2003.
Gads Forlag.

plastikgul larve. Og jeg vidste jo at
dødningehovedernes larver lever af
planter af natskyggefamilien, så jeg
nåede frem til H asle på rekordtid.
Og ganske rigtigt - jeg blev mødt af
en fin dødningehovedlarve. Jeg
tænkte, at der måske kunne være fl.ere og det lykkedes at finde endnu en
larve.
Samme dag blev de to larver
anbragt i et terrarium med fugtigt
sand og uden tøven gik de i jorden
og forpuppede sig. To måneder
senere klækkede to perfekte dødnin-

gehoveder og da d enne sommerfugl
er den eneste, som kan sige noget, så
optrådte de i Bornholms Radio med
deres fine piben - vist anden gang i
verdenshistorien - førs te gang var 25
år før på BBC. D en oprindelige finder fik de( ene eksem plar, mens jeg
selv beholdt det an det.
Var dødningehovedet et stort og
sjældent dyr, så var dværgspidsmusen til gengæld meget lille. En voksen dværgspidsmus er kun ca. så stor
som de to yderste led på en lillefinger. Fra gammel tid var dyret kend t
fra Paradisbakkerne og en død
dværgspidsmus var blev fundet på
H ammerknuden, men vi vidste
ikke, om det var udbredt overalt på
øen.
Så jeg efterlyste den i en række
programmer og bad fol k om at sende døde eksemplarer til mig i en
alm. kuvert. Det gav ma nge oplevelser - også for postvæsenet. Det skete
nemlig ikke helt sjældent, at fol k
sendte mig en død m us en fredag
eftermidd ag. O g efter en weekend
på et varmt postkontor var musene
ofte meget, meget døde - så døde at
postbudet var nødt til at køre rundt
med åbne vinduer for at holde stanken ud. Til postvæsenets ros må jeg
sige, at det kun to gange blev for
meget og jeg blev bed( om selv at
afhente min post på postkontoret.
Og så viste bornholmernes indsats at
dværgspidsmusen var udbredt over
hele øen - kun fra Balkaom rådet
mangler endn u en død dværgspidsmus. Alle m usene blev i øvrigt,
uanset tilstand, frosset ned og afleveret til Zoologisk Museum i København.
En familie i Rønne ringede en dag

Natsværnieren. Dødningehoved.
Gengivet efter Vilh. Bergsøe: Fra
Mark og Skov.
Billeder aflnseleternes Liv. 1916.
}UL PA BORNHOLM
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»Den sorte enke« tegnet afforjåtteren.

og bad mig komme med der samme
- jo nede i deres kælder sad der
»noget« og tirrede frem bag et af varmerørene og de turde ikke selv gå
derhen. Og så måtte jeg jo køre derud og fra den fjerneste ende af kælderen blev der peget på der fo rmastelige »noget«. Jeg gik så derhen og
hev i det som visre sig at være en
mågevinge, som familien selv havde
stukket derned engang for læn ge
siden. Nej, hvor var de flove - nu
havde de tilkaldt eksperten fra
Langtbortistan, men samtidig lettede over at det ikke var et farligt dyr.
O g en familie i Nexø ringede og
fortalte, at de havde en fa rekylling,
som løb rundt i stuerne og pippede.
De kunne tydeligt fornemme at
lyden flyttede sig. N u var den til
sidst blevet lokaliseret til snavsetøjskurven, som de så resolut havde sar
ned i badekarret for at ikke fårekylli ngen skulle undslippe. Og ville jeg
ikke være venlig at komme og fj erne
skadedyret for dem ?
Venlige forespørgsler vil man jo
gern e efterkomme, så jeg kørte til
Nexø. H er fiskede jeg snavsetøjet ud
af kurven i badekarret og hel t ned e i
bunden af kurven lå så røgalarmen,
som jo giver et fårekyllingelignende
pip fra sig når batteriet er ved at
løbe ud. Familien havde fuldstændig
glemt at de havde en røgalarm. Jeg
havde faktisk, fø r jeg kørte, spurgt
om de havde en sådan, men det havde de benægtet på det besremteste.
Hvad røgalarmen så lavede i bunden
af snavsetøjskurven var der desværre
ikke rigtig nogen fo rnuftig forklaring på.
I Hasle holder en flok unge mænd
til i den ga mle klinker og chamottestensfabrik. D e har en fo rening som
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hedder »American Cruisers, Bornhol m « og de importerer store biler
fra U SA. Blandt andet havd e d e
importeret en Cadillac fra Sacramento. Den stod klodset op på
værkstedet og nogle børn bemærkede en masse edderkoppespind fra
bilen og ned på jorden i lodrette tråde. Jeg blev tilkaldt og kunne konstatere, at der boede adskillige sorte
edderkopper med en timeglasformer
rød tegning på bugen. D et var så
sorte enker som havd e sneget sig ind
i land et gemt i de mængder af hulnun, som der findes i en stor bil.
Amerikanerne regner den selv som
verd ens farligste edderkop, selvom
der findes nogle i Australien som er
ligeså farlige. Nå, men bilen blev
indh yller i plastik, der blev sprøjtet
med rigelig insektgift, og ud dryssede 14 døde sorte enker og det burde
så h ave været enden på den historie.
Men ikke for befolkni ngen i
Sorrhat-Muleby som så edderkopper
alle vegne. Således ringede en dame
til Falck og bad dem spule hendes
madurtehave væk, fordi hun h avde
set en lille grø n (og fuldstændig
uskadelig) edderkop og sådan en
havde hun aldrig set før. O g Falck
ringed e så til mig og bad mig prøve
at tale damen til rette, h vilket også
lykkedes - om end med besvær.
D e mange opringninger - op til
ti-tolv om dagen - vidner om en
meget stor interesse blandt bornholmerne for deres natur. O g folk er
positive og interesserede i 99,9% af
tilfældene.
Men der er selvfølgelig und tagelser.
En dame fra Rø nne ringede en
søndag eftermiddag og jeg skulle
komme med det samme. Ude på

hendes husvæg sad der er meget
mærkeligt dyr. Det havde intet
hoved. Da jeg indvendte, at så m åtte
det jo være død t, så fik jeg at vide at
nej, det var spillevende. D et havde
fire ben og et par tydelige svævevinger. Jeg spurgte så om det var et insekt, fo rdi så måtte det have seks
ben og ingen insekter er svæveflyvere. Men jeg blev klogere - hendes
dyr va r et insekt med fire ben. Og
kom jeg så med det samme?
Forelagt tre så umLJige oplysninger (intet hoved, fire ben og svævevinger) sagde jeg at det ville jeg ikke,
fo rdi jeg havde andre planer for min
søndag eftermiddag, og jeg har ikke
altid en va rm bil og en chauffør
stående klar.
Der gjorde damen fi_J dstændig
rasende. »M age til uopdragen opførsel har jeg dog ikke fø r været ude
for« - osv osv - og efter at have giver
mig det glatte lag i en rum rid knaldede hun røret på. O g for at der
ikke skulle være løgn ringede hun
mig op en halv time senere og skældte m ig ud igen, hvorefter hun knaldede rø ret på fo r anden gang.
H eldigvis er den slags opringninger meget sjældn e. Som regel er folk
uhyre hjælpsomme og venlige. Således havde jeg engang forelsket mig i
en særlig hønserace, som hedder
»skånske blommehøns«. Og jeg havde forgæves eftersøgt dem i D anmark og det fortalte jeg så om i et
almanakprogram. Samme dag blev
jeg ringet op af en bornholmer, som
boede i Sydsverige, og han ville da
gern e væ re behjælpelig med at skaffe
nogle blommehøns. Så et par måneder senere kunne min kone og jeg
hente vores store kyllinger i Sverige,
og mine skånske blommehøns går
stadig i skrivende stund derude i
hønsehuset og klukker hyggeligt.
D et har været dejligt at lave mine
almanakprogrammer og folk fortæller mig stadig at de savner det daglige naturh istoriske input - selv når
jeg talte om edderkopper, rotter og
den slags, og morgenrutinen har
ikke siden været helt den samme.
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Folk vi husker
Portrætter affødte og førde bornholmere
afgået ved døden i perioden
1. september 2003 til 31. august 2004
Henvendelser om denne rubrik kan rettes til:
jens Sørensen, H aslevej 16, 3700 Rønne, tlf. 56 95 3 0 72

Erik A11de11e11, Svanekegade 19,
Aakirkeby Bagersvend. Medlem af
hest. for Aaker-Aak. Jagcf. 1991-99.
ÆresmdL i AaJF. fra 1999. Frm. for
Badm. Afd. 1988-94 og 1996-99.
6.april 1933 - 19.april 2004.

Svend Ange Borg, 13røndshøj 7,

jorgeu Cnlge1; Gudhjem.

Alfi·ed Skovgnnrd Dt1111,

}01gen Dnm, Øsccrled 42, Aakirkeby

Anæsth esioverlæge ved Bornholms
Cencralsygehus 1963-1972.
Se i øvrige • Klippeøens kvinder og
mænd•. 2000.
19.nov. 1926 -5.dec. 2003.

$mallesund 23, Rønne. Gårdejer.
Tidligere G ildesgård, Nylars.
Æresmedlem af Gildcslaugec i Nylars.
22.dec. 1917 - 3.juli 2004.

Bagermester 1962- 1990. Form. Bh.
13agermescerfor. l 984-90. Æ resmdl. i
Ccncralfor. Medstifter og Æ resmedlem af Bh. Musikamarørers ork.
30.sept. 1927 - 30.maj 2004.

K111l 1\!fnrti11 Due, Inden marken 4,
Aarsdale. Fisker. Tidligere matros på
forsk. rederiers skibe. I 1943 med
Øscbornholmskes SIS Carl, der
hjalp Aygrninge cil Sverige.
9.jan. 1919- 7.maj 2004.

Holger /VI. Erichsm, Ndr. Strandvej 2 1, Nexø. Møbelhandler. Tidligere Sydlandets Møbellager, Ncxo.
I ungdomm en aktiv sporcsudover
og medlem af Nexo Rmary Klub.
25.juni 1915- 28.jan. 2004 .

Kinteu Erichsen, Ndr. Strandvej 21,
Nexø. Møbelhandler.
Med ægtefælle Holger M. Erichsen
(se foran) indehaver af Sydlanders
Mobellager.
20.okt. 1916 - 7 .sept. 2003.

Krum mevej 4, H asle. Drev sam men
med sin afdøde ægrefælle, Søren,
Hasle Boahandel 1948- 1983.
Filial af Colbergs Bogh. til 1972.
12.april 1925 - 25.febr. 2004.

Ebhn A11dme11, Svaneke.
Formand og kass. i lbsker-Svaneke
Menighedsråd 1968-93. Kirkeværge
1973-1993. Enke efter borgmester
Emil Andersen.
23.febr. 1920- JO.jan. 2004.

Anse Elvi. Cederbind, Paradisvej 81 ,
Rønne. Enke efter blomsterhandler
Ejnar F. Cederblad, St. Torvegade,
Ronne. I en årrække medarbejder i
forrerningen.
7.juli 1916- 2 1.marrs 2004.

!?obl'l't Dm11, Hørsholm. Forhenv.

Bodil Hopfi1er Audmm,

landsdom mer i Øsrre Landsret
I 971-1990. Fodr i O lsker. lvledlem
af Tjenestemandsretten 198 1- 1988
og Valgrersnævnet 1980-1990 m.m.
19.juli 1920 - 13.jan. 2004.

Rønne. Malermester. Tidl. medlem
af best. for Rønne H åndværker- og
Indust riforening og Malermesterforening. O'.f måler i Malerlauget.
20.juli 192 - 17.okc. 2003.
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Poul Exsteeu, Skippergænge 2, Nexø.
Lektor ved Rønne SratSSkole,
cand.mag. i matematik og ~·si k .
Tidligere medlem af bestyrelsen for
Johannes Birch 's Legat.
14.aug. 1920-9.maj 2004.

Niels }01geu Frederiksen, Pi his Alle,
Klemensker. Kreaturhandler og
restauratør: I-lord Allinge 1968-80,
Klemens Kro 1980-87 og
Resrauranr Ro 1988-95.
27.marrs 1935 - 17.aug. 2004.

jorge11 Culstnd,
Hvalsovej 29, Brønshøj.
Landinspekrør i Svaneke 197 1-1996.
Siden ansar i Hellerup.

C11111wr Hn11m 1, Havnebakken 14,
Tejn. Indehaver af Mæby Antik
ca. 1988-2002. Tidligere formand
for Krisrelig Lyner- og Fjernseerforening og Landsfor. Kronisk Syge.
4.sept. 1922- I O.febr. 2004.

/-/nm /vlrmi11 Hnme11, Solsrien 8,
Gudhjem. Arbejdsmand. Selvlærr
boraniker. Skrev ril »Fjælscaunijn•
og udgav 2003 erindringsbogen:
Fra daglejer ril folkepensionisr.
17.jan. 1913- 2.juni 2004.

Henning Eggerth Hnmeu,
Lobb:ck Hovedgade 11, Lobbæk.
Forhenv. radio- og rv-forhandler.
Medlem af skolenævn og i besryrelscn for Konservativ Borgerforening.
9.jan. 1936 - 3 1.juli 2004.

Poul So1111e Hnmeu, Fosforirvcj 3,
Amager. Vognmand, turist- og buschauffør. Tidligere raxavognmand
1961 - 1990. Korse! med ekspresforsendelser 1988-2004.
27.nov. 1925 - 12.jan. 2004.

Svm11 john11 Hnmeu, Kannikeg:irdsvcj 32, Nexø. Vin- og robakshdl. Tidl.
ril 1992 Nexo Vinhandel. Bridgeog golfspiller. I bestyrelsen for
Nexo Boldklub. Odd Fcllow-broder.
27.marrs 193 1 - 14.april 2004.

Ame Ho/111, Syrenvej 25, Aakirkeby.
Gårdejer. Tidl. Bjergeg;\rd, Aakcr.
Flere borgerlige og politiske tillidsposrcr. Medlem af Aa Kirkes Menighedsr.1d.
19.sept. 1920 - 22.dec. 2003.

Emn Ho/111, Kysrparken 9, Rønne.
T idligere ansat i DBJ som srarionsleder på Pilemolle Srarion.
Akriv indenfor Lonekorpset og
senere Hjemmeværner.
4.juni 191 5 - 5.juni 2004.

l·/1111 Erik S111id1 Hol111, Smallegade 6, Nexo. Slagrermesrer,
Hasle 1973-76 og Nexo 1976-86.
Medlem af Nexo Byråd 1982-90
og 1994-98. Frivillig brandmand.
18.dec. 1945- 16.febr. 2004.

Fi1111 Hol111-Soremm, Zahrrmannsvej 5, Ronne. Laboraroriemedhjælper Rabckkeværke1. Medstifter og
formand f. Bornholms Atletik Forb.
Æresarkivar i Odd Fellow Ordenen.
20. nov. 19 1 I - 2 1.sepa. 2003.

Tnge 1-fogh, Slagtergade 13,
Rønne. Leder af AM U-Cenrrer,
Aakirkeby. I bestyrelsen for Bornho lms Golf Klub. Tidl. aktiv fod bold-, håndbold- og tennisspiller.
23 .sepr. 1922 - I.sepr. 2003.

Kin1e11 H11111, København, Porrrær-,
landskabs- og figurmaler.
Studier hos Ejnar Nielsen og
Aksel Jorgcnscn, Kunsrakademier.
Fra 1935: »Der blå Hus•, Listed.
19.juli 1906 - 3 1.aug. 2003.

9.febr. 1940 - 12.dec. 2003.

Bent Hamcn, Strandvejen 65,
Rønne. Disrrikrsskovfoged ved
Bornholms Skovdisrrikr fra 1994.
T idligere ved Rø Planrage 1965-94.
O,•ermesrcr Odd Fellow, Ronne.
28.juni 1932 - 15.juni 2004.

Niels Hnme11, Ejnar Mikkclsens
Vej 6, Gudhjem. Røgeriejer. Filial-

besryrer i Ro Sparekasse og kasserer
i Gudhjem Sparekasse. I bestyrelsen
for G_udhjcm Turistforen ing.
5.mai 1919 - 9.marrs 2004.

\
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Le1111rrrt lpsm, Sravsdalvej 44,
Østerfa rs. Vognmand.
Bestyrelsesmedlem og formand
( 1988-1992) for Bornholms Vognmandsforeni ng.
2.juni 1948 - 15.juli 2004.

Christen je11Se11, H jemmet , Klemen sker. Tidligere Sra vsdalvej, Øsrerlars.
Arbejdsmand. Kasserer i SID.
I Østerlars Menighedsråd og medlem
af bestyrelsen fo r Øsrerlars Brugs.
16.m aj 1912 - I 9.jan. 2004.

Po11/ /Jm11y }e11se11, Birkevej 11 ,
Al linge. Overlærer 0$, organisr ved
kirkerne i Olsker og le jn. T idl. kirk esanger sam me steder. Formand for
M usiklærerforeningen på Bornholm.
17.april 1953 - 24.jan. 2004.

\lemer}e11seu, Lindevej 2 1, Rønne.
Sadclmagennesrer.
Medindehaver af firmaer Brandt &
Jensen i Klokkegade, Ro nne.

Tove }01gmse11, Soldalen. Aarsballevej 27, Aarsballe.
Drev tidligere lejrskole i Soldalen.
Senere ejer af Hasle Vandrerhjem.

HflllS He11rik Kjo/11'1; Vesterbro 26,
Aakirkeby Leded e som tu ristchef
Turistbureauet i Aakirkeby I 972-99.
Tidligere redakmr af Rytterknægten.

18.jan. 1931 - 14.jan. 2004 .

Vi1g11 C01mtd Koejot'(/, Østermarie
Plejehjem. Gårdejer. Tidligere Lyrsbygård. I Aere perioder med lem af
Øsrermarie Sognedd (kons.) formand 1966-1970.
5.marrs 1905 - 12. marrs 2004.

I 3.jan. 1928 - 7.j uni 2004.

Frits Jensen, Askeløkken I 7, Ro nne.
Maskinmester. Værkmester hos
Øsckrafr. Formand for Bornholme rgardens Forældre- og Scocceforen ing.
5.febr. I 945 - 7.maj 2004.

Krrj Flei11111i11g jmsm, Vestre Strandvej 9. Nexo. Forrecningsforer i
Dagrofa.
Kasserer i Kn udsker Idræts Foren ing
og i Æ ldre Idræt, Nexo.
8.aug. 1929- 15.m ans 2004.

Ej11er}ohrt11Seit, Sø ndre Alle 27,
Rønne. Skorstensfejermester.
Medlem af Odd Fellow Logen i
Ronne.
I 2002 tildele 40 ~rs hæderstegn.
9.jan. 1922 - 3.juli 2004.

Bew Jolmse11, Kobenhavn 09 Ran d klovevej 6, Øsrcrmarie. Mater og tegner. Ud dan net ved Kunscakademicc.
Udforte tegninger cil botan iske læreboger og afhandlinger med mere.
23.ju ni 19 I 9 - 9.maj 2004.

Orlfl K1111dse11, Grønagervej 71,

Ady Mmgrethe Stem/er Koefoed,

26.maj 1929 - 2.j uni 2004.

Nyker. Avlsbruger. Tidl. Thorshøj.
Medlem af besryrelserne i mejeriet,
pakhuset, h usmandsforeningen og
Aarsballe Brugs.
20.dec. 192 1 - 29. mans 2004.

Score Torvegad e 14, Rønne.
Landhusmod er. Tidligere Almeg3rd
ril 1947 - siden Ka ncedamsg3rd ,
Vestermarie. Medl. af lnnerwhecl.
15.aug. 1909 - 8.jan. 2004.

Helgfl Kofoul, 13jørnemøl levej 2 I ,

j('Jfs Erik Kofoed, Aasen 42, Nexø.

John Kofoed, Stenkulen I I , Nexø.

Klemensker. Landhus moder. T idl.
Sk ind ermyreg;ird, Klemensker. Besemedlem i Klemensker Husmoderforening og Aarsballe Brugs.
I I.jan. 19 17 - 16.fcbr. 2004.

Ban kful dmægtig i Nord ea, Nexo.
Medlem af bestyrelsen i Nordeas
Kunstforenin g. lvledlem af men ighedsrådet i Nexo.
27.nov. 1943 - 27.maj 2004.

Skibsassistent ved BornholmsTrafikken. T idligere pa langfart som matros.
Aktiv amatorarkæolog.
22.april 1950 - 2 1.marcs 2004.
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Orln Kofoed, Askene 22, Vescerm arie.
Avlsbruger. T idl igere M unkhøj,
Pedersker. Forhenværende formand
for Bornholmske Husmandsforeninger. Vurderingsinspektør.
10.okr. 1922 - 3.febr. 2004.

}om Kristinmen, Slagte rgade 3,

Kjeld Kure, Meisreel Langgade 4 I,

Thorvnld Ku re, Møllevej 3, Aarsdale.

Rønne. Arbejdsleder i Hasle Ko mm une. Tid ligere ansar i Co lbergs
Boghandel, Shell og Vang Granit.
40 :'tr i Frimure r O rdenen.
I .j uli 1934 - 17.juli 2004.

Gudhjem . Gårdejer. Tidligere
KjeldsebyBård, Øsrerlars. Forhenv.
formand for besryrelsen i Boværk
og bestyrelsesm ed lem i BAF.
22.dec. 1922 - 28. jan. 2004.

Fiskehand ler med salgsvogn p;i
Store Torv i Rønne ca. 1962-1982.
T idligere fisker.

Knj Lnm11, Svinger 7, Aakirkeby.

Knrl Edv. Due Lrmen, Østermaric
Plejehjem. Før Lærkevej 3, Østerm arie. G:irdejer. T id ligere Lærkesvang, Østermarie. Kreaturhandler.
28. nov. 19 17 - 3.dec. 2003.

Anse lind, Hjem mcr, Klemensker.
T idligere Smedegade 6, Kle me nsker. Gymnastiklærer og medvirkende ved hjemstavnskomedier hos
Rutsker Amatørerne.
29. juni 1929 - 23.sept. 2003.

Aggie Li11dgnt1rd, »Slottet« , Rø nne.

Maskiningeniør. Uddannet på
Odense Teknikum. Tid ligere ansat
hos Morsø Jernsrøberi og Vølund,
Glostrup.
5.april 1921 - 28.sept . 2003.

27.sept. 1935 - I .dec. 2003.

Vilmer Kofoed Mm/sen, Elisabecsvcj 3,
Rønne. Soldarerhjemsled er.
I Ronne Byråd 1978-82 og 1990-94.
Mange cillidshverv - se •Klippeøens
kvinder og mænd« 2000.
16.april 1935 - 27.okr. 2003.

Hen11i11g Seier Mnrc/1e1; Højlundsh usene 26, Værløse. Vicetoldinspektor. T idligere tjeneste i Rønne.
Akciv bridges piller og som ung ivrig
idrætsmand.
12.maj 19 19 - 5.okr. 2003.

Alberr Muuch, Stengade 66, Rø n ne.

Jem J\11111ch, Aarsballevej 33,

Ole Due M1111k, Lynghøjen 45,

Elinsrnllator. Medindehaver af fi rmaet Munch & Jensen, Stumpegade, Rønne 1945- 1972.
Sløjd lærer ved Rø nne Privatskole.
I O.febr. 19 19 - 20.jan. 2004.

Klemensker. Autolakerer.
Indehaver af fi rmaet Rl G ls Autol:tkering.

Rø nne. Auromekan iker. Værkfører
hos Ferdinand J orgensen ril fi rmaet
lukkede - derefrer i et år værkfører
hos Autogården.
28.dec. 1936- 16.juni 2004.

Edith Agnethe Mnclseu, Østerbro,
København. Født og opvo kset i
Pedersker. Kontoruddanner.
Bogholder på advokatkontor.
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12.aug. 1945 - 29.j uni 2004.

29.marts 1922 - 28.april 20 04.

Uddanner tilskærer. Underviser ved
afrenskole i Esbjerg.
Enke efter bankdirektø r Ove Li ndgaard, !-!andelsbanken, Rønne.
15.dec. 19 16 -7.juni 2004.

Svend Mnrch111n11, Kirsebærstien 8 ,
Røn ne. Told inspektør. Med i frihedsbevægelsen under Anden Verdenskrig. Frivi llig medarbejder ved
Bo rnholms Museum.
29. nov. 19 18 - 29.jan. 2004.

Ebbn Agnethe Nielsen, Fællesvej 8,
Aakirke by. Dagplejemor.
Kusrode på L1nd brugsmuseet
Mdsredgård 1984-1994. Med i
Vævekredsen, Aakirkeby.
IO.april 1940 - 14 .febr. 200 4.

Erik Villy Nielse11, Scrandbygård,
Gamlevældevej 42, Øscerlars. Skoleinspekcør Allinge-Sandvig Borgerskole 1972-82. Skoledirekcør i Allinge-Gudhjem Kommune 1982-90.
6.nov. 1928 - 16.dec. 2003.

Harriet Nielsen, Drossel vej 3,
Østermarie.
Son1 »graverkone(• stærkt engagerer i
arbejdec omkring Østermarie Kirke
og kirkegård.
8.okt. 1920 - 10.dec. 2003 .

Hel111er E. Nielsen, Løsebækgade 4,
Allinge. Murermester. Vurderingsmand i Købscædernes Alm. Brandforsikring og i Østifternes Kreditforening.
9.nov. 1914 - 28 .jan . 2004 .

Evald Olese11, Dr. Hansensvej 12,
Gudhjem. Tidligere lejrchef, Gudhjem Campingplads. Taxachauffør.
Indehaver af Bornholms Budcentral.
Turistbuschauffør.
27.marrs 1924 - 13.jan. 2004.

Ejnflr Pedersen, Nørremøllecenrrec,
Nexø. Avlsbruger. Tidligere Scenshøj, lbsker. Medlem aflbsker Sogneråd og af ligningskommissionen i
Nexø Ko m mune. Vurderingsmand.
I O.okt. 19 I 0 - I 2.febr. 2004 .

Else Pedersen, Syrenvej I I, Rønne.
T idligere Søholc, Aarsballe.
Medhjælpende hustru. Bestyrelsesmedlem og hjælpekasserer i Aarsballe Boldklub.
26. maj 1925 - I .juli 2004.

Jens Otto Pederseu, Toftegården,

Niels Erik Pedersm. Kastrup.
Vicepo litikommissær. Tidligere fodbold- og håndboldspiller i Aal F.
Senere divisionsdommer i fodbold
og DBU-bedømmer.
6.marts 1948 - 7.juli 2004.

Paul Holm Petersen, »Bjørk«,
Tejn vej 3 I, Allinge. Frisørmester.
Bestyrelsesmedlem i Bornholms Frisørlaug 1952-1994 og æresmedlem.
Medscifrer af Klub 7 1.
23.juni 1933 - IO.juli 2004.

KarlAage Rmmussen, Sosevejen 14,
Vestermarie. Gårdejer - Sosevang.
I bestyrelsen for Lobbæk Vandværk
1985-2002. Formand fra 1995.
26.febr. 1932 - 6.nov. 2003.

Vestergade 3 7, Svaneke. Fisker.
Bestyrer af Carlsberg-depoter, Svaneke 1960- 1984 og senere af Svaneke
Salgsforening til 1989.
5.aug. 1932 - 29.maj 2004.

Karl Johm1 Scho11, Lynghøjen 33,
Rønne. Praktiserende læge i Scoregade, senere Søndergade og sidst
Lægehusec, Røn ne. Tidligere læge
ved Silkeborg Bad.
27.marts 1908 - 14.okr. 2003.

Herbert E. Seegelke, Slagcergade I I,

Knud Aage Sjoberg, Violsrræde 9,

Rønne. Journalist. Redaktionssekretær, Dagbladet Bornholmeren ti l
lukninuen 1994. Medarb. ved Bornholms Tidende. Egen pr-virksomhed.
18.rnarts 1941 - 26.jan. 2004.

Rønne. Boghandler. lndeh. afSjøbergs Boghandel, Rønne 1946-197 1.
Senere deltidsjob hos Bornholms
T idende og på Bornh. Erhvervsskole.
9.aug. 19 13 - 5.nov. 2003.

Hasle. Gårdejer - tidligere Hallegård, Knudsker 1912- 1972 og
Sahara 11, Rønne 1972-2001.
Engagerer i biodynamisk landbrug.
22.jan. 19 12 - I O.dec. 2003.

Vemer Mol/er Rmmussen,

Sven Reusch, Strandve/·en I 19,
Allinge. Tømrer - ud ært hos Bornbyg, Sandvig i 1971.
Laksefisker i 20 :ir og bådfører ved
Hammerhavnens Bådfart i I 0 år.
13.maj 1950-12.nov. 2003.

Gerhard So1111e, Østermarie Plejehjem. Gårdejer. Tidl. Buldregård,
Nyker og Avang, Østermarie.
Opdrætter af Frederiksborg heste.
29.juli 1918 - I I .juli 2004.
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Elsn Srd1elk1111off: Nø rremøllecentrer.
LTrer ved Vestre Skole, Øsrerb rs
1929- 194 I, Nexø Skole 1941- I 971.
Rejser i Syda111erika med sin mand
adju nkt Ivan Stchelkunoff.
8.dec. 190 l - 31.dcc. 2003.

Erik Jorgr11 Eg1:d1· Stro/')\ Grønningen 22, Aakirkeby. Inspekiø r
Srarens og hovedsradskommu nernes
Kursus 1940- 1965. Rekror for Tofteg:i.rd Srudenrerkursus 1965- 1976.
26.sepr. 19 I 0 - 13. maj 2004.

Ole' Kofoed Svemso11, Teglg:irdsve j I,
Al linge. Bankbesryrer i Andelsb:inkens fil ial i Allinge ril førsr i 1980 · erne. Revisionschef i Sparekassen
Born holm ril 1990.
2.dec. 1932 - 26.maj 2004.

1'011/ So/li11g, Frederiksberg.
Dom mcrfu ldm. i Rønne 1946-1954.
Siden bl.a. Koldi ng Byrcr 1954- 1960,
Vestre Landsret 1960-1962. Kriminaldommer i Lyngby I 971-1973.
9.nov. 19 14- 12.aug. 2004 .

Peter So1111engnmd, Nørre Løkke 30,
Rø nne. -i:1ndlæge. Egen praksis fra
1978. Flere foglige rillidshverv.
Medlem afbesryrelsen f. Bornholms
Tidende og næstfor. Bornh. Vensrre.
18.marrs 1950 - 26.sepr. 2003.

ln11rs lykk1· Sorenre11, Grøn n ingen 24 ,
Aakirkeby. Skovfoged v. Lindesbjerg
Skovpart, Bornholm 1967- 1990.
Tidligere skovfogedass isrent ved sratsskovene p:i. Bornholm l 956-1960.
25.april 1928 - 9.aug. 2004.

Richmd Sore11sen, Sandved.
T idligere korpsmesrer ved CF, Allinge ril 1986. Fodbolddommer og i
besryrelsen fo r Bornholms Fodbolddommer Klub. BBU 's æresnol 1982.
19.febr. 1930 - 20.okr. 2003.

/\llichnel \V41y11e Ten): Slorslyngvej 5,
All inge. Skovarbejder ved Srarsskovv:csener. Tidl igere indehaver af
bodega og skibsprovianreringshandel
i Vang.
18.juni 1946 - 30.april 2004.

Efterfølgende
4 navne/portrætter
hører kronologisk til
årgan g 2003 ,
men kom af
fo rskellige gru nde
Knrl E111il Th1111berg. Avlsbrugervej 6,
Nexo.
Forrerningsindchaver: 1947- 1960
fiskehandler i Gud hjem og
1960-1985 slagrermes1er i Aarsdale.
25.jan. 1923 - 24.juni 2004.

Crerhe 7i1111berg. Plejeccnrcr Tofregården, Hasle. Sammen med sin
mand Holger Tranberg i mange or
købmand i Hasle.
Senere fo rhandler af Cafax Kaffe.
18.frbr. 1923 - 26.juli 2004.

Hedvig \\'li11be1g, 1-ljemmer, Klemensker. Tidl. Morren Svendsensvej 6,
Nyker. I 1930 'erne medindehaver af
bagerburik i Snogeba:k og I 953-66
:1f kobmandsforreming i Nexo.
28.nov. 191 4 - 16.okr. 2003.

Philip CbrisrirlJI Koefoed, Srcnbrudsvej 7, Nexø. Gårdejer. Tid Iigere L1ngedeby. I Bodi lsker Sogneråd og i
bcsryrelsen for UnibanklNordea. For111and Bornh . Mejerisammenslurning.
I 0.nov. 1922 - 15.febr. 2003.

Ange Sejer Krisre11st' 11, Lynghøjen.
Rønne. lndeh. af Frimærkehandel i
Sr. Torvegade, Rønne. Tid ligere ansar
ved Srenbruddcr, Vang og som regnskabsforer hos AIS. A. Espersen.
14.sepr. 19 14 - 13.juni 2003.

Vibeke Mol/ri; Skoleparken 2,
Aakirkeby. Husholdningslærer ved
A:iker Skole. Medlem ar byr:ider i
Aakirkeby. Formand for Husmoderforeningen i Aakirkeby.
25.juli 191 4 - 1.aug. 2003.
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ikke med.

Poul \lillim11 Angesm. Jernbanegade 12, Aakirkeby. Marskandiser
(ant ikvimshandler) ridligere med
forrerni ng i Sroregade, Hasle.
7.febr. 1929 - I 2.aug. 2003.

Et udvalg af bornholmsk litteratur 2003 - 2004
Ved Jens Sorenscn

A11d1•1m1, Fi1111: Dig1l'ji-t1 SicMi11jm.
59 s. Forlaget Oneman, Stoberivcj l, Østerlars .. ..... .. . . . .

50.-.

Andmm. Fi1111: 7iwHl'llgsel ogfuglef-ihed.
63 s. O neman ... ... ... ... ............ .. . ...... •.. . •

100,-.

Gertsm. A/11rti11e Co1del: G11s11111.< 1111sigm:
Selvfremsrilling i Gustav Munch-Perersens rorfatterskab.
Doktordisputats. Ill. 383 s. (Svensk).
Matadam, Lund. I komm. i\ luseum Tusculanums Forlag

And1'11e11. Fin11: S1111de ikkehisioriei:
153 s. Oncman ........................ . .......... .

150,-.

Hnmeu, Fi1111: Kyststier pti Bomho/111.
Ill. Ny rev. udg. 56 s. Bornholms Vclkomsrccnrer
og Bornholms Regionskommune ........... ... ....... . .

Angt1111y1; Anker: Bomho/111. Billedbog
0111 1111de1joidiske og flllllre k11riosi1ete1:
Ill. A4-rvr. 72 s. Bornholms Tidendes Forlag

148,-.

Ht11m•11, H1111sig11e: Opskrificrfor H11m1orln•.
Forord: Ann Vibeke Knudsen . Oprindelig
udgiver i 1943. Bornholms 1\lluseum .........•...........

Arkitektm 111ngnsi11 30. I 05. ~rg. December 2003.
(Side 14-17 samr omslagsforsiden: Bornholms Museum projekt ril ny bygning). 32 s. Arkirckrens Forlag .. ..... . ... .

80,-.

Bomho/111 ruudt 111nl Bellis og !3J'11ke.
En male- lege bog. Tegner og forralr af Delia.
1\4-rvr. 32 s. Eger forlag .... ... ................ ... . .•.

49.95

Bomho/111 2005. (Billedkalender). Stort format.
William Dam Bog & Ide ..... ..... ......... . . . . ..... .

78,-.

Bomho/111 2004 i billedei:
Red.: Richardt Skovgaa1d. Ill. med presseforos. 64 s.
Bo1nholmsT1dendes Fodag . .......... . . . . ...... . . .

98,-.

Bomho/111 - ow, 11111deu og 111w11eske11e.
Kooebog. Ill. 208 s. TV2 - Bornholm ... . . ..... . Ind. dvd.
Tys'k udg. . ... ...... .... ..... . ..... .... ... . Ind. dvd.

300,-.

40,-.

30,-.

Hm-ild, Kimm So1111e: Vejen til Kongedybet.
(Ungdomsbog). 178 s. Gyldendal ......... . .. . .. .... .

199,-.

Hnrris. Prebm: lvlit Bol'llho/111.
Ill. af Claus Seidel. 17 1 s. Aschehoug ........ . . . .. . . . .. . .

199,-.

Hnrt111111111, Nils: Sj,rlln11d. J\1011 og Bomho/111.
Ill. med regninger ar Birde Poulsen. 2 13 s.
Gyldendal ... . ...... ... . .. .. . .......... . . .. . .. ... . .

306,-.

Hmrikseu, Leif Aril'I· - bomho/111ske 1111ekdom:
Ill. 24 s.................... .. ... ...... .. ...... . . . . .

Privanryk

399,-.
399,-.

1-lobo!th, Ni1111 og Lfll1 K,rmlfMoller:
Edvt11~! \Yleie Steder og sie11111i11gei:
Udstillingskaralog (Bornholms Kunstmuseum
25. jan. - 28.mans 2004). Ill. I 08 s.
Nordjyllands Kunstmuseum og Bornholms Kunsmrnseum

150,-.

58,-.

Ho/111, Reker: }1111 So1111eng111mls 11oveller - en i111rod11ktio11.
183 s. Birgers Boger .. ... ....... . ........ . ...... .

200,-.

Bomho/111s Gy11111nsi11111. Årsskrift 2004.
Red.: Erik Klinge Nielsen. Ill. 78 s . .. ...•. . ..•... .. ..... . Ikke i bogh

Host, Ulln: Østenoem Blti.
Ill. af forfoneren. 72 s. Bornholms Tidendes Forlag

148.-.

Bomhol111s Hojskole. Årsskrirt 2003.
Red.: Karsren Thorborg. Ill. 64 s.
. .. • ......... ..•• .. .. Ikke i bogh

!11Sider Bol'llho/111. Red.: Hedda Kainz.
(Guide ri! gallerier, w j- og brugskunst, restauranrcr
111.v. samr arrikel om BornholmsTrafikken af Erling Haagensen).
Oversat til engelsk af C harlotte Backhausen
og ril rysk af Barbara Buhse. Ill. 126 s.
Kainzkom munikarion, Gudh1cm . . ......... . .......... .

30,-.

}11k11bo111ski. M11rci11: Bomho/111. Przewod11ix - 1111yst)'CZll)'
(Turisrguide på polsk). Ill. 128 s. Ti·amp. I komm.
Ncxo ' liirisrinformarion og Velkomsrcenrer Bornholm.
Ill. Ny udg. 2003. 128 s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

60,-.

Bomhob11erkt1ll'Jldl'l·e11 2005.
Farvefo1os. Lille for mat. William Dam Bog & Ide .... . ... .

Bomho/111ske Billedei:
Bomho/111s historiske kt1leuder 2004.
Bornholms Lokalhistoriske Arkiv . . ..• . .... . ...... ......
Bomho/111ske St1111!i11ger
111.rk.18.bd. Red.: Henning Soby Andersen
oa Ann Vibeke Knudsen. Ill. 176 s .
B':.rnholms Historiske Samfund ..... .... Medlemspris 125,Boggild, Ht11u1111ge: Gyldendnls bog 0111 Bomho/111.
Ill. 240 s. Gyldendal ... ..... ........... ... ... .. Indb.
Boggild, Ht11isn11ge:. Riugen 011d1ri11g Ole. .
Omslag med oeng1vclse af usignerer maleri:
Broddegade Cudh jem.
2.udg. 06.08. 2004 med ændrer smudsomslag.
Forsidefoto: Judi r K:ldsz. Srorr rværformar. 196 s.
Bornholms Tidendes Forlag ..... ........ . .. .. ........ .
Ctwe11fa11, Mt1r1e11 og N.A. (Nik/ns Auderberg):
Rej!ee1io11. (engelsk reksr) . Ill. Srorr formal.
96 s. Forlagshuser Nordens Grafiska A/B,
lvlalmo .. . ..... . .. .. ................... Indb. helpap

75.-.

250,-.
299,-.

Keel. Aldo: M11rti11 A11dersen Nexo. Der trotzige Dii11e.
Ill. 3 19 s. Aufbau Tåschenbuch Verlag, Berlin . . . . . . . . . . . . . . Euro 9,50.
248.-.

Kirk1•hj1 Ole Fogh: Filosofiske fa1ulli11gei:
(Forrællingen •Immanuel Kanrs pape~oje• foregår
på Bornholm). 248 s. Li ndhardt og R.inghof .... ... .. . .... .

249,-.

Klippeoem k11i11der og 1111wd. Red.: Saren R. Wolff.
2.udg. (I .udg. 2000). Ill. Ca. 400 s.
Bornholms Tidendes Forlag ............ . . .. . .. . ..... . .

325,-.

K1111dseu, ;11111 Viheh·
Bomho/111s 1\lluse11111 Bomho!tm K1111stn111seu111 2002 - 2003.
Ill. 128 s. Bornholms Museumsforening.
Graris for medl. .... ....... ... ........... Indb. helpap

145,-.

198,-.

Kristo/fme11, Thor: /(11/twperler i skoven.
Bonli'olms Produktionshojskole. Ill. I 04 s. .. . . . ..•........

145 .-.

595,-.

K11ner-/11dex 2004 far Bomho/111, Christi1111so
og S)'dlige S11erige. (SIN-k11t1ere). 80 s. . ...... ... . . .... • ...

54,-.

200.-.

Centml styring- dece111ml !~de/se: Eu 1111den~gelse nfdeu
nd111i11istmti11e org1111i.<eri11g 1 Bol'llhol111s Reg1omko1111111111e.
Red.: Henrik Christoffersen, Kurr Klaudi Klausen
og Svend Lundtorp. 179 s. AKF . . ..... ..... . ......... Pris ikke oplyst
Cord11t1, }emme: Svn11e11s 111; 11eri11m
- m hol'llholmsk gmlsfortælli11g.
Roman. 320 s. Gornirzkas Forlag .... ..... . .. .. •• . .... ..
1

D1111sk k11mt 2003. Red.: Torben Weirup.
320 illusrrarioner. 264 s. Aschehoug ............... Indb.

}1111i, Djol'll: Viser fin 111it j1111ii1e11.
ill. Noder. 80 s. (Ka n erhverves ved henvendelse
ril forlager Junivers - cif. 56 94 70 I 0).
Pris ikke oplyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . Ikke i bogh

Faksto1p, }01ge11, Niels Lille/1111d og Hmrik Oldmb111g:
D1111111arks bedste Spismeder 2004-2005.
(Med 12 bornholmske resrauramer}. Ill. 252 s.
Smag & Behags Forlag ....... . .......... .. .......... .

75,-.

Filho/111, Bj11mi Akesso11: Lykk"pmt fiw Liverpool.
88 s. Naurilus ... ............ . .. ..... ........ ..... . .

140,-.

Grhl. )1111 og Stig L. A11demo11:
Frr111tirlrm bedre bJ'1'11111 - 11isio11/'r og dro111111e.
(Ar syv udvalore projekrer: "Porren ril Bornholm").
Ill. farverryk."'i 48 s. Dansk Arkirckrur Center ........ . .... .

150.-.

Ly11gs, Peter: Oliejim1rmi11gm pti Erthol1111•11e. Ill. med roros.
. .
47 s. Chrisriansos Narurvidenskabelige Fclrsrauon ........ Pris ikke oplyst

Grmbo/, Ben11y: Bomho/111. Gads Narurguide.
I ll. 238 s. G.E.C. Gads Forlag . ...... .. .. .. . .. ..... .
lj•sk udg.... ................. ..... .... . . ... . ... .

199,-.
99,- .

M11gmi11et Bol'llho/111 2003. Ni: I.
Red.: Jørgen Ham mer. Period ica.
Ill. 100 s. Bornholmske Borgerforeningers Samvirke

L1111, Mogem, Peter Tiemroth og Niels hithiof7i·11else11:
Ole Christel/Sen Bil/1•dh11ggei:
Udsrillingskaralog (Bornholms Kunstmuseum
30.05. - 0 1.08. 2004). Tværformar. Ill. 96 s.
Bornholms Kunstmuseum .. ......... ......... .. • .

150,-.

Loktilmpport: Bomho/111 oktober 2003.
136 s. JB Business Information A/S,
Gl. Monr 4, 111 7 Kobenhavn K ....... . ... . . ...... . . Pris ikke oplysr

}UL PA BORNHOLM

49,-.

69

Mnmmen, Cnrl Henrik: Wlorking pnper. - Nexo.
Ni: 16 Undmogelse nfbi11dringerfor trnnsittmfik
mellem Bomholm og tlet ourige Dn11111nrk gennem Sverige.
Udarbejder for samarbejder Sydtiscra Skåne/Bornholm.
Cenrcr fo r Regional- og Turismeforskn ing. 110 s . .......... .

Mntbiesen, Eske K: !Gepbesre. Digre. Ill. af Keld Hansen.
37 s. Gullandcrs Bogtrykkeri, Skjern . . ......... .

BOG• GAVER
110,.
100,-.

Mollei; lnrs KtLru/f Bomholmermnleme.
Red.: Dagmar Nyboe Warming. Ill. 63 s.
Museer for Religiøs Kunsc, Lemvig .. ................... .

88,-.

~· Ringen
mkring Ole

Molle1; lnn KÆm/f Knrl !snkson
- Jeg hnr det kun godt 11llrjeg mnle1:
Udsrillingskaralog ( 19.09. - 07.1 I . 2004) .
Storr format. Ill. 137 s. Bornholms Kunstm useum .. . ..... . .

Molle1; Lars !Gerulfog Jorgen Hnugen Soremen:
Som nt holde haver tilbrtge med m kost eller
Thats why tbey en/I rhem dogs. Udsrillingskacalog
(OS.april - 23.maj 2004). Ill. 40 s. Bornholms Ku nstmuseum ..

175,-.

KUNST & NAZISME
78,-.
15)

Na111r pli Bomho/111. Zoologi, botflltik, geologi.
Red.: Morren Top-Jensen og Jens Meulengrachr-Madsen.
111. 64 s. NarurBornholm, Aakirkeby ................... .

Forfatter:
Hansaage Boggild
196 sider.
Rigt illustreret

70,-.

Nielsm, Teresa: Umiln Mu11ch-Peterse11.
Red.: Erik Hagens og T.N. Ill. med foms
af O le Akhøj. Billedreksccr: U. M.-P.
Smrr formar. 256 s. Rhodos ... ..... .

Indb. helbind

250,-.

Erindringer m.bl.a. "Rønnesagen•. 264 s.
Borgens Forlag ................. .. ................. .

299,-.

Om Ole Høst
og kredsen
omkring ham

Norgannl, Ib Steinberg: Spionjæger i Danmark.

Petle11eu, Jon: Skarte11 firi Kong Snlomons tempel. 218 s.
Eger Forlag ..................... .... .............. .

199,-.

Rasmussen, Torben Gang: Vandreture i Dnn111nrk.
(Bornhol m repræscnrcrec med seks curforslag).
111. 204 s. Polirikens Forlag ....... .. .. ..... . . . ......•..

229,-.

Sand/mg, Jens Henrik: Hi111111el ogjord
- Emil No/de, Oluf!·lost og det nonliske.
Udscillingskaralog (13.juni - 26. september 2004).
Ill. 48 s. O lufHøsr Museer, Gudhjem .............. . . . . .

........................ .

149,-.

199.-.

.... . . . ... ... Gracis ved henv.

Sere11n, lnrs: Bornhol111sk V,erkstedskemmik.
111. fortrinsvis med farvefoms af forfacceren.
Smrc formac. 224 s.
Hjorch's Keramikmuseum/Bornholms Museum .. Indb. helpap

GOD JULEGAVE IDE

Kr. 9800

Se1. Knuds Kirke.
I 00 ll11 jubilæ11111sskrifi 1903 - 2003.
Ill. 28 s. Ser. Knuds Kirkes Menighedsråd

Året set gennem linsen på
Bornholms Tidendes fotografer.
64 sider. 4-farver.

Snudbeig, Jeus Henrik:
Lwgslens lnndsknb - bomho/111er111nkreu
OlufHost (1884-1966). Red.: Lena Lamberch. Ill. 48 s.
Lamberths Forlag, Espergærde

Bornholm
2004
i billeder

»Ringen omkring Ole" og »Bornholm 2004 i billeder"
kan købes i Boglader og kiosker overalt på Bornholm eller
direkte i Bornholms Tidendes ekspedition.

Hans Michelsen

250,-.

Stem, Peter: Tnk skæbne.
Erindringer. Ill. 320 s. Gyldendal ..................•....

275,-.

Soremen, Egon, Ole A11de1m1 og Niels Cln: !'ih!:
Tyske og russiske nktiviteter pli Bomho/111
1111der n11dm verdenskrig.
Ill. delvis i farver. 2. rev. udg. 288 s.
Born holms Tidendes Forlag ..... ..... ....... Indb. helpap

1933-1999
Opslagsværk over 6 7 årgange
248,-.

Gør det lettere a t finde
præcist det, du soger

Sorensm, Per Helge: Spin.

~-i~:~r,·;~~utgilT~~t~r ?~.s~ ..... . ... . . ............. . . . .

4

SAMLEOBJEKT

129,-.

Kr. 9800

Topp. Soren: Op i 111nsteu.
E11 Ge01g Stnge dre11g1 opleve/set:
(Bornholmsfærgen af 1962, side 67-82).
Ill. 104 s.
Forlaget Naucilus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220,-.

Udbyg11i11g n/Bomhol111s Museum.

Gamle årgange af Jul paa Bornholm

Åben projekrkonkurrence 2003. Ill.
24 s. Bornholms Museum . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Graris ved afh.

Vi ha r ove rtaget restoplaget af å rgangene:

Udbygning nfBomho/111s Museum.
Do111111erko111111iteem ber,wkni11g.

u-~ - ~ - ~-~-n-n-n-ro -n
00-~ -~- ~-M -~- ~-~ - ~-00-~

Red.: DAL's konkurrcncesekrernriac,
Arkirekrernes Hus. Ill. 23 s. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . Gracis ved afh.

Meget begrænset antal af hver årgang.

\IYoljj.' Soren R. (red.}: Det rme vnnd.
Ronne Vn11djimy11i11g 1903-2003.

Kan kun købes i Bornholms Tidendes ekspedition

III 72 s. Rønne Vandforsyning ..... .... . ........ ..... . .

98,-.

Arbogfor K11benhr11111s St1ji. Red.: Anders Carlsson (præst ved
Set. Nicolai Kirke, Rønne) m.A. 129 s. Københavns Srifr . . . . .

45,-.

listen omfouer kun boge1; der sko1111es nfnl111e11 i111eresse, og der tnges forbehold
forfejl og priw1dri11ge1: Regisn-eringe11 er nfi!uttrr p1: 15. JO. 2004.
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Jette A. KaarsbøL

Karin Palshoj og Gitte Redder
Jette A. Knarsbol
DEN LUKKEDE BOG
534 sider Kr. 298,-

MARY
Kronpri11sesse afDamnm·k
534 sider Kr. 249,-

Et liv ved klaveret
273 sider Kr. 279,-

Jens H emik Jensen
Økseskibet
466 sider Kr. 299,-

Dametasker
Herretasker
Rejsetasker
Skoletasker
Stort udvalg
i tegnebøger
og punge ...

Brevordnere
Plastlommer
Kopipapir
Printerpatroner

f

FOTO
BØGER

-=

_

LÆDER

~a\irkeby ~oghandel
ESKILDSGADE 3 · 3720 AAKIRKEBY . TLF. 56 97 40 05 · FAX 56 97 40 76
E-mail:butik@aakirkeby-boghandel.dk

www.aakirkeby-boghandel.dk
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VELKOMMEN I ØENS STØRSTE BOGLAGER
Vi har nye og antikvariske kvalitetsbøger

ANTIKVARIATER
BOGHANDE L
FORLAG
KUNSTHÅN DVÆRK
TURISME

om Bornholm , skønlitterære bøger, illustrerede bøger, biografier,
bøger om dansk og udenlandsk kun st, om søfart, jernbane og
verdenskrigene, fagbøger om historie, arkæologi, natur og have,
indretning af hjemmet , håndarbejde og hobby, samled e værker
og leksika. Plakater med kunst/jernbane samt julekort.
Vi sender til hele verden.
Telefoner 56 44 11 77 og 56 95 16 17
colbergs @colbergs.dk www.houseofbooks.dk

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

st.C_k~E'W
~i; , I· .:..:.:;}-~·
\\ orld ( la'' (Juali11

BORNHOLMS ANDELSMEJERI
72
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iMc

Vin og spirirns

iMc

Graris udb ringning af vingaver i Rønne by

iMc

Dagblade iMc Ugeblade iMc Månedsblade

iMc

AJr i uden landske aviser og ridsskrifrer

iMc

Storr udvalg i modemagas iner
COPENHAG EN

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL

Swingvase

fra

14975

MARYANN E MORTENSEN

SNELLEMARK 34
Telefon 56 95 07 66 ·Fax 56 91 40 66
E-mail: info@raadhuskiosken.dk
www.raadhuskiosken.dk

Aut. tips- og lottoforhandler
- står altid ril Deres tjenesre!

Husk vor vinogram-ordning · Dækker hele Danmark

WSKIOIDBU•E

Washingupbowl
and brush

44975

Rønne
Begravelsesforretning
v/ Peter Lund

Begravelser og
ligbrænding ordnes
overalt på Bornholm
\·~!,
Danske
V\:I Bedemænd

Dustpan and broom

14975

Kitchenbowl
set

34975

Firmaet er tilsluttet
Brancheorganisationen
Danske Bedemænd, der sikrer
kva lificeret hjælp og rådgivning

Østergade 43, 3700 Rø nne

56 95 06 44

Torvegade 2 · 3700 Rønne· Telefon 5695 0 111
Man. - tors. 9.30-17.30 · Fre. 9.30- 18.00 · Lør. 9.30-14.00

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

God jul og
godt nytår
ønsker

FIUgger farver

I

St. Torvegade 17

J~S~

3700 Rønne· Tlf. 5695 3104

]an]ensen

BIND

Storegade 87
3790 Hasle · Tit. 5696 5587

•
•

Smallegade 7
3730 Nexø · Tit. 5649 1224

ved Lunden 1o
3700 Rønne
Tlf. 56 95 24 84

Fax 56 95 41 35
Mobil 20 2 1 22 66

Valg af revisor er en tillidssag
Vi kan t ilbyde assistance til

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

JI"
~~\ t
r

Revisionsfirmaet Jens Finne

~~

Tornegade 4' · 3700 Rønne· Tlf. 56 95 61 11
Fax 56 95 56 20 ·E-mail: rjf@rjf.dk

RØNNE REVISION
St. Torvegade 12 · 3700 Ronne ·Tlf.: 56950595 · Fax: 56957991
E-mail: post@ronnerevision .dk · www.ronnerevision.dk

PARTNER I REVINET GRUPPEN
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Jul & Nytår 2004
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 .

•

Jul på Bornholm

••••••
•

Den Store Fiskebuffet
."_

23. december - lille juleaften:
Før julehygge i »Den Grønne Stue«
med gløgg og klejner.
To retters menu, kaffe og juleknas
i Di 5 Stauerna.

Onsdag d. 29. dec.
kl. 18-20.30:
med sal at-,
oste-/ dessertbuffet.

24. december • Juleaften:
Frokost- og sildebuffet
med frugttærte og o st.
Traditionel julemiddag m/ mandelgave.
Juleknas og julehygge ved juletræet.

25. december - I. juledag:
Morgenbuffet og senere på dagen
»Den Store Julefrokost-buffet«
med traditionel dansk og
bornholmsk julemad.

•

Rese rvation & 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

75

Vejen til den gode vin
~
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Boderne Strand og Havn
&

Butik Pia Stærmose

1soRNHOLMS'''•:•i·';?i'•:••:ra
Bodernevej 13, 3720 Aakirkeby. • Tl f . 5694 0060
www.bornholmsvinforsyning.dk • vin@wolff.dk

•
'kXEL

~"..._...~··~

~ØRENSEN ~

MESTEREN

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

- - - - --
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©>Photo Care
:fordi live! ikke ko11 lages 0111!

Store Torv 4 · 3700 Rø nne

Tlf. 5695 54 54

