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En nymodens raffineret
farvekomponist på Bornholm
Om Karl Isaksons skildringer af Bornholm og Christiansø
I 2 004 prtesenterede Bornholms Kunstmuseum en meget stor Karl Isakson-ophængning.
Udstillingen blev til i samarbejde med Moderna Museet i Stockholm og kunne ses på Bornholms Kunstmuseum fin 19. sept. til 7. nov. Det satte endnu engang søgelyset på en central
skikkelse i Bornholms kunsthistorie. H er fortæller direktør LARS KÆR ULF MØLLER om
den svenske maler, der sammen med Edvmd Weie, fik så afgorende betydning for modernismens gennembrud i Danmark - og for kredsen afbilledkunstnere på Bornholm og Christiansø,
som eftertiden sommetider sammenfatter under betegnelsen Bornholmerskolen.
Bornholms Kunstmuseum ved Lars KærulfMoller har stillet illustrationsmaterialet til rådighed js.

Gennem årene har Bornholms
Kunstmuseum vist en lang række
»klassikerudstillinger«. Udstillinger,
d er i vores egen målestok var store
og krævende, men som fra den spæd e start i Skt. Mortensgade med
O laf Rude i 1986 og Karl Isakson i
199 1 og frem , er vokset sig stadigt
større og mere omfattende.
Indvielsen af museets udvidelse i
2003 gav igen nye bygningsmæssige
muligheder og var i et historisk perspektiv en god anledning til at vende
bøtten på hovedet og tage fat på en
n y generation af udstillinger.
For museet var det naturligt ae
tage fat på de kunstnere, der har haft
så afgørende betydning for hele den
d anske kuns t. Åbningsudstillingen
efter udbygningen var i logisk konsekvens heraf »Edvard Weie - Steder
og stemninger«, hvor nye vinkler på
Weies billedunivers og motivve rden
blev præsenteret for vores publikum.
Har man sagt Weie må man
n æsten nødvendigvis også sige Isakson, og selvom det ressourcemæssige
var en meget stor m und fuld at gabe
over indenfor samme år, måtte
museet springe til, da der i samarbejde med Moderna Museet i
Stockhol m bød sig en mulighed fo r
a t udarbejde den h idtil største
udstilling, der har været vist af Isaksans værk i nyere tid.
»En nymodens raffineret farvekompo nist« blev Karl Isakson kaldt i
1910 i Berlingske Tidende og selvom karakteristikken ikke udelukkende var positivt ment dengang, er

det nu næsten 100 år efter en ganske
præcis beskrivelse af, hvad der er det
helt specielle ved Isaksons kunst og
af hvad han i særlig grad tilførte hele
hans samtidige generation af kunstnere.
Karl Isakson blev født 16. januar
1878 i Stockholm og som de fleste
af hans samtidige kunstnerkolleger
gennemgik h an en traditionel
uddannelse som håndværksmaler
inden han i 1895 stifte r bekendtskab med kunsten, da han bliver
medhjælper hos den elskede genremaler Carl Larsson, der på dette
tidspunkt var i gang med en stor
rum udsmykning i Nationalmuseets
fo rhal i Stockholm .
Isakson gik h erefter på Kwmalcademiet i Stockholm. Stedet var
kendt for dets stærkt konservative
ånd, og Isakson beskrev da også
siden de fire års studier som svarende til fire års tugthusarbejde.
Allerede i 1897 havde Isakson set
Kristian Zahrtman ns malerier på en
udstilling i Stockholm og måske
også tilskyndet af Carl Larsson, der
var en stor beundrer af dansk kuns t,
besluttede Isakson at han ville opsøge Zahrtmann og hans skole. Under
en rejse til Italien i 1902 kontakter
han Zahrtmann, der på det tidspunkt malede i Porcofino, og denne
inviterer ham uden tøven til at tilbringe som meren i Civita d 'Amina,
den lille bjergby i Abruzzerne, hvo r
Zal1ftmann i øvrigt samme år blev
udnævnt til æresborger.
Bekendtskabet med og undervis111ngen af Zahrtmann og ikke

m indst venskaberne med en rækl{e
af de unge kunstnere, der flokkedes
omkring Zahrcmann fik afgørende
betydning fo r Isaksons kuns t.
Ganske vist klager Zahrtman n
gang på gang over Isaksans sordin,
hans alt for fo rsigtige og specielle
farve brug.
I et brev til Sophus DanneskjoldSamsøe skriver han feks. »Isakson ,
ja han er bleg og nervøs og jeg synes
ikke det går så godt med ham som
jeg havde håbet. H ans ting har en
misforstået Rubenskolorit, som jeg
aldeles ~e kan fa buge med , sandsynligvis erhvervet på Stockholms
akademi« .
Isakson selv tilskrev den afdæmpede farveskala det danske klima: »Har
ar ju endast Hammersh ojs fargskala
på himmelen, h usen och manniskorna. Det ar nydelige, men."«.
Karakteristisk nok kaldes denne
periode i Isaksons produktion da
også for den grå periode, og først
efter nogle år begynder han at forsøge sig med en kraftigere og renere
farveskala. Ligesom de fleste af hans
sam tidige ikke under indflydelse fra
Zahrtmann, men påvirket af de nye
strøm ninger, der primært udgik fra
Paris.
Isakson havde allerede i 1905
besøgt Paris uden dog at komme i
væsentlig kontakt med den nye
kunst. I 1910 besøger han Berlin to
gange, i foråret for at se en udstilling
af Maners væ rker, og i efteråret fo r
at se en udstilling med Vi ncent van
Goghs billeder, der gø r er uforglemm eligt indtryk.
}Ul PA BORNHOLM
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Nature morte med
tøffelblomster. 1914.
52 x 44 cm. Privateje.
En afde første opstiLLinger, hvor de nye e1faringer fra både Christiansø
og Paris forenes i et helt
nyt fladebetonet maleri,
hvor komposition og farve smelter sammen til en
helhed, der ikke tidligere
er set.

I foråret 19 11 finder vi ham igen i
Paris, hvor han for fø rste ga ng ser
værker af Paul Cezanne og Pablo
Picasso og det er disse erfaringer han
allerede senere samme år udnytter,
da han for fø rste gang kommer til
Christiansø.
Anledningen til ar besøge C hristiansø var ellers ikke den mest befordrende for lsaksons kunst. Han led
liver igennem af voldsomme psykiske kom plikationer og i forsom meren 1911 bliver han af sin læge
anbefaler er rekreationsophold.
Ved et tilfælde får han næsten
samtidigt et brev fra vennerne Axel
Salto, Poul Uttenreitter og Andreas
Friis med en opfordring til ar slutte
sig til dem på C hristiansø. Urrenreirrer opgav i øvrigt senere maleriet
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og fik en karriere som kunstskribent,
hvor han især er kendt for den store
biografi om Olaf Rude. Salto fortsatte med at male, men er i dag især
kendt for sin fantastiske keramik,
som Bornholms Kunstmuseum i
øvrigt præsenterer i en udstilling i
2006 . Andreas Friis beholdt tilknytningen til Bornholm, hvor han livet
igenn em havde sommerbolig i
Listed . Hans hovedværk er nok den
store udsmykning af Universitetsbiblioteket 2. Afd. i København.
Karl Isakson tog mod vennernes
indbydelse og bliver vildt begejstret
og o pmuntrer, da han i begyndelsen
af juni 19 11 for første gang besøger
øerne. I Frøknerne Kochs Pensionat
ge noplives traditionen fra Zahrtman ns soveværelse i C ivita d 'Antino

med ar sætte kunstnerskjolde op og
lsakson arrangerer forskellige sporrskampe, svømning, løb rundt om
øen, bocciaspil og pistolskydni ng. I
det fredelige og stilfærdige liv i vennernes lag får han fo r første gang i
flere år igen lyst til at vove sig udendørs med staffeliet og prøve at
omsætte erfaringe rne fra Paris på det
nye landskab.
H ans fø rste malerier fra Ch ristiansø,
»Landskab ved Mindet«, n u på Statens M useum fo r Ku nst og »Krudthuset, Christiansø« i privat svensk
eje, gen givet på forsiden, vidner om
hans dybe beundring og optagethed
af især Paul Cezannes maleri.
I en hos ham ikke fø r set h eftig
kolo rit, n æsten hugger h an farve n

ned på lærredet i karakteristiske tætliggende di agonalstrøg hvor han
præcist afbalancerer komplementærfarverne, de varme røde og orange
mod de kolde grønne og lilla. Selvom m otiverne naturligvis er udvalgte og nøje beskåret i forhold til billeders balance, falder kompos iti onen
ham let, idet bastionernes volde
næsten naturligt skaber det nye
kubistiske snit.
I efteråret 1911 aA1old t Isakson
sin sidste udstilling, hvor han hos
kunsthandleren Chr. Larsen viser en
række blomsteropstillinger. Selvom
det hævdes at Isakson vægrede sig
ved at sælge sine billeder, solgte han

mindst 12 billeder på udstillingen
og sandl1eden er nok snarere, at
Isakson var så økonomisk uafuængig, at han kun solgte når han var
overbevise om, at køberen var seriøs.
Isakson fik gennem det meste af
livet penge fra familien Lundberg.
Allerede i akademiriden i Stockholm
havde han haft en affære med den
lige så nervøst anlagte H ilda og
meget tyder på, ae Hildas far indgik
en aftale med Isakson om, ae h an
mod et fast årlige beløb skulle holde
sig væk Længe efter aftalens udløb
fortsatte Hilda denne understøttelse.
H un havde både et fint blik og scor
forståelse for h ans kunstneriske

talenter og led vel også liver igennem under den u lykkelige forelskelse.
De opstillinger Isakson solgte var
typ isk malet i en lang proces, der var
karal<teristisk fo r Isal<son og hans
søgen. Han skriver selv i et brev til
Hilda: ))Jeg har malet m odel og stilleben om og om igen". Jeg har nu
maler det samme motiv 12 til 15
gange"«.
O pstillingerne præges på en mærkelig måde af C hristiansøoplevelserne. Dels ser vi hvorledes han til stadighed søger ae udvikle både farve
og komposition. I de tidlige opstillinger bruger han typ isk neutrale og

Portræt af
Bertha Bmndstrup.
1914. 85 x 64,5 cm.
Ti/horer Bomholms
f(unstmuseum.
Umiddelbart efter hjemkomsten fta Pai·is malede
Isakson en række portrætter afBertha Brandstrup, hvor han afprovede de nye måder at
strukturere et motiv
kubistisk, altså at transformere motivet til enkle
geometriske farveflader
på lterredet.
JUL PA BORNHOLM
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Opstilling med orange
fifje1: 19 15 -16.

76x 59cm.
Tilhører Bornholms
Kunstmuseum.
Under Første Verdenskrig kunne Isakson på
grund afsit svenske statsborgerskab ikke komme
til Christianso.
I stedet arbejdede han
intenst med opstifiinge1;
hvor han b)1gger baggrunden op som sætstykker og måske i koloritten
prøver at genkalde sig
farverne fi'a det lysende
Christiansø.

stilfærd igt udtonede baggrundsfarver, mens ha n med de nye erfaringer
bygger sir rum om m ed klare ko ntrasterende flader, ligesom han bringer sommerens ekspressivt glade farver ind i malerier. Fo r Isal<so n er det
en stadig kam p. H an har set og fo rstået hvor revolucionerende C ezannes behandling af billedplaner er, og
tvivlen om egne evner og arbejder
med ar leve op ri! der store fo rbillede
dr iver ham ud i en voldsom psykisk
krise, der også giver sig d irekte fys iske udslag. H en over efteråret 19 11
må han Aere gan ge opgive at male
på grund af kram per og i foråret
19 12 beord rer hans læge ham først
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en tre måneders kur og derefter et
h elt års fuldstændig ro.
Isakson kom mer derfo r ikke til
C hristiansø i 191 2, men årer efter
finder vi h am tilsyneladende i fuld
vigør tilbage på øen. Blandt de øvrige kunstnere fi n der vi igen vennerne
D anneskjold-Samsøe og Axel Salto
og vistnok fo r fø rste gang på øen
Edvard We ie.
Isakson og Weie nævnes ofte
næsten som to alen af er srykl<e, og
rigtigt er d et da også, ar de ro om
nogen var bannerbærende om kring
det moderne m aleris introduktion i
D anmark, og på mange måder mindede de om hinanden, sky og nærra-

gende. Alligevel var der afgørende
fo rskelle på de to og deres mål med
m aleriet. Mens Isakson i forlæ ngelse
af Cezannes kunst søgte farvens og
forme ns rendyrkelse til et ekspressivt
maleri, renset for yd re tanker, ø nskede Weie i en anderledes forlængelse
af im pression isternes teorier at skabe
et maleri, hvor billed fladens rytme
næsten fre mstår som symfonisk
m usik.
Efter en frugtbar som mer på C h rist iansø i 19 13 og efter en ny voldsom angstneurose rejser Isakson i
d ecem ber til Paris, hvor han ønsker
at arbejde med de nye teorier.

I Paris opsøger han de kendte steder Academie Russe og Academie
Colarossi, hvor han allerede i l 905
havde modtager und ervisning af den
norske maler Arnold Krogh. lsakso n
fandt sig dog ikke tilpas. Stederne
var blevet populære for danske og
nordiske kunstn ere og pladse n i arelieme var trang. Han havde egentlig
planer om ar blive elev hos Picasso,
m en da denne ikke modtog elever
opsøgte han i steder en anden kubist
Le Fauconnier, hvor han blev optaget på skolen. H an erkender dog
hurrigr at den dogmatiske kubisme
allerede har udspillet si n rolle og ar
de teo retiske problemer nu i langt
højere grad handler om selve billedfladens organisering.
Da han kommer hjem fra Paris
lejer han atelier i Pilesrræde i
København og maler her en række
opstillinger som f.eks. »Opstilling

med tøffelblomst«, hvor de nye erfaringer afprøves og hvor vi fo r første
gang oplever, h vo rdan motiver fuld stændigt underlægges lærreders flade. Også umiddelbart efter hjemkomsten maler han fire portrætter af
Bertha Brandstrup. Bertha va r datter
af
robaksfabrikanren
Bernhard
Brandsrrup o g niece til Heinrich
Hirsch sprung, g rundlæggeren af den
berømte samling, der nu har ril huse
i Stockholmsgade bag Statens
Museum for Kunst. Hun var gift
med billedhuggeren Ludvig Brandstrup - ikke ar fo rveksle med revyskuesp illeren - og hos dem havde
Isakson funder et fristed og i Bertha
en fortrolig og tålmodig model.
Igennem rækken af portrætter kan
man følge, hvorledes Isakson fra lærred til lærred afprøver de nye erfaringer og ligesom i billeder med røffelblomsten efterhånden overflødig-

gø r motiver til fordel for for m og
kolorit.
Billederne markerer samtidig en
ny begyndelse for Isakson, hvor han
efterhånden indskrænker sin motivverden. Kun få modeller fik adgang
til hans atelier og billederne af dem
opbygges efter bestemte skemalagre
forudsætninger, hvor baggrundens
draperier af forskelligfarvet klæde
bliver der egentligt billedskabende
element. Også opstillingerne bliver
mere o g mere skematiske med en
række næsten uforanderl ige sætstykker, herunder en vifte af stærkt farvede stykker glanspapir, som han
udnytter på san1me måde som draperierne omkring modellerne for at
skabe både form o g for at introducere de uomgængelige komplementærfarver.
D en kolorit, der nu kommer ind i
billederne kan m åske ses som Isak-

Udsigt over Gudhjem. 1921. 76 x 92 cm. Tilhører Bornholms Kunstmuseum.
Et aflsaksons mest lysende malerie1'. Indbegrebet afalle de elementer der karakteriserer Bornholmerskolen og sandsynligvis
et billede, der har påvirket både OlufHost og OlafRude stter!et i hele deres virlu.
JUL PA BORNHOLM
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sa ns fo rc:vivlede rækken ud efter de
stemninger og den kolorit han havde mødt på C hristiansø. I forbindelse med udbruddet af Førsre Verdenskrig va r Christiansø nemlig blevet erklæret fo r militært område og
dermed lukker fo r udlændinge. Isakson havde, også af hensyn til m oderen i Scock.holm, fastholdt sit svenske statsbo rgerskab og konsekvensen
af dette var, ar stort set der eneste
sted, hvor han fandt sig tilpas og
overhoveder vovede sig udendørs nu
var lukker for ham.
Efter krigsafslutningen i november
1918 igen åbner Christiansø finder
vi ham da også allerede den n æste
sommer på øen . På vej til Christiansø gør ha n ophold i Svan eke,
men billederne herfra mangler tydeligvis den saft og kraft som både tidligere og senere arbejder af Isakson
har. Sommeren på C hristiansø bliver
da score set også uden resultater, i
slumingen af august skriver han selv:
»D er er ikke morsomt at rejse uden
resultat«.
I 1920 og 21 besøger han Gud hjem fø r han rejser til Christiansø.
H an indlogerer sig på Aackens pensionat i G udhjem, hvor han møder
O luf H øst, der dengang stadig havde sit hjem i København. H an stifter
også bekendtskab med O laf Rude,
der året før h avde slået sig ned som
sommerbornholmer i Allinge og
endelig den i dag lidt uretfærdigt
glem te Povl Sch røder. Fra Schrøders
dagbøger ved vi at ku nstnerne ofte

Bastioner. Christianso. 1920-21.
7 0 x 9 6 cm. Tilhører Statens M useum
for Kunst. Et aflsaksons sidste billeder
fra Christiansø. Billedet demonstrerer
hvorledes l sakson nu er fuldt afklaret
og selvom motivet er genkendeligt, er
det fuldstændigt underlagt kunstnerens
mål om sammenhæng i farve og komposition.
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fandt sammen og at de tre gerne lod
Isakson indfø re dem i både de
nyeste teo rier, som når han læste op
af Sigurd Frosrerus nyudkom ne
»Regnbågfac:vemas segers råg« og i
Isaksans
egne
erfaringer
især
omkring C ezanne, hvor kunsthandleren Ambroise Vollards bog om
kunstneren fra 1914 havde åbnet
nye sider af kunstn eren. Venskabet
mellem ku nstnerne sætter sig umiddel bart sp or og bliver altafgørende
for udviklingen af der nye landskabsmaleri som både H øst og Rude
er så karakteristiske eksponenter for
om end på hver sin helt særegne
måde.
Billederne fra Christiansø fra de to
år - da Isakson kun yderst sjældent
signerede og daterede sine billeder
hersker der stor usikke rhed om den
p ræcise datering af de fleste af Isaksans værker - demonstrerer tydeligt
den fo rand ri ng, der er sket med
kunstneren. Selvom Cezanne stad ig
var det store fo rbillede er det tydeligt, ar han nu har fundet sin egen
tilgan g o g billeder både fra G udhjem og fra Ch risriansøs bastioner
demo nstrerer den modne kunstners
gennema rbejdede løsning af de
maleriske problemer. Resultate rne er
en lang række sommerduftende
landskabe r, h vor kubismens præcise
strukturering fo renes med en nordisk fortolkn ing af Cezan nes kolo ri t.
Besøget eller rettere besøgene i
192 1 blev Isaksa ns sidste.
D e sidste to år af hans liv blev

påfaldende hek tiske. I 1920 var h an
de fø rste to m åneder indlagt på en
psykiatrisk klinik ved H illerød. I
maj fi nder vi ham i G udhjem og i
juni i Kerteminde, hvo r han besøger
ven nen Johann es Larsen. D et meste
af juli er h an i Gjern i Jylland h os
maleren Ejnar Nielsen. I august
male r han model i København. Fra
septem ber til oktober er h an igen på
C hr istian sø og i decem ber besøger
h an ven ner og familie i Scockholm.
Igen i 1921 rejser han hastigt flere
gange frem og tilbage mellem Gudhjem , Sverige, København og når
også i december ar se en scor Cezanneudstill ing i Berl in.
Samtidig med den næsten manisk
h ekt iske rejseaktiv itet og de velafbalancerede billeder fra Gudhjem og
C hristiansø arbejder han i dybeste
hem melighed på en rækk e religiøse
b illeder, næsten alle med afsæt i
opsta ndelsesmyten,
billeder der
retrospektivt kan ses som en fo rudanelse om hans tidlige død. I
betragming af hans stærkt depressive
sind og hans dybe optagethed f. eks.
af van G oghs skæbne kunne m an
måske have fo rudset en voldsom og
dramatisk afslutn ing, men i virkel igh eden blev det afkræftelsen efter en
langvarig fo rkølelse og en banal
infl uenza der 19. februar 1922 tager
livet af ham på Sankt Josephs
Hospital i København kun 44 år
gam mel.

Bornholm og Christiansø
foreviget i moderne optik
0 laf Rude og Karl Isaksons motivverden på øerne
]ANE LØVSCHALL DOLMER, tidligere Bornholms Kunstmuseum, fortsætte1; hvor Lars Kæru/f
Møller slutter, med at fortælle indforstået om maleren OlafRude, der tilhører generationen
efter Karl lsakson, og om hans tilværelse og arbejde på Bornholm og Christiansø. Bornholms
Kunstmuseum fulgte i år (21. aug. til 3 0. okt.) - lsakson-udstillingen fra 2004 - op med at
vise »OlafRude - retrospektiv«. En meget bred ophængning, der omfattede 77 malerie1:
Den var blevet til i samarbejde med Storstroms Kunstmuseum og Nordjyllands Kunstmuseum.
Grundmaterialet til de viste gengivelser er udlånt afBornholms Kunstmuseum og bruges med
tilladelse fra OlafRudes arvinge1'. js.

Fra omkring 1920 bragte danske
kunstnere inspirationer fra den
internationale kunst direkte til
Bornholm, og dermed blev de første
årtier af det tyvende århundrede en
særlig tid hvad kunst angår for den
lille ø i Østersøen. En tid uden sidesrykke, kan man godt sige. Ikke ku n
fordi her kom mange af de mest
b emærkelsesværdige kunstnere på
n ationalt plan til øen og m alede
d ens motiver, men også fordi disse
kunstnere var så påvirkede af den
udenlandske kunst. Og der netop i
d enne periode var store ligheder i
h vad de europæiske kunstnere fo retog sig.
At kunstnere så bemærkelsesværdi-

ge som O laf Rude, Oluf Høst,
Edvard Weie og Karl Isakson valgte
Bornholm som afsæt, resulterede i,
at øe n nu for eftertiden figurerer så
centralt i noget af den vigtigste moderne danske kunst. Og at den
såkaldte
Bornholmerskole
står
stærkt, når man taler om moderne
dansk kunst.
I det forgangne år har der igen
været fokus på nogle af disse bornholmerkunstnere, nærmere bestemt
Karl Isakson og O laf Rude. I forsommeren 2004 havde øens kunstmuseum i samarbejde med Moderna
Museet i Stockholm samlet en stor
del af Isaksons værker, og i august
2005 var det Rudes tur - i form af

en stor retrospektiv udstilling i samarbejde med Storstrøms og Nordjyllands Kunstmuseer. Begge udstillinger er ledsaget af katalogudgivelser
med en række artikler, der fra fo rskellige vinkler belyser d e to kunstnere. Her skal det handle om de to
kunstneres forhold til Bornholm og
lidt om deres kendskab til hinanden.

Bornholm og hovedstaden
O laf Rude var en af disse moderne
kuns tnere som faldt p ladask for
Bornholm. Han ko m til øen hver
sommer fra starten af l 920erne og
helt til sin død i 1957. I midten af
1920erne lod han opføre et atelierhus syd fo r Allinge og i 1929 blev

Christiansø i gråvejr. 1923. 80 x 94.
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Gade i Allinge, gråvejr. 1925. 80 x i 00
han gift med Laura H enrichsen og
Ayttede ind hos hende i Villa H avkatcen. Havkatten ligger på vej fra
Allinge mod Sandkås og kan den
dag i dag ses fra stien mellem de to
byer.
Om vinteren opholdt han sig i
København - i de senere år i en lejlighed på Gam mel Kongevej. Rude
bevarede derved gen nem alle årene
en nær kontakt til både Bornholm
og til hovedstaden og kuns tlivet der.
Bl.a. var han medlem af bestyrelsen
for Danmarks ældste kunstinstitution Kunstforeningen Gl. Strand fra
1940-46 ligesom han
fungerede
som professor på Kunstakademiet
fra 1953-56. Ikke mindst blev han
midt i halvtredserne valgt til ar
udføre udsmylmingen i Folketingssalen, hvilket blev en af de sidste
opgaver inden hans død i 1957 .
Olaf Rudes værker fra 1920erne
og frem er meget præger af, at han
næsten udelukkende, udover por-

1Q
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trættern e, bruger Bornholm som
motivverden. Øens farver, særprægede narnr og særligt stærke lys benyttes som afsæt fo r eksperimenter med
maleriet.

Før opdagelsen af Bornholm
Perioden fra 19 10-20 forud for
Rudes opdagelse af Bornholm kan
overordnet set betragtes som en
udvikJing i Olaf Rudes billedsprog i
retning mod abstraktionen, fo rstået
som et brud med forbindelsen ri!
naturin dtrykket. Dette hang bl.a.
sammen med at han ri år før han
kom ril Bornholm havde været en
rur i Paris, hvor han sammen med
sine danske kunstnerkolleger så billeder af moderne franske kunstnere
og ikke mindst af Picasso. Rude
skriver og udtaler ved Aere lejligheder, h vor stor en revolution møder
med Picasso blev. Picasso malede på
en helt ny måde. D els var hans billeder hel t eller delvist abstrakte og dels

opdelre han sine motiver i kubiske
fo rmer. H eraf udtrykker kubismen.
I årene efter m ødet med den kubistiske kunsr begynder de nye former at
smitte mere og m ere af på Rudes
egne malerier. En udvikling, der kulminerer omkring 1918, hvor Rude
præsenterer Aere helt abstrakte,
kubistiske billeder, hvoraf et - Komposition J, kan beregnes som en decideret parafrase over en af Picassos
kubistiske opstillinger.

Mødet med naturen igen
på Bornholm
Men den e udtryk ændrede sig i hans
fø rste år på Bornholm. H an kom
dertil første gang i 1919 og skriver
her i et brev til vennen lekror ved
Rønne Statsskole Aage Jacobæus, at
han er aldeles overvældet af begejstring fo r Bornholm. Begejstringen
gik bl.a. på naturens mangfold ighed,
klipper, skov og hav. D et var et nyt
skridt tilbage ti l naturindtrykket og

er farvel til de »dysmorfe« (misdannede) billeder, som så heftigt var
blevet kritiseret af mange i tidens
offentl ige debat om kunst. Møder
med Bornholm flk Rude på »ret
kurs« igen mod er intimere forhold
til naturen og en mere narurn ær billedverden. Der var en ny revolution
for Rude ar komme til Bornholm.
H an skriver selv: »Hvis jeg skulde
sige, hvad der gik op for mig her ved
Ankomsten til Bornholm, saa var det
noget det samme, som der skete, da jeg
farste Gang kom til Paris.. «.

Rude møder Isakson
Karl lsakson er nærmere lmyrret til
Christiansø end ri! Bornholm. Han
bliver af mange betragter som ikke
bare et medlem af, men som en
foregangsmand, fo r Bornholmerskolen, som ikke er en betegnelse for en
decideret koloni, men rettere blot
for et geografisk fokus og en fælles

kærlighed ri l de bornholmske øers
motiver hos en hel række kunstnere.
Dette kan diskuteres mere dybdegående, og der er ikke mir ærinde her,
m en i hvert fald er der ingen rvivl
om fællesrrækkene mellem disse
kunstnere, og i den henseende er der
værd ar rage i berragrning ar Karl
Isakson var ca. 10 år ældre end Rud e
og derfor nok lidt »fø r ude«. Karl
Isakson studerede således tidligere
end Rude ved De Frie Srudieskoler,
nærmere bestemt i 1902, hvor Rude
først startede i 1906. Ligesom Isakson opdagede C hristiansø nogle år
før Rude besøgte stedet for første
gang.
I 1920 traf O laf Rude og Karl
Isakson hinanden fo r første gang på
Christiansø. På det tidspu nkt var
Rude 34 år mens Isakson var 42.
Rude besøgte øen er par gange uden
at overnatte i 1920 og senere for sidste gang i 1923, hvor han blev en

måneds rid derovre. Fra 1923 findes
i hvert fald en lille håndfuld Rudebilleder fra C hristiansø.
I sin dagbog skriver Rude den 24.
juli 1923 om sir møde med C hristiansø:
»Art hvilken Fred og Velsignelse er
det dog at være her. .. Jeg kom herover
i Gaar Eftermiddag ved 2 Tiden i
Regn og Storm. Men i Dag er det
Sol... og du gode Gud, hvor er her
smukt - jeg gik ganske maalløs rundt i
Formiddags og saa paa det og blev
næsten bange fo1· at tage fat paa
Arbejdet - jeg synes det kræver saa
uendelig meget af mig, at jeg mindst
maa have en Matisse's Kolorit for at
kunne give noget - og disse fantastisk
gode Motiver, som lsakson har gjort
saa mesterligt...«. 1
I Christiansø i Graavejr fra 1923
ses visse lighedstræk med Karl lsaksons Krudthuset, Ch1·istiansø fra
1920-21. Det gælder både den over-

Selvportrcet. 1928. 70 x 54.
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Indkørsel til kunstnerens hus H avkatten. 1944. 7 1 x80,5.

ordnede fa rveholdning, især omkring klipperne, hvo r gråtonerne
dom inerer, det gælder betoningen af
de kantede steder samt udfyldningen af dem som farvefel ter med farveflader, ligesom det gælder selve
motivers perspektiv og elementer,
f.eks. det typiske røde rag.
I et andet af Rudes malerier fra
Allinge samme år, Udsigt over Allinge
fra 1923 , ses lignende træk, der
minder om Isal<sons malerier, specielt billeder Udsigt over Gudhjem fra
1920-21. F.eks. hæfter man sig ved
den måde bygningskroppene organiseres som »byggeklodser« i billeder,
der næsten er skarpskårne uden
detaljer som vinduer og døre samt
med understregningen af de røde
felter, som tagene udgør.

Kunstnerne i Gudhjem
Isakson og Rude havde tidligere
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mødt hinanden på Bornholm i sommeren 192 1, hvor de sammen med
andre kolleger opholdt sig og malede, bl.a. på Bokul-bakken på toppen
af Gudhjem . Om aftenen spiste de
sammen og diskuterede kunst. lsakso n var trods samværet en meget
indesluttet mand, i hvert fald når
det gjaldr sine egne arbejder. Han
ø nskede ikke ar dele sine maleriske
resultater med kollegerne, og bar
derfor altid sine lærreder over hovedet med forsiden op, ligesom han
også havde sin egen hemmelige
måde at præparere lærrederne på
efter en gammel svensk opskrift.
Men når det gjaldr ar dele ud af sine
erfaringer med den internationale
kunst og sine inspirationer, var han
ganske gavmild.
Isaksans store forbi lled e var
Cezanne og af og til havde han gengivelsen af en Cezanne-reproduktion

i lommen for løbende at kunne sammenligne med sit eger billedes komposition. Cezanne var en form for
foregangsmand for kubisterne idet
det var ham der begyndte at arbejde
med ar opspli tte motiver i flad er og
geometriske former, og accentuere
brug af samspil mellem kontrastfarver i opbygning af rummelighed i
billedet.
Rude fortæller er sted, hvordan
han en af de sidste gange, han traf
Isakson, med stor begejstring omtalte er af Cezannes smukkeste landskaber fra Provence, som mærkeligt
nok ikke har været gengiver i nogen
af Cezannebøgerne og derfor ikke
var kend t af mange - og skulle ål ar
beskrive det indgående, da lsal<son i
samme øjeblik trækker en gengivelse
af nerop dette billede op af lommen
med bemærkningen: »Ja, det var just
dette«.

I det hele raget var samværet med
Isakson for Rude et inspirerende
pust af international inspiration og
påmindelse om de franske mestres
store betydning for det, de nu selv
gik og fo retog sig m ed maleriet. Om
aftenen når de sad sammen, kunne
Isakson fortælle om sine mange
udenlandsrejser eller han ku nne finde på at læse op af van Goghs breve,
e n bog om Cezanne eller en bog om
farverne.

Mindeord for Isakson
D a Isakson døde som kun 44-årig i
februar 1922 udgav Kunstforeningen i København en særudgave af
Kunstbladet, hvor blandt andre Olaf
Rude skrev mindeord om lsakson:

»Det er en smuk Tanke at begynde
Starten af det nye Kumtblad med at
mindes lsakson - han staar jo stadig
med sine smukke Bi/leder· levende

iblandt os, og afden, der ejer Kunstens
sande Gltede1; skal han aldrig glemmes. Vi, der kendte ham som Menneslu, forstod, at her var en lykkelig Forening af Talent og det rent Intellektuelle - der tilsammen sleaber den gode
Kunstne1: Som Kolorist blev han en af
de Store, han opfattede Motivet rent
koloristisk, forstod at alt var Farve han kendte Farvens største Ydeævne
saavel som dens Beherskelse - mestrede
alle Klange, forstod Nuancens Hemmelige Sprog - fornemmede præcis,
naar den skulde tone ren og fi·odig, for
i næste Nu at sleabe den Farve, som
netop kun gav Lyd ved Maadehold«. 2
Politiken-anmelderen Jens Thiis,
omtaler den 4. juli 1923 en udstilling af nordisk kunst i Gi::i teborg og
nævner bl.a. forholdet mellem Rude
og Isakson, idet han påpeger at Olaf
Rudes strandmotiver såvel som stilleben-billeder - vidner om en på-

virkning fra en stærkere og mere
oprindelig personlighed - Isal<son.
H an ca.ler decideret om en »lsal<sonskole«, hvad koloristikken angår, der
bl.a. består i harmonier mellem
engelskrøde, okker og blåt.
Tre dage efter denne anmeldelses
ord, bemærker Rude i sin dagbog, at
han synes Thiis overdriver hans
afhængighed af lsakson, som ifølge
Rude selv blot er en inspirationskilde af mange. I dagbogen skriver h an
yderligere den 24. juli 1923, at han
må indrømme at Isakson h ar gjort
det godt, men han vil gøre det på
sine Rude 'ske m åde. Og om muligt
endnu bedre.

Noter
I Poul Urcenreirrer, Maleren Olaf Rude,
Naver, 1946, side 131.
2 Ibid., side 137.

Udsigt fiYl atelieret. 1943. 100 x 125.
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Naturhistorikeren der tænkte stort
Lektor Poul N ørgaard til minde
Lektor ]ØRCEN BUTZBACH tegner i det følgende et meget personligt og indforstået portrtet af
en nter koflega, der på mange måder kom til at betyde uhyre meget. Som respekteret underviser
på gymnasiet, som mangeårigformand for Naturhistorisk Forening, som initiativtager til
NaturBornholm og i det hele taget, som en lærer med evnen til atfonnidfe sin store viden om
øens natur bredt til afle.
Biolog FINN HANSEN, NaturBornholm har stillet de fem fotografier til rådighed og skrevet
billedteksterne. js.

Lektor Poul Nørgaard døde den 12.
april 2005, tre uger før han ville
være fyldt 93 år.
Poul Nørgaard var født i Sakskøbing, hvor han tog realeksamen for
efterfølgende ar blive swdent fra
Nykøbing Katedralskole. I 1937
blev han cand.mag. i nawrhistorie
og geografi. Der var ikke nemr ar få
arbejde på den tid, og Poul måtte
nøjes med et midlertidigt (!) vikariat
på Røn ne Statsskole i 1938. Der var
svært i begyndelsen, og Poul har fortalt, hvordan han om aftenen gik
ned og klappede natfærgen før
afgan g.
De første år på Bornholm boede
og spiste Poul på pensionat, og her
mødte han den unge, nyuddannede
farmaceut Esther Frank. Det blev
senere til bryllup, 60 års san1Jiv og
tre børn.
Vikariater force til fastansættelse

Nørgaard var formand for Naturhistorisk Forening
fra 1970 til 1998.
Efter murens fald i
1989 arrangerede
han ture til det
tidligere lukkede
Østeuropa. Under
en forekskursion
med Butzbach og
Johannes Thoms
besøgte han
Svantevit-stenen i
Maria Kirche på
Riigen i maj 1992.

først som adjunkt, senere som lektor, og i 1971 blev Poul Nørgaard
udnævnt til studielektor. I 1982
faldt han for aldersgrænsen og blev
pensioneret.

Det midlertidige vikariat blev til
44 års virke på Rønne Statsskole,
hvor generationer af elever har nydt
godt af Pouls enorme naturvidenskabelige viden og eminente form id-

Nørgaard og Butzbach vm· i Lang tid
formænd for hver deres bornholmske
naturforening. For sidste gang som
formand bod Norgaard i september
1998 Butzbach velkommen til en
geologisk ekskursion i Boderne.
I baggrunden Kirsten Olsen.
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også af hans legendariske hukommelse. H an kunne indtil det sidste
huske og referere sager, som var
behan dlet for både 30 og 40 år
siden.
I 1977 deltog Poul i fin stil i en
telt- og vandretur i Sydgrønland
sammen m ed 40 elever og lærere fra
Rønne Statsskole. Det blev en stor
oplevelse for os alle, også fo rdi vi
kunne trække på Pouls store viden
om den arktiske Aora, og de af os
der var sammen med ham, da han
fandt et eksemplar af den arktiske

rypelyng glem m er aldrig, at han
faldt på knæ og udbrød: »Nu har jeg
set en D1yas octopetala, så kan jeg
godt dø«.
D et ventede han så heldigvis længe med, næsten 30 år, og det er vi
mange, der har nydt gode af, men
hvordan det skal gå, når vi ikke mere
kan »slå op i Nørgaard« er ikke god e
ae vide. Sikkerc er det, ae vi vil savne
ham, hans hele specielle humor,
ha.ns store viden om og glæde ved
biologiens krinkelkroge, og vi vil
mindes ham igen og igen .

Norgaard var om nogen faderen til
NaturBornholm og.fik den 18. maj
1999 den ære at lægge grundstenen til
byggeriet - her foreviget sammen med
Jens Christensen kort efter festen.

lingsevner, og for mange blev det
startskuddet til en naturvidenskabelig universitetsuddannelse.
Pouls faglige indsigt og pædagogiske evner kom også en lang række
yngre gymnasielærere til gode, idet
h an som studielektor med virkede
ved den pædagogiske uddannelse af
universitetskandidater, som ønskede
at blive gymnasielærere.
Kærligheden til og formidlingen af
den bornholmske natur rakte langt
ud over skolen . Som formand for
Bo rnholms Naturhistoriske Forening igennem mange år arbejdede
h an utrætteligt for at udbrede kendskabet til og respekten for øens
n atur, og da Bornholms Museum i
begyndelsen af 1990' erne nedtog sin
n aturhistoriske udstilling, var det
Poul, der tænkte de fø rste tanker om
det, der i dag er NaturBornholm.
D et var derfor også helr selvfølgeligt,
at det var ham, som nedlagde
grundstenen.
Naturbeskyttelse tog Po ul sig også
af, og han var indtil sin død et aktivt
medlem af Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite på Bornholm. I komiteen har vi ikke alene
nyd t godt af ha.ns faglige viden, men

16. maj 2000
leunne Esther og
Poul Nørgamd
sammen med Prins
Henrik og øens
honoratiores glæde
sig over, at NaturBornholm efter
otte års håldt forarbejde kunne
tages i brug og
åbnes for publikum.

2. maj 2002 fyldte
Norgamd 90 å1:
NatiaBornholm
inviterede dagen
for til fernisering
afen udstilling om
hans alsidige virke
i Bornholms natur,
og der blev plantet
en eg ved centret.
Senere inviterede
fødselaren familien
med på ekskursion
til forkastningen
på Klintebakken.
}UL PA BORNHOLM
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»Hellere levende kujon end død helt«
Da bornholmere hjalp en af værnemagtens soldater
CHRISTIANSEN, fadt 1938, var i 25 år ansat som folkeskolelærer ved Ravnsborgskolen
i Horslunde på Lo/Land. Her trafhan i sidste halvdel afhalvfjerdserne PREBEN FRANK,
der, med en baggrund som klejnsmed, var ansat på samme skole som lterer i metafsføjd.
De to kom til at kende hinanden godt, og brudstykkevis fik Jens E. Christiansen den tidligere
tyske soldats dramatiske historie. Nogle år senae besluttede Preben Franl? sig for at fortteffe sin
historie i sammenhteng til en båndoptager.
Det folgende er disse erindringers afinit om det der hændte Preben Frank på Bornholm,
bearbejdet efter en nøjagtig udski-ift afoptagelsens ordlyd. js.
NB. Illustreret med privnre fotos, dog er de sidste fire stillet til rridighed nfNiels Ch1: Pihl Ro1111e.

]ENS E.

Preben Fran!?s
forældre, Effen og
Hermann Frank.

Preben Frank hed h an, og vi var
arbejdskolleger gennem nogle år, og
jeg havde ved flere lejligheder høre
brudstykker af hans oplevelser som
soldat i den tyske værnemagt under
Anden Verdenskrig. 1 Det va r en
både spændende og ofte dramatisk
historie, og jeg mente, at den på en
eller anden måde burde bevares, og
flere gange opfordrede jeg h am ri! ar
nedskrive sin beretning eller indtale
den på bånd. Det blev imidlertid
ikke ril noget.
Men pludselig en dag i efteråret
199 1 ringede han til mig og sagde,
at hvis jeg kunne finde er sted, hvor
vi kunne sidde i fred og ro, og jeg
tog en båndoptager med, så ville han
fo rtælle sin historie. D et, der udløste
henvendelsen , var krigen i eks-Jugoslavien. I fjernsynet kunne han nu se
og høre om steder, hvor han selv
havde kæmpet under Anden Verdenskrig. Sandsynligvis var minderne blevet for voldsomme.
Vi mødres, og han forralre i
næsten tre timer. Jeg skulle stille
spørgsmål, og han skulle svare, sagde
han, fø r vi begyndte. Men det blev
en lang monolog, og kun en kelte
spørgsmål af opklarende karakter fik
jeg stukket ind.
En kort tid havde han også været
på BornhoLn, og det er den del af
hans beretning, der især skal gengives her, men det er nødvendigt at
sætte det ind i en sammenhæng.
Derfor skal der også kort fortælles
om hans liv før og efter tiden på
øen.

De første år
H ans mor, Ellen Sander, va r født og
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opvokset i Nakskov i nærheden af
havnen. Hun blev lun på en ung
tysk matros, Hermann Frank, der
jævnligt kom til byen med en paketbåd - og han blev lun p å hende. O g
som det så ofte går: forholder fik følger, og i april 1922 fødte h un en
dreng, der kom til at hedde Preben.
Forældrene blev gift, og da h an va r
et par måneder gammel, flyttede den
lille familie fø rst til Hamburg og

senere til Barmstedt i Slesvig-H olsten. H er boede hans bedsteforældre, og her kom en lillesøster til.
M en da Preben var fem år, døde
faren kun 34 år gammel, formen tlig
som følge af skader han havde
pådraget sig som soldat i Første Verdenskrig. Moren valgte derefter at
vend e tilbage til Nakskov med de to
børn. Her kom de i børnehave og
skole, og efter skolen kom Preben i

lære som klejnsmed på Nakskov
Skibsværft. I sin fritid hold t han
meget til på h avnen, blev medlem af
sej lkl ubben og læne at m anøvrere en
sejlbåd.

Dødsannonce for
Preben Franks fil/:
~?' ~
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Tysk statsborger
I efteråret 1939 skulle hans årgang
tilmeldes lægdsrullen, hvilket foregik
på poli tistationen. Hans mor ville
med derop, hvilket han var godt sur
over, for han mente, at han ikke
behøvede at h ave »barnepige« med.
»Hvad nu med Preben?« sagde
moren til politibetjenten, som de
kendte. »Alt det der med krigen.
Han er jo ikke dansk statsborger.
Hans far var jo tysker«.
»Det skal du ikke tage dig af
Ellen«, svarede betjenten. »D et går
nok alt sammen. D er sker ikke
noget ved det«. Og Frank blev indskrevet i lægdsrullen.
I sommeren 1940 døde hans mor
af en blodforgiftning efter et banalt
uheld i forbindelse med sit arbejde.
I 1941 eller 42 var d er så session,
hvor han mødre op. Men mens han
var ved ar klæde sig af, kom en oversergent hen til ham og sagde, at han
godt kunne rage tøjet p å igen og gå
hjem. H an hørte ikke til der, for der
fremgik af deres papirer, at han var
tysk statsborger.
En dag fik han imidlertid et brev
med hagekors på. Det var på tysk,
men da han hverken kunne tale eller
læse tysk, forstod han ikke meget af
indl1oldet. Han rev der i styk.ker,
smed det væk og nævnte der ellers
ikke for nogen. H an har vel nok haft
en fornemmelse af, hvad der drejede
sig om. Men nogen tid efter blev
h an kaldt ned til den ryske konsul i
byen, der forklarede h am, at han
måtte indstille sig på at rejse til
Tyskland for at aftjene sin værnepligt, og det nytted e ikke, at han
ikke ville. Der var ikke noget at
gøre.
Situationens alvor gik nu op for
Frank, og med hjælp fra en god ven,
en bankfuldmægtig, fik han afsendt
skrivelser til ro ministeri er, men man
kunne ikke hjælpe.2 Skrivelserne og
svarene blev bagefter opbevaret på
politistationen i Nal<skov. Som en
sidste udvej skrev de direkte til kongen, Christian den 10., og der kom
også svar tilbage. Nede i brevets ene
hjørne var der en tilføjelse, husker
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Mi1lwoch fri.ih entschlict' nach lfingercm
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Hermann Frank

i111 bli.ih enden Alter von 34 Jahrcn.

In ticfer Trau cr :

Ellen Frank

geh. Sander
nelrnt Kinder und Familie.
Barmstedt, den 13. Mai 1927.
Beerdigung: Sonnnbend , den 14. M ni , nnchmiltags 2'/, Uhr vom Trn uerhause, I<tin igstr. 37.
Trauerfeier 2'/• Uhr in der Friedhof>kapclle.

Frank. D er stod: »D er er ikke noget
ar gøre. Man er ikke herre i eget hus.
Christian R«.

Indkaldt til værnemagten
Og som forventet kom indkaldelsen.
Værnepligten skuUe aftjenes i kystartillerier, og der skulle måske vise sig
at være Franks store held. H an prøvede i begyndelsen at spille på, ar
han ikke kunne tysk og drejede venstre om, når der blev kommanderet
høj re om og modsat. Men han blev
trukket til side af en officer, der gjorde ham der klart, ar man ikl<e anså
ham for at være så dum, at han ikke
forstod, hvad der blev sagt, og hvis
han ikke ville rette sig efter det, så
skulle de nok lære ham det på anden
måde. For de havde også andre
metoder! Nogle af hans soldaterkammerater talte imidlertid platrysk,
og dem kun ne han godt forstå, for
der havde han hørt hos sine bedsteforældre, da han var dreng.
Da rekrutriden var forbi, havde
han meget mod sin vilje måttet
aflægge faneeden, en troskabsed til
»Fi.ihrer und Vaterland«. Forinden
havde rekrutterne fået at vide, at de
kunn e gøre og sige, hvad de ville
under edsaflæggelsen; der afgørende
var, ar de havde været til stede. Endvidere var det blevet dem indskærpet, ar desertion medførte dødsstraf.

Derefter blev hans batteri først
sendt til Brest i Nordvesrfrankrig,
men da tyskerne rykkede ind i
Vichy-Frankrig i november 1942
blev det forlagt til middelhavskysten.
I sommeren 1943 fik han for fø rste og eneste gang så lang en orlov,
at han kunne nå hjem til Nakskov.
Her ville alle gerne høre om, hvad
han havde oplevet, men kun en, en
politibetjent, tilbød ar hjælpe h am. 3
H an ville forsøge at få Frank til Sverige, men det turde den ne ikke, da
han havde hørt, at svenskerne sendte
deserterede tyske statsborgere tilbage
til Tyskland. Og han vidste jo, hvad
det betød.
Under udstationeringen ved Middelhavet blev han sammen med en
del andre unge send t på ubådsskole,
hvo r de skulle gennem en række
skrappe prøver, bl.a. i trykkammer
og slyngmaskine. H an havde forsøgt
at spille farveblind, men det var hurtigt blevet gennemskuet. H an
bestod alle prøverne, men der var
han ikke stolt ved , for han ville ikke
ud med en ubåd, og han svor ved sig
selv, at ingen skulle få h am ombord
på er sådant fartøj, så ville han hellere »tage billetten«. I hans soldaterbog blev der imidlertid indført, at
han var »U-Boorfa hig«, altså egnet
til tjeneste i ubåde.
JUL PA BORNHOLM
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Preben Frank
og søsteren Lis
i Nakskov.

I Jugoslavien
H en på efteråret 1943 blev Frank og
hans batteri forflyttet til en ø i
Adriaterhavet ud for byen Sibenik i
Jugoslavien. Forbindelsen til fastlandet foregik ved hjælp af ec mindre
fartøj, og da Frank åben bart var den
mest søkyndige, blev opgaven overladt til ham. H ans chef, Oberleutnanc Bellmann, der som civil var
ingeniør ved Autounion i H amburg,
var ofte med båden cil Sibenik, og
der udviklede sig efterhånden et
nærmest kammeratligt forhold mellem de to, og Bellmann tiltalte ham
med »du danische Butterkopfo men kun når de var alene. På et
senere tidspunkt skiltes deres veje på
Balkan, men allersidst i krigen var
de i indirekte kontakt med hinanden - på Bornholm.
I sommeren 1944 opstod den tanke hos Frank, at han med båden
kunne flygte til Italien, hvor han
vidste, de allierede var. Ved at rigge
et sejl p å båden kunne han begynde
at spare op af den knappe tildeling
af brændstof til bådens motor. Dee
blev gemt godt af vejen om bord.
Men planen blev i bogstaveligste
fo rstand skudt væk under ham, fo r
en dag han var på vej tilbage til øen,
blev han angrebet af et engelsk fly,
og båden sank i løbet af ec øjeblik.
M irakuløse var han intet kommet
til, men lå nu og plaskede ru ndt i
vandet. På gru nd af den kraftige
strøm på stedet ku nne han ikke nå
land, og da det efter ca. fire timers
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forløb var ved at blive mørkt, havde
han opgivet håbe t om at blive reddet
og var overbevist om, ae han inden
længe ville drukne.
Så hørte han sang, der kom nærmere. Han var straks klar over, hvad
det var: en robåd fuld af kvinder det var nemlig under de lokale
mænds værdighed at ro. De måtte
ellers ikke sejle, når det var mørkt,
men ved at synge sendte de et signal
til de tyske soldater rundt om på
øerne, så de undlod at skyde. Frank
begyndte nu at råbe, og da sangen
stoppede, var han klar over, at han
var blevet h ørt. Kvinderne fandt
frem til ham og fik ham trukket op.
Da h an var kommet til h ægterne
igen, blev han udstyret med en
anden båd , men nye planer om flugt
blev d et ikl<e til, for kort tid efter
blev han og hans kammerater indsat
som almindeligt infanteri i kan1pene
mod de jugoslaviske partisanstyrker.
D e næste måneder var klart de værste i Franks tid i den tyske værnemagt eller »prøjserhæren«, som han
p lejede at k alde den. Kampene var
meget brutaJe, og det var denne brutalitet han genoplevede gennem det,
han så i cv her i begyndelsen af
1990erne.
Han ønskede imidlertid ikke at gå
i detaljer med det, han havde været
igennem. Hans beretning handler
mere om, h vordan han med snuhed
og ved frækt ae spille på den tyske
autoritetstro klarede sig. Og når det
var rigtig galt, ved at løbe det bedste

han havde lært. H ans batteri, der
oprindelig var på ca. 300 mand, blev
efterhånden reduceret til under 30.
En dag i begyndelsen af 1945, da
han var i nærheden af Sarajevo, kom
der bud til de folk, der til hørte marinen, at man søgte frivillige til ubådsuddannelse i Kiel. Han havde aldrig
tidligere meldt sig frivillige cil noget,
men nu gjorde han, for hellere ubådene end partisanerne i Jugoslavien.4
Omkring 1. marts blev alle de, der
havde melde sig som frivillige, sac på
ec tog og køre cil Kiel, men p.g.a. de
omfattende ødelæggelser på jernbanenettet blev de tvunget til mange
stop og til at køre store omveje, så
turen varede ca. en måned.
I Kiel blev de aflusede og fik nye
uniformer, men opholdet blev kun
kortvarigt. D et med ubådene var
åbenbare opgivet, for igen blev de
sat på et tog, og denne gang gik
turen mod øst til Sassnicz på Rugen.
Måler var Bornholm.5

På Bornholm
Om tiden på Bornholm og om
hjemkomsten cil Nakskov B.r Preben
Frank lov ae fortælle nogenl unde
med egne ord:
Da jeg kom til Bornholm var jeg
ikke rask, og der var første gang i de
tre år, jeg var soldat, at jeg var syg.
Jeg blev indlagt med over 40 i feber
på et feltlazaret, der lå i en skov.
Takket være nogle piller blev feberen
slået ned i løber af nogle dage.
Sådan som jeg lå der, kommer der
en underofficer ind og siger: »H vor
ligger der en , der hedder Frank?« Ja, det var så mig. Der viste sig, ae
min gamle chef fra Balkan , Bellm ann, der var blevet kaptajnløjcnanc, også var kommet cil Bornholm. Han h avde på en eller anden
måde fundet ud af, ae nogle af hans
gamle folk var kommet til øen,
blandt andre mig. Og som jeg tidligere har fortale, havde han og jeg ec
godt forhold til hinanden, og vi havde delt penge og tobak, cøj og sådan
noget.
Underofficeren sagde så cil mig, ar
jeg skulle melde mig cil Bellmann
der og der - jeg kan ikke længere
huske, hvor der var - for han ville
tale med mig. Så var jeg god t klar
over, at han ville have mig sendt af
sted på en eller anden måde, rigtig

Relerut Fmnk !terer
at hilse korrekt på
overordnet i den
tyske værnemagt.

til Danmark jo. Men jeg tænkte, at
det går ikke. Jeg vil ikke; jeg har
ikke rigtig lyse til det der.
Jeg blev så udskrevet fra lazarettet
og indkvarteret på en skole i Rønne;
om den hed Østre eller Søndre skole, kan jeg ikke huske. Samme aften
gik jeg en tur på gaden sammen
med en lide ældre soldaterkammerat
fra Hamburg. Lige pludselig så jeg,
ae der gik to mænd foran os, en stor
og en lille, og jeg kunne høre, de
snakkede om engelsk radio. Så
tænkte jeg: »Der sker sgu da ikke
noget ved det« - og gik hen til dem.
Og det var så sjove, for så siger ham
fra Hamburg: »Mach's gut, Junge«. Held og lykke, lrnægc, - for han var
jo godt klar over, ae der var lusk i
affæren. Vi kunne jo se, ae der var
opløsning overalt.
Jeg gik så hen ri! de der ro mænd
og sagde: »Undskyld, men jeg hører
I taler om engelsk radio«. Og de for
jo sammen begge ro, for de har vel
tænkt: »Hvad pokker er det for en
karl? Og så snakker han dansk!« Jeg
vil indrømme, at der nok har været
lidt gebrokkent. De kiggede på hinanden og sagde så: »Gå med her«.
Den mindste af dem havde en scor
tømmerhandel i Rønne. Han var
onkel til den anden, der var politiassistent i Rønne, men var gået under
jorden, da politiet blev rager, og han
var nu et eller andet i ledelsen af
modstandsbevægelsen.
Vi gik så ind på tømmerhandlerens ko ntor, og her spurgte de mig

ud. Jeg fortalte dem så en løgn, for
jeg sagde, at jeg var dansk statsborger. Men der var jeg jo faktisk iklce;
jeg var tysker mod min vilje. Denne
løgn fik vi dog senere rettet.
Så siger de: »Ja, men hvordan kan
vi tro på, ae det er rigtigt, der du
siger?« Og så falde mine øjne på
Kraks Vejviser, der stod i en hel række på en hylde. »Dee kan vi se«, sagde jeg, »for mine onkler og min bedstefar, de har er firma i Nakskov. Dee
hedder A. Sander og Sønner, og de
er murermestre. De bor Hardenbergvej 66 og har telefon 629«. D ee
kunne jeg nemlig huske. De tog vejviseren og fandt dec. Og på der troede de m ig.
Politiassistenten6 , Andersen hed
han, spurgte så, om jeg havde et billede, for han ville lave et legicimacionskorc til mig. Sådant er skulle
alle jo have den gang. Men jeg havde ikke noget andet billede end der,

der sad i min soldaterbog. Der pillede jeg ud, og vi klippede der øverste
af uniformen.
Vi aftalte nu, ae Andersens søn,
der var 15 år, næste dag skulle holde
uden for skolen, hvor jeg lå. D ee
eneste kendetegn var, ae han havde
en blå hjemmemaler cykel, jeg
husker det lige så tydelige, med sølvbronzerede fælge. Han ville komme
klokken der og der, kl. 4 var der vise,
og så skulle jeg bare følge med ham,
hvis jeg kunne. Dee kunne jeg sagtens, for jeg var ikke meldt til nogen
steder endnu, da jeg lige var kommer fra lazaretter.
Så gik jeg hjem til kasernen eller
rettere skolen, men så va r jeg - tro
mig eller lad være - så uheldig, ae der
kom militærpoliti gående. De stoppede mig, og chefen, det var vist en
løjtnant, siger, om han måtte se min
soldaterbog. Jeg viste ham den, og så
manglede billedet! Da var det lige

Preben Frank fotograferet under
orloven i Nakskov. Sommeren I 943.
JUL PA BORNHOLM
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ved at knibe for den lille mand her,
for jeg måtte ikke have en soldaterbog uden billede i. Så måtte jeg fortælle ham, igen mod denne her
autoritetsuo, at jeg var ko mmet
nede fra Balkan, og vi ikke havde
fftet det ordnet endnu - og så videre
og så videre. Jamen, så skulle jeg sørge for at det ordnet næste dag. Ja,
ja! Jo, jo! Rend mig er vist sted,
tænkte jeg. Så kom jeg fri der, men
da var det lige ved at knibe fo r mig.

ra

D esertør
Næste dag på det aftalte tidspunkt
gik jeg ud, og der stod Andersens
søn med den blå cykel med sølvbronzerede fælge. Jeg gik så med
ham, men vi vekslede ikke mange
ord; han gik foran og jeg lidt bagved. Vi gik bagind i en hotelgård og
op ad en trappe til den store stue
eller sal. D en var fyldt med fo lk, der
sad omkring bordet, og næsten lige
så mange folk der var, næsten lige så
mange pistoler røg der op, da jeg
kom ind som prøjser i uniform.
Men Andersen råbte med det samme: »Det er min m and! Det er min
mand!«
Så fik Holger7, det hed sønnen,
faren hed Axel, besked om at køre
hjem og hente noget tøj, for vi var
nogenlunde ens, Andersen og jeg.
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Det vil sige, han var noget kraftigere; jeg var så mager som en pind og
vejed e ikke andet end 127 pund, da
jeg kom hjem fra krigen. H olger
kørte så hjem og hentede et par bukser, en skjorte og forskelligt andet.
Jeg pillede så uniformen af og fik det
der tøj p å. Så gjorde jeg noget, som
jeg bagefter har fortrudt. Jeg brændte min soldaterbog. D er var en kakkelovn med ild i, og der puttede jeg
den ind. D et skulle jeg ikke have
gjort, fo r det ville have været meget
skægt at have haft den n u. Jeg blev
også spurgt efter den senere, da jeg
var dansk soldat.
Fakta var, at jeg var blevet civil, og
så skulle jeg til at aflægge nogle af
disse prøjsermanerer med ikke at gå
med hænderne i lommerne og sådan
noget. M en det kneb meget i den
første tid.
Jeg kørte så med Andersen hjem
til Søndre Alle 38 . D et ligge r p å vej
ud til flyvepladsen, når man kommer fra havnen. H vor mange dage
det var før kapi tulationen, kan jeg
ikke huske, og jeg har senere drøfte t
det med Andersen, men han vidste
det heller ikke. Om aftenen den 4.
maj hørte vi om befrielsen, og jeg
skal ærligt tilstå - ar vi var rørte begge to. [Frank er synligt og h ørligt
bevæget. jc]

Andersens kone og deres tre yngste børn kom nu hjem. De havde
været på besøg hos hendes forældre,
der havde et lille husmandssted. Jeg
blev præsenteret for hende, hun hed
Marie, og jeg hed jo så Preben. »Åh ,
det er godt Prebi«, sagde hun på r igtigt bornholmsk. »D et er godt, fo r så
kan du hjælpe mig lidt, for Axel,
han har ikke tid«. H an havde jo så
meget at rode med på det tidspunkt.

Bombardement og evakuerin g
Jeg skulle så passe på hende og børnene. Men er par dage senere kom
jo så russerne og bombede, og syv
eller otte mennesker blev dræbe. Jeg
mener, det bl.a. var en kap tajn, h ans
kone og et par sø.nner. De boede
ikke langt fra Andersens i luftlinie.
Jeg ville ud i gården og se, m en
Marie råbte: »Prebi, Prebi, du må
blive her, jeg tør ikke!« Jeg fik så
skubbet et skrivebord hen ved yd ervæggen mellem to vinduer og lagr
nogle dyner derind. Hendes drenge
kom derind, og jeg sagde, h un skulle
sætte sig ind til dem, for jeg skulle
altså ud. Jeg kunne ikke blive inde,
da de Aøj lige hen over hovedet på
os. Andersen kom senere på dagen
farende hjem og fortalte, at byen
skulle evakueres. »Marie, du må af
sted igen. Vi kører ud til din far«,
sagde han. Om aftenen kom han
med en bil med en stor grisereck på,
og det mærkelige var, ar vi læssede
masser af tøj og dyner og alt muligt
på bilen. Vi tømte næsten huset. Fru
Andersen og børnene korn op, og
Holger satte sig på den ene fo rskærm. »Hop op, Preben«, sagde
Andersen til mig. »Nej«, sagde jeg.
»Jeg bliver her og passer på, hvis russerne kommer, for de stjæler air,
hvad der er«. Jeg havde nemlig stadig min pistol i lommen.
Men så havde de, ril alt held kan
vi godt sige, glemt hunden, en stor
dejlig schæferhund. »Hunden!« siger
en af dem pludselig. Jeg løb så om i
hundegården og hentede den. Nu
havde jeg kendt den nogle dage, så
den var fortrolig med mig. Den korn
også op i bilen, og så siger Andersen
igen til mig: »Hop så op!« Og så
hoppede jeg op. D a jeg korn tilbage
et par dage senere, var huset VÆK!
Andersen ko m ud ri! os og sagde:
»Ja, Marie, jeg må fortælle dig, at
vores hus, det er ikke mere« . Nå, ja,

det var der så ikke noget ar gø re ved,
når bare der ikke va r nogen, der var
blevet dræbt. Andersens var gode og
meget tolerante men nesker. Jeg ved
ikke, om de var adventister eller
baptister. 8 Men så siger Andersen ril
mig: »D u kom mer ril ar rage med
ind ril byen, men da kun frihedskæmpere og lignende får lov ar komme ind, så får d u er fri hedskæmperarm bind på«. - Så var jeg blever »frihedskæm per!«9

T ilbage i Rønne
Ejendommen, de boede i på Søndre
Alle, var bygger i vinkel med sruehuser ud m od vejen og køkken og
vaskehus i sidebygningen. Uden for
huser stod er srorr pære- eller valnødderræ, og vi kunne se, hvordan
bomben var gåer gen nem en grenk løfr og lige ind i stuehuset. D er var
ikke ander rilbage af der gamle, gule
bindingsværkshus end sten og brokker og lidr pinde. Men vaskehuser
var blever stående.
Jeg gik så og ryddede op i srump eme og så efrer, om der var noger,
d er kwrne bruges. Nogle skeer og
teskeer og forskellige an d re småring
fandr jeg da, og dem lagde jeg over i
vaskehuset. Og jeg kan huske radioen. D en havde været kæmpestor
med mange spoler og sådan noger.
Det var nu ikke andet end et virvar
af ledninger, af selve radioen var der
ikke mere tilbage.

Mens jeg gik der og ryddede op,
fik jeg øje på en russisk soldat på
den anden side af vejen. H an havde
en af de der maskinpistoler med der
store, runde magasi n, og så var han
fuld. De drak jo alt, der bare lugtede
af sprit eller parfume. De må have
hafr en kond ition som bare pokker,
når de kunne tåle det. Der stod to
ældre frihedskæmpere på hjø rnet
skråt over for Andersens, hvor der
gik en lille vej ned til sygehuset, og
hvor der lå en købmand. De var vel
på patrulje.
Russeren gik så uden videre hen
og tog geværet fra den ene. Så kunne
jeg altså ikke tage de t mere, men Aøj
derover og skældte frihedskæm peren
ud: »Du må aldrig give dit skydevåben fra dig, mand!« - »Jamen, jeg
turde ikke andet«, sagde han. N å,
enden på det blev da, at jeg sendre
den anden ned ril sygehuset for ar
ringe ri! poliristarionen. D et gjorde
han så.
Pludselig kommer der en bil, og
ud springer et par mand eller tre og
ryger hen og siger noget ril ham russeren. De var nok lidt bange fo r
ham, fordi han havde maskinpistolen, men så er der en af dem, der får
bortled t hans opmærksomhed, og i
sam me nu hugger de hans våben.
D e tog ham så i hoved og bag, smed
ham ind i bilen og kørte af sted med
ham. På et senere tidspunkt spurgte
jeg Andersen, hvad der egentlig var

sket med ham. Det havde visr sig, ar
han havde stoppet mange gående og
cyklende og taget ringe, armbånd,
ure og ander fra dem. »Ja, jeg var
ærlig ralr ked af det«, sagde Andersen, »for den eneste straf, de har fo r
sådan noget, er, at de bliver skudt<<.
Lige bagved hvor Andersens boede, Galløkken rror jeg det hedder,
havde russerne slået lejr. De førsre,
der kom, var ligesom små børn. De
var der dog ikke ret længe, så blev de
udskifter. Men jeg kan huske, der
var en frygtelig ballade. D er rendre
nemlig en d reng fra nabolager rundt
ovre hos dem. Han var så glad for
de res heste, at de fo rærede ham en af
dem. Da d rengen kom hjem med
hesten, blev fa ren skrup tosset og for
over ril dem med hesten. Men de
havde nær lynchet ham, inden det
ved hjælp af regn og fagter blev
opklaret, ar de havde fo rærer drengen hesren, og så var der ikke noget
ar gøre. Drengen fik sin h est.
Jeg så også, da de omkomne fra
bombardementer skulle begraves. Der
kom syv eller orre rusrvogne forspændt med de Aorte bornh olmske
heste. Forrest gik et russisk orkester
og spillede. Der var virkelig Aot.
Ved siden af Andersens lå der en
gammel m ølle, hvor der gik en ældre
m øller rundt. H an stam mede fo r
resten også fra Lolland , fortalte han.
H ans medhjælper var frihedskæmper, så han var alene om arbejder, og

7j1ske soLtlater
i Nygade, R onne.

Maj 1945.
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Tilføjelse
I forb indelse med udarbejdelsen af denne
arcikel viste Preben Franks enke, der også
hedder Ellen, mig er julekort, so m Axel
Andersen i 1945 sendte ril Frank. Korccts
fu lde ordlyd gengives her:

julen 1945.
Kære Preben Frank.
Mange tak fin· julekortet fiLZ dig. Det
glædede os oprigtig at høre fill dig. Da
vi ikke hørte noget fra dig, saa tænkte
vi det værste, men det Lader· til, at det
hele er forløbet godt. Da jeg maaske
har Lidt Andel i din Sktebne, kan du
i/eke forttenke, at vi gerne ønsker at
hore, hvordan det hele har sptendt af
Vi beder dig de1for være venlig at sende os et Par Ord.
Vi har saa tit ttenkt, hvordan mon
det gaar Frank. ja, du var Lige paa
Nippet til at blive nappet en Gang Et Par meget energiske unge Mennesker havde geniundt dig og Lod Meddelelsen gaa videre, men jeg klarede
Sagen. Selv om du med Tiden havde
klaret Frisag i Henhold til Sagen, som
du fortalte mig, saa kunde det affigevef have forvoldt mange Bryderie1:
Men vi er affe glade /01; at det har
gaaet dig godt Jeg ved, du er blevet gift, og du maa
hilse din Kone. Vi har det affe godt og
er raske - Jeg er blevet Politiassistent.
ja, det var bevægede dage for os
omkring den 7' Maj, men du har jo
oplevet dem værre.
Tak for dit altid friske og gode
Humør, og Tak fordi, du hjalp min
Familie saa meget i de bevægede Dage.
Du skaf hermed have de bedste Hilsener fiLZ os affe med Ønsket om en
rigtig gftedefig ]uf og et godt Nytaar
for dig og din Kone.

Det fremgår, at der h ele ikke forløb
så relativt problemfrit, som man kan
!a indtryk af gennem Franks berernmg.
Sandsynligvis har det været m edlemmer af m odstandsbevægelsen ,
der ville »nappe«, altså arrestere
ham. De kan have genkendt ham fra
mødet på hotellet. Baggrunden for
ønsker om en arrestation af ham,
skal formentlig findes i den »løgn«,
Frank fortal te ved der første møde
med Axel Andersen og dennes
o nkel, nemlig at han var dansk statsborger. H an har sikkert troet, at det
ville forbedre hans mulighed for at
hjælp til at d eserte re, hvis han sagde, han va r d ansker. Bagefter kan
man se, at det næsten var det værste,
han kunne h ave sagt. En dansk
statsborger i rysk uniform kunne der
kun være en forklaring på: Han
måtte have meldt sig frivilligt,
måske til Frikorps Danm ark, og de
folk blev der ikke ser på med milde
øjne efter befrielsen.
At Frank med tiden ville have klaret frisag, som Axel Andersen skriver, er sikkert rigtigt, men der er
ingen tvivl om, at det kunne have
forvoldt mange bryderier, hvis han
var blevet tager.
Der var herefter fo rtsat kontakt
mellem de to fa milier. Således var
Ellen og Preben Frank gæster ved
Marie og Axel Andersens guldbryllup i sommeren 1979.
Tal< til Ellen og Klaus Frank,
Horslunde, for hjælp med oplysninger og billedmateriale.

ra

Jens E. Christiansen.

Noter
1 Blandr kolleger blev han gerne til- og
omral t Frank, og samme form vil for der
mesre blive benyrret her.
2 Der har fo rmentlig bl.a. været en ansøgning om dansk starsborgerskab.
3 Ejendomme! igt er det, ar betjcnren var
medlem af DNSA P. Der er næppe sandsynligr, ar han har vi llet lokke Frank i en fælde,
for hvad skulle han kunne opnå ved der?
Måske kan hans rilbud om hjælp ses som er
ud rryk for, ar han angrede sin indmeldelse i
naziparriet. Efrer befrielsen blev han udsrødr
af poli tikorpset.
4 Gennem hele krigen anvendte l ysk.land
kun frivillige ril at gøre rjenesre i ubådene.
S Her skulle de indgå i den sryrke, der skulle
udbygge Bornholm ril srørrepunkt for den
srore evakuering af Aygtninge og rropper fra
bl.a. Øsrpreussen og Danzig.
6 Andersen var på derre ridspunkt overberjen r. Som det senere vil fremg& skete
udnævnelsen cil poliriassisrent fø rsr senere
samme år.
7 Holger Andersen er blever betegnet som
landers yngste saborør. Der va r ham der i
Rønn e havn kappede fo rtøjningerne ril ro
ryske Ayvebåde, så de blev ødelagr.
8 Familien Andersen var medlemmer af bapristkirken.
9 Fra Franks fam ilie har jeg hørr, ar han
skulle hjælpe med ar demonrcre ueksploderede russiske bomber.
I 0 Ved Lov om Indfødsret af 12. juli 1946.
Underskrever Chrisrian R!

Marie og Axel Andersen
samt affe Drengene
- Hofge1; Robert, Knud og fifle Erik.

Anvendt Iitteratur:

Automekaniker
Vigo Holm som
motorcykef01donna11s med
Axel Andersen på
bagsædet.
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JENSEN, BENT: Den lange befrielse.
Odense I 996.
KURE, BØRGE: Enø i krig. 1981.
Lovtidendc 1946.
SKOTfE H.At\lfMER, THORBJØRN er al:
Nakskov poli tis hisroric. Nakskov 1996.

»Frimærkekl uh ben«
En beretning fra besættelsestiden
Tidligere amtsrådsmedlem og radiotekniker under Post- og Telegrafvæsenet, EGON SØRENSEN
hm; som uddannet radartekniker i flyvevåbnet, interesseret sig for de krigsførendes teLekonununikation under Anden Verdenskrig- ogfor de tilknyttede emner som radar og andet sporings-,
pejlings- og Lytteudstyr m.m. I nterværende tekst dyk/ur han ned i et lille, meget Lokalt hjørne
afsamme sag.
Egon Sorensen hm; i samarbejde med Ole Andersen og Niels Chr. PihL, skrevet bogen »Tyske
og russiske aktiviteter på Bornholm under 2. Verdenskrig«. js.

Under Anden Verdenskrig blev der i
Rønne oprettet en hemmelig kreds
af radioentusiaster, der havde det
formål, ae man i en given situation
v ia radio skulle kunne oprette og
vedligeholde en fo rb indelse cil det
øvrige D anmark udenom de officielle kanaler - telefon og telegraf.
D ee var nacurligvis i høj grad det
m an dengang kaldte illegal akcivicec,
som den tyske besæccelsesmagc så
m eget strenge på, så arbejder i gruppen måcce ske i dyb hemmelighed.
En af de un ge i decce arbejde hed
And reas Kjøller, og han er den
direkte årsag ti l, at vi i dag ved en
d el om gruppens arbejde, idet Ole
Brandt Andersen (senere ansat som

mekaniker ved Almegaardslejrens
motorværksted)
omkring
1970
optog hans beretning om, hvad der
skete på dette felt under krigen.
Det følgende bygger på hans
spændende foreælling om en ret
upåagtet side af emnet »Bornholm
under krig og besættelse«, som er
bevaret på de gamle lydbånd .
I midten af tresserne kom jeg til
ae kende Andreas Kj øller ganske
godt. Jeg var nyansat tekn iker på cvstacionen i Arsballe, og han var dengang som ivrig radioam atør, ved sit
menneskelige væsen, score viden og
hjælpsomhed, med til at give mange
unge mennesker lyse til ae dyrke
sam me hobby Som radioamatør

havde han kaldesignalet OZ4KA, og
jeg husker Andreas for de mange
gode timer, vi har haft sammen.
»Dres«, som han blev kaldt i sin
omgangskreds, afsluttede sin tekniske karriere som celefonmescer i
KTAS, og han døde i 1985. H elt fra
ungdommen var Dres optaget af den
fascinerende rad ioteknik og byggede
i tidens løb mange modeagere og
sendere. I 1970 var han en af de ra
radioamatører, der med sit hjemmelavede udstyr hørte melodien »Østen
er rød« fra den kinesiske satellit, der
overraskende var sendt ud i rummet.
I 1982 modtog han radioamatørernes æresnål i guld, og om sin rolle
under besærrelsen sagde Dres ved

Andreas Kjøller
som ung radioamatør omgivet
afsit apparatw:
Privatfoto.
JUL PA BORNHOLM
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Galeasen »Rita« af
Hasle, der kom til
at levere en kraftig
sender til modstandsbevægelsen.
Foto: Bomholms
Museum.

den lejlighed, at det han gjorde var
hel t naturlige, og at der dengang var
mange andre, der hver for sig gjorde
deres for at gø re Danmark frir.

Radiogruppen
Dres fo rtæller: »Radiogruppen, som
vi startede midt under krigen, samledes af og til i Fiskerstræde 6 i Rønne, hvor jeg dengan g boede. Vi måtte mødes under påskud - hverken
koner, kærester eller andre måtte
vide, hvad vi talte om - så derfor
mødtes vi i »frimærkeklubben«, som
vi kaldte den. I radiogruppen blev vi
enige om, at vi skulle have en rad iostation, så vi kunne sikre en forbindelse til Danmark, hvis andre fo rbindelser skulle blive lukket«.
På det ridspunkt var det ulovlige ar
have sendere. I begyndelsen af krigen måtte alle radioamatører deponere deres udstyr hos politiet, hvorfor de ikke havde radioudstyr, og
selv om de havde gemt nogle komponencer, havde de ikl<e de vigtige
dele, der skulle bruges for at bygge
en sender. De manglede fø rst og
fremmest en stor sender, som med
sikkerhed kunne række langt nok.
Andreas Kjøller, der dengang
arbejdede i FONA Radio som radiotekniker, erfarede, at galeasen »Rita«
af H asle's rad ioanlæg, der havde en
sender på 25 Watt - dengang en
stor effekt, skulle deponeres. H an fik
oplysningen af orlogskaptajn C hristiern Broberg, den militære modstandsbevægelse, der opholdt sig på
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Dams Hotel. H an påtog sig opgaven
at pille anlægger ned, og modtager,
sender, omformer og mikrofon blev
an bragt i en kasse, der blev depon eret på toldkammeret. Dres så nu en
oplagt chance for at få fat i skibets
sender, hvorfor han rog kontakt til
Carlo Dam - der også var med i
radiogruppen , og som robaksagenr
havde sin hyppige gang på toldkammeret - for at få ham til at
undersøge, om det var muligt at
stjæle stationen.

Send eren stjæles
Andreas Kjø ller husker det således:
»Vi skulle prøve at stjæle den om
middagen , mellem kl. 12 og 1, hvor
vi vidste, personalet var hjemme ri!
middag, og hvor der kun var en ung
mand på vagt. Carlo D am gik ind
og holdt en pistol op for ham, og
sagde: »Nu er det dig eller mig« og
forklarede, at nu skulle han holde
kæft og lade som ingenting. Mens
Carlo Dam beroligede den unge
mand, fik vi fat i kassen med radiosenderen, som vi diskret transporterede hen ril havnesmedjen. Senere
fik vi den op til FONA Radio, hvor
den blev skjule i kælderen sammen
med vort øvrige radiogrej<<.
På den måde fik radiogruppen fat
i en stor station, som Dres i det
skjulte satte i stand og gjorde klar til
både telefoni og telegrafi, så man
havde begge muligheder, hvis øjeblikket kom. Allerede mens h an
gjorde stationen klar, fik han ar vide,

at stationen skulle placeres ude på
landet, for modstandsbevægelsen var
nervøs for, at tyskerne skulle spærre
af, så de ikke kunne få adgang til
stanonen.

På Gestapos kontor
Andreas Kjøller husker en episode:
»Vor inspektør fra FONA ovrefra
kom uanmeldt og opdagede, at jeg
stod og rodede med radiosenderen.
Det var jo il<ke så heldigt, for han
kunne jo se, hvad det var, og jeg vidste ikke, hvordan han h avde det med
tyskerne, men han sagde blot, at han
ikl<e havde set noget, og jeg m åtte
love ham at få senderen ud af huser
m eget hurtigt, for der kun ne jo skade firmaet, hvis tyskerne fik kendskab til det. Jeg skj ulte den herefter
ude bagved, men det var også n ødvendigt, for tyskerne kom jo i forretningen og købte bl.a. grammofonplader«.
Dres fortæller videre om et tilfælde, hvo r tyskerne ringede fra Vestre
Skole, hvor de h oldt til, om en radio
der ikke fungerede. Dres vægrede sig
lidt ved at tage derop, men måtte af
sted. Reparationen var enkel nok,
fo r det var blot stikproppen , der
skulle vendes. Dres sagde imidlertid,
ae han var nødt til at ringe til FONA
for at få nogle reservedele bragt op,
og at han derfor skulle bruge en
telefon. Telefonen stod på gestapochefens konto r, me n han benyttede
situatio nen til at undersøge, hvor to
danske søfolk, der var blevet taget af

Gestapo, var anbragt, men blev
antastet af en tysker, der spurgte
h am grundigt ud om, hvorfor han
h avde været rundt i bygningen.
Under denne episode kom en da nsk
kvinde ind. Hun kendte Dres godt
og spurgte, hvad der var i vejen,
h vorefter hun sagde, at h un nok
skulle klare situationen , hvis han
ikke havde gjort noget forkert. Dres
bedyrede, at han intet havde gjo rt,
hvorefter hun sagde til tyskerne »Nu
kan I gøre, hvad I vil, men hvis I
rører ham, gider jeg ikke røre ved
jeres mad og alt andet. Hvis I tager
ham, må I selv rode med det«.
Tyskeren ændrede så holdning, og
Dres kunne gå derfra. Kvinden var,
hvad der dengang blev kaldt en
»feltmad ras«, men i den konkrete
situation hjalp hun D res og modstandsbevægelsen, for umiddelbart
efter kunne Dres fortælle, hvor fangerne sad.
D er blev lagt planer om, hvordan
fangerne kunne befries, og man
fan dt ud af, at der skulle være en
mulighed om middagen, hvor
tyskerne var ude på Galløkken for at
spise. I spisepausen blev bygningen
kun bevogtet af to danske vagter.
Det blev aftalt med vagterne, ar de
under en befrielsesaktion kun ville
skyde i luften. Imidlertid opdagede
tyskerne et eller andet, fo r de tog
fangerne med på Galløkken for
senere at sende dem bort med en
hurtigbåd til Tyskland, hvor de
sandsynligvis gik en grum skæbne i

Dres - OZ4KA
- som aktiv
amatø1: Privatfoto.

møde. Dres ved ikke, hvad der skete,
men mener at huske, ar den ene
sømand var bornholmer og den
anden københavner. O g han mener
også, at de ikke havde ren t mel i
posen i forhold til tyskerne, og at
deres »fo rbrydelser« hovedsageligt
var illegale transporte r.

Telefoncentralen skal passes
Samme dag som rad iostationen skulle ud på øen, kom der besked om
befrielsen, og kort tid efter kom russernes løbesedler med krav om, at
tysk overgivelse skulle ske inden kl.
9 næste dag, ellers ville der finde
bombardementer sted. Tyskerne ville

Brandinspektor
Herluf Wegene1:
Foto: Bornholms
Museum.

som bekendt ikke overgive sig til
russerne, så Rønne måtte evakueres.
Natten forinden blev der afholdt
møder om situationen, og Andreas
Kjøller fik af Wegener {senere
brandinspektør) ordre til at passe
relefoncemralen p å poli tistatione n,
idet politiet, bortset fra »P.K.« som
politikommissær Johannes Hansen
blev kaldt, var evakueret til Almi ndingen. Dres fik ordre om at blive
på vagten ved omstillingsbordet, fordi han var den eneste, der kunne
betjene det. Han fortæller: »Under
vagten forsøgte Wegener at ri nge til
København for ar få myndighederne
til at sende nogle englændere herover. H vorfor de ikke kom har siden
givet anledning til store diskussioner. Senderen var blevet bragt op til
politistationen, m en da vi opdagede,
at såvel telefon som telegraf var afbrudt, fo rsøgte vi at få radioforbindelse. Forbindelsen blev aldrig
oprettet, for alt imens begyndte
bombardementet.
Vi mårre flytte til villaen Rydhave
på Haslevej, men der gik ikke an, for
vi kom fo r tæt på en tysk kanonstilling, der skød lige i nærheden, så det
raslede med tegl. Børge Kure og jeg
stod udenfor og så flyene komme tre
og tre og kaste bomber. V i måtte
flytte endnu en gang og denne gang
til loftet på Nyker præstegård, hvor
der var mere ro til at rigge statione n
til. - D er va r en episode, som jeg
husker god t - det skulle jo gå stærkt,
og mens jeg var ved at rigge anten-

ra

JUL PA BORNHOLM

27

nen ål, falde jeg ned fra rager. Jeg
slog mig og bandede slemt, indtil
der var en herre bagved mig, der
spurgte, om det var nødvendigt. D er
va r præsten, der kommenterede
mine eder.
I løber af kort rid fik vi kontakt
med Lyngby Radio og forklarede
telegrafisten situationen og om
bombardementer, og ar vi havde
telegrammer fra amtmand v. Sremann, der skulle ekspederes. Forbindelsen var etableret ved nitiden.
Lyngby Radio h olde sig ri! os hele
riden, de stoppede al anden trafik
for ar sikre forbindelsen til Bornholm. Vi havde en 8 - 10 rap porter,
som vi sendte over til dem. Der var
v. Stemann og modstandsbevægelsen, der bestemte, hvad der skulle
sendes«.
H vad
rapporterne
indeholdt,
ønsker Dres på grund af sin tavshedspligt ikke ar fortælle, men han
fortæller, ar amtmanden forgæves
prøvede at ra far i nogle deparre-

menrschefer for at sætte dem ind i
den ulykkelige situation. »Jeg lyttede
med - og jeg kan kun sige, ar han
græd til sidst og lå på knæ for dem
for at ra dem til at gøre noget, men
der lykkedes som bekendt ikke«.
Amtmanden holde til på Hore!
Helligdommen, men var en del af
tiden sammen med modstandsbevægelsen på præstegården i de dage,
hvor stationen var Bornholms eneste
forbindelse med omverdenen.
»Det fungerede på den måde, at vi
fik de maskinskrevn e rapporter indleverer, og dem sendte vi videre, så
godt vi kunne, men der var meget
støj på forbindelsen . Som sagt fik vi
sendt telegrammerne til Lyngby,
men vi modtog også er underligt,
der lød på, hvordan vi skulle forholde os, hvis russerne gik i land på
Bornholm. Telegrammets indhold
drejede sig om d en militære relation
til russerne, og om hvad vi kunne
levere af mad og andre ti ng. Telegrammer kom fra er dansk ministe-

rium. Der var andre telegrammer
hvis indhold tyder på, ar den russiske besættelse ikke overraskede de
danske myndigheder«.
Det var ikl<e ligetil at holde stationen i gang. D er var støj- og antenneproblemer, og derudover var der
også er stort problem at skaffe strøm
til senderen, men radiogruppen fik
kontakt med Svend Hansen og hans
bror Ejler, der var på Rabekkeværket. De rappede samtlige traktorers
akkumulatorer for strøm, så senderen konstant kunne forsynes med
nyopladede al<kumularorer. Det var
en scor hjælp , for lige så snart den
ene var rom, måtte de skifre til en
oplader, der var meget besværligt.
Stationen blev holdt i gang i ca. ro
dage, hvorefter radiogruppen af
modstandsbevægelsen blev inddrager i andet arbejde, bl.a. i udlevering
af passersedler til håndværkere og
andre. I løber af fa dage vendte Dres
tilbage til sit arbejde som tekniker
hos FONA Radio.

25 år senere. »Frimærkeklubbens medlemmer« eller Frihedsbevægelsens Radiokompagni samlet 1970 i Restaurant Industrien, Ronne.
Bagest fra venstre: Orla Rønne Jensen, Svend Aage Koefoed, Poul Clausen, Otto N ielsen, Aage Madsen og Helge Andersen.
Foran fra venstre: Carlo Dam, !var Pedersen, Svend Hansen, Andreas Kjoffer og Kaj Eriksen. Foto: Bornholms /Vluseum.
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Sculptura anadyomene
Billedkunstneren Aage Schad i Gudhjem og udenlands
Billedkunstneren Aage Schad er ileke leendt afret mange i dag - men det var han engang.'
l begyndelsen af 1950erne »blev han opdaget« og oplevede at blive udstillet såvel i Kobenhavn,

som i Paris og Frankfurt am Main. En kortvarig succes for en kunstner, som ad åre endte i
glemsel.
Tidligere viceregionschef MOGENS LAU, Gudhjem, har forsleet i denne mærleelige kunstnersk,ebne, som man kan !tese om i det fo!gende. Mogens Lau, der erfarmand for Gudhjem Byog Mindeforening, har illustrerer sin artikel med egne fotos afAage Schads særprægede værker;
hvorafnogle opbevares i Gudhjem Museums magasin. js.

På den gamle kirkegård i Gudhjem,
t æt ved ruinen af det i 1896 nedrevne Set. Anna Kapel, står et pompøst
gravminde, der med sin størrelse og
udformning adskiller sig fra kirkegårdens øvrige gravstene. Der er tale
om en meterhøj granitkube med
åben from, som på soklen bærer
indskriften: Aage Schad 1904- 1974.
Tidligere var der placeret en urne i
kuben, m en hvornår og hvorfor den
er fjernet, fortaber sig i det uvisse.
Aage Schad kom første gang ri!
Bornholm i 191 8. Derefter var han
en flittig gæst i mellemkrigsårene,
indtil han i 1932 lejede et atelier hos
malermester Holm. Han købte en
grund nær Vippebakken og opførte i
1936 i området m ellem Melsted
Langgade og Grevens Dal et mark ant bindi ngsværkshus med fo r-

skudte planer og score vi ndues-partier. Han kaldte huset for »V ippen«
og boede i det under Anden Verdenskrig.
H an blev dog aldrig rigtig fastboende, men delte sin tid mellem
Amager og Gudhjem, når han ikke
var optaget af rejser til udlandet.
Aage Schad var ugift, men nære
knyttet til sin mor og sin søster, der
var skuespilleri nde. Endvidere hørte
op til syv hunde af gravhundetypen
m ed til husstanden.
Under opholdet på Bornh olm
under Anden Verdenskrig omgikkes
Schad i et vist omfang kredsen
omkring H erbert von Garvens i
Sandkås. I et brev fra 3.5.42 bemærker vo n Garvens, at han gennem Silberstein har fået en hilsen fra Schad,
og i et brev fra 29.4.43 skriver han:

»Og saa gik vi til Sch ad som ventede
os. Hans tykke søster var der ogsaa
og vi snakkede til kl. 6 1/4, m eget
kedeligt«. »Vi« er i denne forbindelse von Garvens og Gerda Hansen,
gift med kunsthandler, maler og
billedhugger Thorkild H ansen. I
1944 skriver maleren Eli Rasmussens søster Ellen til von Garvens, at
hun har været i teatret og se stykket
»To tråde« , hvor »Frk. Schad h avde
et par mindre roller" . Frk. Schad var
henne og hilse på os bagefte r, hun
var en elskværdig og naturlig lille
dame, jeg skulle hilse dig«.
I 1946 besøgte maleren Erik Orcvad for første gang Bornholm efte r
en længere sygdomsperiode. Maleren Ejler Bille havde skaffet ham et
lysthus, hvor maleren Hans Øllgaard
ellers holde til. Da Orcvad var stået

Den 15. maj 1951 bragte avisen Daify Mai! en kort artikel med en omtale
afAage Schad og hans skulpturer.
A rtiklen var illustreret med fire fotografie1; blandt andet dette med telesten: »Hvilken vidunderligfugl, denne
kasum:.. Hele vejen fra Ny Guinea
til Østersoen«. Schads egen titel var
»Zanzibar fugl«. Fotografuleendt.
JUL PA BORNHOLM
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Artiklen i Daify
Mai/ var ledsaget
afdette foto med
teksten:
»Denne strandfimdssleufptur
fi'emkafder en forbløffende mindelse
om en maurisk
kriger i en rituel
dans«. Foto:
Mogens v. Haven.

af toger på G udhjem Station gik han
fej l af adressen og havnede hos
Schad, der netop skulle rejse til
Frankrig. Schad stillede generøst der
tomme hus til rådighed for Erik
Orrvad og hans daværende hustru i
er par måneder.
Aage Schad var økonomisk uafhængig.
Ældre
G udhjemboere
husker stadi g hans farce n rundt på
øen i åben bil med kaleche og helse
med mandlig ledsagelse. På et tidspunkt syntes han og søsteren, ar der
kunne være morsomt ar drive rhesrue i huser om sommeren . Det blev
dog en kort fo rnøjelse, for de fandt
ud af, ar der var meget arbejde fo rbu ndet med en sådan aktivi tet. I steder lavede Schad emailjesmykker
som han solgte til Gunvor H arild i
Kramkjisran i G udhjem.
I 1938 tog Schad fo r førs te gang
til C hristinsø, hvor han, ifølge
H ansaage Bøggild, måtte blive i tre
dage på grund af dårlige vejr. Rejsen
inspirerede til der skj old, der blev
ophængt i skænkestuen på C hristiansø, og hvor motivet er en vældig
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bølge med en lille sejljolle på toppen.
Aage Sch ad var kunstmaler, m en
blev aldrig kendt for sine malerier.
H an var uddannet på Kunstakademiet i Kø benhavn og udstillede på
Forårsudstillingen på C h arlottenborg. Man leder forgæves efter ham
i officielle fortegnelser over kunstnere, m en han opnåede alligevel at
gøre sig bemærket som kunstner i
samtiden. Dog ikke som maler, men
som skulptør. Vel at mærke med et
medie, der var lidt ud over det sædvanlige.
Under sine ture langs den bornholmske kyst begyndte han i forå ret
1948 at indsamle smågrene, grenstumper, trærødder og stene, som
var mærket af lan g tids ophold i
haver og bleger af solen. H vad der
begyndte som en barnlig leg med de
even ryrlige fo rmer, som naturen
havde skabt, blev i Aage Schads
hænder til skulpturer med eger liv.
I sommeren 1935 havde b illedhuggeren Sonja Ferlov Mancoba og
malerne Richard Mortensen og Ejler

Bille samler ring og sager op, når de
vandrede langs øens kyster. Disse tilfældigt fundne genstande, »Object
trouve«, blev - med en tankegang
der havde sit udgangspunkt i surrealismen - anser for en metode til at
nå ned til underbevidstheden. Og
der var da også som sådan, d isse
kunstnere arbejdede med mediet som udgangspunkt for en dybere
forståelse af skulpturens væsen.
H vad der for de nævnte kunscnere
var et middel til forståelse, blev for
Aage Schad er mål i sig selv. H an
n åede dog aldrig ar give sine skulpturer den kunstneriske identi tet som
f. eks H enry H eerup på samme rid
opnåede med sine skraldeskulpturer.
Schad sammenføjede sine fund med
li m, søm og skruer og bearbejdede
d em yderligere ligesom han af og til
forsynede dem med fantasifulde
bemalinger. Til Bornholms T idende
forklarede han efter en udstilling i
Paris i 1952, ar selvom man ikke
kunne kalde han s kunst hel t primitiv, så val<te den genklang hos folk af
alle nationaliteter og indstillinger,

fordi den var så ligetil, og ford i det
m åske netop lige va r det, verden
trængte til.
På den tid boede kunsthandler
Kai G rumh i G udhjem . H an var
indehaver af V: W inkel & Magnussen i København (som senere blev til
Bruun Rasmussens Auktio ner), og
h an til bød Aage Schad ar udstille
sine figurer og malerier i galleriet i
Københ avn i december m åned
1949 . I alt udstillede Schad 27 fi gurer og fire m alerier, og udstillingen
blev ganske pæne modtaget af kritikerne. Således skrev O tto Gelsted
under overskriften »En overraskelse«
i Land & Folk den 20. december
1949 bl.a. : »Man kviede sig på fo rh ånd lid t ved at gå ned og kigge på
Aage Schads udstilling af træskulpturer h os W inkel & M agn ussen på
H øjbro plads. M an havde hørt, at
h an samlede smågrene og træstump er, som havet skyller op på strand-

bredden, og satte dem samm en til
en art skulptur, og man tænkte sig,
at det kun var en kuriositet. M en
nej ! Udstillingen viser, at der er tale
om vi rkel ig og særpræget kunst.
Aage Schad har den fineste fo rnemmelse for sroffet i disse snoede pinde, deres glathed, krussedulleagtige
knorteth ed , deres benhvide, ligesom
saltholdige farve".«.
Til Born holms Tidende fo rtalte
Schad i an ledning af udstilli ngen i
København, at Bornholm altid havde betydet uhyre meget for ham, og
at han al tid h avde mødt sror og
udstrakt venlighed, især når han var
»nede«. »Igennem disse ord rettes i
virkeligheden en rak til mine kreditorer. Såvel de åndelige so m de mere
materielt betonede. - Nå, til daglig
er jeg nu m eget ensom, trods mine
mange hunde«.
Efter den gode m odtagelse i
hovedstaden fo rtsatte Aage Schad

arbejdet med sine skulprura anadyom ene, som han kaldte dem, og som
nærmes t kan oversættes til skulpturer, der er dukker op af havet.
D en 15. m aj 1951 bragte den
engelsksprogede avis D aily Mail
unde r overskriften »Drivtømmersurrealist p å en ø i Østersøen« en o m tale af Schad og hans skulptu rer ledsaget af fire fotos af hans arbejder. Af
artiklen fremgår bl.a., at han kalder
sine arbejder for »half-and-half
objects<< (halvt natur - halvt kultur)
og det fremgår, at der er planlagt en
udstilling i Paris.
Pariserudstillingen fandt sted i
Galerie L. M arseille i september/oktober 1952, og blev godt
m odtaget af den franske presse.
Schad udstillede 52 skulpturer af træ
og af sten - lige mange af hver kategori - og i en lille værkfo rregnelse,
der blev udgivet i fo rbindelse m ed
udstillingen, skriver maleren og

Fotocollage afAage Schad og hans
gravhunde. Kvinden til venstre er
søsteren Hedevig Schad, der var skuespillerinde og som bl.a. medvirkede i
popu/,ere danske film som »Op med
lille Martha« ~fi'a 1946 og »Vi er aile
- Jammen tossede« fra 1959. Collagen
er udfort afAage Schnd og viser ham som han var kendt i bybilledet i Gudhjem - med en cigaret i munden og
sine gravhunde.
}UL PA BORNHOLM
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Selvportræt afAage
Schad.fill 1937.
Olie på Lærred.
37x 31 cm.
Biffedet ejes af
Gudhjem Museum.
Foto: Mogens Lau.

ku nstkritikeren
Pola
Gauguin
(1883-1961 ): »I Schads skulptur er
der et intimt og nødvendigt samarbejde mellem d et konkrete og det
abstrakte. Det abstrakte er den
levende organisme i en »blodløs«
genstand, hvis plastiske form naturen har indgivet egne iboende kræfter, som gør den levende. Det konkrete er den personlige fantasi, hvor-

»Bird in Limestone« står derpå
bagsiden aforiginalfatografiet.
Fotograf ukendt.
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med ku nstneren forfølger sin oplevelse og skaber en organisme i den
abstrakte form, d er er i inderlig samfølelse med h ans egne forestill inger
om liv«.
!øvrigt var såvel værkfortegnelsen
som udstillin gens plakat trykt på
famil iens bogtrykkeri: Louis Schads
Bogtrykkeri i København.
I dagbladet Information omtales

udstillingen i Paris under overskriften: Dansk sensation i Paris. Fantastisk gennembrud for Aage Schad »en kunstens H.C . Andersen«. Astilden refererer en fransk avis for at
skrive, at D anmark har givet verden
en ny H .C. Andersen, og p ariserbladet »Art« lancerer Schads kunst som
Schadisme.
Det medfører en ko mmentar i
Berlingske Aften den 28 . november
1952, hvor Edith Rode slutter en
klumme således: »Enhver forstaar
Schads Kunst: Vismanden, Daaren,
Barnet og den regulæreste Borger
i Verden. - Jeg kan ikke lide, at
H.C. Andersen bliver brugt - hve rken i T ide eller Utide - for han var
nu engang en Ener. Men en Ener er
Schad ogsaa med en Følelse for Stenens og Træets Scof i sine Hænder
og sir Sind. Jeg var lige ved at sige i
sit Hjerte. - Og det er derfor, hans
Kunst meddeler sig til alle. Han har
faaet fin Kritik i den franske Presse men bedre endnu er det, at vi, som
dryssede ind paa U dstillingen, daarligt kunde faa os til at drysse ud
igen. - Og gerne havde taget hvert af
hans Værker i vore H ænder for at
eje der gennem Efterføling«.
H erefter er der ingen tvivl om, at
Aage Schad følte, at han var på rette
vej med sine skulpturer. Udstillingen
i Paris blev set af mange mennesker,

og han indgik aftale med nogle tyske
gallerier om at udstille i Tyskland
d er følgende år; men inden da fik
eleverne på Kunstal<ademiers Arkitektskole i København lov ril ar låne
skulpturerne til en udstill ing på
Kunstakademiet for ar skaffe midler
til Arkitektskolens rejsefond. Udstillingen fandt sted i marts/april 1953.
I november/december 1953 blev
Aage Schads skulpturer vist på
F rankfurter Kunstkabinen i Frankfurt am Mai n sammen m ed væ rker
af den tyske maler og grafiker Erich
Heckel. Udstillingen fortsatte til
G alerie Schi.iler i Berlin, hvor den
blev vist i januar/februar 1954 for ar
slutte i Galerie Axel Vomel i Di.isseldorf i maj måned 1954.
De tyske anmeldelser var generelt
ikke så overstrømmende som de
franske. I Tyskl and blev Aage Schads
værker overalt udstillet samm en med
værker af andre kunstnere, og flere
kritikere udtryk.te tvivl om - selvom

de var tydeligt fasc ineret af skulpturerne - hvorvidt der var ta le om
kunst. D et er karakteristisk for kritikken, at den omtalte personen
Aage Schad, de navne han gav sine
skulpturer, og de materialer han
an vendte, m edens den sjældent og
kun overfladisk kom ind på en
egentlig vu rdering af hans skulpturer.
I juli/august 1956 arrangerede
Den Permanente ved Vesterport i
Køben havn en udstilling i Tivoli i
en af sidefoyererne til koncertsalen
med Aage Schads skulpturer. Den
fik begrænset opmærksomhed fra
pressens side og en anmelder hæftede sig ved, at det m est krukkede ved
skul pturerne var navnet. Endvidere
var der blandt kritikerne en vis skepsis med hensyn til det kunstneriske
element i skulpturerne, måske fordi
Aage Schad på udstillingen også
viste eksempler på en kommerciel
udnyttelse af fundne naturmaterialer

som smykker. Skulpturen var blevet
ti l souve nir, som en kri tiker udtrykte
der.
H ermed slll(tede Aage Schads
berømmelse. De fø lgende år var der
ikke rigtig interesse fo r hans skulpturer, og malerier havde han m ere
eller mindre lagt på hylden fo r ar
hellige sig arbejder med skulpturerne.
Schad var en ensom mand, der
dog havde formået at skaffe sig
bekendte i Gudhj em. I 1967 valgte
han all igevel at sælge huser i G udhjem og flytte til Ibiza. I forbindelse
med klargøring af huser til salg var
han så u11eldig ar brænde tagetagen
af
Opholder i Spanien levede ikke op
til hans forventninger. Han blev tillige ram t af sygd om, og i efteråret
1973 vendte han tilbage til D anmark og bosatte sig i København.
H an nærede et brændende ønske
o m at kom me tilbage til Bornholm,

Kalkstensfigur afen fag!.
Fuglen var blandt de 30 udstillede
skulpturer i Berlin i 1954. Den blev
skænket til Gudhjem Museum ved
Aage Schads død. Foto: Mogens Lau.
JUL PA BORNHOLM
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men nåede det ikke, inden han blev
indhentet af døden; men urnen med
hans aske kom til øen og blev indsat
i gravmælet ved siden af ruinen af
Set. Anna Kapel i Gud hjem .
D ødsannoncen
i
Bornholms
Tidende den l. februar 1974 afspejler på sin vis hans ensomme liv i al
sin lakoniske nøgternh ed :
Aage Schad

* 1-6-1904 t 25- 1-1974
Peter Alsted, advokat.
Execucer testamenti .
Bisættelsen har fundet sted.

Akvarel udfort afden I 5 årige Schad
På bagsiden afbillede er anført: »Med
venlig hilsen til Aage Henriksen fra
Aage Schad. I II 2 19 I 9. Privateje.
Foto: Mogens Lau.
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Sammen med et brev fra Preben
Schad, dateret samme dag som
dødsan no ncen i Bornholms Tidende, mod tog Gudhjem Museum fire
stenskulp turer og nogle avisudklip
og fotos. Brevet har følgende ordlyd:
»Da jeg er afdøde Aage Schads nevø,
er det mig pålagt ae sende de kalksrensfigurer som det var min farbrors age at skænke museet i Gudhjem. Jeg håber de må fa en plads i
museet som Aage ønskede det«.
Set m ed eftertidens optik ka n det
undre, ae Aage Schads skulp turer
fandt klangbu nd i Paris i begyndelsen af 1950erne, hvor kunstlivet var
præget af to hovedtenden ser - den

sociale realisme og det nonfigurative
maleri. Surrealismens epoke var reel t
slut med udgangen af l 940erne selvom den i et vist omfan g er fo rtsat
med at præge den moderne kunst.
D en ekspressionistiske side af
maleriet som bl.a. Cobra-gruppen
stod for, var franskmændene ikke
indstillet på. Ma n tog direkte
afs tand fra den. D et va r alt for
ukontrolleret og vildt og derfor blev
hverken Edvard Munch eller E mil
Nolde accepteret. M åske var det en
af årsagerne til, at man falde for
udvendighedens æstetik
Aage
Schads skulpturer?

»Danmark for Folket«
blev skrevet i Salene
Arbejderdigteren Oskar Hansen på Bornholm
Journalisten og forfatteren PETER TIEMROTH skriver om, hvordan en afdigteren
Oskar Hansens kendteste sange blev til i Journalistforbundets sommerhus ved Salene Bugt.
Det skete i juli 1934, medens mange sommergæsterflokkedes i det smukke område, hvor
Hotel Salene ti·onede på sin bakke.
Peter Tiemroth kommer også ind på lokalitetens særegne natur, historie samt stednavnet
Salenes historik og etymologi. js.

- Et par gange var arbejdet med sangen »D anmark for Folket« mislykkedes fo r far. Men under en sommerferie på Bornholm i juli 1934 sprang
den bogstavel ig talt frem for ham.
J eg tror, det tog ham en halv times
tid. Men naturl igvis havde den rumsteret i h ovedet på h am i et par
m åneder.
Således fo rtæller arbejderdigteren
O skar H ansens søn - den 77-årige
Bent H ansen , København - om
tilblivelsen af Socialdemokratiets
»nationalsang«, som endnu ved 1.
m aj-festligheder gjalder imod himle n utallige gange landet over samm en med en anden O skar H ansenhi tter »Når jeg ser et rødt flag smæld e«.

Bent H ansen var kun seks år
under ferieopholdet på Bornholm,
hvo r familien boede i Journalistforbundets »Enghuset« i Salene. Og
dengang var han naturligt no k mest
optaget af at bade i Ø stersøen og se
på ørreder sammen med faderen i
den nærliggende Bobbeå.
- Far har senere fortalt, at han
pludselig kunne mærke inspirationen i en grad, så han ikke vovede at
flytte havebordet, han sad og skrev
ved ude i haven, væk fra den meget
brændende sol ove r i husets skygge,
som kun var et par meter borte, fortæller Bent H ansen.

Maskine uden ånd
Oskar H ansen var født i 1895. H an

var oprindelig typograf-uddannet,
inden han blev journ alist ved SocialD emokraten, der senere blev til D et
Fri Aktuelt og lukkede omkring
årtusindskiftet. I øvrigt er hans lille
vise »Den ene spilled' banjo".« nærmest blevet folkeje og høres endnu i
dag jævnligt i radioens giro 413.
I mere end et halvt århundrede
skrev den produktive m and om det
røde flag, proletarer, kolonihaver,
fa bri ksarbejdere, 1. maj, Danmark,
industrien, håndværkere, arbejdsmænd , arbejdsløse, dannebrogsmænd - endda om bøn der, om
familien, børnene, vennerne og om
håbet om solidaritet.
Oskar Hansen, der i øvrigt også
har stået fo r den danske gen digtning

Det nuværende
»Salenehuset« blev
opfart i 1930 efter
tegninger af
arkitekt og senere
chefredaktør på
Politiken Hakon
Stephensen på
tomten afet
gammelt bondehus.
Foto: H enning
Sigvardsen.
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Omlering Hotel Salene der nedbrændte i 1950eme udfoldede der
sig et blomstrende badeliv nedenfo1;
hvor sandet dengang lå tykt og lang;t
til søs. De~· var strandleiosle, omleltedningskabiner og en bade- og anløbsbro, hvor en turistbåd flere gange om
dagen satte passagerer afog på.
Foto: Bornholms Museum.

såkaldte kraterrøser - gravtyper som
i D an mark kun findes på Bornholm
- og h er kun få steder. Det drejer sig
om grave bestående af ringformede
stenvolde med et hul i midten, som
formenrlig er opstået efterhånden,
som gravenes indhold er råd net. I
øvrigt har der været flere røser. Men
stormfloden i 1872 skyllede nogle
bort.
I gravpladsens vestre ende an es
grundplan er af ro godt 22 meter
lange og fem meter brede bygninger
af ukendt alder med buede sider og
måske uden gavle imod sydøst. D e
fik Lauring på den teori, at bygningsresterne kan have været helligdommene på gravpladsen - måske
selve Salene. Sal, som i dag betyder
et sto rt rum, har forbindelse til søjle.
Salen var så oprindeligt ikke er rum,
men et åbent helgsted og salen selve
støtten - som f. eks. indianernes
totempæle. Når solen ramte støtten
betød det et eller andet.
Fra gravpladsen er der - uden
skræntens bevoksning - fri udsigt
imod sydøst til H estestenene. H erfra
har der været fo rbi ndelse til der store
baurafelt, der i århundreder knejsede

Indtil Hotel Salene blev bJigget omkring århundredeskiftet var stuehuset
til »Salenegaard« formentlig områdets
eneste bygning. HoteLlet opfortes på
gårdens jorder oppe på skrænten.
Foto: Bornholms Museum.
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fra Bokuls kullede top og var synligt
til tre verdenshjørner vidt udover
haver, indtil h ovedparten blev kløver
op i 1800-årene og anvendtes som
syldsten og mure i ejendommen
Bognemark.
Måske har feltet
udgjort en af bronzealderens kultiske danselabyrinter, som kendes
andre steder i Skandinavien.

I Seljene eller Sallene
Er fuldt så ædrueligt bud på navnets
oprindelse kunne imidlertid være at
relatere d et ri) stedets bevoksning, da
navnet opsrod. Og akkurat som f.
eks. »Allinge« h ar navn efter en elletræsbevoksning og »H asle« efter hassel, kunne »Salene« ud mærker have
navn efte r seljepil, der nu almindeligvis kaldes gråpil. Eiier måske seljerøn - den i h ele lander efterhånden
udbredte art af røn, der oprindeligt
kun fo rekom i Balticum og på Bornholm.
Forstavelsen »selje« skal denne
hårdføre klipperøn have fået på
gru nd af bladundersidernes grålige
lighed m ed seljepilens. Selje er afledt
af pilens latinske navn Salix - og på
svensk hedder selje simpelthen

»salk Og så er der jo, at man rænker
på, at netop det nordøs tlige Bornh olm i flere omgange har været
udsat for svensk indvandring efter
omfattende pestepidemier. Sandsynligvis også efter f.eks. D en sorte D ød
i middelalderen, som efterlod store
om råder af øen ubeboede.
I sine studier over bo rnholmske
stednavne har sprogforskeren H. A.
Koefoed gjort opmærksom på, at de
bornholmske gård- eller bebyggelsesnavne, der er opkaldt efter deres
beliggenhed eller omgivende landskab, fo rmenrl ig rækker tilbage til en
fællesgermansk navnetradition fra
vikingetiden eller måske endnu
ældre.
Og selv om mange af øens gårdnavne sidst i 1800-årene t il officielt
brug blev ændret til f.eks. Pilegård,
Dalsgård, Engesgård, Skovgård,
Almegård og Risegård, så er det en
ken dsgerning, at befolkningen i daglig tale højt op i det følgende
århundrede ofre vedblev at benytte
de gamle præpositionsnavne som »I
Pilene«, »l Dalen«, »Ved E ngene«,
»Ved Skoven «, »I Almene« eller »Ved
Risen«.
»l Seljene« kan så udmærket have
været det oprindelige navn for gården , på hvis enge O skar Hansen
mange hundrede år senere skrev sin
arbejderhymne. Eller endnu bedre:
Er det en svensk indvandrer, der har
navngivet stedet - og teorien er
bestemt hverken h isto risk eller etymologisk usandsyn lig - så ville han
slet og ret have kaldt sin adresse »I
Sallene«. Og så er vi jo bestikkende
tæt på de tidligste skriftlige gengivelser af navnet.

Mindesmærket
på Malkværnskansen
Major H V J ØRGENSEN, oens flittige historiker og skribent, har fundet en håndskreven journal.fa omkringforrige århundredeskifte, der detaljeret redegor fo1; hvordan mindesmærket
på Malkværns!?ansen blev planlagt og udfort.
Håndskriftet er blevet grundigt undersøgt, og det er der kommet en interessant historie ud af,
som også kommer ind på bureaukratiet omkring myndighedernes behandling afden slags sager
og på de involverede personers ageren. js.

I forbindelse med Svanekes markeri ng og fejring af sit 450-års byjubilæum i sommeren 2005 arrangerede Forsvarsmuseet på Bornholm
en særudstilling i Svanekes gamle
magasinbygning af billeder og genstande fra Svanekes »krigshistorie«
gennem århundrederne helt frem til
og med Anden Verdenskrig. Udstillingens yngste indslag sørgede Bornholms Hjemmeværn for. På planch er var beskrevet nogle un ge Svaneke-borgeres deltagelse i den blodige
kamp mod svenskerne på og om
Malkværnskansen den 9. juni 1645.
Dette indslag i jubilæumsudstillingen kan betragtes som medvirkende
årsag til udarbejdelsen af nærværende artikel.

ger og hans fo rfatterskab af den
tungtvejende
»Borringholmerens
Historiebog« i to rykke bind fra årene 1934-35 ligger jo længe efter de
år, hvor de to lokalhistorikere undfangede og gennem førte ideen med
rejsning af en mindebauta på Malkværnskansen.

Særlig journal ved Bornholms
Kommandantskab
I en håndskrevet journal udfærdiget
med stålpen ved Bornholms Kom-

mandantskab før skrivemaskinens
og karbonpapirets indtog kan vi følge de to herrers ivrige arbejde for
sagen, der havde overskriften »Malkværnskansen. Matrikel No 133 ay
Nø rremark, Ibsker «.
Første indføring i journalen stammer fra 23. sept. 1898, hvori der
oplyses, at læge Zahrrman n og lærer
J .A. Jørgensen »andrager« Kommandantskabet om at drage omsorg fo r
de bornholmske skansers bevarelse.
De meddelte, at de ville søge rejst en
bautasten på Malkværnskansen, og

Initiativtagerne
Bornholm
havde
ved
fo rrige
århundredskifte (fra 1800-tallet til
1900-tallet) hele to lokall1istoriske
ildsjæle, nemlig den fra H ertugdømm et Slesvig efter krigen i 1864 af
tyskerne fordrevne dansksindede
lærer Johan Andreas Jørgensen
( 1840-1908), der blev lærer og kirkesanger i lbsker fra 1864 til 1902,
og den legendariske overlæge Marius
Kristian Zahrtmann (1861-1940),
der var født og opvokset i Rønne,
men boede i København.
Lærer J.A. Jørgensen, hvis interesse for Bornholms arkæologi var velkendt, fik i årene 1900 til 1901
udgivet sin »Bornholms Historie« i
ro bind, medens overlæge M . K.
Zahrtmann var bekendt for mange
h istoriske artikler og afhandlinger
lige fra 1880erne og op gennem årene. Der ar han senere blev en flittig
bidragyder til Bornholmske San1lin-

Albret WoifSens
gravsten i Svaneke
Kirke. Jfolge Lektor
Th. Linds »Svaneke Bys Historie«
har denne ligsten
også været anvendt
som trappesten,
hvorved den blev
uens slidt. Den
blev i 1800-tal!et
anbragt ved kirkegårdens nordmw;
men i 1900-tallet
blev den igen flyttet ind i kirken og
ophængt i tårnrummet.
Foto: Henning
Sigvardsen.
JULPA BORNHOLM
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Pedersen Ravns beskrivelse af h ans
død.
D ette brev fra de to kendte historikere fik afgø rende betydning på
komiteens møde den 4. maj 1901,
hvor de endelige beslutninger skulle
tages.

Møde ved Malkværnskansen
den 4. maj 1901

HOFFOT OGR APMER

Læreren og kirkesangeren i Ibske1;
j.A. Jørgensen, ses her dekoreret med
Dannebrogsmændenes hæderstegn.
Foto: Bornholms Lokalhistoriske Arkiv.

Overlæge Zahrtmanns råd
I et brev af 27 . ap r. 1901 til obersten
sende r Zahrtrnann efter samråd med
inspektør Hauberg en række nøgterne fo rslag vedrørende mindesmærket
og dets udformning. Af brevets forslag fremgår, at scenen bør være en
utilhuggen bautasten, der bør stå
oppe på selve skansevolden ganske
fri t og bart og uden indhegn ing.
Indskriften bør gøres så kort som
muligt, idet han henviser til, at
historien bagved nu er kendt gennem lærer J.A. Jørgensens bogværk.
H an understreger, at den størst
mulige simpelhed i indskriften vil
klæde bautastenen, skansen og
strandmarken. Så kommer Zahrrman ns fo rslag til indskrift. Mod øst,
mod havet, hvo rfra svenskerne kom:
»Albret Wolfsen - 9 . juni 1645«.
Som yderligere en mulighed foreslår
Zahrrmann, at der på landsiden af
scenen kommer til at stå:
»H an stred for Konge og Land
og maatte ærligen dø.
End stiger fo r Nexø Strand
den danske Sol over Sø«.
Zahrrmann fo rklarer, at udtrykkene
i de to første verslinier er hentet fra
Albret Wolfsens ligscen i Svaneke
Kirke samt fra degnen Rasmus
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Komiteens formand, oberst F.V.
Krag, havde indkalde til møde ved
Malkværnskansen den 4. maj 1901
for at tage de endelige beslutni nger
forud for mindesmærkets afsløri ng
den 9. juni.
Af journalens mødereferat, som
ser ud til at være håndskrevet med
srålpen af obersten selv, fremgår, ae
komiteformanden (obersten) endnu
en gang orienterede komitemedlemmerne o m Krigsministeriets skrivelse
af 22 . okt. 1898, hvoraf fremgår, at
man med hensyn til mindesmærkets
opstilling, vedligeholdelse og fredning må rette sig efter de af kommandanten på Krigsministeriets vegne stillede anvisninger og krav. (Her
er underforsråer, ar det ikke må
koste K.rigsm inisrerier noget).
I sit referat omtaler obersten brevet af 27. april 1901 fra overlæge
Zahrtmann, som havde samordner
sine forslag med museumsinspektør
P. Hauberg.
På komiremøder ved tog man , ar
mindestenen skal væ re en utilhuggen bautasten, der skal stå oppe på
selve ska nsevolden uden indl1egning.
Indskriften skal mod øst være:

Overlægen og historilæren
M.K Zahrtmann blev fadt i Rønne
i 1861, men forlod Bornholm som
15-årig, idet man i årene 1850-92
ikke kunne tage studentereksamen på
Bornholm. Han blev cand.med. i
1887 og beklædte krævende lægeembeder helt frem til 1931.
Han skrev tungtvejende /,egevidenskabelige artikler, og hans Jorfattersleab ved1: Bornholms historie blev
stort og ve{fonderet.
Foto: Bornholms Museum.

»Albret Wolfsen« i en bue og under
buen »9. Juni 1645 «. Indskriften
mod vest: »Han stred for Konge og
Land og maatte ærligen dø«. Det
vedtoges endvidere, at der på hver
side af Wolfsens mindesten skulle
rejses en min dre bautasten fo r h ans
to fæller, der faldt ved hans side.
Vedrørende adgangen til mindesmærket vedtoges det, ar den skal ske
ad en ikke banet sti fra landevejen,
over Kurehøj, over parcellist Bødrgers jordlod til strandmarken. Ved
landevejen skal rejses en større afviserpæl, og der skal være en gennemgang med led i et stengærde og
enkelte mindre vejvisere langs stien.
Parcellist Bødtger påtog sig det
praluiske arbejde med rejsning af
stenene same fremstilling af vejvisere
og led. Stenhugger Boh n påtog sig
at indhugge den vedtagne indskrift.
Sluttelig stillede Kommandanten
krav om, at et vise beløb af de indsamlede pengemidler skulle holdes i
reserve til evt. vedligeholdelse.
Dee må bemærkes, ae referatet
ikl<:e indeholder er ord om afsløringshøj rideligheden den 9 . juni,
selv om der kw1 var fem uge r til.

Afsløringshøj rideligheden
den 9. juni 190 1
Den 10. juni 1901 indeholde Bornholms Avis og Amtstidende en
meget fyldig beretning om afslø ri ngen af mindestenene på Malkværnskansen dagen før, som var en søndag. D et anslås, at der var kommet
et par tusinde mennesker til stede,
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Et par gamle »vægterhatte«
på Bornholms Museum
H ENRIK VENS!LD er en museumsmand med vidtspændende interesser og kompetence1; der rækker fra materiel folkekultur over kunsthåndværk til militær- og våbenhistorie, og det er det
sidstnævnte område, som er temaet for nærværende artikel.
H vor er det fascinerende at opleve, hvor megen historie et par gamle militære hovedbeklædninger kan fortælle en kyndig historiker.
H enrik Vensild - tidligere leder afBornholms Museum 1972-96, Bornholms Kunstmuseum
1972-87 m.m. - har sagt ja til at ajlose undertegnede som redaktor af JUL PA BORNHOLM fra årg. 2006. Se også s. 7 0. js.

For nogle år siden var jeg på museers
magasin i Valgmenighedskirken og
»stødte« der på en gammel læderhjelm, som så militærisk ud. Jeg
huskede den ikl<e fra min tid på
museet og begyndte derefter at
undersøge, hvad det kunne være for
en mærkelig gammel hjelm.
I museers første protokol under 998
er den betegnet som: »En do (vægcerhat) af anden form (som den
foregående), foran paa den ses et
Skildr med det danske Vaaben. Det
bestaar af en tynd Plade af forsølvet
Messing. Denne H at menes at være
en gammel Brandhjelm fra Kjøbenhavn«. D a d en har et stort forsølvet
messingskilt med det tredelte danske
rigsvåben foran på hjelmen måtte
det være en eller an den officiel
dansk hjelm.
Den var indkommet i museers første år fra den gamle rådstue i Rønne
samm en med en anden »vægterhat«
nr. 997. Rådstuen var opført i 1729
og lå på østsiden af Rådhusstræde,
hvor den fungerede indtil der nye
rådhus blev bygget på Store Torv i
1834. I 1889-90 blev den gamle
rådstue nedrevet og en del af det
man fandt »paa Raadscuens Loft
blandt gammelt Skrammel« blev
overlade til det kommende museum.
Der indkom tre morgenstjerner, forskellige hals- og h åndjern samt to
»Vægterhatte«.
Vagthatten nr. 998 er en læderhjelm med rundgående skygge, bredest foran og ender her i en spids.
Skyggen er fo ran kantet med en
ombukl<et forsølvet metalliste. Langs
pullens kane er der en bred metalskinne, der har en tynd opbanket
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vulst langs kanterne og med passende mellemrum har den opbankede
skrå vulste. Bag til er kantlisten del t
og klipset fast. Foran er den loddet
sammen med et skilt, som forbinder
kaneliseens to dele. D ette skilt viser
det kronede, tredelte danske rigsvåben med elefantordenen og de to
vildmænd ved siderne. Hjelmen er
således fra før 18 16, hvor vi måtte
stryge Norges løve og Sveriges tre
kroner af von rigsvåben. Uden om
rigsvåbnet e r der ligeledes opbanket
to omkransende grene. Skiltet er
som det øvrige metal, fo rsølvet og af
hele samme materiale som de øvrige
lister på hjelmen.
Over kanelisten er der et stykl<e
stof som er fæstnet til et stykke pap.
Stoffet er foldet i fem folder og det
hele er syet fast i enderne og fæstnet
på hver side af hjelmen med to gange tre kæder. Dette stofbånd går kun
lidt ind bag ved hjelmskiltet og her
kan det ses, at stoffer har været lyseblåt. Ellers er det falmet gråhvidt.
På h ver side af hjelmens forreste
del går to glacce buede meralbånd
skråt op over pullen, hvor de er klipset fast øverst oppe. H er er tillige to
langsgående huller, fra et eller andet,
der har siddet fast på toppen. På
venstre side af h jelmen, næsten helt
under der foldede bånd, er der fascsyet er stykke læder i tre bukler, så
der kan stilles et eller andet ned i
de tre huller.
Inden i hjelmen er der påsyet en
bred svede rem af lysere brune og
blødere læd er og på dennes kant er
der fastsye r et scykl<e kraftige lærred ,
der med en snor kan trækkes sammen som en inderpul. Under svederemmen er der indlagt lidt vat.

M in søgen gik i retning af det
militære og ved et tilfælde så jeg er
billede af lette drago ner fra slumingen af 1700-taller. De havde netop
en sådan hjel m med en kraftig »børsrekam« langs toppen, på siden en
opsrikkende fjerbusk og foran en
skygge. I Tøjhusmuseets bog om:
Den D anske hær i Napoleonstiden
1801-1814, er der flere gengivelser
af lette dragoner med sådanne hjelme og en illustrerer forklaring på
hjelmen.
Den benævnes
som
»Casque« og omtales således: »Casquen eller rau pehjelmen , som den
også kaldes, blev indføre i 1794 for
Livregiment lette Dragoner og førs t
i 1798 for D en Kong!. Livgard e ri!
Hest«. En rauper er tysk og betyder
kålorm, hvad man godt kan fo rstå
ved at se den »bø rscekam« som ligger over hjelmens top og som har
været fastgjorr i de to langsgående
Videre srår der:
h uller
her.
»Omkring den son e casque var der
viklet er stykl<e tamis. D et var er tær
glinsende stof af hårde kamgarn. I
England og Fran krig blev dette
mu nderings tykl<e kaldt for en turba n, men her hjem me blev der
benævne som tamis efter stoffets
navn«, (kan1garn er fine spundet
uldgarn). Denne hjelmtype brugres
således også i England og Frankrig,
og der menes at det er fra Frankrig,
at inspirationen til vore casquer er
kommet. På det store franske Milirærmuseum i lnvalidepalæet i Paris,
ses en lignende hjelm, hvor den
beskrives som brugt af fodfo lket
179 1.
På Tøj husmuseer i Køben havn
findes en casque, som har t ilhørr
Livregiment lette D ragoner. D ette

Hjelm for Fynske lette Dragoner 1796. Betegnet som » Vægterhat« eller »Brandhjelm fta Kjøbenhavn« nr. 998 i Bornholms
Museums kulturhistoriske samling og indkommet fta den gamle rådstue i Ronne. Der mangler en raupe, en »børstekam«
oven på puffen, og det foldede stoftamisen har været lyseblåt, men er falmet. Foto: H Vensild.

fremgår af et kortere og smallere
langsgående metalski le fo ran på hjelm en, med regimentets navn. D ette
skilt eller metalbånd dækker kun en
tredjedel af pullens kane. Dee foldede stof, camisen er på denne hjelm
karmoisinrøde og gå r, hvo r regim enesskiltet stopper, helt ned på
den bagerste del af pullen . I 1796
indførtes lette dragoner også på Fyn,

de fik lyseblå camis og i Jylland,
hvor de fik m ørkegrø n camis. Raupen går hen over hele hjelmen og på
flere billeder fra samtiden ses raupen
endda at gå ned over iycterens nakke.
Vi kan således konkludere at den
såkaldte »Brandh jelm fra Kjøbenhavn« er en hjelm for de fynske lette
dragoner fra slutningen af 1790erne.

Men det er i det hele taget lidt af et
m ysterium hvad kantbåndet med
r igsvåbnet fortil hentyder til. Tøjh usmuseet mener at hjelmen er
ombygget til brug for en eller an den
offentlig institutio n, men hvilken?
Arbejdet er meget professionelt gjort
og metaldelene ser alle ud til at være
af samme materiale. Messingskiltet
sidder loddet på enderne af metalliJUL PA BORNHOLM
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sten, så de ser sammenh ørende ud.
H vo rfor skulle man Aytte og bevare
den mærkelige ca.mis med kæder og
det hele, hvis hjelmen skulle have et
andet skilt og bruges til er andet formål?
Da der tilmed kun er bevarer en
anden casque, den på Tøjhusmuseet,
vil jeg tillade mig ar tvivle lidt på
ideen om ombygningen af hjelmen
og hellere foreslå, at hjelmen kunne
være en hjelm for underofficerer

eller andre personer ved Fynske lette
Dragoner efter 1796.
Spændende er casquen i hvert tilfælde, særli g da den er der andet
bevarede eksemplar der kendes af
denne meget mærkelige militære
hovedbeklædning. Hvordan den er
komme t fra Fyns lette Dragoner ril
Bornholm ka n vi kun gisne om.
Da der var tilgået to vægterhatte
til museet, måtte jeg også se lidt på
den and en, da beskrivelsen af den

lød spændende. H a tten har nr. 997
og omtales i museets protokol således: »En gammel Vægterhat eller
deslige med er Messingskildr paa
hvilket i M idten ses Bogstaverne
K G L og uden om disse langs med
Randen:
HONI -SOIT-QUI·MAL·Y-PENSE«.
Den viser sig at være en såkaldt chakot, en høj milirærhat. Den er af
sort malet læder, 20 cm h øj og med
påsyet skygge på 5 cm. D er er er

Fynske lette Dragoner i kamp 1813. Man ser tydeligt den forreste rytter med en 11casque, eller raupehjelm« rned Lyseblåt stof
omkring den såkaldte tamis og den store »børstekarn«, raupen på puffen. Fjerbusleen ses her i den >>forkerte«, hojre side af
hjelmen. Tegning afPC.lund 1870 til Otto Vaupell: Den Danske Hærs Historie 1876, bd.!! s. 368-369.
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Mifitærhat, en såkaldt chakot for Kings German Legion, mellem 1803 og 16 Betegnet som »En gammel Vægterhat eller
deslige... « m: 997 i Bornholms Museums kulturhistoriske samling og ligeledes indkommet fin den gamle rådstue i Ronne.
Chakoten bærer et skift med bogstaverne KGL og teksten for den engelske Hosebåndsorden rundt om. Foto: H Vensifd.

indtræk af en art »hårfilt«. D er er
også rester af et stykke lærred, der
vist har kunnet snøres sammen.
Kanten af chakoten har en ombøjet
og påsyet kan t af læder, der kan have
fu ngerer som en rynd svederem.
Øverst på forsiden er der i læderet
slidt ro h uller, som er reparerer indvendig med et nyere srykke læder.
H er kan have siddet et eller andet en fj erbusk måske?
Foran på chako ten sidder er rundt
m essingskilt, der fasth oldes gennem
læderer af ro øskner med rræs plitter
igennem. Disse rræs plirrer sidder
m eget fast, så de har ikke været taget
af i meget lang tid. På skiltet ses de
omtalte bogstaver »K G L«. De står
fo r Kings German Legion. Det var
tyske tropper den engelske konge
en gagerede under Napoleonskrigene. Styrken var på 10.000 mand og
d en eksisterede mellem 1803 og
18 16. D en omfarrede både infanre-

ri, artilleri og lette d ragoner. Disse
Kings German Legion deltog i felttoget m od D anmark i 1807, hvor
nogle vist også deltog i slaget eller
træfningen den 29. august, der
såkaldte »Træskoslag«, ved Køge.
H er led de hastigt sammenkaldte
danske landeværnsfolk, der manglede både materiel og befalingsmænd,
er sviende nederlag. En katastrofe,
eller som der omtales: »D en srore
Hurlomhej«. Efter denne træfning er
der laver en satirisk tegning, der
viser engelske troppers triumftog i
London efter toget til København.
H er ses bage rst fire solda ter med
chal<0ter med skilte, som kan være
magen ril museets bevarede »vægrerhat«. Som trofæer medbringer soldaterne høryve med derfra nedhængende træsko.
Uden om ski lrer med de tre bogstaver ses et krydsskraveret bånd
med spænde, hvori der læses ordene

fra den engelske H osebåndsorden.
Den har en fransk tekst:
»Honi soit qui mal y pense«, som
betyder »Skam for den som tænker
ilde derom «. Hosebåndsordenen er
en af, om ikke den fineste engelske
orden, der går tilbage til midt i
1300-tallet. D enne »vægterhat« er
således også en m ilitærhat, en chakot for fodfolk i Kings German
Legion fra tiden mellem 1803 og 16
og brugt af disse tropper på Sjælland
i 1807.
Et andet spørgsmål er, hvordan
disse to mil itære hovedbeklædninger, casquen fra Fyns lette dragoner
og chakoten fra Ki ngs German
Legion er kommet til Born holm.
Der kan være flere m uligheder, at
hattene er gået af brug og solgt ud
som kasseret gods og så havner i
Rønne. D e ka n også være fundet på
slagmarken et eller flere steder og så
kommet til Bornholm, til et andet
JUL PA BORNHOLM
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brug. Eiler casquen kan være overført til brug ved Bornholms Dragoner, for siden at havne på rådstuen.
Mulighederne er mange, men der
vides desværre ikke noget bestemt
om dette, så det er kun gisninger.
D en eneste mulighed der kan være
for at finde oplysninger om Rønne
bystyres eventuelle indkøb af »vægterhatte« kan være at søge i byens
arkiv, på Landsarkivet i København.
H er kan være en spinkel mulighed
for at gå videre. Der findes desværre
heller ikke afbildninger af vægtere i
Rønnes gader, så vi kan heller ikke
se om de to hatte virkelig er blevet
brugt her i byen. Vægterne gik normal t rundt i gaderne om aftenen og
natten iført store frakker og med en
eller anden mere officielt udseende
hat på hovedet. De havde morgenstjerne over skulderen . Det er en
lange stav med trækugle med pikke
på enden, som bruges som en slags
våben . Og så bar de en lygte i hånden. Vi kender dem fra flere tegninger og malerier fra andre byer i landet.
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Fynsk let dragon
efter 1796, der
trækker sin sabel.
Han ses med en
casque på hovedet
med tamis og
raupe, men med
fjerbusken i den
højre side.
Gengivelse
afstik.fa:
FL. von Ko/ler:
Uniformszeichnung der Konigl.
Diinischen Armee.
Kiel 1801.
Tøjhusmuseet.
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Satirisk tegning efter »Træskoslaget« ved Køge d. 29. august 1807, forestillende to engelske generaler: »Cathearts og Cambriers Triumfindtog i London efter Togtet til Kiobenhavn«. I en triumfkærre sidder de to, Cathcart holder den styrende
tømme og på den venstre udstrakte arm har han et skjold med påskriften: »Kone og Børn skulle blive i Byen, at der kan
vtere noget at kaste Bomberpaa«. Ved deres fødder ses en kasse: »Kirke Ran«. De bagerste soldater bterer høje chakoter med
metalskilt på, lige som museets chakot. Mellem dem ses en sæk: »Erobringerfra Kioge«, samt hot)'Ve med nedhtengende træsko. Efter tegning afEggersberg La/ide omkring 1880, Køge Museum .
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William Dam i Rønne
Bornholms ældste boghandel
Boghandler MOGENS DAM har skrevet om William Dam Bog & ide, hvor han, som medarbejde1; prokurist og indehavei; har tilbragt en stor del afsit voksenliv.
Bogladen åbnede 9. september 1857 og kan således se fiw2 til sit 150-års jubilæum i 2007.
En så fang periode har selvfølgelig budt på mange omskiftelser - op- og nedgangstider, ejerskif
ter og flytninger - fi-em mod den position, forretningen indtager i dag indenfor et fag, der ubeskedent, men reelt nok, kan siges at være kulturbærende. Her er historien fortalt med mange
detaijer, der ikke er kendt eller husket i offentligheden.
De afsnit afteksten der vedrorer forholdet til Coibergs Boghandel er skrevet i samarbejde med
årsskriftets 1-edaktør. js.

For 148 år siden, i kong Frederik
VII ' s dage, fik Bornholm sin fø rste
boghandel. Den åbnede på hj ørnet
af Søndergade og Østergade i Rønn e, og bornholmerne blev underrettet om begivenheden ved en to-spaltet annonce i Bornholms Avis den
7 . sept. 1857. H eri bekendtgjorde J.
H enriksen: »Onsdagen den 9de ds.
aabner jeg i Hr. Kjøbmand Lauritzens forrige Boutik en ny Bog-,
Papiir-, Musik- og Kunsthandel
samt et nyt Leiebiblothek«.
Man m å forestille sig, at etableringen skete under meget beskedne forhold hvad angår lokale, inventar og i
særdeleshed boglager. I midten af
1800-tallet var langt de fleste boglad er i provinsen sm å forretninger, der
ved siden af bøger lagerførte mange
andre varegrupper, ganske svarende
til, at det boglæsende publikum i
D anmark udgjorde en lille procentdel af befolkningen. Sådan var det
selvfølgelig også i Rønne, men det er
morsomt at tænke på, at ]. H enrik-

sens Boghandel eksisterer endnu i
dag, dog efter mange omskiftelser og
fire navneforandringer med firmanavnet William D am Bog & ide.

De første 22 år
Grundlæggeren Jens Jørgen H enriksen fik kun elleve år som indehaver,
men han nåede dog at flytte sin forretning to gange. Først til Lille Torv,
hjørnet af Stålegade (eller »Codanhjørnet«), fra 1859, og i 1866 kunne
han indrette sin boghandel i eget
hus på hjørnet af Store Torv og Krystalgade. O g på vestsiden af Store
Torv forblev forretningen til lige
efter Anden Verdenskrig, dog på tre
forskellige adresser.
Men boghandler H enriksens tid i
Rønne var ved at rinde ud. I 1868
solgte han både ejendom og forretning og flyttede til H aderslev.
Køberen, boghandler Peter Bjørnbak, ønskede at drive bogh andelen
videre under eget navn, men han
gav sig selv en endnu kortere perio-

de end fo rgængerens - seks år blev
det til. M en han nåede dog at overtage Thomas Erichsens lille boghandel (der var flyttet fra hjemmet i
Laksegade til H enriksens tidligere
adresse på Lille Torv), inden han pr.
l.sept. 1874 afhændede og drog ril
hovedstaden, hvor han grundlagde
den kend te Bjørnbaks Konvolutfabrik.
Den næste indeh aver hed Ludvig
Ferdinand Bjerg og firmanavnet
ændredes til L.F. Bjergs Boghandel
- Bjørnbaks Efterfølger. Men Bjerg
købte ikke ejendommen, den solgte
Bjørnbak til anden side, så Bjerg
måne leje sig ind i telegrafbestyrer
B.P. Carstens ejendom, der lå mellem Nygade og Antoniestræde. Der
fik han måske ikke de bedste betingelser, og andet gik vel også imod.
D en 42-årige boghandler L.F. Bjerg
måtte i hvert fald opgive efter konkurs i 1879. Men hans tidligere lærling stod parat.

William Dam, Bog & ide set fra Snellemark. September 2005.
Foto: Henning Sigvardsen.
J UL PA BORNHOLM
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Udvikling og markant
fremgang - Boghandler
Frits Sørensens tid
Frits Louis Sørensen (født 12. novbr.
1856 på Valbygaard ved Slagelse)
kom, efter præliminær-eksamen
1872, i boghandlerlære hos P. Bjørnbak og dennes efterfølger L.F. Bjerg i
Rønne 1872-75. D erefter var han
medhjælper hos C.H. Bielefeldr i
København 1875-79.
30. novbr. 1879, i forbi ndelse med
konkursbehandlingen, overtog han
sin gamle læreplads i Rønne, og
videreførte forretningen som Frits
Sørensens Boghandel.
Endelig havde bogladen faer en
langtidsholdbar indehaver, der med
baggrund i stor faglig viden, iderigdo m og forre tni ngsmæssig kompeten ce gen nem en lang årrække kom
til at stå fo r m ange nye tiltag, der
gav betydelig omsætningsmæssig
fremgang.
D en nye boghandler fortsatte som
lejer hos B.P. Carsten indtil 1907, da
denne solgte ejendommen.
Køberen var Bornholms Spare- og
Laanekasse, der i 1894-95 h avde
opført sin store, nye bygning på en
havegrund ved hjørnet af Nygade.
Der medførte for Fri ts Sørensen en
mindre flytning. Den nye ejer fik
brug for boghandelens lokale, og
man måtte 1y kke til den nordlige
ende af huset, hvor isenkræmmer
C hr. Pihl før havde haft sin butik.
Med riden blev Frits Sørensen en
vidt bekend t provinsboghandler og
særdeles respekteret indenfor faget,
og dertil en meget velhavende
mand, der var i stand til at indstifte
faglige legater: Et rejselegat for unge
boghandlere, blev det til, og i den
mere kuriøse genre - et snapselegat,
der skulle betale den sidste snaps for
deltagerne i D en danske Boghand-
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lerforenings
ling.

årlige

generalforsam-

Duellen tværs over Store Torv
M åske har det med virket til P.
Bjørnbaks afrejse og L.F. Bjergs konkurs i 1879, at firmaet fra I .maj
1872 havde faet en konkurre nt, da
bogtrykkerbrød rene H ans og Carl
Colberg åbned e Colbergs Boghandel?
Brødrene havde succes og med
direkte øjenkontakt mellem byens to
boglader begyndte en konkurrence,
der med en vis ret kan kaldes »D uellen tværs over Store Torv« - en til
tider benhård rivalisering - der kom
til at strækk e sig over ca. 125 å r.
I første række gik det selvfølgelig
på, hvem der var bedst til at markere
sig i rønneboernes bevidsthed. D et
ku nne f.eks. ske ved at d rive forlagsvirksomhed m ed udgivelse af lokalhistorisk litteratur for øje. D et gav
prestige, så de r gjorde begge parrer
selvfølgelig - fo r øvrigt til berigelse
for Bornholms kulturliv. Hos Frits
Sørensen udkom gennem årene
adskillige m arkante bøger, der stadig
efterspørges antikvarisk - her skal

Frits Sørensen (1856-1943) var boghandler i Ronnefra 1819 til han
1933 solgte sin boghandel til Wiffiam
Dam. Men forretningen i Ronne blev
på det tidspunlet Ledet afen bm:;wer
(Vagn Petersen), da Frits Sorensen i
1927 var.flyttet til København, hvor
han blev en sterdefes velhavende mand
ved handel med hude1; skind og ikke
mindst ejendomme. Akkuratesse og
punktlighed var hans varemcerke.
Foto: Bornholms Lokalhistoriske
Arkiv.

blot nævnes nogle få: j.A. Jø1gensen:
Bornholms Historie 1-11, 1900 og
1902, K Thorsen: BornhofmerUhrets Historie 1745 - 1923, 1923
og Kari M. Kofod: Bornholms Kirkehistorie I-II, 1920 og 1933.
I 1902 fik Colbergs Boghandel ny
indehaver, da Boghandler Knud J ørgensen overtog den på det tidspunkt
re t store forre tning, hvor han havde
lært fager. D er kom til ar intensivere
konkurrencen - ikke mindst omkring udgivelsen af postko rt med
motiver fra hele øen, der på baggrund af turismens udvikling gav
rigtig god mulighed for sto rt salg og
en fin fortjeneste. Så - ganske naturligt - på begge sider af Store Torv
oprettedes postkon forlag, der fik
stor succes med man ge hundrede
udgivelser. Og det var ganske fantastiske o plag, der blev afsat hver sommer til turisterne, i hvert fald hvis
man skal tro de oplysninger, de to
chefer gav avisernes journalister at
løbe med - det skal man nu nok
ikke. Man jonglerede med ral helt
op omkring millionen! D et kan tilføjes, at postkortene fra de tidligste
ril de seneste er blevet populære
samleobjekter, ligesom de i mange
til fælde har betydning som historisk/ topografisk dokumentation.
Duellen gav også de to kombattanter lyst til at etablere fi lialer i de
øvrige bornholmske byer - i H asle
f. eks. eksisterede i en årrække filialer
af begge de store Rønne-boglader.
Her var Frits Sørensen tidligst ude
og fik åbnet H asle Bogh andel, og
Colbergs aflægger kom følgelig til at
bære navnet Hasle ny Boghandel.
Senere i 1965 lukl{ede Frits Søren sens efterfølger W illiam D am fil ia-

Begge byens store
boglader lå i forste
halvdel af i 900taLLet ved Store
Torv rned god
udsigt til hinandens facader - Frits
Sørensen til venstre
og Colberg til højre. Den store plads,
der dengang var
uden springvand,
brugtes bl.a. til
militsens parade1:

len i nabobyen, og Colberg kunne
stryge »ny« i firmanavnet. Colberg
havde desuden gennem tiden filialer
i Aakirkeby, Alli nge, Gudhjem og
Nexø; men den udvidelse af vi rksomhederne var nok aldrig, i modsætning til postkortforlagene, nogen
lukrativ satsning?
I de to bogladers daglige liv gav
konkurrencen sig også mange pudsige udslag. D er er til i dag overleveret
sagn om mere og mere fantasirige
vinduesudstillinger i december, og
boghandler Edm. Andersen (indehaver af Colbergs Boghandel 1931-73)
kunne med et lunt glimt i øjet fortælle om , hvordan man i julemåneden vogtede nøje på, hvornår konkurrenten slukkede lyset efter lukketid . Personalet arbejdede selvfølgelig
til sent om aftenen, og det skulle
m eget nødigt hedde sig i byen, at
man havde mindre travlt end kollegaen overfo r. D et var også særdeles
betydningsfuldt, hvem der kom
fø rst af sted med den uhyre interessante Rønne Skattebog, hvor man
sort på hvidt kunne erkyndige sig
om, hvad naboen og alle andre borgere i byen tjente pr. år og skulle
bidrage med til den fælles kasse. D e
fo rskellige boghandleres bude - ikke
blot Frits Sørensens og Colbergs stod formel ig i kø på trykkeriet for
at ra udleveret de helt friske eksemplarer, der skulle sælges videre på
gader og torve.

Da William D am gik på
restaurant og købte en boglade
som tilbehør til en kop kaffe
Frits Sørensen valgte i 193 1 at Hytte
til København fo r at drive handel

med huder og skind samt ejendomme - unægtelig en h elt anden form
for forretning.
I Rønne drev en ansat bestyrer
(Vagn Petersen) boghandelen videre
indtil l. juli 1933, hvor den blev
overtaget af m in far, William D am ,
der havde været i lære hos Frits
Sørensen fra 1920 og derefter raet
ansættelse i Mackep rangs Boghandel i Nykøbing F.
Overtagelsen skete på en utraditionel måde. En dag, hvo r han var
på tur med kammerater fra den
lokale roklub, traf h an sin tidligere
læremester. Man havde afbrud t
roningen for at hvile lidt på en sommerrestaurant i G uldborg. Hele tilfældigt sad Frits Sørensen der i fo rvejen, og da han fik øje på sin »lærling« fra Rønne kaldte han ham hen
til sig og spurgte, om det ikke var
noget for ham at købe sit gamle
lærested? Det kunne far godt tænke
sig - men måtte sige, at han ikke
havde penge i den størrelsesorden »det må vi finde ud af«, sagde Frits
Sørensen »men jeg synes De skal
købe den«. Derpå tog han et stykke
papir og skrev, at W illiam D am h avde købt bogladen, og at alle havde at
rette sig derefter.

Forholdet til
Colbergs Boghandel
Et par år tidligere, i 1931, havde
Colbergs Boghandel på den modsatte side af Store Torv raet ny indehaver, da en ung og energisk Edm .
Andersen satte sig i chefsrolen for at
alløse sin læremester boghandler
Knud Jø rgensen (indehaver 19023 1). D et har nok haft indAydelse på

Frits Sørensens overraskende disposition på sommerrestauranten, der
måske ikke var så tilfældig som den
tager sig ud i W illian1 Dams farverige erindring, der ikke skal drages i
tvivl. Men mon ikke han allerede
forud var i sin læremesters tanker og
havde raet tilbudet un der alle
omstændigheder? Frits Sørensen
kendte selvfølgelig Edm. Andersen
(tidligere førstemand og prokurist
hos Colberg) og hans dynamik særdeles godt - ikke mindst omkring de
ro for retningers, igennem tyverne,
parallelle bestræbelser på at opbygge
en gros-afdelinger, der kunne betjene hoteller og som merforretn inger i
turisrområderne - en opgave som
Edm. Andersen havde taget sig
effektivt af. Mo n ikke det ha r raet
den kloge Fri ts Sørensen til at resonere, at der skulle et mere kvalificeret modspil overfor Colberg til, end
det en ansat bestyrer kunne forventes at yde? Det kan på den baggrund
sagtens tænkes, at hans tidligere lærling og medarbejder W illiam D am,
har stået for ham som den naturlige
og rigtigste efterfølger. At de to så
lige mødtes i restauranten. Ja! sådan går det ofte!
Med unge dygtige chefer på begge
sider af torvet skiftede konkurrencen
i nogen grad karakter; og man tog
sig i højere grad end tidligere af forskellige områder, men der er ingen
tvivl om, at der blev fulgt intenst
med i, hvad den anden part fo retog
sig. H os Colberg blev der oprettet
afdelinger med klaverer og flygler,
Neye' es lædervarer, ko ntormøbler
og - maskiner og dertil knyttet finmekanisk værksted.
Will iam Dam havde andre nok så
JUL PA BORNHOLM
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I 1933 spildte
man ikke tiden
med »papirnusseri«, når man
handlede forretninga I hvert
fald ikke Frits
Sørensen, der klarede det hele, som
det ses med en
enkel lap papil-.
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fantasifulde ideer i posen, som der
senere skal fortælles om - rejsebureau, rejsekl ub og Kinakælder.
Begge forretninger drev forlagsvirksomheden videre, og det skal i
den forbindelse nævnes, at Edm.
Andersen allerede i sit tredje år som
indehaver grundlagde nærværende
årsskrift jul på Bornholm.

Der skete meget i
Williams Dams tid
I 1933, da min far trådte til, var for-

Frits Sorensens
Boghandel lå i
1940-erne på
Store Torv, hjornet afAntoniestræde, der hvor Nordea Bank - nu i
2005 - ligge1: Som
det ses, reklamerede man meget for
fjldepenne, og som
noget nyt forfiyruten til København,
som min far havde
flet billetsalget til.
Til venstre anes et
hjørne afBornholms Sparekasses
tunge granitbygning.
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retningen
bredt
lagerførende.
Udover bøger og papirvarer drejede d et sig om f.eks. klaverer,
pianetter, violinstrenge med tilhørende voks, mundharper, porcelænsfigurer, bornholmsk keramik, film,
elastikpenne, kongepenne, penneskafter, autoriseret blæk, regnskabspapir i folie, trykpapir i baller, tapeter, lædervarer, Buesmæklcere og
noget så nyttigt som barberblade.
Men hovedvægten lå på bøgerne.
Inventaret i det ekstremt højloftede lokale var sortmalet med guld-

stafferinger, og reolerne gik helt op,
så man måtte betjene sig af lange stiger, hvis en kunde uheldigvis ønskede en bog fra en af de øverste hylder.
På alle måder var det en stor boglade, også arealmæssigt, men noget
kølig i fyringsperioden. D er var kun
en enkelt dårligt funge rende kamin og det var for lide. Under isvintrene
i begyndelsen af 1940 'erne ekspederede personalet i tykke fralcker og
fedtlæder-støvler.
Dog var arbejdstiden nedsat i forhold til, hvad der var sædvane i

Interiør fra bogladen da den lå på
Store Torv. Sortlakeret træ med
guldkanter prægede
inventaret - og der
var meget hojt til
loftet. Ingen selvbetjening her hvis man som
kunde onskede at
se en bog fra de
øverste hylder.
1920-1930 'erne,
hvor
dagen
begyndte kl. 07,30 af h ensyn til skole børnenes indkøb af grifler, stileh æfter m.v. D ermed var der taget
hul på en arbejdsdag, der varede til
kl. 18 - om lørdagen h olde man dog
åb ent til kl. 2 1. På disken lå en indbunden pro tokol, »en kladde«, hvor
betroede kunder kunne få noteret
indkøb på konto til senere betaling.
Indfø relsen , der kunne dreje sig om
f.eks.: »3 Ark Silkepapi r og 1 Viskelæder«, skete i hånden med fyldepen , og om aftenen blev kladdens
notater overført til h ovedbogen også det med sirlig håndskrift.
Endelig hvert kvartal blev regningerne skrevet og bragt ud med bud.
I 1940' erne foregik alt arbejde stående. Bogholderen stod ved en stor
skråpult og skrev med sirlig håndskrift tallen e ind i en scor bog, der
hver morgen først skulle låses op
m ed en meget stor nøgle. Han havde sorte skåneærmer på sam t en
grøn celluloidskærm til ae skygge
over øjnene. Afhentning af varer på
havnen påhvilede yngste lærling og
fo regik med trækvogn. Kasseapparatet, af mærket National, var smukt
fo rarbejdet med messingbeslag og
man ge skuffe r og forsynet med stor
klokke, så indslag kunne hø res over
hele butikken. Alt var naturligvis
mekanisk i modsætning til i dag,
hvor elektronikken har taget over.

Bomber over Rønne,
to flytninger og nye varer
Under det sovjetrussiske bombeangreb på Nexø og Rønne, i fo rbindelse med krigsafslumingen ,
7 og 8.
maj 1945 blev Bornholms Spare- og
Laanekasses score granitbygning på
hjø rnet af Store Torv, og det der

dengang hed Nygade, ramt, og dermed blev Frits Sørensens Boghandel,
der som tidlige nævnt var lejer i dencilscødende bygning, kraftigt beskadiget. Sparekassen besluttede efterfølgende ae rive bygningerne ned og
opfø re en ny, og boghandelen måtte
prøve at finde er andet sted at være,
medens byggeriet stod på. Det blev
til et meget lille lokale på hjørnet af
Lille Torv og Scålegade. Sam me seed,
hvor J. H enriksen havde sin boghandel 1859-66. H er lå bogladen fra
1947 til 195 1 under så trange forhold, at det var ved at blive katastrofalt. Men man kom gennem krisen.
D a sparekassens smukke nye bygning, der var tegnet af kgl. bygningsinspektør Eske Kristensen, var færdig, flyttede bogladen tilbage, men
det blev til Sn ellemark 51 (om hjørnet i fo rhold til Score Torv) . D et
skete 1. maj 1950 og samtidig
ændredes firmanavnet til William
D am s Boghandel, og på facaden
blev navnet bøjet i neon i smuk
samklang med tidens højeste mode.
Indretningen tog arkitekten sig af
D e fineste træsorter blev hjemtaget

fra Siam og andre lande ))fjerne fra
D anmark«, og Kure i Østergade Idarede monteringen som håndsnedkeri. D et var smLlkt inventar af
mahogn i og teak, men upraktisk f.eks. fandtes der ikl<e en eneste
skuffe i hele butikken.
I de første efterkrigsår kom der
mange varenyheder fra udlandet primært fra USA: Kuglepenne med
mærker som Parker i spidsen blev
den store mode, selvom de skrev
noget ujævnt og ldattede en del. Det
var et statussymbo l at have en kuglepen i jakkelommen. Men det blev
endnu mere mageløst, da man kunne reklamere med , at de kunne skrive under vand . D et fik min far til at
deko rere et udstillingsvindue med
akvarier, hvori undrende kunder
kunne iagttage fisk, de r svømmede
rundt mellem breve og kuglepen ne.
Salget gik over al forventning. En
anden nyhed var oppustelige puder
af plastik. Ingen anede, hvordan
man havde klaret sig uden sådanne
tidligere, og eneste lille ulem pe var,
ae de havde tendens til at klæbe, så
de var nærmest umulige at puste op.

Rejsebureau og en flyvsk ide
der ikke kunne gennemføres
M in far havde stor interesse for rejseliv og fjerne lande, og han havde
allerede fra 1939 agentur for O .P.
(Oversøisk Passagerbureau), Axelborg, København. D et gik dog de
første år, på grund af Anden Verdenskrig, meget stille fo r sig.
I 1947 forsøgte en kreds af øens
erhvervsfolk med min far i spidsen
at starte Bornholms Lufttaxa, der
skulle have hjemsted i bogladen.
Ideen fød tes bl.a. fordi DDL i de

Efterhånden som
medlemsskaren i
rejseklubben
»Over Sø og
Land« øgedes,
måtte man finde
større og større
lokaler: Salen med
balkon i Hotel
Borgen kunne
rumme flest. Så
her blev arrangementerne holdt til
sidst.
JUL PA BORNHOLM
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men i Kinakælderen gik det meget
godt, der var intet besvær med at tiltrække kunder.
I 1972 kom afdøde ingeniør
Sandgrens samling af kinesisk kunst
til salg i Kinakælderen. D et skete
efter afdødes ø nske. I d en anledning
udtalte overinspektør D. Yde Andersen fra Nationalmuseet, der vurderede samlingen , at her havde man den
mest vægtige samling af kinesisk
kunst i Nordeuropa. Det meste blev
solgt - en del til museer.

lige over gaden ved ar opføre en stor
bygning, der bl.a. var projekteret til
at rumme tre butikker. Ved Sparekassens mellemkomst blev det
muligt fo r os at købe hele underetagen i Snellemark 36 og etablere en
stor forretning. 16.juni 1981 kunne
vi åbne i den nye butik, der, med sit
salgslokale på ca. 300 kvadratmeter,
var væsentligt større end den vi Ryttede fra. Hermed var et akut pladsproblem løst.

Ny indehaver efter
Williams D ams død

Torsdag den 9. september 1982
kunne vi fejre 125 års-dagen for forretningens grundlæggelse i Fred erik
Vlls dage. Det skete under festlige
former. Vi h avde for længst aftalt
med den kendte kines iske kok Mr.
Wong, der lejlighedsvis lavede mad
for dronningen , at han på dage n
skulle stå for køkkenet. Mr. Wong
ankom om morgen en med sin stab
af hjælpere og lavede et festfyrværkeri af små kinesiske specialiteter, som
man normalt ikke kunne finde i
nogen dansk restaurant. I forretningen var der, for bogladens mange
kunder og gratulanter, dækket op på
lange borde. Det var m eget eksotisk
og anderledes. Receptionen begyndte kl. 11 og varede fire timer, der gik
med gratulationer og lykønskninger
fra tilrejsende forlagsfolk: og andre
samarbejdspartnere fra bogbranchen . Mange taler blev holdt. Der
blev en pragtfuld dag.

Fra 1972 bl ev W illiam Dams Boghandel registreret som aktieselskab.
19. 12. 1973 døde min far, og min
kone, Bine, og jeg overtog bogladen. Jeg havde efter højere handelseksamen fra N iels Brocks H andelsskole været tre år i lære hos Arnold
Busck i København. Uddannelsen
forrsatte jeg i New York, hvor jeg
arbejdede for USA's dengang største
boghandlerkæde
Doubleday
på
Fifth Avenue. Derfra tog jeg til
Japan, hvor jeg i Tokyo, so m medarbejder ved det amerikanske forlag
Charles E. Turtle Ine., lærte noget
om bogdesign og international boghandel. Så var det slut med at arbejde udenlands, og næsen blev i 1964
vendt hjemad mod Rø nne. I de følgende år lagde vi mere vægt på forlagsvirksomheden og fik held med
en række udgivelser. H er skal blot
nævnes nogle få: Bornholm 1966 i
billede1; der, med aktuelle årstal i titlen, er ført helt frem til i dag, hvor
Bornholms Tidende står for udgivelsen, Bedstefars Bornholm ... som fotografen så detl-V 1973 - 1983, redigeret og med billedtekster af H.V
Jørgensen og Hugo J ensen: Røgede

125 års jubilæet

Altid på vej
Bogladen har altid været i udvikling
- sådan er det i en dynamisk bra nche. Efter at vi blev tilsluttet Danmarks største boghandlerkæde Bog-

og spegede bornholmere. Det festlige
sildekøkken 1983, som med ill ustrationer af Oluf H øst hurtigt blev
udsolgt og blev genoptrykt Rere gange.

Bogladen i nye
større lokaler på modsatte
side af Snellemark
D a Sparekassen i 1981 selv fik brug
for vore lokaler og ønskede at opsige
lejemålet, måtte vi se os om efter
noget andet, og heldigt nok var man
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Interiør 2005,
William Dam Bog
& ide, med indehaverne (fra
2001) Pernille
Dam Povlsen og
Peter Povlsen.
Foto: Henning
Sigvardsen.

pa og senere Bog & ide, ændredes
varesortimentet, så der nu kun satses
på bøger, papir og kontorartikler,
dog kom også såkaldte »rand- og
trend-produkter« ind. Samtidig er
markedsføringen i dag væsentlig
mere aggressiv, der er ikke langt
mellem katalog-udsendelserne. Endvidere købte vi ofte nyt inventar.
D et gav resultater og medarbej derstaben , Birte og undertegnede m edregnet, k om op på femten uddannede medhjælpere.

Tredje generation træder til
Da bogladen i 2001 stod overfor
implementeringen af ny teknologi,
og da Birte og jeg ønskede at trække
os tilbage, solgte vi forretningen til
vores datter og svigersøn, Pernille
og Peter D am Povlsen.
Pernille, der fik sin uddannelse i
Ordrup Boghandel, var på det tidspunkr indehaver af Strandvejens
Boghandel i Hellerup. Hun har tidligere arbejdet på Per Kofods Forlag
samt hos Egmont-gruppen, og er
desuden
alrndemiøkonom
med
dansk boghandel som speciale.
Overrageisen skete pr. 1. maj
200 1, og blev markeret dagen før
med en reception på Dr. Jazz, d er lå
på hjørner af Snellemark: og Storegade. Et dejligt arrangement med god
mad fra Hotel Fredensborg. En
mængde mennesker - lokale såvel
som rigtig mange fra d et øvrige
land, der repræsenterede bogbranchen bredt.
H er slutter vi. Tredj e generation i
D ams Boghandel er godt i gang!
Hvor inrer a ndec er ru1førc er illusrrarioneme
udlå.nr af bogladens arkiv.

Afghanerpelse og halvstuderede røvere
- blade fra Friskolens historiebog
TERJE NORDBERC,født for 58 år siden i Norge, arbejdede fra 1974 til 1990 på friskolen i
Øster/ars og var dengang en del afet miljø, der eksperimenterede med alternativ pædagogik.
Det foregik på en »langhåret« og »tmgdomsoprorsk« måde. Det skriver han lunt og selvironisk
om. Men der kom nu gode resultater ud afovelserne. I perioden var han også en aktiv skribent. Han stod, sammen med Bent Peder Holbech, for de to første Hammershusspil i 1978
og 19 og Nøkkerosen, som blev opført i Kyllingemoderen i 1980.
I 1992 flyttede Te1je Nmdberg til Hojbjerg, Arhus, hvor han arbejder som fi·eelancejournalist
ogforfatte1: js.

I begyndelsen af halvfjerdserne var vi
mange langhårede københavnere,
der blev grebet af tidens narurlængsel og oprørske tidsånd. Vi var på
ingen måde revolutionære, men havde en hang til store ord og armbevægelser. C he Guevara hang på den
orangemalede
køleskabsdør,
og
Røde Mor spillede op til de frigjorte
dansetrin. Nogle af os havde fået
børn tidligt, og målet for vore aktiviteter gik derfor mere i retning af
nye skoleformer, børnehaver og fædre med ril fødslen end væbner, revolutionær opstand. Vore små, billige,
orangemalede lejligheder i brokvarrerernes tredje baggård var blevet
kondemneringsmodne, og de småkapitalistiske tilbud om udflytning
til Skovlunde og Herlev til mere end
300 kr. om måneden, føltes som
kapitalistisk udbytning. Vi var ikke
til termoruder og beton, men til
åbne landskaber med billige huse og

god plads. Måske en biodynam isk
ko og en lille grå Ferguson. Vore
babyer kom til verden i hønsestrik,
og over deres små, afsyrede vugger
svævede den gule sol med »Atomkraft - nej tak!« Vi sagde nej til
mangt og meget, men ja til biodynamiske urter, frigørende pædagogik
og nøgenbadning på Jomfrugård.
Men pengepungen var ikke stor.
Den kunne lige klare en billig landejendom udenfor Østermarie med
stue, stald og et par tønder land. Pris
70.000.

Børn, geder og
frigørende pædagogik
Vi ankom med flyttelæsset sent
Sankt Hans aften 197 4. Sidste færge
fra Ystad var forsinket og nåede først
frem et stykke over midnat. Det var
en lun, forcryllet sommer, og turen
gennem Almindingen og forbi de

duftende marker var en sanseberusende oplevelse. Vi ventede vores
andet barn og den ældste var to. På
flyttelæsset var også et lille gedekid,
som jeg havde fået i afskedsgave fra
min gamle arbejdsplads, Bernadotteskolen i H ellerup. Kollegerne mente,
det kunne være nødvendige for en
nordmand selv at kunne producere
sin gedeost når han nu fik jord
under neglene. Lykken var at bo på
landet.
Jeg havde læst en scillingsannonce
i Bornholms Tidende, som vi havde
abonneret på, for at få et indblik i
den fjerne verden, som vi nu skulle
blive en del a[ Man søgte to lærere
til Friskolen i Øsrerlars - en såkaldt
udbryderskole fra den kommunale
Østerlars-Gudhjem Skole. Jeg fik
den ene af stillingerne og følte, at jeg
for alvor var klar til prioritetsgæld og
ejendomsforpligtelser.
D et viste sig, at min kommende

Da friskolens elevtal omkring 1980
steg kraftigt, købte friskolen Fisker og
Rafns smukke, fredede stationsbygning
på den anden side afvejen. Ti år
senere udvidede man med endnu en
bygning på det gamle stationsareal.
Foto: Bornholms Museum
}UL PA BORNHOLM
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arbejdsplads havde en broget fonid.
I 1964 havde den karismatiske skoleleder og igangsætter, Kunh Karlsson brudt ud fra den kom munale
Øscerlars-Gudhjem Skole med 42
elever og dannet Friskolen Øsrerlars.
Men efter nogle begejmede år forlod han kommandobroen og elevtallet dalede cif 18. Nye folk var kommet til, men den første fighring-spirit havde lagr sig, og spørgsmålet
var om båden og det statslige tilskud hmne bevares. Skoleleder
Carl-Ejner Sørensen var en gæv og
afholde lærer med rødder i den
grundrvig-koldske muld, og H ans
Nø rregaard, senere skuespiller i teatergruppen »Ø -gruppen« og jeg var
de nye, langhårede lærere, som nu
skulle bringe skuden flor og sende
den ud på nye sejladser. Men økonomien skrantede, bygningerne var
nedslidte.

Pædagogik i
gulvhøjde
anno ca. 1980.
Foto: Bornholms
Museum.

-

Friskoleånden
Til gengæld havde skolen si n egen
atmosfære og stil. Vi kald te den friskoleånden. H vad var nu det for en
størrelse? Mangt ec lærermøde gik
med at sat ord på dette svævende
begreb, og ikke mindst hvordan det
kunne omsærres i praktisk pædagogik. Vi nåede aldrig til enighed om
nogen præcis formulering, men det
gjorde såmænd ikke så meget, for
med ciden udviklede den sig og blev
en aktiv og dynan1isk størrelse, som
gjorde livet både som lærer og elev
væ rd at leve. Ser i bakspejlet var der
vel en kreativ blanding af grundrvigkoldsk - lære-for-liver-ikke-for-sko-

a

len - baserer på idealer om der levende ord, nærhedspædagogik, og med
et kraftigt to uch fra datidens score,
pædagogiske guru A.S. Neill fra
Summerhill skolen. Mine egne erfaringer fra Bernadotteskolen med
C.C. Kragh-Muller i spidsen blev
naturligvis også en stor inspirationskilde. Endelig var vi førdske pædagoger jo krafrigt inspireret af de
såkaldte lilleskoler, der på den rid
bredte sig som små oprørske oaser

rundt om i det, der for os var ørkesløse pædagogiske landskaber. Ligesom de gode gamle grundrvig-koldske friskoler, baserede også lilleskolerne sig på frie undervisningsprincipper, men hø rte politisk til på den
yderste venstrefløj. Dee gjorde vi tilflyttere også, men Friskolen havde
ikke revolution på skemaer. Alligevel
skul le modsætningen mellem friskoleånd og lilleskoletrad ition vise sig at
blive afgørende for skolens fremtid.

Smørhul og eksperimentarium
Vi blev straks grebet af kampen for
at
skolen på fode, og gik aktivt i
gang med ae indfange elever. H ver
en lille sjæl betød en pose penge i
tilskud fra staten, og hos os var alle
velkomne. Vi søgte elever, hvor de
fandtes, og hvis der gik rygter om en
familie i Aker eller Vang, som var
utilfreds med det kommunale skolecilbud, så rykkede skolebussen ud.
Jeg tror ikke kommunale skolefolk
og lærere ude på øen tog os helt
alvorlige. Vi var ikke en rigtig skole.
Både H ans og jeg var halvstuderede
røvere og Carl-Ejner, skoleled eren
var »kun« uddan net på Den Frie
Lærerskole i Ollerup. Jo, elever med
adfærdsvanskeligheder kunne da sik-

a

Friskolens indskoling var på mange
måder banebrydende og trak
mange elever til.
Her ses lterer Irene
Nielsen med en
gruppe aktive
børn.
Foto: Bornholms
Museum.

6Q

JUL PA BORNHOLM

Den mgagerede lille lærergruppe fra
1975. F.v. slwleleder Carl-Ejner
Sørensen, Hans Norregaard og mig
selv. Foto: Bornholms Museum.

k:ert finde et fristed på Friskolen.
M åske også de langhårede, afghanerpelsede forældres langhårede bø rn
m ed mærkelige navne og manerer,
m en for pæne, almindelige bornholm ere var Friskolen ikke noget reelt
valg.
Efterhånden blev imidlertid vore
sm å klassekvotienter et godt salgsargument. Små klasser var ikke ud nyk
for et pædagogisk valg, men ren
nødvendighed . »Less is more«, som
dagens minimalister ville udtrykke
det. Selv startede jeg op med en
klasse bestående af otte elever fra
første til tredje klasse. D et gav god
plads til nærmilj ø og pædagogiske
eksperimenter. Skolen var en stor
familie. Vi havde udstrakt frihed til
selv at tilrettelægge undervisningen,
for ifølge bestemmelserne skulle den
».. stå mål med det der forventes i
folkeskolen«. Det var ikke svært, for
hvor var folkeskolen - i vore øj ne - et
kedeligt, sort hul! Friskolen anno

1974-76 var et pædagogisk sm ørhul
og eksperimentarium. På grund af
vores store frihed til selv at bestemme, tog vi ufortrødent hul på mange
af tidens avantgardistiske eksperimenter. Intet skulle være uprøvet. V i
tog på udflugter og lejrskoler, lavede
vores egne materialer, gjorde selv
rent, kørte skolebus, havde temaundervisning, to-lærerordninger og
meget mere, længe fø r disse begreber
dukkede op i kommuneskolerne.

Mange løb ud i sandet, andre var
overdrevne, grænseløse og flippede,
men vi troede på os selv. Desuden
brugte vi rigtig meget tid på den
sociale trivsel og på, at hver enkelt
skulle føle sig tilpas. Konfliktløsning, fællesmøder, samvær og samtale stod meget højt på programmet,
og det gjorde, at der opstod et trygt
miljø, hvor der - trods megen forvirring - var sjovt både at være og at
lære. Det ville et stadig stigende
antal fo rældre gerne betale 2-300 kr.
om måneden for. I 1976 h avde skolen for alvor fået vokseværk, og i
løbet af sommeren gik forældre, elever, lærere og bestyrelse sammen om
at bygge den bindingsværksbygning,
som danner centrum i klyngen af de
bygninger, der i dag udgør Friskolen.

»Totalforvirring«

Her spillerjeg gadeteater i hvidftakke
og BAF-kasket. Medspiller er kollega
Hans Nørregaard, året er 1974,
temaet er »Nej til atomvåben« og
scenen er Nexo Torv. Privatfoto.

På den materielle side var vi temmelig urjekkede. Lokalerne var gamle
og slidte, og den storhed, som Kurth
Karlsson havde skabt, var efterhånden begyndt at falme. Den naturhistoriske samling bestod af en støvet
musvåge, en ilder og nogle fiskeskeletter, og bøgerne var lasede. Fysiksamlingen var rimelig, for Calle hav}Ul PA BORNHOLM
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de styr på naturvidenskaben. Vores
skoleavis hed »Totalforvirring«, og
det var vel en god betegnelse for der
indtryk mange fi k, når de besøgte
skolen. Men hvad udad rabres blev
indad vunder. Friskolen udviklede
sig til at blive er levende sted ar
være, både for børn og voksne. Med
er lidt fo rtærsket ud tryk kan man vel
sige, at der blev en livsstil at være friskolelærer. Til jobber de første år
høne den ulønnede bibeskæftigelse
at være skolebuschauffør. Vi hentede
på skift børn over der meste af øen,
og serviceniveauet var på top. Ingen
markvej var for hullet for vo re to
folkevognsbusser, og hvis der kneb
for den lille Ida at huske hue, badetøj og madp akke, ja så gav vi en
hånd med. Arbejdsdagen kun ne derfor ler blive et par timer længere end
for vore kolleger i den offentlige
skole. Vi drog desuden ofre på lejrskole - både på og udenfor øen og
holdt jævnligt lærermøder uden for
skoletiden. Kollegaerne ude på øen
kaldte os skruebrækkere, men jeg
tror mest, de var misundelige, for vi
elskede vores job og vores skole.

un dervisning og arbejdsforhold,
m en det gjorde ikke, at friskoleånden blev kvalt. Tvært imod for tsatte
miljøet med at være k reativt og eksperimenterende. Klasserne blev større og fik stø rre sp ændvidde, og sammen med en stærkt forbed ret økonomi, fik vi muligheder for ar opdatere vores undervisningsmaterialer
og faciliteter til e r brugbart niveau.
Blev d er smidt nogle »børn ud med
badevandet?« Blev vi for strømlinjet
og fagfo reningsstyret? Dalede kampånden? Både ja og nej. Mest nej.
M en der opstod nogle skarpe brudflader, som vi ikke magtede at h ele.
For mig personlig ligger den første
pionertid på Friskolen i dag bader i
et blødt og fo rson ende lys. Alderens
nostalgi? Histo riens nødvendighed?
I dag ha r Friskolen ca. 150 elever,
14 lærere og hjemmesiden www.friskolen-oesterlars.dk
Ved et af skolens senere jubilæer
sluev jeg følgende tekst til en Friskolesang. Min gode ven , og i en periode ko llega p å Friskolen, Finn Christiansen skrev musik til. H er er nogle af versene:

Nye rider
I sidste halvdel af halvfjerdserne skete der en stille kulturrevolution på
Friskolen i Østerlars. Nye tilflyttere,
nye lærere, nye krav om arbejdstid
og undervisningsprincipper gjorde,
at modsætningerne mellem skolens
gamle og nye principper blev skærpet. Kampvalg i bestyrelsen og
nyvalg af skoleleder i 1977 skabte
bitterhed og fr ustration hos mange,
og en stor del af skolens tidligere
vækstlag forsvandt og blev erstattet
af det nogle ville kalde en mere
strømlinjet »førder-ku.ltur«. Andre så
det som en nødvendig opstramning.
Personlig mener jeg il<l<e, at de
gru ndcvig-koldske rødder blev skåret
over, men da de blev fjernet fra den
jord de oprindeligt var opstået fra,
kom planten til at se anderledes ud.
Den ligner jo foll<eskolen, sagde
nogle - og det var ikke nogen
hædersbetegnelse. Andre begyndte
derimod at se på skolen med større
respekt, hvilket gjorde, at elevtallet
steg kraftigt. Da vi rundede de første
år i firse rne, var elevtallet kom mer
op over den Aok som havde fulgt
med Karlsson i 1964. Der blev ansat
nye lærere so m stillede and re krav til
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Et utal aflærere
har i årenes lob
haft deres gang pli
Friskolen. En afde
mest farverige var
Sabber, som vi i
flere år havde glæde afi begyndelsen
affirserne. Han
har tegnet skolens
logo og sad i ovrigt
ved hvert lærermode og malede på
bordet. Det kom
der naturligvis et
særprteget møbel
ud af Forhåbentlig opbevarer skolen dette klenodie
endnu.
Foto: Algot, Bornholms Tidende.

Der ligger en slcole ved vejen
hvor mælkebotterne gror
og når mirabellerne blomstrer i ma;,
ja så ttenker jeg
ingen skole har farver som dig
Hej, du gamle skole
hej, du gode ven
hør jeg synger gerne
højt for dig igen
Jeg horer musikken fra vejen
karle og klovne lcom frem
for lyset var tændt både nætter og dag'
under Friskolens tag
mens månen den smilende sang:
Hej, du gamle skole...
Et sted på mit bord står der ridset
et navn fra de første år
måslee er der en som har ttenkt ligesom jeg,
jeg vil savne dig,
når jeg ikke sidder her mer'
Hej, du gamle skole,
hej, du gode ven
hør, jeg synger gerne
hojt for dig igen

Folk vi husker
Portrætter affødte og førde bornholmere
afgået ved døden i perioden
1. september 2004 til 31. august 2005
Henvendelser om denne rubrik kan rettes til:
j ens Sørensen, Haslevej 16, 3700 Rønne. Tlf 56 95 30 72

Harry C/11: Andersen,

jens Andersen, Aasen 22, Nexø.

Sverigesvej 29, Nexø. Bådebygger.
T ilknytter Nexø Museum.
Specialist i gamle træskibe.
2 .nov. 19 19- 21.nov. 2004.

Uddannet radiotekniker.
Radio- og tv-forhandler.
Indehaver af Nexø Radio - TV.
1.nov. 1946 - IO.jan . 2005.

A1immi Kofoed A11de11en, Kystparken
20, Rønne. Sammen med ægtefælle
A.C. Andersen indh. af købmandsforretningen, Lilie Madscgade 75,
Rønne 1954-81. Ahiv slægtsforskcr.
5.maj 1924 - 29.dec. 2004 .

Vilhelm A. K. A11de11en, Snellemark
20, Rønne. Frisørmester. Medl. af
Frisørmesterforeningen, Bornholms
Frisørlaug, Bh. MarincforcninP.
(66 år) og Odd FeUowlogen (47 år).
28.juli 1913 - 5.okt. 2004.

Anna A1nrgrete Am11111, Peter Bangs-

Orla Bemt Aspi11g, Nybyvej 32,
Aakirkeby. Chauffør. Form. f. 5.
Skyttekreds fra 1984, formand for
BASG&I 's skydeudv. fra 1988 og fm.
Bh. Anus Skytteforening fra 1994.
8.jan. 1937 - I I.juni 2005.

IVflr Bnch. Tyttebærløkken 12,
Rønne.
Graver og ringer i Klemensker
1960-77 og kirketjener i Rønne
1977-95 .
5.april 193 1 - 21.juli 2005.

htte Bech, Søndergade 40, Allinge.

vej 114, Frederiksberg. Født i Rønne.
Datter af lods og havnefoged H.P.
Nielsen. Tand rcknikerass. Medindehaver af Askov Boghandel 1932-35.
23 .juli 1906 - 20.maj 2005.

jo1gen Boesen, Planragevej 23,

Aase Birthe Borc/JOm, Åvang 28,
Rønne.
Med indehaver aflrævaremagasinet,
Ll. Madsegade 16, Ronne.
14.april 1918- 23.nov. 2004.

Preben Borchom, Åvang 28,
Rønne.
Medindehaver af Trævaremagasiner,
Lilie Madsegade 16, Ronne.
17.scpt. 19 17 - 2 1.juli 2005.

Anne Al/nrie Brnndt, Hjemmet,

Fredensborg. C ivilingeniør.
Ingeniør ved Bornholms H øjspændingsværk fra 1950. Direktør for
Øsrkrafr 1965-82. I besr. for 1866.
14 .dec. 1920 - 8.jan. 2005 .

Bankassistent. Ansat med særl igt
ansvar for edb i Nordea, Allingeafdelingen.
18.jan. 195 1 - 15.april 2005.

Klemensker. T idl. Åkirkebyvej 50,
Rønne. Sælger oo dekoraror.
Medindehaver J'Brandrs Bolighus,
Rønne.
1O.maj 1916 - 16.jun i 2005.
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Fi1111 Bm11dt, Strandvejen 3, Rønne.
VVS-mester. Form and for Dansk
VVS i 23 å r. Form. f. DA-Bornholm
i I 0 år. Beklædte cillidsposrer i
Dansk Arbejdsgiverforening.
14.juli 1941 - I 1.sept . 200li.

Ludvig Dnm, Åbo. Tidl. Nygade 16,
Aak. Landmand. Drev ril 1971 ejendommen ved rorvet i Aakirkeby. Aktiv skytte og jæger. Fra 19 19 medl.,
senere ærcsmedl. af 5. Skyrrek.reds.
15.marrs 1904 - 26.juli 2005.

Erik Rnsmus B1rln; Nordsjælland.
Oberst. Næstkomm. v. Bornho lms
Værn 1977-80. 1980 udn. ril oberst
og chef f. 2. Sjæl I. Brigade. 1986-89
forsvarsarrache i Bonn og Haag.
9.jan. 1927 - 30.juli 2005.

jorgm Djernis, Vædderen 39,
Ølstykke. Fhv. handelsskolelærer på
Bornholms Erhvervsskole med edb
som speciale. Akriv i grundejerforeningen • Hampeland«, Ølsrykke.
5.fcbr. 1933 - 15.juli 2005.

Cmljohn11 Dn111, Perikunwej 5, Tejn.
Tid l. Vævergård, Olsker 1950-94.
Gårdejer. Vurderingsformand.
19.juni 1924 - 14.nov. 2004.

Leo Chris1in11 Dnm, Hjemmet, Øscerrnarie. Gårdejer. T idl. Sc. Spagerg5rd,
Østerlars 1944 -92. Kvægdom mer
ved d yrskuer. Medlem af Evangelisk
Luchcrsk Missionsforening.
I I .dec. 19 12 - 21.jan. 2005.

Flemming Espenm, Holger Lundgrens Vej 43, Rønne. Kontorassisrenr i P&T, Købmagergade, Kbh.
lelcgrafist ved KG H , Gronland.
Form . HOB! , Rønne 1998-2001.
23.jan. 1951 - 30.nov. 2004.

lvn11 Folk111m111, Garmervangen 17,

Axel Lillie Gomirzkn, Allinge.

A1111e Grethe Hnnsm, SandAugcsvej

Bogerykker. l ndeh. afGornirzkas
Bogcrykl<eri, Allinge 1939-86.
Boghandlermedhjælper. Eksamen
fra Købmandsskolen, Kbh. 1932.
6.j uli 19 12 - 17.marrs 2005.

22, Rønne. Medindehaver af bagerier
og bagerforretning på SandAugcsvej,
1964-74. Senere buciksass. i Colbergs
Boghandel 1980-97.
I I .juni 1938 - 15.marrs 2005.

Hnmld Hn11se11, Gryneparken I I,
Svaneke. Slagtermester med forretning i Svaneke 1946-7 1. Bese.medlem i Bornholms Slagrermescerfore ning og i Svaneke Bank.
23.febr. 19 14 - 27.juli 2005.

Vibeke Bmse Hnrild, Frennegård,
Aarsdalevej 8 1A, Svaneke. Scucreriejcr og indehaver af ridecencer.
I bcscyrelsen for Nexø Ridecenrer.
9.febr. 1957 - IO.maj 2005.

Rønne. Lagerforval ter hos FDB.
Fremtrædende fod bo ldspiller på
Vikings I.hold. Ivrig havemand.
I 5.nov. 1934 - 24.sepc. 2004.

"

He1111i11g F11gl.sn11g, Sandgade I ,
Røn ne.
Købmand i St. Torvegade 39, Rønne
1953 - 1978.
I I .maj 1930 - I I .nov. 2004.

Borge Bmudt Hn11sm, Østerled 46,
Aakirkeby. Gårdejer. I Bornholms
Tidendes bestyrelse 1972-02, form.
1979-2002. Bcst.medl. i Danske
Land boforeningers Frøforsyning.
23.aug. 1930 - 7.juni 2005.
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Vips Gitz-johnnsm, Nansensgade 9,
Svaneke.
L-erer. L-ererrådsformand. Prorektor
for Galleri Gaia & Blåfuglen.
24.maj 1910 - 6.febr. 2005.

Cnrl Erik Hnusen, Nybyvej 18,
Aakirkeby.
Køb mand, indeh. af Pilriks Biks,
Nybyvej, Aakirkeby fra 1984.
21.febr. 1934 - 20. marcs 2005.

Holger F. Hnugnnrd, H aslevej 132,
R ønne. Major ved Bornholms Værn
fra midr i I 950erne. Tjeneste ved
12. Artilleriafdeling og senest ved
Bornholms Værns srab.
25.juni 1916- 22.jan. 2005.

Bjom He11rikseu, Lærkevej 18, Rønne. Rektor for Rønne Statsskole
1964-89. Cand.mag. i biologi og
geografi 195 1. Se videre:
• Klip!'eøens kv. og m. 2005•.
3 1.okr. 1925 - 7 .dec. 2004.

\lnldemnr Holm, Havnevej 36, Nexø.
Landmand i T jørneby - og skovarbejder. Ansat som tromlefører i
Nexø Kommune. Medlem af Poulsker Sogneråd i rre perioder.
I I .juli 1909 - 27.febr. 2005

Nexø. Landmand. Tidl. Møllevang,
Bodilsker. Medl. al" Bodilsker Menighedsråd. Bcst.medl. i Bh. Biavlerfor.
Medl. af Set. Georgs Gilder, Ncxo.
28.marts 1933 - I !.nov. 2004.

G11dr1111 HolsJ, Rønne. Bogholder og

A11drt! Kofod Ibsen, Møllevænger 6,
N exø. Gårdejer. T idligere Stensebygård , Bodilsker. Forhv. sognerådsformand i Bodilsker. Medlem af byrådet i Nexø 1970-74.
31.dec. 1915- 9.jan.2004.

Konny fpsen, Bjergbakkevejen 8,
Vesrennarie. Telefonistinde på
Tingsted Central. Indehaver af planteskolen Bjergbakkens Haveplante r
1970-2002.
2.dec. 1935 - 28.okt. 2004.

Bent SonneJnwbsen, Kirkestræde 30,
Nexø. Maskinmester. Ansat i ØK.
Senere museumsleder, havariekspert,
lokalhistoriker m.m.
Se: •Klippeøens kv. og m. 2005•.
18.aug. 1930 - 18.april 2005.

Hen11i11g Stn11ge Jnkobse11, Skramman 24, Rø. Automekaniker. Ansat
hos Toyota i Hasle. C hefgreenkeeper
ved Golfbanen i Rø.
11.juli 1956 - I 5.maj 2005.

Jam Jn/1011, Døndalevcj 2, Rø.

Edvin John1111es Jeuseu, Klippebo,
Gudhjem. Landmand. Tidl. Srenshøj, Øsrerlars. Medl. af ØsterlarsGudhj. Sogneråd 1962-70. Best.mdl.
Mejeriet Dybdal og Øsrerlars Brugs.
20.febr. 1920 - 9.juni 2005.

Helge KofoedJewen, Bjørnevej 2,
Aakirkeby. Tøm rer. Medindehaver af
C.F. Jensens Byggeforre tning, Ø stergade, Aak. Brandmand 1965-67 og
brandinspektør 1967-98.
17.jan. 1929- 26.fcbr. 2005.

Joh11 l<nj Jemen, Strandvejen 18, All.

Knj Frederik Jemen, Skovløkken 2,
Aak. Gdr. Tidl. Vejrmøllegaard. Fhv.
fo rm. Bh. Landøk. F. Bh. Skovd yrkerfor" Åker-Aa.k. Jagtfor. Best. medl.
Bh. Travselsk m.A. fog!. tillidsposter.
27.april 191 5 - 27. febr. 2005.

Knrl Erik Jensen, Lwgelin ie 34 ,

Kent Jensen, Sky negængec 2,
Gudhjem. Antikvitetshandler med
forreming i Åbogade, Gudhjem. I
1990erne regist rator ved Bornho lms
Museum.
14.juni 1939 - 8.scpr. 2004.

kontormedhj. ved Arkirekrhjælpen i
Rønne 1945. Ku nsthåndværker.
Kustode i Erichsens Gård, Laksegade,
Rønne under Bornholms M useum.
14.jan. 1925 - 17.j uli 2005.

Slagter. lndeh. af forretningen, Kirkegade, Allinge 1969-88. Besr. medl. i
Bh . Slagtermesrerfore" ASG, Nordlands-hallen og Nordbhs. Golfklub.
2.mans 1937 - 12.nov. 2004.

Lærer fra 1960. Ansat v. Nexø Skole
1966-68. Konsulent, fri t id og kultur
v. Bornholms Amt 1968-90.
Se: • Klippeøens kv. og m. 2005"
3.maj 1933 - 27.juni 2005.

Rønne. Ansat: Rabækkeværket ,
Øernes Pakhus DAG og Rønne
H avn. Som pensionist samler af
lokalh istoriske boger og posekort.
4.juni 1926 - 28. marrs 2005.

Per Holm-Jensen, Møllevænger 4,
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Knrlo lov/1111d Kert, Torvet 4, Aak.

j11m Klint, Nebbe O dde Vej 9,

Konrorass. i Aak. Kommune 194484. Besr.mdl. i HK, Lytterfor. og
Aak. Sygekasse. Regnskabsmedhjælper i Rigmor Kerrs forrern ing.
24.juni 19 13 - 6.okr. 2004.

Rønne. Civiling. Bh. Arkitekt- og
I ~geniørkontor. Amikvitershandlcr
i Krystaluade, Røn ne. Form. for Foreningen Bornholm i 1 1 år fra 1961 .
20.ju ni 192 1 - 27. marts 2005.

Henny Koefoed, Holger Lundgrens
Vej 36, Rønne. Fhv. souschef i
Arbejdsformidl. Formand for DSU i
50erne. Tidl. amtssekr. fo r Soc.Dem.
Fra 1992 form. f. Sagahusets besr.
26.ju ni 1930 - 14.juni 2005.

Helmer Kofod, Virum . Født i Nexø.
Fhv. rektor f. Danmarks farmaceut iske Højskole (Nu DFU). Professor
dr.phil. ForF.mer til afhandlinger i
videnskabelige tidsskrifter.
9.juli 19 16 - 16.aug. 2005.

Borge John1111es Kofoed, Kystparken I ,
Rønne. Fhv. skolebetjent ved Søndermarksskolen , Rønne. Mejerist ved
Andelsmejeriet Godthaab i 28 ~r. Fhv.
fm '. f. Andelsboligfor. Rom': Syd.
30.pn. 1926 - 16.febr. 200).

Ejvin Kofoetl, Skolevejen 16, Nexø.

Helge Kofoed, SandAugrsvej 14,

Clnus Hjorr ln11ritze11, Rolighedsgade

G111mnr J\lfndsen, Lundshøjvej 8, Kl .

Gårdejer. T idl. St. Myregård og
Sejersgård i Poulsker. Besty relsesmedlem i Frøavlerforen ingen 1974-86.
Æ res-med!. i Poulsker J agtforening.
22.febr. 1934 - I I .juni 2005.

Rønne. Frisørmester. Overtog i
1956 Iver Madsens salon på Sr.Torv
i Rønne og Ayrrede efrcr 18 år forretningen til privatadressen.
19.jun i 1911 - 24.juni 2005.

12 A, Rønne. Højskolelærer. Musiker, kapelmester og arrangør. Medle m af Hammarlunds Trio. Komponerede korværket M issa Brevis.
2. mans 1950 - 5.juli 2005.

Finmekaniker, symaskineforhandle r.
Formand for vælgerfor. i Hasle (K).
Am rsform . for Det kons. Folkeparti.
I Bornholms H jemmeværn fra 1949.
27.marts 1929 - 9.jan. 2005.

Kni Mnttsson, Sankt Mortens Gade
68, Røn nc. Lagerchef hos autoforhandler Ferdinand Jørgensen. Bcstyrelsesmcdl" kasserer og revisor i Rønne Skytteforening.
I 0.nov. 1928 - 24.maj 2005.

Poul M 111tsso11, H avnegade 14, Nexø.
Typograf. Udd. i Gornirzkas Bogtrykkeri, Nexø 1979-86. Ansat i England og hos Hakon H olm, Rønne.
Bornholms Tidende fra maj 1990.
19.aug. 1949 - 7.dec. 2004.

Elln J\lln11ri1se11, tidl. Sandlinien I,
Sandvig. Indehaver af Elbs Ko nditori, Sandvig.
29.nov. 1908 - 22.j uni 2005.

Ih Mikkelsm, Nils Plumsvej 11,
Snogebæk. Skibsassistenr ved
Bo rnholmsTrafikken. Tidl. forma nd
f. Nexø og O m egns Fiskeriforening.
Medlem af Nexo byråd.
5.nov. 1946 - 11.febr. 2005.

Dng111t1rfo1gemen, Lyshøjvangen 4,
Gilleleje. T idl. Æblehaven 6, Aak.
T idl. a ns. i fiskeindumien. Medl. af
Alli nge-Sandvig Bydd (S). 1958-66.
Tidl. form. for KAD.
I I .aug. 1909 - 26.marrs 2005.
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K1111d Angefo1gemen, Sandløkkegade I I , Hasle.
Fiskeskipper. Ejer og fører af
kutteren Maja af Hasle.
19.juli 1919 - 30.marcs 2005.

Frede Cordo11 Morteuse11, Østerlcd 29, Aak. G:irdejer. Tidligere
C rødbygård, Aaker. Bestyrelsesmedlem i Bøsthøj Mejeri og i Aaker Jagtforening. Jagehornblæser.
24 .april 19 17 - 21.juli 2005

Ole Bnsse !v!ortewe11, Strandvejen 20,
Aarsdalc. Fiskeskipper. lndch. af
rederier Ole Basse Mortensen og
salgsvi rksomhcdcn Polar Rekor.
Foregangsmand indenfor fjernfiskeri.
31.maj 1926- 12.okr. 2004.

Esther M1111ch, Gudhjenwej 73,
Gudhjem. Lærer ved Rø Skole.
Medsrifrer af Gudhjem Museum.
Grundlagde samlingen af bornholmske reksriler.
14.maj 1909- 20.maj 2005.

OlufMunch, Malmøvej 7, Rønne.
Glarmester i Rønne fra 1964 med
forreming i Sankt Mortens Gade,
Rønne.
21.april 19 19 - I I .april 2005.

Pnlle Myregnnid, San kr Mortens
Gade 43, Rønne. Radiotelegrafist m.
15 års tjeneste på norske skibe. Lærereksamen 1972. Udsendt som skoleleder i Australien. L'l!rer ved VUC.
22.dec. 1929 - 26.juni 2005.

Aksel Nielsen, Bry~e rgården 4,

Hn11s } 01gen Nielsen, Ydunsvej I ,
Rønne. Maskinchef. Ansat hos
BornholmsTrafikken 1960-99.
Ivrige medlem af sporrsfiskerforen ingen Havørreden.
28.maj 1936 - 20.sepr. 2004.

Preben Nielsen, Nygade 3 1,
Aakirkeby. Gårdejer. Tidl igere
Lille Bukkegå rd, Aakirkeby 1962-95.
Besryrelsesmcdlcm i Bornholms f-roavlerforening.
I. febr. 193 0 - 24 .april 2005.

Erik Nilsro11, Nellikegade I ,
Rønne. Områdeleder i Falck's
Redningskorps 1972-95. I bestyrelsen for Forsvarsbrodre Foreningen
197 1-99. Medl. af Lions Club.
22.mans 1935 - 8.fcbr. 2005.

Tnge Nissen-Petersen, Lille Plads 3
Svaneke. Serigraf. Udgiver af Svaneke-j ulekorrer fra 1970. Arrangør af
Velo Solex Rally. Legccojssamler.
13.dec. 1941 - 22.jan. 2005.

Poul N01gnnid, Værmlandsvej 15,
Rønne. Lekcor. Cand.mag. i nacurhisrorie. Ansat som gymnasielærer
ved Rønne Srarsskole 1938-82.
Se mindeartikel side 14.
2.maj 191 2 - 12.april 2005.

Pouln Olsen, Dambakken 7, Hasle.

Knud Olsson, Kampeløkken 15,
All inge. T idligere ringer og graver
ved Ruts Kirke. Stade med rræarbejdcr p:i onsdagsmarkeder på Lindeplads, Allinge.
22.okr. 1921 - 28.okr. 2004.

Bem l'loug Pedersen, Posrgade 2A,
Svaneke. Radiotelegrafist på G rønland og i handelsAåden. Field Service Officer UN . Indehaver af værrshuser Kældersruen i Svaneke.
I.juli 1932 - 5.dec. 2004.

Roln11d \'(/i/~, Pedmeu, Nyvej 17,
Snogebæk. Fiskeskipper. Medlem af
Poulsker Sognedd og Nexø Byråd.
Havneform. I bese. Espersen A/S
1957-80. M.m.A. fugl. rillidsposccr.
3.dec. 1907 - 18.okt. 2004.

Nexø. Gårdejer. 1 idl. Sejersminde,
Bodilsker 1962 -84. Fiskeskipper
1947-62. I Bodilsker Menighedsråd
for Indre Mission.
15.sepr. 1922 - 25.sepr. 2004.

Hjemmehjælper. T idligere Formand
fo r Klemensker Husmoderforening.
25.dec. 1923 - 3.juni 2005 .

Svend-Erik Petenen, Smrrngade 3,
Rønne. Formand p:i Rabækkeværker. Amarø rmusiker, medlem af
Harmonikahorranc.
Anpartshaver i galeasen •Mester•.
14.okr. 193 1 - 3.aug. 2005.
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Nielsen, Frnuk: Syv lirfor vnug Brugs - eller
hvo1dau Holger Colbe1g blev hore/ejei:

\lmsild, Henrik: Bo11degli1~/e i Skmt Herred
1636-1760- deres bygge111ride og i11dret11i11g.

Ill. 25 s. I. del. 2003. Vang Nu og Da.

Ill. 196 s. Landbohisrorisk Selskab i samarbejde
med Historisk Samfund for Ribe Amr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(o~

Colbe1g, \f11ngelyngen - og Neu Berlin.

Il[ 44 s. 2. del. 2005. Vang Nu og Da.
Frank Nielsen, Paradisvej 11, Vang, 3790 Hasle.
T lf. 56 96 92 82. . .........................•.... . Priser ikke oplyse.

OlafRude. Re1rospekti11.
Red.: Anne Højer Petersen & Jane Løvschall Dolmer.
Udstillingskatalog (Bornholms Kunstmuseum 21 .aug. 30.okr. 2005). Ill. i sort/hvid og farve. 171 s.
Årbog for Bornholms Museumsforening. Graris for medlemmer.
Bornholms Kunsrm useum ........... .. ............ . Helpap.

135,-.

149,-.

Udscillingskaralog. Red.: Lars Kærulf Møller.
Teksr: Eske K. Marhiescn og Lass KærulfMøllcr.
Ill. med forveforos af Simon Laurrop og Ole Hertz.
43 s. Bornholms Kunsrmuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . .

100,-.

WolfJ Soren R. (red.}: Bo11der pri eu Klippeo.
Et tilbflgeblik pri titlen 1955-2005".
285,-.

Poulsen, Thomas Kofoed: Kampen 0111 Bomho/111
En kommune -fire borgmestre.
Ill. med foros. 253 s. Danmarks Radio" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\\7nneck, }om: Gyldendals guide ri/ D111111ul/'ks fossilei:
(Bornholm). Ill. Slanke lommeformat. 144 s.
Gyld endal. ... ... ... . ..... . .. .... . . ...... . .... . ... Indb.

\\7est1111111, Inge Lise: U11dersrro111.

Olesen, Thomas No1gamd: Nmbtld.
Ill. med fotos af Rene Srrandbygaard. A4-rvr. 96 s.
Forlager Naurilus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

248,-.

200,-.

Sorensen, Egon, Ole Andmen og Niels Cln: Pihl:
7j'5ke og rmsiske aktiviteterpt1 Bomho/111 under 2. Ve1demkrig.

Udgivet i anledning af Bornholms Landøkonomiske
Forenings 200 års jubilæum.
Ill. - delvis i farver. A4. 9 1 s.
Udgiver af Bornholms L.1ndokonomiske Forening. . . . . . . . . . . . .

\Yloljf. Soreu R" (red.}:
KlippelJfnS kvinder og 1111wd 2005.
Ill. med porrræcforos. 434 s.
Bornholms Tidendes Forlag" ...... . ...... . ... .. . . ... Hel pap.

Ill. 2.opl. 2004. 268 s.
Bornholms T idendes Forlag....... ... . ... ... Paperbackudgave.

148,-.

Tie111rorh, Peter: Paul Srolrze - billeder gen11e111 60 t11:
Ill. med gengivelser af malerier. 89 s.
Bornholms Kunstmuseum" ..... ....... ............. Helpap.

145,-.

98,-.

325,-.

\Yfo!st, l'ele1; }ii1ge11 Kmuse, Fnri1111: Bomho/111
(cysk og dansk ceksr) gedirhte hilder digre bil!t·dei:
Ill. L50 upagn.s. Books on Demand GmbH.
Nordcmedr, Deucschland ....................... • . .... Karr.

148,-.

liseen omfacrer kun bøger, der skønnes af almen interesse, og der rages forbeho ld fo r fejl og prisændringer.
Regimeringen er afsluccer pr. IS. J 0. 2005.

Jul på Bornholm får ny redaktør fra årg. 2006
Det er meget underholdende og hyggeligt at h ave med Jul p å Bornholm at gøre. Jeg har gen nem en temmelig
lang årrække prøvet forskellige funktioner omkring udgivelsen - i sidste fase som skriftets redaktør, hvilket er
langt det morsomste, og næsten kan føles som en kær h obby. Men nu er tiden inde til at række fornøjelsen videre til næste mand i den ikke særlig lange række af redaktører, der siden 1933 har arbejdet med det kære årsskrifts
fo rm og indhold.
Det skal imidlertid slås fast, at Jul på Bornholm bliver til i et n ærmest unikt samarbejde med mange interesserede mennesker. Man møder en helt utrolig imødekommenhed og hjælpsomhed, når det gælder oplysninger,
udlån af illustrationsmaterialer og det vigtigste - velskrevne artikler. Hjertelig rak til alle, der har hjulpet undertegnede nogenlunde helskindet igennem de seneste elleve årgan ge. Navne tø r jeg ikke nævne - risikoen er fo r
stor for at glemme enkelte blandt de mange. Men det skal m ed, at det ville have været nærmest umuligt at redigere årsskriftet uden udstrakt velvilje fra en række institutioner: Bornholms M useum, Bornholms Kunstmuseum, Bornholms Centralbibliotek, Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, Forsvarsmuseet på Bornholm , NaturBornholm, Gudhjem Museum og Nexø Museum og derril de lokalhistoriske foreninger.
Bornholms Tidende - trykkeri og udgiver i et - skal have en stor tak fo r godt samarbejde. Det har været en glæde
at komme i huset og specielt i den tekniske afdeling, der h ar hjulpet, rådgivet og båret over med fortrydelser,
»l10vsa'er« og and re sinkerier. H er tør jeg godt nævne et par navne: Bent H ermansen og Ghita Nøhr, der begge
har været hyggelige og tålmodige vejvisere i den moderne typ ografis jungle gennem henholdsvis fire og syv
årgange. D ertil skal føjes, at forlagets ledelse, i de fleste år, direktør Bjarne S. Pedersen, altid har været åben
overfor ideer og sagt ja til mine forskellige forslag. Også til m it ønske, ar H ENRIK VENSILD måtte blive min
afløser, og det var m ig en glæde, at han sagde ja til at påtage s ig opgaven.
Dermed f°ar Jul på Bornholm en redaktør med den stærkest mulige baggrund. Der skulle være næsten overflødigt at præsentere H enrik Vensild, men alligevel - mest for eftertiden: Født 1942. Magister i europæisk etnologi
ved Københavns Universitet 1972. Leder af Bornholms Museum 1972-96 - indrettede og åbnede i den periode
Melstedgård Landbrugsmuseum og Keramik.museet H jorths Fabrik ligesom han genindføn e de arkæologiske
undersøgelser på Bornholm og grundlagde i 1980 museets årbog Fra Bornholms Museum. Leder af Dansk
Landbrugsmuseum på Gl. Estrup 1996-99, konsulent ved Frilandsmuseer i Lyngby 2000-02 - og n u fo r Bruun
Rasm ussens Auktioner. Medlem af bestyrelsen i flere foreninger og forfatter til en lang række artikler og væsentlige bidrag til fagbøger.
November 2005. H eld og lykke!
jens Sorensen
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Autoriseret forhandler af:

$ SUZUKI
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KIA MOTORS

Vi har mange tilbud
til Dem udover nye og brugte biler:

Dansk Autohjælp
- tryghed p å vejen

1. Du får egen
servicerådgiver.
2 . I gennemgår
bilen sammen.
3 . Du fåret
skriftligt tilbud.
4 . Værkstedet
udfører kun det
arbejde som
I er enige om.
5. Du får
supplerende
oplysninger, når du
henter bilen.
6. Din servicerådgive r
følger op og holder
forbindelsen.
7. Udfyld vores
kundetilfredshedsskemaer
- vi vil gerne
blive bedre!

Ford Service
- hverda g e til kl. 17.30

(Åkirkebyvej)

- Erst atni ngsbil
t ilbydes

Delphi Aircon
Service

- Hjælp t il papirga ng med
forsikring

Bilfinanciering:

"...~'1S T~S'

Drivers Test Center
er en kæde af frie værksteder, der gar op i din
www.driverstestcen ter.dk
bils sikkerhed.

- Vi henter bi len

Det er bil huset s
eg ne meka n ikere
der kommer ud til din
hava rerede bil
- 24 timer i døgnet!

-Vi anbefal er
et servicet jek
hver 30.000 km
eller hve r andet år

~
""~

Uheldet er sket
- hvad så nu?

Samarbejde med
fi nancieri ngsse lska ber
si krer dig fordelagtig
finansiering og
låneti lbud på under
en time.

- Omg . elektronisk
skadesrapport

- Servicerådgivni ng
- 3 års GARANTI på
karrosseriarbejde
og larkering
- Tilbud
på fast e priser
på rustarbejde

- Handicap
opbygninger

... og så fik vi slet ikke fortalt, at vi yder fuld ombytningsret for biler over 60.000 inden for 30 dage, hvis du fortryder og hellere vil have en anden
tilsvarende bil i vores udstilling. Biler over 100.000,- yder vi 6 mdr. 's fuld brugtbilgaranti oven i de 24 mdr's reklamationsret. som købeloven kræver.

NEXØ: Falckvej 1 · 3730 Nexø ·Telefon 56 49 22 52 · Telefax 56 49 22 42 · Åbent: Man.-fre. kl. 7.30-17.00
Rønne: Zahrtmannsvej 98 · 3700 Rønne • Tel efon 56 95 92 52 · Telefax 56 95 36 52
Åkirkebyvej 51 · 3700 Rønne· Telefon 56 95 08 04 · Telefax 56 95 41 10 · Åbent i Rønne: Man.-fre. kl. 7.30-17.30 ·Søn. kl. 13-16

mail@bilhuset.dk www.bilhuset.dk www.bornholmerbiler.dk
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COLBERGS fejrer 200 året for grundlæggeren Johannes Holst Colberg
og modtagelsen af Lund P.-Prisen 2005

COLBERGS
HOUSE OF BOOKS
BORNHOLMS BOGHUS - BØGER SIDEN 1833
ANTIKVARIAT ER AVISER BOGHANDEL FORLAG

0

Som Bornholms ældste boghus har vi det største boglager af velholdte
kvalitetsbørger inden for de fleste genrer:
Bornholmiana, kunst og kunstnere, kunsthåndværk, håndarbejde, bil, motorcykel- og
knallertbøger, krig og søfart, arkæologi, filosofi, skønlitteratur, illustrerede bøger,
biografier, børnebøger og smukt indbundne bøger, grafik og billeder foruden plakater,
post kort, puslespil og finere papirvarer. Og Jul på Bornholm. Vi sender til hele verden.

Telefoner 56 44 11 77 og 56 95 16 17 colberqs@colberas.dk www.houseofbooks dk

Museumsgaden Sankt Mortens Gade 18, Rø nne· lille Torv 16, Rønne · Sortegaard, lbsker, postadresse: Box 6 , 3730 Nexø

Alt i blomster
og planter
til hus og have

...- ...,

~

Værtinde
buketter

~

Brude
buketter

~

Bord
dekorationer

~

Begravelses
binderi

- Det er os
med det store udvalg!

.:_::f uroi··_

. :,»:.-.-

Medlem af:

·_
:·f of(~f .
•

#

•

•

•

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage . . kl. 8.00-17.30
Lørdage . . . . kl. 8.00-15.00
Søndag . . . . Lukket
Lillienda/ Plantecellter
SAGAVEJ
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1 • 3700

R ØNNE •

JUL PA BORNHOLM

TLF. 56 95 47 24

~
World Clas.s Quolit)

BORNHOLMS ANDELSMEJERI

'*'

V in og spiri tus

4

Gratis udb ringn ing af vi ngaver i Røn ne by

'*'

Dagblade

'*'

Stort

-

/

* Ugeblade '*' Månedsblade

* Alt i uden landske aviser og tidsskrifter
udvalg i modemagasiner

C 0 P E N H A G E N

HURTIG - HYGGELIG - HANDEL

RADHUS·I

KIOSKEN _ _...,..

Swingvase

fra

14975

MARYANNE MORTENSEN

SNELLEMARK 34
Telefon 56 95 07 66 ·Fax 56 91 40 66
E-mail: info@raadhuskiosken.dk
www.raadhuskiosken.dk
- Vin på nertec
Aut. tips- og fottoforhn11dler
- scår alcid ril Deres cjenesce!
Husk vor vinogram-ordning · Dækker hele Danmark

WSKJOIDBU•E

---- ·-Washingupbowl
and brush

449 75

Rønne
Begravelsesforretning
v/ Peter Lund

Begravelser og
ligbrænding ordnes
overalt på Bornholm
~Jf. Danske

V\/ Bedemænd

Dustpan and broom

14975

Kitchenbowl
set

34975

Firmaet er ti lsluttet
Brancheorganisationen
Danske Bedemænd, der sikrer
kva lificeret hjælp og rådgivni ng

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 PÅ BORNHOLM
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Fliigger på Bornholm
ønsker alle en
rigtig glædelig jul
samt et godt og
farverigt nytår.

God jul og
godt nytår
ønsker

FIUgger farver
St. Torvegade 17
3700 Rønne · Tlf. 5695 31 04

Storegade 87
3790 Hasle · Tlf. 5696 5587

Smallegade 7
3730 Nexø · Tlf. 5649 1224

I ]an]ensen

Jt()l!l;

BIND

Ved Lunden 10
3700 Rønne
Tlf. 56 95 24 84

•
•

Fax 56 95 4 1 35
Mobil 20 2 1 22 66

Valg af revisor er en tillidssag
Vi kan tilbyde 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

RØNNE REVISION
St. Torvegade 12 · 3 700 Rønne · Tl f.: 56950595 · Fax: 56957991
E-mail : post@ ron nerevision .dk · www.ronnerevision.dk

PARTNER I REVINET GRUPPEN
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•
~PhotoCare
:fordi livet il!l!e kan tages om !

Store Torv 4 · 3700 Rønne

Tlf. 5695 54 54

~XEL

-~_.......,.

~ØRENSEN A/s

MESTEREN

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

Vi sælger oplevelser
Når du får en rigtig god
vin, er det naturligt, at
du også gerne vil kende
historien om den.
Det er en del af
oplevelsen.
Historien om de enkelte
vine findes på vores
hjemmeside eller udleveres i butikken.

Vi bringer vin ud over
hele Bornholm - eller
sender til
både Jylland, Sjælland
og Øerne.
Besøg vores hyggelige
butik og konstater,
at gode vinoplevelser
ikke behøver at koste
en bondegård.

BORNHOLMS VIN FORSYNING
Bodernevej 13, 3720 Aakirkeby. • Tlf. 5694 0060 • Mobiltel efon: 2029 2005
www.bornholmsvi nforsyni ng.dk • vin@wolff.dk
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Dansk design

0
O LE LYNGGAARD
CO PEN H AG EN

Hjerteringe
- ti l den man holder af
Dansk design

Dansk design

14 KT HVID- ELLER RØDGULD
MED BRILLANTER
- som et rigtigt eventyr!

»«
SKAGEN
D

E

N

M

Flotte r inge fra kr. 1395,Øreringe
fra kr. 1395,Vedh æng fra kr. 1800,-

\ AAGAARD
www.marysmykker.dk

SE I KO

Kom ind og se
de mange nye
flotte modeller

En butik med masser afgaveideer

Kom og kig - Vi har meget at byde på ...

også modesmykker fra mange danske designere

F eks. den N YE Eternityserie

~

Ur- & Guldhuset ~

BORNHOLMERCENTRET · St. Torv 11 · 3700 Rønne
Merete og Kenn Lund · Telefon 56 95 02 70 · 56 95 37 06
ww w.ur-guldhuset.dk . post@ur-guldhuset.d k

BORNHOLMS ~

TRAFIKKEN

111 11

5 703 8 1 3 0 062 18

Tel. +45 5695 1866 · Book online: www.bornholmstrafikken.d~

