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Sølvsmedekunstens nestor 

Dansk sølvsmedekunsts efterhånden mangeårige nestor Mogens Bjørn-Andersen i Stammershalle, der nu er fyld t 96 år, kan se 

tilbage på over 75 års tjeneste med der kunstneriske råscof, som læremesteren - den verdensberømte Georg Jensen - beregnede 

som »det bedste Materiale vi ejer«. 

Journalisten og fo rfatteren Peter Tiemroth fo rcæller om Mogens Bjørn-Andersens lange og usædvanligt aluive karriere, der 

indtil fo r ganske ra år siden bragte ham verden rundt og mange laurbær, som han nu fortjent kan t illade sig at hvile på. 

Peter T iemroth. 

Da regionsborgmester Bjarne Kristiansen i fjor modtog 

kronprinseparrer på Store Torv i Rønne, kunne han un

derstrege sin officielle værdighed ved at bære regionskom

munens ganske pompøse borgmesterkæde, der i den an

ledning blev foreviger i talrige udenøs medier. 

I den forbindelse har det næppe skadet Bornholms om

dømme, at der er tale om et fint stykke kunsthåndværk, 

der oprindelig blev skabt til Rønnes borgmester af dansk 

sølvsmedekunsts efterhånden mangeårige nestor Mogens 

Bjørn-Andersen i Stammershalle, der nu er fyldt 96 år. 

Og da kronprinseparret dagen efter var på et kort besøg 
på Bornholms Kunstmuseum på Helligdommen, var der 

da passeligt nok også en montre med arbejder af Mogens 
Bjørn-Andersen i kunstmuseets eje, som var blandt de 

kunstværker, der påkaldte sig særlig interesse hos prinsesse 
Mary, der jo er protektor for dansk kunsthåndværk. 

Men i øvrigt har den pænt alderstegne sølvsmed bestemt 

ikke været uvant med royal bevågenhed i sin lange og 

usædvanligt aktive karriere, der indtil for ganske få år si

den bragte ham verden rundt og mange laurbær, som han 

Mogens Bjørn-Andersen i arbej
de i sit lille værksted i boligen ved 

Stammershalle, hvor Jeanne og 

Mogens Bjørn-Andersen har slåer 

sig ned, efter ar de er vendt tibage 

ril Bornholm. Foto: Nlan Rieck. 

nu fortjent kan tillade sig at hvile på. Han tilhører natur

ligvis den lille eksklusive skare af danske kunsthåndvær

kere, der er beæret med Kunstfondens livsvarige hæders

ydelse. 
Da han havde rundet de 90 år, deltog den livskraftige og 

vitale mand som Europas ældste aktive sølvsmed på en 

stor udstilling i Berlin på det berømte Brohan-museum 

med moderne dansk sølv og værker fra Dronning Margre

thes private sølvsamling, hvor Mogens Bjørn-Andersen 
var repræsenteret med Rest arbejder. Ved åbningen var 

Mogens Bjørn-Andersen nærmest hædersgæst. 
Udstillingen viste typisk dansk design fra avantgarden 

omkring år 1900 med navne som Georg Jensen og A. Mi
chaelsen - og op til i dag, som endnu præges af en national 

egenart, hvor en fremragende faglig uddannelse og hånd
værksmæssig kunnen sætter danske kunsthåndværkere i 

stand til både at forbinde sig til traditionen og fremstille 
nye forbilledlige produkter i ædelmetal indenfor såvel 

kunst som brugsgenstande. Og navne som Karl Gustav 
Hansen og Mogens Bjørn-Andersen betegnedes som 

»klassikere«. 

J ul på Bornholm 3 



Stor sølvskål, 1978. Hamrer ud i en plade. 43 gange 29 cm . Bornholms Kunsrmuseum. Foto: Allan Riede 

G ammelt mysterium 
Mogens Bjørn-Andersen kvitterede for opmærksomheden 

ved at holde en tyve minutter lang tale på tysk - uden ma
nuskript - om overvejelser og oplevelser fra sin karriere i 

sølvets tjeneste, der vakte både smil og opmærksomhed 
hos de mange internationale honoratiores, som overvære

de åbningen. 
I øvrigt gav udstillingen opklaring på et gammelt myste

rium. I Brohans fas te samling, der bl. a. rummer en hel del 
arbejder af fabrikkerne Den Kgl. og Bing & Grøndal fra 

skønvirke-tiden, troede Mogens Bjørn-Andersen selv, at 
han »kun« var repræsenteret med en sølvsrage fra 1930'er

ne og en vandkande. 
- Gennem årene havde jeg imidlertid hørt fra folk, der 

havde besøgt museet, at der vist også var en saucekande. 
Og da jeg så kom derned i forbindelse med udstillingen, 

stod min saucekande der også- lyslevende. Men mit stem
pel var klodset overstemplet. 

- At overstemple en kollega er faktisk den alvorligste 

fagmæssige forbrydelse, som en sølvsmed kan gøre sig 

skyldig i. Vedkommende mister simpelthen sin ret til at 
føre stempel - og dermed sit levebrød, forklarer Mogens 

Bjørn-Andersen, der dog lader gerningsmandens navn 

forsvinde i fortjent glemsel. 

Lidt fo rberedt var Mogens Bjørn-Andersen dog inden 

rejsen til Berlin. O g derfor havde han for tilfældets skyld 

medtaget sine gamle arbejdstegninger til kand en. O g en 

ske, der oprindelig var lavet til kanden. Sk een og kanden 
blev på udstillingen genforenet og værket retteligt kredite

ret Mogens Bjørn-Andersen. 

Sommernatslys 
Mogens Bjørn-Andersen kan nu se tilbage på hele 75 års 

tjeneste med det kunstneriske råstof, som læremesteren 

Georg Jensen engang betegnede som »det bedste Materia
le vi ejer. Guld er ædelt som Værdi - ikke i sin Virkning. 
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Sølvets Karakter er tilpas genstridig, det skal overvindes. 
O g så har Sølv dette dejlige Maaneskinsskær - noget af 
den danske Sommernats Lys. Sølvet det kan skumre og 
det kan, naar det dugges, ligne Mosekonens Bryg.« 

Det var samme Georg Jensen, der i sin tid gjorde dansk 
sølvsmedekunst til et verdensbrand. Sølvets storhedstid 

herhjemme var 1910 til op i 40' erne. Stilen udviklede sig 
fra det blomsterklasede og noget overdængede til det klas

sisk rene med de enkle, funktionelle linier netop i 30' erne, 
hvor M ogens Bjørn-Andersen stod i lære hos familiens go

de ven. 

O g siden har Mogens Bjørn-Andersen ydet si t personlige 
bidrag til, at faget stadig er i live herhjemme og endnu er 

velgørende præget af en national egenart, der ikke er ble

vet løbet helt overende af de skiftende og kortvarige inter

nationale modebegreber og trends. 

Ikl<:e alene med egne arbejder i såkaldt korpussølv, der 

dækker over større ting som kander, skåle, fade og arbej

der, der typisk bankes op af en plan sølvplade, hvor flotte 

eksempler blandt andet kan ses på Kunstindustrimuseet i 

København og på Bornholms Kunstmuseum. Men også 

igennem en mangeårig gerning som underviser for yngre 

generationer. O g derudover har han gennem årene fundet 
tid til en utrættelig organisatorisk indsats for kunstlivet i 

almindelighed. 

Skoletræt 
M ogens Bjørn-Andersen er født og opvokset i Køben

havn. H ans barndomshjem var det tidligere Kongelige 

Frederiks H ospital i Bredgade, hvor der var lej ligheder, 

indtil stedet i 1924 blev indrettet som Kunstind ustrimu

seet. Mogens Bjørn-Andersens mor og far, som var docent 
ved Polyteknisk Læreanstalt, hold t koncerter og åbent hus 

i deres hjem for kunstnere og videnskabsmænd. - H er 
kom folk som Poul Reumerr, N iels Bohr og grøn-



landsfareren Ejnar Mikkelsen. Vi havde en stor berørings

flade med folk, der var betydningsfulde i samfundet, og 

som vidste, hvad de ville og kunne, fortæller Mogens 

Bjørn-Andersen. 

Med Mogens Bjørn-Andersens spontane lys tighed ved 

gemytlige ordspil , passer det ham fortræffeligt at kunne 

fortælle, at han selvfølgelig fik sølvmedalje til svendeprø

ven i 1934. I øvrigt er han den sidste nulevende sølvsmed, 

der har kendt og omgåedes Georg Jensen, der levede fra 

1866 til 1935. 
Men egentl ig var det skoletræthed, der drev ham ind i 

sølvsmedefager. - Min fader fik at vide, at nu ville jeg altså 

ikke gå i skole mere. Jeg ville være kunstmaler og forlod 
Efterslægtens Gymnasium i 2. g., og fader sagde, at jeg 

måtte selv sige det til rektor, men han sagde også, at jeg 
skulle i hvert fald lære et håndværk. 

- D eri måtte jeg føje ham, men jeg måtte dog selv be

stemme hvilket, og da Georg Jensen en dag besøgte os, 

fortal te fader om sin umulige søn, hvorpå Jensen svarede: 

»Jamen send ham ud til mig. Jeg ville være billedhugger og 

blev uddannet guldsmed. Så kan han sgu blive uddannet 
som sølvsmed og blive maler«. 

Altersær, 1976. Kande højde 28, kalk 25 og I 0 cm. , og disk I 0 cm. Bornholms Kunsrmuseum. Foro: Allan Rieck. 
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Øen tur-retur 
Men efter uddannelsen ville den søgende unge Bjørn-An

dersen stadig hellere være kunsrmaler og starrede på 
Kunstakademiet. Og han fik da også udsrillet malerier på 

Kunsmernes Efterårsudstilling flere gange, før han beslur

rede ar vende tilbage til sit fag. Ind imellem er han dog 

forcsar med at male, hvilker han blandr ander viste for et 

par år siden som hædersgæst på den bornholmske kunst

nersammensluming Holkahesrens udstilling i Odsherred. 
Snart starrede han dog selvstændigr sølvsmedeværksred i 

Birkerød og drev endda på er ridspunkr en fabrik i Sverige, 
inden han i 1957 købte ejendommen Skovlund i Olsker 

og indrettede sig der m ed familien. Fra barnsben havde 
han jævnligt sin gang på øen gennem sin nære familiære 

rilknyming til G ilbert Jespersen, der havde været læge på 

Java og Sumatra og havde feriebolig i Sandkaas, hvor han 

i dag er mindet i gadenavnet Gilbercstræde. Om barn

dommens sommerland har Mogens Bjørn-Andersen be

rettet til Hansaage Bøggild i 1981 i »Jul på Bornholm« 

Helårsflytningen cil Bornholm var ikke mindst udtryk 

for, at Mogens Bjørn-Andersen ville noget nyt. Hidti l 

havde han hovedsagelig udnyttet sine sublime håndværks
mæssige færdigheder cil at oparbejde en scor produktion 

med svende på værkstederne. På Bornholm og senere blev 

vægten lagt på det kunstneriske og eksperimenterende. 

Han virkede i første omgang i O lsker igennem 30 år, 

hvis rundkirke han tog som sit stempel, inden turen i 

1988 gik tilbage til København, hvor han indrettede sølv-
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Bowle på fod, 1991 , korpussølv. 
Højde 19,2 cm. Bornholms Kunst
museum. Foco: Allan Rieck. 

smedie i Skov- og Naturscyrelsens værksteder på den gam

le knivfabrik i Rådvad. For ti år siden vendte Mogens 
Bjørn-Andersen og hustruen Jean ne så igen tilbage til øen, 

hvor de har slåer sig ned med er lille værksred og bolig. 
Derudover kan fremhæves, at han på et vigtigt tidspunkt 

tog initiativ til stiftelse af Selskabet til Bevarelse af Kirke

sølv, som skal gøre det nemt og prismæssigt rimelige for 

menighedsrådene at tage vare på den både kostbare og 
kulturhistorisk værdifulde skar, som landets kirkesølv ud

gø r. Og personligt har Mogens Bjørn-Andersen ved siden 

af sit almindelige virke udført restaureringsarbejder over 

hele lander. 

De frie Værksteder 
På Bornholm blev Mogens Bjørn-Andersen en særdeles 

aktiv og mangeårig formand for Bornholms Kunstfor

ening, hvor han var med fra de første år. Og i srarren af 
1970' erne var han en af hovedpersonerne bag oprettelsen 

af Bornholms Frie Værksteder for Kunst og Kunsthånd
værk i Gudhjem, som trods mange gode viljer kuldsejlede 

endelige i 1980. 
- Ideen viste sig at være rigtig, men vi var for tidligt ude, 

kommenterer han i dag projektet, der skaffede Bornholm 

masser af rosende omtale og reklame rundt i verden. Siden 

er ideen blevet gennemført andre steder. Her på øen i til
lempet målestok i Svanekegården. 

Men selv om for eksempel Statens Kunstfond stillede to 

arbejdslegater cil rådighed, og projektet nød støtte fra 



Dronning Ingrid og Danmarks Designskole, viste det sig 

ret hurtigt temmelig brydsomt at få økonomien til at hæn

ge sammen, skønt Mogens Bjørn-Andersen og keramike

ren Lisbeth Munch-Petersen uegennyttigt sled med pro

jektet tidligt og silde. 

I dag ville de have kunnet leve udmærket af indsatsen 

med løn som offentligt projektansatte »kulturkonsulen

ter«. Dengang havde politikerne endnu ikke fået øjnene 

op for de turistmæssige og økonomiske aspekter i kunst og 

kultur. En udvikling, som desværre også har medført, at 

stort set de samme slagtilbud støttes over hele landet. 

I Bornholms Museumsforenings årbog for nogle år si
den berettede kunsthistorikeren Mogens Lau i en samtale 

med Mogens Bjørn-Andersen den ejendommelige og- på 
årenes afstand - egentlig tragikomiske historie om, hvor

ledes det kan gå, når originale og uegennyttige projekter 
kommer i vejen for populistiske lokalpolitikeres trang til 

at markere sig og fiske i rørt vande. 
Mogens Bjørn-Andersen var sammen med statsskovri

der Bent Engberg de egentlige idemænd bag projektet al
lerede sidst i 1960' erne, der gik ud på at skaffe unge kunst

nere og kunsthåndværkere billige arbejdsmuligheder i en 

Lille thekande med isoleret sølvhank. Topstykke i elfenben, 

hanken er isoleret med indskudte elfenbensplader, 1955. Sme

der ti l udstillingen ved åbningen af Det danske Hus i Paris. 

Højde I 0,3 cm. Bornholms Kunstmuseum. 

periode. Først i 1974 fik man imidlertid gennem diverse 

fonde etableret en selvejende institution, som fik stillet det 

tidligere kommunekontor ved Gudhjem Mølle til rådig

hed for eksperimenterende værksteder for keramik, væv

ning, grafik og metalarbejder samt atelier. 

»Kulturel enklave« 

Der indrettedes bofaciliteter til seks stipendiater samt mu

lighed for at seks andre stipendiater med bopæl uden for 

værkstederne kunne benytte arbejdsmulighederne. Ideen 

var at skabe et udvidet kunsthåndværkermiljø på øen for 

unge nyuddannede kunsthåndværkere. 

Allerede fra starten tiltrak stedet velkvalificerede unge 

fra Skandinavien og hele verden. Da projektet dengang 
endnu var ret så enestående i sin art, blev Gudhjem »be

stormet« af museumsfolk og journalister. Og det blev til 

mange rosende ord om Bornholm som »kulturel enkla-
ve«. 

Ikke alene førte D e Frie Værksteder til, at nogle af sti

pendiaterne slog sig ned på Bornholm for adskillige år -

og nogle bor her såmænd endnu. Men også for de lokale 

kunstnere blev miljøet omkring værkstederne et aktiv. Al-

Lille kegleformet sølvkande med håndtag og topstykke af mørke træ, 1938. 

Højde 10,8 cm. Bornholms Kunstmuseum. Fotos: AUan Rieck. 
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ligevel gav de fremmedartede unge menneskers færden i 
den lille vinterby hurtigt anledning til 1ygtedannelser om 
kunstnernes vilde liv på det offentliges regning. 

De lokale socialdemokrater »opfandt« så en ungdoms
klub som et slagkraftigt valgprojekt. Som lokalitet udså 
formanden sig værkstederne, som han naivt skildrede som 
en slags traditionel »produktionsvirksomhed«, der blot in
tet gad producere. Og politisk udnyttedes tidens utryghed 
ved langhåret og hashrygende ungdom - der var langt bre
dere funderet, end i dag huskes - til at gennemføre et 
døgnflueprojekt, som efter ta år viste sig overflødigt. 

Men for værkstederne betød »udsmidningen« dødsstø

det til de frivillige kræfters årelange økonomiske kamp op 
ad bal<lce i håb om en lysere fremtid. Og da den kom, var 

de mange kræfter og investeringer uhjælpeligt tabt. 
Da Mogens Bjørn-Andersen i 1987 havde forladt Born

holm og medvirker til oprettelsen af statens værksteder for 
kunsthåndværk i Raadvad, fik han besøg af amtets kultur

udvalg, der opfordrede ham til at komme til Bornholm og 
genoplive De frie Værksteder. Mogens Bjørn-Andersen 
var ikke afvisende. Men han stillede som betingelse, at han 
denne gang blev aflønnet for jobbet. Derefter hørte han 

ikke mere til sagen. 

8 Jul på Bornholm 

Solopgangen 
Til gengæld har den entusiastiske og veltalende sølvsmed 
haft mere held med adskillige andre projekter. Bl. a. har 

han gennem sir mangeårige virke i forsvarets civilunder
visning været en skattet »øjeåbner« til kunstens verden. 
Og gennem sine kontaktskabende evner har han på uvur
derlig vis fremmet bornholmsk kunst hvor som helst i ver
den, han har kunnet komme til det. 

For også fysisk har Mogens Bjørn-Andersen bevæget sig 

vidt omkring i forbindelse med sir arbejde og har skabt og 
inspireret til frugtbar grobund for udvikling af kunst og 

kunsthåndværk. H an har således blandt andet opbygget 
institutioner til optræning i kunsthåndværk og små.indu

stri på så fjerne steder som H awaii og Ny Guinea. 
Hvis man i dag spørger den gamle mester, om han er 

kunstner eller håndværker, så svarer han blot: - Jeg er 
sølvsmed. Det er det enkle, der tæller - sølv til brug. Og 

kraftigt og vedholdende har han da også altid understreget 
håndværket som forudsætningen for den frie udfoldelse. 

Derfor ærgrer det ham, ar maskinerne efterhånden har 
overtaget så meget, for de kan nu engang ikke der, som 

hænder kan. - Men det er så vilkårene i tider, hvor den 
materielle filosofi går forud for det håndværksmæssigt og 

musisk gennemarbejdede, konstaterer Mogens Bjørn-An
dersen, der ellers generelt helst dvæler ved livets positive 

sider. 
Et livssyn han endnu i dag smittende og i rigt mål gerne 

beriger sine omgivelser med, selv om det 96-årige helbred 
naturligvis ikke mere er til så meget farten rundt. Til gen

gæld kan han nyde sit velfortjente otium i hjemmet på 
strandvejen lidt nord for Stammershalle i et hus med en 

særpræget klippehave mod land og strandgrund og even
tyrlig havudsigt til solopgangen mod øst. 

Bornholms Regionskommunes borgmesterkæde. O prindelig smedet til Rønne 

Kommune i 1977 i sterlingsølv. Efter kommunesammenlægningen er våbnet 

omarbejdet fra Røn nes tre fisk til regionskommunens grif. De sekskantede led 

og rammerne om våbenskjoldet og det bagerste segl er I 8 karat guld. Våbnet er 

pålagt blå emalje. Foto: Allan Rieck. 



En Svaneke-sømands 
dramatiske jul 

I 60-årec (2007) for mocorskibec KINA' s forlis i en cropisk orkan (raifun) juledag 1947 ved Filippinerne, hvorved 34 menne
sker omkom, skriver skibsfører Poul M. Sonne, Svaneke, om forliset. Han var selv på Filippinerne med søsrerskibec KOREA 
i 1952 og lascede kopra ti l Karlshamn i Sverige. Med om bord i KOREA var ogsa bådsmand Hans L. Hansen. Af ham fik han 
beretningen om forliset på første h;ind. Matros Berndc Egon Nielsen, der var føde i Svaneke, var også blande de reddede. 

Poul Sonne. 

Barn- og ungdom 
Mange drenge fra Svaneke og omegn fulgte før i tiden ofte 

i deres fæd res fodspor. I hvert fald hvad angik sønner af 
fiskerfamilier. Efter skoletid opholdt disse drenge sig ude

lukkende på havnen hos fiskerne eller sammen med de 

unge søfolk, som bemandede de mange skonnerter, jagter 

og galeaser, der anløb havnen for losning eller lastning. 

Drengene hjalp til når der skulle roes en jolle eller udfø

res skibsarbejde. Når de gamle fi skere skul le sætte silde

garn tæt ved land roede vi drenge for dem. Vi fiskede også 

selv efter torsk med pilk og solgte til byens husmødre over 

kajen. 

Svaneke havn ca. 1930. I decce miljø voksede Berndt Egon Nielsen op. 

Jeg husker, at m in broder C hristian tog med en fiske

kutter ud for at sætte sildegarn den dag i juli 1944, da ge

neralstrejken brød ud og vi gik hjem fra skole. Herved 

undgik han at blive kaldt tilbage til skolen af den tyskven

lige overlærer J. Ask og modtage den lussing, vi alle fik ved 

tilbagekomsten til skolen. 

Omgangen med søfolkene og fiskerne gav os lyst til selv 

at stå til søs efter skoletiden. Det, vi i drengeårene havde 

lært om sømandskab, kom os til gode siden hen i live t. 

Nogle drenge kom ud med skoleskibet GEORG STAGE, 

andre kom på søfan sskoler, men mange kom også direkte 
ud i småsk.ibene som dæksdrenge. 
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Berndt Egon Nielsen 

i søværnet 194 5. 

Berndt Egon Nielsen blev født i en fiskerfamilie i Sva

neke den 16. maj 1923. Efter syv års skolegang blev han 
konfirmeret i 1937. 

Som 15-årig kom han ud at sejle med motorjagten V1-

KING af Rønne i 1938 som kok og ungmand. D en kun

ne laste 80 tons og havde tre mands besætning. Fra Born

holm bestod ladningen ofre af lervarer, mursten og klin

ker. Til Bornholm bygningsmaterialer, cement, eternit

plader, kalk m.m. 

D et var lidt af et chok for en 15-års dreng at skulle lave 

mad, gå vagt om natten i søen og hjælpe ril i lastrummet i 

havn under lastning og losning. Lønnen dengang (1938) 

til en dreng var kost, logi og 1 krone om dagen. 

Ofre var drengene på prøve, før de blev påmønstrede. 

En af mine studiekammerater forralre, at hans skipper 

sendte drengen i land i Malmø efter tobak for en femkro

ne. Medens han var væk, pakkede de hans køjesæk, satte 

den op på kajen og sejlede. Drengen måtte selv finde hjem 

til sin mor. Han havde da været om bord i tre uger. 

En anden skipper lagde en 10 øre i en krog af skipperka

hyrten, hvorpå drengen blev sendt ned for ar gøre rene. 

Hvis han stoppede 10-øren i lommen, blev han omgående 

fyret. 

Ved 2. Verdenskrigs udbrud den 1. september 1939 var 

Berndt Egon Nielsen ungmand i 3-masret skonnert JYL-
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LAND af Rønne. N u blev det mere farligt at sejle, fordi 
tyskerne lagde miner ud i farvandene . I 1940 sejlede han i 

dampskibe med rræ fra Sverige og papirmasse fra Finland. 
Fra Tyskland og Polen hentede man kul og koks. Ofre var 

skibene udsat for allierede bombeangreb, når de lå i tyske 
havne eller ved passage af Kielerkanalen. 

I 1943 var Berndt Egon Nielsen ombord i sis KJØBEN
HA VN (ejet af rederiet »Pacific« i København), da der 

blev minesprængt 15-20 sømil vest af fyrskib ELBE 1 i 
Nordsøen den 22. februar 1943. Skibet var på rejse fra 

Kerteminde til Rotterdam i ballast. Hele besætningen blev 

samlet op af en tysk destroyer, der befandt sig i nærheden. 

Skibet sank i løbet af tre minutter. 

I 1944 læste han til sætteskipperprøven i Rønne og blev 

i oktober 1945 indkaldt til marinen for at aftjene sin vær

nepligt. I 10 måneder var han ombord i en minestryger. 

Der blev strøget miner mellem Grenaa og Hundested. 

Hjemsendt fra marinen påmønstrede han Det forenede 

Dampskibs-Selskab NS - DFDS's mis URUGUAY. 

Skibet gik i fart mellem Nord-og Sydamerika og Dan

mark. 

Rederiet 
I 1939 fik NS D et Østasiatiske Kompagni (ØK) leverer 

to søsterskibe fra Nakskov skibsværft. Det første skib med 

byggenummer 87 blev søsat den 5. nov. 1938 og fik nav

net KINA. Dronning Alexandrine døbte skibet og Kong 

C hristian X var også til stede. Søsterskibet med bygge

nummer 88 blev søsat den 18. juni 1939 og fik navnet 

KOREA. 

Begge skibe havde en lasteevne på 12.350 tons. Skibene 

havde en besætning på 48 mand og kunne desuden med

tage 12 passagerer. 11 . 000 hestekræfter gav skibene en fart 

på 18 knob. 

KINA afsej lede fra Nakskov den 17. januar 1939 og 
blev leverer til ØK næste dag efter prøvetur og fartprøver 

ved øen Hven i Ø resund. 

Jomfrurejsen til Østen startede fra København 29. ja

nuar 1939. Skiber var hjemme igen i juli samme år og på
begyndte sin anden rejse 1. august. KINA var ØK' s nyeste 

og hurtigste skib. Da 2. Verdenskrig brød ud den 1. sep-

Mororjagt VIKING af Rønne. 

Berndt Egon N ielsen ' s fø rste 

udmønstring. 



Skonnerr JYlLAN D af Rønne. 
Den blev bygger som 
3-masret skonnerr. 

cember 1939 befandt skiber sig i Rødehavet for udgående 
cil Østen. Hjemrejsen foregik normale indtil ankomsten 

cil Europa, hvor skiber blev tilbageholde i Falmouch for 
koncrabandekoncrol. KINA ankom cil København den 6. 

januar 1940 for losning. Næste rejse gik til Argentina efter 
korn og foderstoffer. Skibet lastede i Buenos Aires og Ba

hia Blanca. Ankomsten til København fandt seed den 2. 

marts 1940. Efter udlosning afsejlede KINA fra Odense 

den 8. april 1940 på rejse til N ew York. 

MIS. KOREA (søsterskib ri l KINA). Begge skibe blev leverer til ØK i 1939. 

Den 9. april 1940 var KINA i Skagerrak. I Nordsøen 

hørte telegrafisten over radioen om den tyske besættelse af 

Danmark og Norge. Kaptajnen satte herefter kursen mod 

D anmarksscrædet mellem G rønland og Island og mødte 

efterfølgende en større britisk flådestyrke, som beordrede 

KINA ti l at gå til Kirkwall på Orkneyøerne, hvortil det 

ankom den 10. april 1940. Den 14. maj 1940 afsejlede 
hun til Glasgow under engelsk flag og fik her navneforan

dring til KINA 2. Herefter sejlede skiber cil Belfast, Irland 
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Der lastes kopra på Filippinerne i 1952. Skiber er KOREA. 

for at blive armeret. Under hele krigen sejlede KINA 2 i 
allierer tjeneste over Adanten, til Mellemøsten, Indien og 

Australien med ammunition og krigsmateriel uden ar ra så 

meget som en skramme. Der sejlede ofte alene, da det var 

hurtigere end de ryske ubåde. D en 2. september 1945 an
kom skiber til Liverpool, hvor kanonerne blev afmome

rede og skibet tilbageleveret til ØK. Skibet sejled e derefter 
til Balrimore for at hente en last kul og koks til D anm.ark. 

KINA var i København igen den 22. november 1945. Ef
ter yderligere to rejser til Baltimore efter kul blev skibet i 

juni 1946 indsat på Østenruten. Hun gjorde ro rejser på 
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denne rute af hver et halvt års varighed. Den tredje rejse til 
Østen skulle blive KINA's skæbnerejse. 

Rejsen og indlastningen 
På denne rejse var Berndt Egon Nielsen med som matros. 
Han var påmø nstret i København i august måned for en 

rejse ri! Østen og hjem - en rejse af normalt 6 måneders 
varighed. 

KINA var afsej ler fra D anmark i august 1947 og ankom 
til Tabaco, der ligger i sydenden af hovedøen Luzon på Fi

lippinerne den 22. december 1947. H er skulle lastes kopra 
som er den tørrede frøhvide af kokosnødder. D ets olie an

vendes i margarine- og sæbeindustrien. Omtrent samti
digt hørte man i radioen, ar en taifun var i anmarch. Også 

i de følgende dage hørtes der i radioen rapporter om den

ne taifun. 

Ordet »taifun« er kinesisk og beryder »stærk vind«. En 

taifun begynder som er lavrryk i Stillehaver øst for øgrup

pen Filippinerne. Vinden blæser ind mod lavtrykket sam

tidig med, ar lavrrykkers centrum bevæger sig med en ha

stighed af25-30 km. i timen. Jo nærmere man befinder sig 

lavtrykkets centrum, jo kraftigere er vinden. Vindhasrig
heder på omkring 150-200 km. i rimen er ikke ualminde

lige. 

Arbejderne går op ad en rrækonstruk
rion og rø mmer kopraen ned i lasren. 



Der holdes bådovelse ombo rd i 

KOREA ri! sos. Bådovelse holdtes hver 

uge, hvori også passagererne del mg. 

I årene efrer 2. Verdenskrig var der ikke mange havne på 

de filippinske øer. Lastningen af kopra foregik, som det ses 

på vedlagte foto. Skibet lod begge ankre falde et stykke fra 

stranden og så blev der agterfortøjet med wirer til træer på 

land. En rampe førte op til agterskibet og ad denne løb de 

indfødte hver med en sæk kopra til skibets åbne luger, 

hvor sækkene tømres ned i lastrummet. For hver tur fik 

arbejderen en lille træpind og blev afregnet derefter. Dee 

tog naturligvis lang tid at blive lastet på denne måde og 

skib og besætning måtte hele tiden være klar cil at forlade 

seedet, hvis dårligt vej r var i anmarch . 

KINA blev færdiglastet med 6.800 tons kopra juleaften 

og afsejlingen blev sat ti l juledag den 25. decem ber 1947 

kl. 06.00. Skibet kom af sted kl. 06.30. 

Kaptaj n Aage Hjernum havde i samråd med den fi lip

pinske lods bestemt sig til at sejle gennem San Bernardi

nostrædet til Calbayog på vestsiden af øen Samar og der 

ride taifunen af til ankers. Grunden til, at kaptajn Hjer
num ville ind til ankerpladsen ved C albayog var, at meteo

rologerne havde meldt, at taifunens centrum ville bevæge 
sig mod nord og forblive øst for den filippinske øgruppe, 

hvorved vinden ville forblive i det nordlige hjørne. I stedet 
for fortsatte taifunen sin kurs tværs over øgruppen, ensbe

tydende med at vinden drejede mod vest. H avde kaptaj
nen vidst dette, var han sikkert forblevet øst for øen Samar, 

hvor han havde læ og hele Stillehavet ar manøvrere i. 

Vejret var fi nt ved afsejlingen fra Tabaco juledags mor

gen. Skibet var søklart med alle luger skalkede (= sikrede) 

med træluger og presenninger. Man forventede at være 

ved Calbayog ca. klokken 16 samme dag. Vinden skiftede 

i løber af dagen fra nordvest til vest og senere vestsydvest. 

Da man om eftermiddagen nærmede sig Calbayog gik 

ekkoloddet i stykker, og det har formentlig været medbe

stemmende til, at kaptajn Hjernum ikke turde søge ind til 

Calbayog, men derimod at styre vestover ud i midten af 
farvandet. Ved syvtiden om aftenen blæste en voldsom or
kan. Himmel og hav stod i et. 

Klokken ca. 19.15 (juledag) stødte skibet på grund på 
østsiden af øen Camandag. 

Forliset 
Førstestyrmanden ledede straks arbejdet med at fa red
ningsbåd nr. 1 i vandet og fik den bemandet med 11 pas

sagerer og 3 matroser, der al le blev reddet. Berndt Egon 
N ielsen var med i denne båd. Båden var fyldt med vand 

under hele turen til land og alle sad i vand til brystet. 
Berndt N ielsen og de andre to matroser hjalp passagererne 

gennem brændingen og op på stranden på øen Samar, 
hvor beboerne modtog de reddede på den bedste måde. 

Turen ind varede 9 timer. 

Kl NA ' s jolle blev fu nder på stranden 

er år efter fo rliset. 
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Værre gik det med båd nr. 3 (begge både - nr. 1 og 3 
stod på båddækket i styrbord side). De bagbords både 
kunne ikke sættes i vandet, da skibet havde fået styrbords 
slagside. Båden blev firet af på en bølge, men blev umid
delbart derefter kastet ind over skibets lønning på 3-dæk
ket (mellem bro- og midtskibsbygningen) og knust. Af 
uforklarlige grunde stod noget af 3-lugen åben (sandsyn
ligvis sprængt af lufttrykket nedefra) . Mange fra båden 
faldt ned i det tomme lastrum og var prisgivet. Andre blev 
skyllet over bord. 

Første- og tredjestyrmand blev reddet på samme flåde . 
Syv mand kom op på en flåde, der efter ca. fire timer bræk

kede over i to dele. To mand sprang i vandet og reddede 
sig i land på kysten et stykke nord for Calbayog. 

De tre mænd på den ene halvdel af flåden blev reddet i 
land ca. 40 km nord for Calbayog den 26. december. 
Bådsmanden og andenstyrmanden var sammen på den 
anden halvdel, men styrmanden forsvandt. Bådsmand 

Hans L. Hansen drev rundt i tre dage før han strandede på 
øen Capul. Her holdt han sig i live på kokosnødder og an

det spiseligt i 14 dage indtil nogle fiskere fandt ham. Han 
mistede tre fingre og var stærkt skoldet af solen. Smører 

Magnus Lund var på samme flåde. Han sprang i vandet og 
svømmede til land på 16 timer i hajfyldt farvand. Andre af 

besætningen reddede sig i land på forskelligt drivtømmer. 
Et besætningsmedlem rejste året efter forliset til Filippi
nerne, hvor han fandt skibets malerjolle på stranden. 

Kaptajn Aage Hjernum gik ned med sit skib på 53 favne 

(ca. 100 meter) vand på positionen 11° 58' nord, 124° 
26' øst. 33 af besætningen og en passager omkom. 

Det viste sig senere, at de amerikanske meteorologer 
havde fejlvurderet taifunens hastighed. Taifunen var ca. 

seks timer længere fremme end forudset, da KINA afgik 
fra T abaco. Foruden KINA forliste 9 andre skibe under 

denne taifun. Det var den kraftigste, der havde ramt Filip
pinerne i 29 år. 

De overlevende blev fløjet hjem via Manila og H ong
kong. I Hongkong fik Berndt Egon Nielsen og de to an

dre matroser fra båd nr. 1 et flot ur hver af passagererne 
som rak for redningen. 

Berndt Egon Nielsen stiftede siden familie og blev ansat 
på Grenå havn som havneassistent. Han er i dag (2007) på 
plejehjem i Grenå. 

I 1997 (50-årer for forliser) besøgte Berndt Egon Niel
sen og hans hustru Henny stedet på Filippinerne, hvor de 

forliste kom i land. 
KINA' s søsterskib KOREA nåede kun ar gennemføre 

en enkelt rejse ri! Østen fø r det blev oplagt i Københavns 
havn fra april 1940 til august 1945. KOREA blev solgt i 
1967. 
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De nordbornholmske hoteller 
op til 1917 
Denne artikel kan delvis betragtes som en fortsænelse af sidste års bidrag •Hotel Hammershus - i Allinge•, men kan dog 
magelig t læses som der aktstykke den præsenterer i form af Edv. Hoiers erindringer om Nordlanders hoteller. 

•N:lr jeg rænker tilbage på min ungdom omkring 1960, hvor der var levende musik på de store horelier i Sandvig: Palmeha

ven, Strandhoteller og Hotel Hammersø, plus det løse, så ville der være spændende ar læse om denne anden storhedstid p~ 

Nordbornholm. Nogen må vide noger!' !• 

Hans Reusch. 

En primærkilde 
til de nordbornholmske hoteller 

Efter min mening er en af primærkilderne til de nord

bornholmske hotellers historie blevet publiceret i Nord

bornholms Ugeblad den 7. Marts 1917. Artiklen hedder 
»Et T ilbageblik paa Turistlivet(( og er underskrevet E. H., 

- disse initialer dækker med sikkerhed den daværende ejer 

afHøiers Hotel i Allinge, Edvard Høier (1867-1936). Da 
artiklen ikke tidligere er blevet genopnykt vil det være på 

sin plads at gøre det her. 

Er Tilbageblik paa Turistlivet 
»Nu i disse Tider, hvor de fleste Hoteller sover deres lange 

Søvn, men som forhaabendig snart gaar en ny og bedre 

Fremtid i Møde, kan det maaske have Interesse for den 

yngre Generation, og dem der senere er kommet til Nord

landet, at høre lidt om H otellernes Historie, og den Ræk

kefølge de er fremkomne eller opføne i, i Løbet af de sid

ste 30 Aar. Men for at komme med fra Begyndelsen 

Portræt af Edvard H øier. Foto: 

Bornholms Museums billedarkiv. 

maa vi tilbage til først i 60erne i fo rrige Aarhundrede, da 
gamle »Marcher(( oprettede »Marchers Hotel«, nuværende 

Høiers Hotel. Hotellets 3 Værelser var endda ikke saa ofte 
besatte i de Tider, og det var egentlig paa Opfordring af 

Statens højere Embedsmænd, der kom til Bornholm paa 
Eftersyn og havde Lyst til at overnatte paa Nordlandet, at 

denne Avlsbrugerejendom, der havde en god Beliggen
hed, blev indrettet som Hotel. 

H øiers Hotel i Allinge. Sådan 

husker jeg hotellet fra min barn
dom, og sådan har førsteh åndsind

erykker giver været fo r de Aeste. 

Yderst til venstre ses hjørnet af der 

tid ligere H otel Han1mershus. Høier 

noterer selv i en annonce fra 191 0 
ar hoteller som sådan blev etableret 

i 1871. Fora: Bornh olms Museums 
billedarkiv. 
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Dette gik i nogleAar indtil 1864, da Hr. Martin Larsen, 

der var hjemkommen fra Udlandet, lige overfor byggede 

en stor moderne Ejendom som Hotel, under Navn af H o

tel »H ammershus«. 

D enne Konkurrent kunde Marchers Hotel ikke staae 

for, og lukkede derfor resolut. Hotel H ammershus resid e

rede da alene indtil 187 1, da Hr. Martin Larsen lukkede 
sit Hotel 1> og aabnede en Købmandshandel; derved kom 

Marchers H otel igen i Kurs, og det fik en yderl igere Udvi

delse paa to Rum, en Begivenhed efter Datidens Forhold. 

Efterhaanden blev Øen besøgt af københavnske Firma

ers Rejsende og af enkelte Malere og Turister, derfor maat

te H otellet yderligere udvide sig i det smaa. Hotellet skif

tede forskellige Gange Ejere, indtil den nuværende, Edv. 

Høier, 1896 overtog Hotellet, og har opbygget dette i den 

Skikkelse, der nu har. 

Blanchs Hotel på Hammeren. Hoteller åbnede sine døre for publikum I. j uni 

1887. Dee er maleren Johannes Herman Brandt ( 1850-1926) som sidder i vog

nen med hvid kasket. Der er sommeren 1900 hvor Bølgebrandt - som han 

populært blev kaldt - holdr sit 25 års malerjubilæum på Bornholm, han run

dede desuden selv de 50 år den 29. august og der kan formodes ar der netop er 

denne dag billedet er raget. Bølgerne er givetvis gået højt på horeiler i den anled

ning. Foto: Bornholms Museums billedarkiv. 
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Hotel du Nord i Allinge. Horeilet 

e r den 3d ie ejendom fra venstre og 

panoramaet over havnen er s torr 

set der samme i dag. Toldkamme

ret, pakhuset, Teknisk Skole m.m. 

- bloc synd ar Nordre Møller ikke 

mere eksisterer, den blev rever ned 

omkring 1928. Foro: Bornholms 
Museums billedarkiv. 

Der var som nævnt begyndt at komme Malere og Turi

ster ti! Bornholm, unge Malere som f. Eks. Holger Drach

mann , Lieberts, Brandt og flere andre. Disse var vel nok 

de første, der fik Øje for de bornholmske Natur-Skønhe

der og fæstede disse paa Lærredet. Men disse smaa Besøg 

gav Anledning ril, at det nuværende Hotel Hammershus 

begyndte i det smaa at drive Gæstgiveri, idet den mindre 

Landejendom, der dengang Jaa paa H otellets Plads, blev 

tvungen dertil af Forholdene, da Øens Befolkning ligele

des valfartede til Slottet og kunde ønske en Forfrislming 

som de ellers maatte medbringe eller forsyne sig med i Al

linge. Besøget blev efterhaanden større, saa der skete flere 

smaa Udvidelser. Men i 1895 blev den første Fløj af Ho

tellet opført, og i 1901 blev det overtager af Hr. M . Schou, 

som senere har bragt Hotellet op til den Størrelse det nu 

har, saaledes at det nu er Bornholms største, der med sit 



Antal af Udbygninger, Annekser og særskilte Bygninger 
paa Afstand nærmest har Lighed med en lille By. 

I 188 1 fremstod der en ny Kollega paa Hotellernes Om
raade i Allinge, idet »Hotel du Nord« fra Avlsbrugerejen

dom blev ophøjet til Hotel af Hr. P. Jørgensen, der havde 
det til sin Død, hvorefter Enken nogle Aar senere solgte 

det til Hr. P. Møller, som endnu er Indehaver. 

I den Tid var Sandvig ikke i Besiddelse af noget Hotel, 

men Frøknerne Grønbech, der i tidligere Tid havde haft 

Restauration i Allinge, men senere var henflyrtet til Han1-

meren (senere Møllers Pensionat) , hvor de havde Hotel i 

nogle Aar, mente ikke, at Sandvig skulde være Stedbarn 

paa Horelomraader, lod i 1886 bygge det saakaldre Jom

fru Grønbechs Hotel, nu Turisthoreiler, (L. Madsen). 

Imidlertid havde en københavnsk Restauratør og Hotel

mand, H. Blanch, der i sin Barndom var Rønnebo, igen 

Hocel Sandvig - "Palmehaven«, i Sandvig. Byggec 1906 af Carl Jø rgensen, mon 

han selv er blande de skålende personer? Dee oplyses ae manden ydersc t il højre 
er en rejsefører Zell og ae fomec er fra 1912-13, men da dcc senere »Pension 

Romanrik• ses hclr i baggrunden, og dccre blev byggec i 19 14, så må damen nok 
rykkes frem er årstid eller ro. Foto: Bornholms Museums billcdarlciv. 

Hotel Strandslot i San dvig. Bygget 

1904 under navnet »St randschloss«. 

Her ses hoteller under opførelsen, 

formen tlig med lokal arbejdskraft. 

Men hvem var alle disse m ennesker 

som rene fysisk byggede det? Foro: 

Bornholms M useums billedarkiv. 

kaster sine Øjne paa Bornholm, og ham kan man give 
Æren for at være Foregangsmand og Fader til Turistlivet 

paa Bornholm. I 1886 købte Blanch af Proprietær Thom, 
Hammersholm, et Stykke Vildnis af Skov og byggede der 

Blanchs Hotel. Skoven blev i flere Aar forstmæssig be

handlet, hvad der resulterede i, at den overordentlige 

smukke Park til Hotellet er fremkommen i Tidens Løb. 

Ved en smart og virkningsfuld Reklame forstod Blanch at 

gøre sit H otel og Bornholm bekendt, og derce bevirkede, 

at Øen blev besøgt af et større Antal T ur ister end tidligere, 

saaledes at der nogle Aar senere maatte tilbygges Hotellet 

et Anneks, og Hotellet var i adskillige Aar ene om at mod

tage den bedre Del af Gæsterne, der kom til Nordlandet. 

Efter Blanchs Død overtog Hr. H. Bejerholm Hotellet og 

paabyggede derce en Etage, - han har med sirlig Haand 

bygget og forbedret Etablissementet. 
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I Aarec 1891 blev Hotel »Jomfrubjerget« og 1896 Hotel 

»Hell igdommen« bygger, decre bevirkede ae det rejsende 

Publikum, der kom cil Bornholm, vekselvis kunde tage 

Ophold paa konfortable Hoteller, og derfra gøre Uclflug

cer ti l Øens smukkeste Punkter. 

Allinge fik sit rredje Hotel 1895, Hotel »Allinge«. Sam

me Ejendom havde i mange Aar været Købmandsgaard , 

men blev af Ejeren, ]. Grønbech, indrecrec som Hotel. 

Nu kom der er Vendepunkt paa Turist- og Badelivets 

Omraade. Der var af og ti l med mindre tyske D ampere 

ankommen Rejseselskaber cil Allinge. I 1894 startedes 

Øscersøbadec »Bornholm«. Og Aaret forinden havde fore

ragsomme Borgere truffet Aftale med det tyske Rederifir

ma »Braeunlich« i Stettin om at sende en Damper to Gan

ge ugentlig til Bornholm. Dette blev opretholdt i to Saiso
ner, og bragte hver Saison ca. 1000 Gæster til Øen til stor 

Glæde for alle; men da fik det tyske Rederi økonomiske 

Vanskel igheder og kunde saaledes ikke mere sende nogen 

Damper. Imidlerrid blev der ordner saaledes, at den lille 

tyske D amper »Bornholm« skulde sejle en Gang om Ugen, 

dette bevirkede en T ilbagegang, som ikke var helt glæde

lig. »Bornholm« sejlede i nogle Aar ene, dog er Aar (1899) 

konkurreret ud af den svenske Damper »Gustaf Adolf«, 

der forsøgte at sejle daglig skiftevis mellem Tyskland

Bornholm og Ystad-Bornholm, men maacce holde op in

den Saisonens Slutning af Mangel paa Passagerer. 

Da fik de daværende Hotelværter Blanch, Schou, Klo, 

Alexandersen, Høier, i 1903 den gode Ide at forsøge at faa 

endnu en Damper ti l at oprage Ture paa Tyskland, saale

des at vi fik 2 Gange ugentlig Forbindelse. Ved at henven

de sig til Det østbornholmske Dampskibsselskab lykkedes 

det at faa dettes Dan1per »M. Davidsen« til at sejle en 

Gang ugentlig imod at Hotelværterne kautionerede 3000 

Kr" hvis Ruten ikke betalte sig. Saisonen gik og Pen gene 

med, men det hjalp dog noget paa Gæsteantallet. Næste 

Aar blev Eksperimenter gentager med samme Resultat; 
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Hore! Central i Allinge. Formo

denclig etablerer i begyndelsen af 
1900-raller. Beliggende mide på 
Kirkepladsen. H er ses hocellet med 

kirken i baggrunden. Der virker 

som om man kan se durk igennem 

der. Er der ved ae blive bygger om 

eller ved at blive revet ned? Foro: 

Bornhol ms Museums billedarkiv. 

men de udlagte Penge var dog ikke givet forkert ud. Sam

tidig vidnede det om, at d'Hrr. Værter dengang havde et 

aabenr Blik for Bornholms Betydning som Turistland. 

Aaret efter (1905) kom den glædelige Meddelelse, at 

Breaunlich, der i Mellemtiden var bleven Direktør for 

Sassni tz-Trelleborg Linjen, i Stillied havde betragtet Born

holmer-Værternes Initiativ - og at den store Damper 

»Odin« vilde komme til Bornholm hver Søndag, hvilket 

havde til Følge, at Bornholm den Saison blev besøgt af 

over det dobbelte Antal Turister. 

»M. Davidsen« sejlede ogsaa denne Saison, men holdt 

derefter op med sin Tysklands-Rute. 

Næste Aar havde vi 2 Gange om Ugen Forbindelse med 

Tyskland, idet det samme Rederi satte endnu en stor 

Damper »Freya« ind i Ruten (hver O nsdag). Samtidig 
modtog Værterne fra Rederiet Anmodning om, ae arbejde 

hen til at have Hotellerne saa store, at Gæsterne kunde 

finde Underhold. 

Dermed var jo store Muligheder aabnede for foretag

somme Værter og Forretningsfolk, hvilke ogsaa i høj Grad 

blev udnyttet, saaledes at det ene Hotel rejste sig efter det 

andet samtidig med, at de daværende Hoteller blev gjort 

større. 

Disse Bygge- og Turist-Aar scaar vel nok som den glans

fuldesce Tid i Allinge-Sandvig Kommune paa Forret

ningslivets Omraade. Turisternes Guldstrøm Aar efter 

Aar bevirker som Regel i en lille Kommune, at alle faa r 

Gavn deraf, om ikke direkte, saa indirekte, og Værterne 

blev gode Skatteydere, hvad tidligere Aars Skarrelister ud

viser. Man regnede i disse Aar med, at de fremmede til

førte Bornholm en halv Million Kroners Omsætning pr. 

Saison. T uristerne talte i H øjsaisonen paa de samlede H o

teller ca. 15 00 Gæster. 

Udadti l blev Opmærksomheden henlede paa Nordlandet 

paa en for os smigrende Maade, som en Opmærksomhed 



blev der senere anlagt en Jernbane til Nordlandet hvad 
Øens store Aander saa Tiden moden til. Men dermed for

svandt det interessante og morsomme Folkeliv og de lange 
Rækker af Vogne fra vore H avne, hvor de fleste Allinge

Sandvigborgere mødte op for at modtage Damperen og 

glæde sig ved Synet af de mange Gæsters Ankomst. 

M en tilbage til Hotellerne. 1898 blev Klos H otel oprettet, 

efter at det i nogle Aar havde været Pensionat. 1907 blev 

den nye Fløj mod Søen bygget. 

Alexandersens Hotel startedes 1903, og i Aaret 1907 

blev det rejst i sin nuværende Skikkelse. 

Badestranden bevirkede, at Sandvig tog T eten, og fik de 
fleste Hoteller med fastliggende Gæster, medens Hotel

lerne i Allinge nærmest tog sig af de Gæsters Ophold, der 
kun havde kort Tid til Raadighed og var paa Gennemrej

se. 
Enkefru Reiner opførte 1904 det monumentale ved Ba

destranden nærmest liggende Hotel. 
At de smukke Omgivelser ved Hammersø ogsaa 

maatte have sic Hotel var en Selvfølge. Og Fru Møller ind
rettede sit Hotel »Hammersø« 1906, som atter udvidedes 

i 1909. 
I den modsatte ende af Sandvig mente en smart Mand, 

ae det smukke Klippeparti ikke burde ligge ubenyttet hen. 
H r. Carl Jørgensen, der i nogle Aar havde haft H otel 

»Strandlyst« (nu »Rosenborg«), købte Grunden og byg

gede Hotel »Sandvig«, hvilket gentagne Gange er blevet 

udvidet. 

Ae Sjøljerne skulde ligge stille og ubebygget, mente Fru 

Colberg Christensen ikke at kunde forsvare, og 1909 

fremstod Hotel »Sjøljen«. 

Da Sandvig Havn savnede sit Hotel, hvis Gæster skulde 
kunde betragte Fiskernes travle Færden ud og ind, og at 

dets Gæster altid paa første Haand kunde sikre sig Plads i 
de overfyldte Lystmotorbaade, indsaa snart Hr. Th. Lind, 

og 1911 blev »Carlsens Hotel« til en Kendsgerning. I den
ne Periode skete der ogsaa store Udvidelser af Hotellerne i 

Allinge ved H øiers Hotel 1906 og Fru G rønbech Hotel. 
Senere kom der flere Hoteller til, saasom »Central« og 

»Meyers Hotel« foruden at mange Pensionater opstod 
som Følge af Turiststrømmen. 

At der i N ærheden af Centrummet for Turistlivet frem

kom flere nye Hoteller paa Naturskønne Steder kan man 

ikke forundres over. Saaledes Reinbach, der i nogle Aar 
havde drevet Klos Hotel og 191 1 oprettede og senere til

byggede »Hotel Sandkaas« 2l , hvor nu udfoldedes det 

muntreste Badeliv, saavel som Stammershalde, Skovly, 

Hotel Finnedalen o. fl. 

De fleste af disse større nye Hoteller bleve moderne og 

komfortable indrettede, saa notable Gæster kunde finde 

sig hjemme og tilfredse paa disse Steder. D'Hrr. Bygme

ster Chr. Holm, Allinge og T h. Lind har opført alle Ho

tellerne paa et Par nær. 

At man andre Steder paa Øen havde en god Tro til 

Bornholms Fremtid som Turistland, udviser de store 

Dampere, der er byggede i samme Periode, og Bornholms 

to Jernbaner, der ifølge Tidernes Ugunst ogsaa er blevne 

Smertensbørn. At agere Spaamand med hensyn til Frem

tidens Turistliv er vel ikke raadeligt for T iden. Men de 

interesserede maa helst trods Tidens Alvor se optimistisk 

paa Fremtiden og være glad ved den gode Forstaaelse, der 
altid har været den røde T raad i Forretningslivet i vort 

lille Samfund«. E. H. 

Meiers Horel i Allinge. Ejendom
men eksiscerer scadig i Scoregade. 
Kirken ses i baggrunden og den 
daværende porcalindgang ril Hocel 
All inges have ses mide i billedet. 
Foro: Bornholms Museums bil
ledarkiv. 
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Som der fremgår af Høier så indrerrede »gam le Marcher« 

sin avlsbrugergård som hotel i omkring 1860, der var den

gang 3 værelser. H an lukkede hoteller i 1864, men genåb

nede der iAg. Høier i 1871, sandsynligvis skete der først i 

1873-74 , denne gang med 5 værelser. Hoteller skifrede 

Aere gange ejer og navn i ndril H øier overtog der i 1896, da 

hed der Hotel Danmark og endnu i 1898 hed der iBg. en 

rysksp roger brochure Hotel Danmark. H øier udvided e 

hoteller i 1906. 

Om hotellets navn hersker der imidlertid lide uenighed. 

I en anikel »Allinge-Sandvig - før og nu« i Bornholms T i

dendes J ulenummer 1934, skriver HP, det er sandsynlig

vis redaktør H. P. Sonne (1 890-1958), følgende: »Hvor 

H øiers H otel nu ligger, var oprindelig M archers Hotel, 

derefter Schous H otel, saa Hotel Danmark og derefter 

Hotel Scandia«. Edvard Høier's datter, Ella Vogelius Jør

gensen udralre i er interview med Bøggild i Bornholms 

T idende den 12. Februar 1977, ar hendes forældre »købte 

Hore! Danmark i Allinge, men der navn fik de hmtigr la
ver om.« 

Det skal dog også bemærkes, at Høiers erindring om 

hvilket år Marcher lukkede sir hotel er usikker. Hvis de t 
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Hotel Sandkaas i Sandkaas. Forografiec er formentlig rager i 1916 eller kort rid 
efrer, da det var der :ir hoteUet blev erableret. Desuden ses mide i bi lieder det også 

i 1916 opførte sommerhus •Hytten• med den høje pejseskorsten, bygget af arki

tekt Louis Jeppesen. Han tilhørte kredsen omkring G ilbert Jespersen. Det kan 

der læses mere om i artiklen om Mogens Bjørn-Andersen »Førder fra fødslen« i 

] pB 1981. Foro: Bo rnholms Museums billedarkiv. 

var p.g. af Martin Larsen, så er derre formodentlig først 

sker i 1867 da denne købte ejendommen i H avnegade 1. 
Der kan noteres at Allinge havn blev ødelagt ved storm

floden mide i november 1872. I slutningen af 1876 var 

havnen atter brugbar. 

1) Martin Larsen lukker tidligst Hotel Hammershus i efteråret 1873. Dels har 

hotellet gæster i september dette år, dels dør hans hustru i oktober, - se om beg

ge disse ting i min art ikel om Hotel Hammershus i JpB 2006. 

2) Karl M. Kofod (1863-1941) noterer i sin artikel »Storedal og Klinteløkken i 
O lsker• (BS 1,5, 1910) om udsigten fra Sroredal mod kysten: »Nu er der imid

lertid bygget et Par ryske Villaer og en Kafe, som let kan forstyrre det gode Ind

tryk.• Den nævnre kafe er • K.-lfe Sandkaas«, en forløber fo r Hotel Sandkaas der 

blev etableret i 1 9 1 6. 

Litteratur: 

Jens Riis Jørgensen: Huse i Sandvig gennem 200 år, 1989 
Reusch, Hans: Hore! Han1mershus, - i Allinge samt om andre hoteller på 

Nordlandet, J pB, 2006. 

Se i øvrigt litteraturlisren til ovennævnte artikel i JpB 2006. 

En rak rettes ri! Bornholms Museum, og til arkirekr Jens Riis Jørgensen. 

Jeg vil samtidig udtrykke det beklagelige i, at Jens Riis Jørgensens værdifulde 

arbejde med registranter ikke er fulgt op. Som der srår i indledningen til »Huse 

i Sandvig«: "LJd over denne bog om husene i Sandvig er bygningsregisrranter 

for All inge, Gudhjem, Meisreel, Ypnasted og Bølshavn under udarbejdelse.•. 

All inge-Gudhjem Kommune må efrerhfoden få raget sig sammen, udsagnet 
blev sagt for snart 20 år siden. 

Hotel Hammershus ved Ham mers

hus. Det førs te hotel ved Ham

mersh us blev etablerer i 1895. 
Her er den spæde begyndelse af 

»Gæsrgivergaarden Hammershus«. 

Det ligner et jageselskab fo reviget af 

forograf Kjøller. Foro: Bornholms 

Museums biUedarkiv. 



Marianne S tarck, keramiker og grafiker 

Mange afkunsd1åndværkers venner omgås ti! daglig Marianne Starcks gode brugsting i srenrøj. Færre ved ar 

hun gennem årene også har udførr ral rige grafiske værker. Hendes virke beskrives her af maleren Lars Sere

na. Som medarbejder ved Bornholms Museum 1999-2006 skrev og fotograferede han til ar tikler og bøger, 

arrangerede talrige udstillinger, og tilrettelagde i 2002 Marianne Starcks eneste solo-fremtræden der samri

dig skuede ri I bage over hendes arbejder gennem et halvr århundrede. 

Lars Serena 

Marianne Starck træder ind i den bornholmske keramik

historie da hun i 1955 bliver ansat hos Michael Andersen 
og Søn på Lille Torv i Rønne. Firmaet drives nu af den 

gamle Andersens sønner Daniel og Michael. Bag sig har 
deres nye medarbejder en pottemageruddannelse, har der

efter studeret grafik og har i den periode delvis opretholdt 
sin eksistens på grundlag af legatpenge. Som så mange un

ge kunstsruderende ser hun sig nødsaget til ar få »et arbej
de«, og da den ene af keramikfabrikkens direktører, Da

niel Andersen, søger en medarbejder til at udvikle nye mo

deller til produktionen, reflekterer han på en annonce 

Marianne Srarck har indrykker i et fagligt tidsskrift. Ud af 

ti henvendelser svarer Marianne Starck på denne ene dan

ske, og man aftaler med der samme at pladsen er hendes. 

Få dage efter forlader hun så der holstenske marskland 

hvor hun har tilbragt sin barndom og ungdom, rejser fra 

det gamle hertugdømme på kontinentet, - og bliver øbo. 

I sit nye miljø falder den 24-årige keramiker godt til, glæ

der sig over sir nye spændende sprog, rar venner, - og bli

ver på keramikfabrikken i 38 år. 

D aniel Andersen, der tidligt i århund redet selv rejser ud 

for at studere sit fag, - og bliver en betydelig jugendstil

keramiker, kan se at fabrikskeramikken på de store marke

der i de år er under forandring. Det gælder naturligvis om 

at opretholde produktionen, men der er nogle nye moder 

der efterspørges af der hastigt voksende publikum der, ci 

år efter verdenskrigens afslutning, er i fuld gang med ar 
skabe en ny og mere enkel boligkultur, især i og omkring 

de store byer ude i Europa. De nye linier, af Daniel An
dersen beregnet som »asymmetriske« og noget forvi rren-

Den 20- årige Marianne Scarck dekorerer fajance. I 195 l rækker porremagerlærlingens løn på månedlige 28 mark kun lige ril cransporr. Er par år senere kan hun øge 

s in indtægt med de forsre salg af grafik. Raderingen med den lille kone der krydser gaden i byen BeidenAerh med en kærre indkøbes af Hamburger Kulcurverein, 
men der her gengivne eksemplar har altid fulgt hende selv. 
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I sin dekorative grafik arbejder Marianne Starck med der fortællende og med den fuste komposition. I linolcumssnittet >Skovtur på haver- srrirrer billedets linier 

energisk i alle retni nger men holdes i spænd af den store cirkulære bevægelse der omskriver gruppen,- og f1r skuden til at vippe. Kun karten er lidt bekymret for om 
aftensmaden hales godr ombord. Som keramiker arbejder Marianne Srarck også gerne med lwerdagscingene. Den brunt glaserede kaffekop fra omkring 1970 er kraf
tigt former så god<cr virkelig holder drikken varm. 

de, skal imidlertid modtages som en fr isk udfordring. Om 

de holder kan kun tiden vise, - der er jo Picasso der har 

skabt dem! - men da også reproduktioner efter hans Guer

nica-billede og efter portrætter af Sylvette D avid snart 

kommer til ar hænge over talrige danske spiseborde og so

fagrupper ser tendensen ud til at være alvorlig holdbar. 

Flere af de udenlandske fabrikker har allerede iværksat 

produktioner hvor man tilsyneladende har hugger med ar

me og ben hvad man kunne af den score spa.niers m aleri , 

gjort der til noget udelukkende dekorativt og forgrovet ry

piske træk til ren og skær mode. 

Picasso har også selv en produktion af keramik i den syd

fra.nske by Vallauris, hvor han i samarbejde med Ramie

familien omkring 1950 skaber en række originale fajancer 

der senere mangfoldiggøres i deres pottemageri, - i øvrigt 

helt uden hans medvirken. Tingene ses på den rid sjæl

dent i D anmark, kun 8i unge keramikere og billedkunst

nere lader sig præge af den dobbelthed der ligger i ha.ns 

vaser, kander og fade, - som en biomorf eller antropomorf 

(dyre- eller m enneskelignende) undertone. En særlig fan

tasi der i forvejen også gemmer sig i det gamle pottema

geri hvor score krukker med hanke i siden kan ligne men

nesker, og hvor en tud eller et »næb »er formet så en kan

de også lever sit eget hemmelighedsfulde liv, uafhæn gig af 
de krav vi stiller til dens anvendelighed. 

Som en ren abstrakt udttyksform dyrkes keramikken i 

de år af porcelænsfabrikkerne, men der er først i 1960-er

ne man begynder at kunne se resultaterne af Kunsrhånd-

22 Jul på Bornholm 

værkerskolens undervisning i København, hvis grundlag 

er en delvis japansk-præget, spontan og flygtigere udført 

æstetik. Flere af skolens daværende elever er i dag Mari

anne S rarcks lidt yngre bornholmske kolleger, - men de 

fleste af dem har så valgt den mere usikre selvstændighed 

der er at have sir eger værksted. 

For Marianne Srarck begynder det hele et andet sted ... .. 

»fa, - jeg erfodt i den lille by Wilster~ der ligger i den del af 
marsken hvor Kielerkanalen støder til Elben på dens vej ud i 
Nordsøen. En smuk egn med moller på digerne, og med hyg
gelige byer hvor kirken, rådhuset og nogle butikker ligger 
samlet om et torv. Jeg tror at jeg allerede som barn var optaget 
af at nogle mennesker havde formsans, min far havde selv et 
bageri på torvet i Wilster, - og overfor lå kirken, opført af vo
res lokale bygmester Sonnin der også havde stået for Michae
lis-kirken i Hamburg. Han var respekteret for at beherske det 
med de .fi"ie hvælvinger, uden alt for mange sojler og den 
slags. 

På sommerdage badede vi fta digerne, mine barndoms
kammer-ater var især to drenge, - vi svømmede under sluserne 
hvad der ikke var helt ufarligt, og man kunne også blive over
rasket af tidevandet. Den enes far, Hans Adam, var egentlig 
også den der så rigtigt på de akvareller jeg tidligt malte, lidt 
ftie ting hvor mørke skyer for eksempel spejlede sig i kanaler
nes vand. 

Efter vores »indianerperiode« uddannede hans søn Klaus 
Adam sig senere til underviser i kunst, men udførte også ori
ginale skriftbilleder i litografi med tekster af blandt andre 



Ezra Pound. Vi diskuterede ivrigt tidens Lyrik og billedkunst, 
- min anden kammerat blev senere præst. 

På min fodeegn har man også fi·emstillet hollandske fliser, 
især med de blå dekorationer, - der dækkede væggene i mange 
byhuse og ude på gårdene. 

På et tidspunkt stod det mig klart at jeg ikke selv ville lave 
alt det sædvanlige, sidde på et kontor eller noget andet lude
ligt! Mine forældre, min far Ernst Starck og min mor Marga
rethe, hvis fadenavn var Hartnack, gav mig altid ret frie tøj
ler, - de vidste j eg var pligtopfjtldende. Så de var kun tilfredse 
med at jeg gik i pottemagerlere i Brunsbiittel. Jeg boede hjem
me, tog så bussen hver dag til lærepladsen hos Hans Joachim 
Thoms og arbejdede med dekoreret fajance, ligesom det man 
også kender fra Kellinghusen. M en jeg lterte samtidig at dreje, 
og aflagde min endelige svendeprøve i Flensburg. 

Derefter søgte jeg optagelse på Landeskunstschule i Ham
burg og fik Karl Kaschak og Willi Titze som lærere. Kaschak 
roste mine modelstudier, hos Titze eksperimenterede vi med 

En gang imellem gør Marianne 

Srarck di rekte brug af sine iagtta

gelser hvis hun vil afprøve en ide 

i lerer. Begge de gengivne værker, 

udført i stentøj, fungerer finr som 

små lysestager. Samtidig er de nær

gående studier over form og stof i 

er af de n slags led der i VVS- bran
chen kaldes fo r en »union«, eller i 

frøkapslen fra en eukalyptus. H als

kæden af tørrede frø havde hun 

med hjem fra en Madeira rejse for 

keramisk ae forsøge ae genskabe 
frøhusers stoAighed. Senere lod 

hun formen være udgangspunktet 

for en ræl<l<e kander og tepotter. 

mange former for grafik, jeg udforte mine forste koldnåls-ra
deringer og lavede talrige skabelon-tryk. Det var en dejlig tid 
med nye udfordringer der hele tiden skulle tages op«. 

Ved studiernes afslutning har M arianne Starck imidler

tid også indset at hun næppe vil trives med en fremtid som 

fri billedkunstner, - meget af skolens undervisning har da 

også for grafikkens vedkommende raget sigte på de stude

rendes fortsatte virke inden for reklame, emballage og i 

det typografi.ske område. Hun drømmer heller iklce om at 

oprette sit eget keramiske værksted, kan ikke tænke sig at 

være så meget »ude at svømme«, - og siger at hun ikke har 

noget forretningstalent. 

Den 4.januar 1955 står hun derfor på kajen i Rønne og 

vifter med sit brev fra D aniel Andersen. I taxa fragtes hun 

op til Lille T orv og f'ar straks som sin første opgave det job 

at redde et strandet projekt med nogle fl isebilleder til An

delsbanken på Store Torv (-frisen kan stadig ses over den 

nuværende N etto-butilc). 
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»]eg sad og svedte med det arbejde hele den første sommer. Se
nere kom der også nogle relieffer til som skulle beklæde de bæ
rende sojler inde i banken. I de forste måneder anede jeg der
for ikke hvordan her så ud! Jeg skulle skyde mig ind på noget 
helt nyt, men at det så også var det sidste paradis jeg modte, 
bekom mig vældig godt! Der var en .frihed, tonen var ikke 
tung og alvorsfuld som i Tyskland. Daniel Andersen sendte 
altid ting til udstillinger og messer og jeg selv blev sendt af sted 
for at se hvad man lavede i København og Stockholm. Og så 
naturen! -jeg har jo altid gerne villet bo på en ø«. 

I starten udfører Marianne Starck også en række Aisebil

leder til kakkelborde med Daniel Andersens bekendte gla

sur »Persia« (- i øvrigt omtalt af hende i en version med 

tilføjet midterstavelse, jeg ikke m å skrive!) Glasuren, der 

blandt andet rummer kobberforbindelser, ændres under 

brændingen i fabrikkens elektrisk fyrede ovn fra grønne ti l 

røde værdier, og f'ar sin særlige antikke karakter hvor gla

surlaget måske lovlig udspekuleret er ridset væk så skær

ven er blotlage, og kobberdampene kan lejre sig der. 

Men selv om tidsånden kalder på noget bestemt far den 

også med Marianne Srarcks arbejde noget forærende, som 

den havde glemt at regne med. En håndværksmæssig tra

dition der gør at man efter nogle års forløb også bliver re

spekteret for sine vaser, skåle, tekander og kopper, alle 

drejer organisk og naturlige på pottemagerhjulet af hende 

selv. 

Senere arbejder Peder Hald og Knud Basse i fabrikkens 

lokaler. Sammen udvikler og forædler de en række scenag

cig tætte og matte glasurer der understreger der drejede 
værks pondus og fylde, så stoffet næsten synes at ligne na

turens egne sten. Man mærker hvor naturligt en kop faJ

der en i hånden eller sættes mod læben, og hvor levende en 

tekandes hank og rud balancerer det rummelige korpus. 
Med små virkemidler kan en kande så desuden antyde en 

menneskelignende og statuarisk rejsning i rummet, - eller 

den kan ligne en fugl uden at M arianne S tarck på noget 

tidspunkt forfalder til en naturalistisk dekoreren. Med 

særlig forkærlighed har hun også selv udvikJet og dyrket 

gruppen af de mørkerøde glasurer, »okseblodet«, og faet 

dem til at gløde fornemt på ec lyse og varmt-tonet scencøjs

ler, vistnok sammensat ud fra en række råstoffer af Knud 

Basse. 

Som konsuJenc er Basse tilknyttet Michael Andersen om

kring 1960-1963, men Marianne Scarck betoner samtidig 

ae han gennem alle sine arbejdsår har været klog nok cil 

også ae fastholde sit eget værksted! M an ge af dyrefigurerne 

støbte han i serier, og da han bare en gang h avde rejst lan

det rundt med de sm å dyr indløb besti llingerne fremover 

helt af sig selv. 
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»l de forste år hos Michael Andersen skulle jeg jo gøre det jeg 
blev betalt for. Utallige er de fade, krukker og fliser jeg har 
penseldekoreret. Senere er det de drejede former hvor alle ting 
er »mesterdrejede«, det vil sige at ingen af dem er udført af 
andre eller støbt i form, - og her er det især Basses barytglasu
rer der passede så godt til mine ting. Nogle af dem forsynede 
jeg med en enkel stempling, tilpas præcis så glasuren ligesom 
flyder lidt af på kanterne mod det lysere ler. Men i virkelighe
den er selve formen nok, og i okseblodstingene er jeg vel også 
nået .frem til at arbejde med glasuren som eneste udsmyk
ning. 

Det er een langforenkling. Husk på, jeg har jo i Hitler
tiden oplevet at se det hele skulle holdes nede. Smedene stod og 
bøjede jern til beslag som om det var en 1·overborg ved Rhi
nen, og på keramikværkstedeme dekorerede man lertøj ogfa
jance ligesom blomstret porcelæn. Alt det hjemstavns-agtige 
ville vi .fri af, opleve noget nyt ogftiskt.De1for abonnerede jeg 
også i en årrække på et tidsskrift som »Das Kunstwerk«, for at 
P, udsyn. 

Det gamle saltglaserede stentøj .fra Rhin-egnene var til gen
gteld en tradition der stimulerede med de flot drejede Bart
manns-krus og med det skæggede ansigt stemplet på halsen. 
Om det så forestiller kardinal Bellarmine der forbød drikkeri, 
eller går helt tilbage til vinguden Bacchus, ved jeg ileke. For
mentlig harjeg også set på moderne keramik måske jan Bon
tjes van Beeks stentøj på museet i Hamburg.Det var i al fald 
et andet Tyskland, - og omfattede også yndlingsfarfattere som 
Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke og Giinter Grass. Jeg 
har læst dem igen og igen, både på tysk og dansk«. 

Marianne Starck far dansk indfødsret i 1967 (- ligesom 

Prins Henrik, der bliver en af hendes købere), og rejser 

derefter kun ra gange til TyskJand. En sommer er hun på 

højskole på Gotland, blandt andet i selskab med Gertrud 

Kudielka, hvor øens mange kirker bliver en mægtig ople

velse for hende.Ved et par andre lejligheder har hun nok 

set en hel del på den samtidige svenske keramik. 

Der røde linoleumstryk på siden overfor er en af de hilsener Marianne Srarck 

gen nem årene har ønsker sine bekendte god jul eller gode nycår med. Omkring 

der snævre billedfelr fornemmes en langt stø rre gruppe børn der sikkert opfører 

en af julens elskede kanrarcr. I kanderne med stempler eller kraftigt skåret relief 

og Aorre hanke gemmer sig nok mere henvisninger ril fuglenes verden. I den lave 

røde vase nederst ril højre ( fra 1983) smykkes den spændte form udelukkende 

af en fyldig glasur. 
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På M arianne Srarcks bl:'lgrå skål fra 1962 glider Knud Basses marre og bløde 

glasur af mod der stemplede ornament. På billeder herover, besøger Marianne 

Srarck Basse i Teglkås. P~ muren imellem dem ses hans sammenskrevne K og B 

som han signerer s ine egne værker med. Deres fælles srenrøj, udført hos Michael 
And ersen i perioden 196 1-1963, bærer begges forbogstaver indridser i lerer. Til 

venstre ses bunden af den bl;\grå skål, og nedersr Marianne Srnrcks egen signe

ring. 

Om bornholmerne har betydet noget særl igt for hende er 

hw1 ikke sikker på, - det samme gælder Picasso. 

Fra poetisk hold er engang fremsat den tanke at enkelte 

af kunsthåndværkets udøvere vandrer rundt iblandt os 

som gudinder, - mens det fra anden side poimeres at man 

så under alle omstændigheder møder dem forklæd t! 

Hvorledes det nu end fo rholder sig, har Marianne Sta rck 

som grafiker virket for en snæver kreds. Hun har holdt sig 

godt orienteret om kunstartens eksperimenterende udvik

ling, m en i sit eget arbejde bevæget sig på klass isk grund. 

Af ydre format er hendes mange linoleumssnit små, men 

monumentale i den gennemarbejdede opbygning. Det fi
gurative tema ses enkelte gange som en soli tær skikkelse, 

men oftere som en sammenkomponeret gruppe. M enne

skene er fælles om er arbejde eller en rekreativ syssel, og 

der er af betyd ning for hende at betone et folkeligt ele

menr i billedets meddelelse. T 1y klcet kan nem lig samtidig 

være så formelt sti liseret så det ellers ville fremstå noget 

mere abstrakt end det egentlig er hensigten. 



En vince rdag lyner Marianne 

Starck å l sommerens fuglesang på 

sir musikanlæg. 

•Som ung havde jeg i:ha11ce11 for at 
blive gift med en medicinstuderende. 
Men som residerende /,egeji·ue i 7jsk
la11d havde jeg aldrig .foet "1v til nr 
rore leret, - heller ikke hort 11nttergn
len sy11ge i fvmo11dnlen, eller oplevet 
de kolige forårsnfiener når tranerne 
trækker hen over om på deres rejse 
nmdovet:« 

I grafikken fra de seneste år har hun henvende sig t il men

nesker hun i forvejen kender, - som er hendes keramik 

hengiven og som derfor har modtaget trykket som en jule

eller nytårshilsen . 

I skabelon- trykkene fra studietiden har hun allerede un

dersøge forholdet meUem figur og flade og kan derfor i sin 

senere produktion lade fortællingen strømme frie, skabe 

stemning og detaljere uden at tabe den faste opbygning af 

syne. M arianne Scarck er en kyndig iagttager af botanik, 

insekter og fugleliv, men det humoristisk distancerende 

overblik hun har neme ved at mobilisere når hun arbejder 

med mennesker, hjælper hende ikke altid når det er narur

stemninger der skal have en kunstnerisk fo rm. Fra rejser er 

det mest de mange planters frøkapsler der befordrer hen

des skabende fantasi, når hun hjemme igen er tilbage ved 

arbejder. En M adeira-rejse resulterede i nogle fine bear

bejdninger af frøhylscre fra eukalyptus, - men udføre i 

stentøj. 

Sin li noleumsplade med det skårne motiv indvalser hun 

gerne med en rød eller brun farve. Aftrækket på tyndt ja

panpapir gøres ligeledes med en valse. Oplagene er små, 

- trykpresse, syrebade og den slags udstyr har aldrig fristet 

hende. Man kan i virkeligheden også gøre alt med en bly

ant, og med dette enkle redskab har hun ind imellem skabt 

fint afstemte portrætstudier hvor hun omhyggelige analy

serer sig frem til en vellignende fo rm. 

Når man gennem næsten fire årtier h ar produceret kera

mik for en markedsorienteret virksomhed som M ichael 

Andersen og Søn er de fremstillede ring naturligvis kom

met vide omkring i verden. Marianne Scarcks værker er 

solgt fra butikken på Lille Torv, fra messer, udstill inger og 

via repræsentanter i mange lande, og eksempler på hendes 

stentøj findes i samlinger i Europa og Nordamerika. Hvor 

mange enkeltstykker produktionen omfatter har hun ikke 

tal på. I dag handles en hel del af hendes værker fo r anden 

eller tredje gang, skifter ejer i genbrugshandelen eller ud

bydes i den net-baserede ancikvicecshandel, - men der er 
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Marianne Starcks røde stentøj fra midten af 1980 'erne og frem ri l 1993, hvor hun indstiller sic virke, betegner højdepunkter i en lang forenklingsproces. Talløse 
eksperimenter med stemplede eller påmalede ornan1enrer er lagr bagude,- kun glasuren farve r den rene form som en moden frugt. O kseblodet brændes i en gasfyret 

ovn og med ec minimum af ile i ovnrummec opstår den dybe og mættede farve. 

grund til at gøre opmærksom på ar nogle af disse ting, ril

skrever hende, er udført af andre af firmaers formgivere 

samt svende og lærlinge. 

Marianne Srarcks ansættelse ved virksomheden slutter i 

1993. H vad der senere er tilvirker af keramik i hendes for

me, - eller i hendes stil, er ikke at betragte som godkendte 

eller autentiske værker. Replikkerne er ikke fremstillet un

der hendes grundige og nøjeregnende håndværksmæssige 

opsyn. I fabrikkens indgangsparti sidder dog stadig et par 

flisebilleder og et relief, udført af hende selv og synlige for 

enhver. En stor samling værker befinder sig på Bornholms 

Keramikmuseum. Her er hendes virke dækket godt ind fra 

skiftende perioder, og i samlingerne er der også eksempler 

på linoleumstrykkene. 

For nogle år siden måtte tennisketsjer og golfkøller lægges 

til side, og Marianne Starck flyttede til en bolig uden trap-
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per. I sine stuer omgiver hun sig stadig med en række ting 

der har fulgt hende gennem mange år. Hver for sig er de 

stærkt personlige udtryk for deres respektive skaber, er 

derfor i stand til at påvirke hinanden på kryds og tværs og 

tilsammen d anne det psykiske rum som deres ejerinde 

holder meget af at være i. Der er en lænestol af Finn J uhl, 

opfattet som et let og elegant redskab, er klassisk og strengt 

komponeret landskab af Niels Østergaard, små plastisk 

følte dyr af Knud Basse, en etnografisk spændende låg

krukke af Finn Carlsen, - og meget andet. Ingen af rin

gene er dømt forbilledlige af noget kulturministerielt pa

nel, - heller ikke beboerens egne værker, men da Marian

ne Starck i si t arbejdsliv også selv har uddannet lærlinge og 

sat nogle standarder, vil man egen dig gerne vide hvad hun 

mener om .... . . .. . 

»Nej, hov! - nu er der altså noget sport i fjernsynet, som jeg 
skal se ..... .. ... « 



Bornholmsturen 6.-10. juni 1934 
Min mor Inger Sofie Møller voksede op på Sydsjælland i Langebæk Skole, hvor hendes far var enelærer. Der er ham, der er 
forbindelsen ril Bornhol m. Harald Møller blev fodr på Dyrsrensholm i Vesrermarie sogn den 6.12. I 89 1. Der voksede han op 
sammen med si ne syv søskende på den ydmyge udAyrrergård nedenfor Ekkodalen. Seeder er ikke mere i slægtens eje. Hans 
forældre var Hansi ne Kristine Holm, som va.r barnefødt på steder, og Hans Peter Møller, som kom fra Poulsker. 
Bornholm lå dengang langt væk, når man skulle rænke på at rejse derål, og jeg tror kun ar min morfar og mormor kom til 
Bornholm en gang i deres ægteskab. Dog gik vist mange lejrskoleture til øen. For min mors vedkommendeskereder førsr i 
juni 1934 og da med skolen i Vordingborg. Min mor var da 15 k Hun har aldrig omralt turen eller det familiemedlem, som 
lagde hus ril hendes morgenroilerre og morgen mad, men der må have drejer sig om min morfurs ældste farbror snedker Perer 
Møller, som boede i Østergade 14 i Rønne. Min mor døde i december 1994 og kollegiehæfrer med hendes beskrivelse med 
indrryk fra turen, l:i blandr hendes efterladte ring. 

Solveig Stroyer. 

I maj Maaned 1934 blev det bestemt, at dette Aars Skole

rejse skulde gaa til Bornholm. Allerførst skulde vi have lov 

til at komme med af vore Forældre. D et næste Spørgsmaal 

var Pengene. Hele Turen skulde kun koste 19 Kroner. 

Men vi vilde jo ogsaa gerne have lidt Lommepenge med; 

nu sparede vi rigtig sammen for at faa saa mange med som 

muligt. 
I Skolen talte vi næsten ikke om andet end den forestaa

ende Tur, og de mange Glæder den sikkert havde at byde 

paa. 

Bagagen fik ogsaa sin omtale, det var noget af det vigtig

ste. Tøjet skulde være let og praktisk, og det var jo i egen 
Interesse, at vi ikke fik saa meget at bære paa. 

Den lille Maaneds tid, der var til Afrejsens D ag den 6. 
juni, forekom os at være en hel Evighed. Da vi endelig 

naaede den sidste Søndag var Vejret fint, saa alt regnede 
til, at det skulde blive en god Tur. Dog et Skaar i Glæden 

kom der; baade Hr. Mortensen og en af Kammeraterne 

Klassen har indrager roger. Ruren 
Rønne-Almindingen giver elever
ne dec første indtryk af den born
holmske natur. 

(E. Damhoff) blev syge, saa at de ikke kunde komme 

med. 

Efter at jeg havde fået fri Kl. 12 kom jeg Hjem, sådan at 

jeg havde 2 Y2 Time ril at blive færdig med at komme det 

sidste i Kufferten og klæde mig om og ikke glemme at faa 

Formaninger. Glæden over at skulde ud formede sig som 

en feberagtig H asten skønt jeg kunde give mig god Tid. Et 

Kvarter i fire rog jeg Afsked med Mor og Far og kørte med 

Rutebil til Vordingborg. Ventetiden her blev ikke saa 

lang, da nu Kammeraterne kom. 

Lidt over 4 gled Toget ind paa Perronen; de som havde 

Forældre med rog Afsked, og snart gik det mod Køben

havn. I Toget sang vi og gjorde gode Indhug paa vor med

bragte Slik. For il<l<e ar sulte til den næste Morgen spiste vi 
en lille madpakke inden vi naaede Hovedbanegaarden. 

Ankommet hertil gik vi straks til Bornholmerdamperen 
gennem Christiansborg Slot, forbi Børsen, Holmens Ka

nal og fik et glimr af den nye Knippelsbro. Paa Damperen 
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fik vi anvist at lægge vore Tasker ned i et Rum, som lug

tede forfærdel igt af desinficerende M idler; her plejer D yr 

og air Gods ae være. Paa vore Spørgsmaal om vi virkelig 

skulde sove der, fik vi bekræftende Svar. Dee var en stor 

Skuffelse. 

M en bagefter rravede vi cil Tivoli for at more os. D er var 

meget at se og høre. Efter godt 1 l/2 Times Forløb samle

des Flokken igen ved Indgangen . Denne Gang gik Turen 

gennem Strøget med al le dets flor oplyste Butiksvinduer 

og store prangende Lysreklamer paa de moderne Funkis

huses tage. Præcis kl. 11 ringede Skibsklokken sidste 

Gang; man begyndte at lægge fra, og længe varede det ikke 

før vi gled stille ud af Københavns Havn . Vejret var roligt 

og mildt, inde paa Land kunde vi længe se Storbyens man

ge Lys. D a der efcerhaanden blev køligt, og Søvnen meldte 

sig begyndte vi ar gaa ned. H er var Madrasser og Tæpper 

lagt frem, men lige med der san1me kom vi ikke til at sove. 

Foruden os skulde der være 20 Studenter, de h avd e imid

lertid lagt sig og raget H alvdelen af Pladsen. Paa den an

den Del skulde vi 28 Elever og tre Lærere være. Der var 

umuligt, da der stod en gam mel Ford Bil og optog noget 

af vor Halvdel. Da de ikke vilde flytte sig, kaldtes der paa 

en Styrmand, som ordnede dem med der Resultat at nog

le tog deres T æpper og Madrasser og gik op paa D ækker, 

hvor de tilbragte resten af Natten. 

Ro blev det ikke meget med, og efter et Par Timers For

løb var vi paa Dækket igen. Overalt hvor vi vendte Blik

ket, var der Vand og hm Vand. Enkelte Steder i Horison

cen saas rygende Skorstene fra Dampere. Dønningen var 

temmelig god, og efterhaanden var der et par Srykker, der 

maarre ned og lægge sig igen. (I Parentes bemærker: jeg 

maarre ogsaa selv »ofre« lidt.) 
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Klassen og dens lærere ved Hans 

Rømers mindesren i Ekkodalen. 
Min mor srilr som nr. rre fra højre 

med hvid har. 

Da Klokken blev hen imod 7, kunde vi se vort Rejses 

Maal. Paa Molen var der mange Børn, som modtog os 

med Hurraraab, de skulde have os indkvarteret til at spise. 

Vi var meget spændte, og Længselen efter ar komme i 

Land blev større og større; men vi maatte vente til sidst. 

Kl. 7 stod vi med fast G rund under Fødderne igen. Paa 

Havnepladsen skiltes vi for at gaa hver til sit og mødes 

igen paa Stationen kl. 10 l/2. 
Saa snare jeg kom Hjem til min Farbror, gjorde jeg først 

et haardr tiltrængt M orgentoilette, og bagefter fik jeg et 

godt Morgenmaalrid. T iden til jeg skulle rejse gik hurtigt. 

Jeg var omkring i Byen og saa Anlægger, Kastellet, som er 

en Rest fra dengang Byen var befæster og andre kønne Ste

der. 

Vort førs te Maal m ed Jernbane var den store Planrage 

Almindingen. Køreturen var vidunderlig, overalc vekslede 

Nacuren med Aade Strækninger Lyng hel t bevokser med 

Gyvelbuske, som necop stod i fuldt Flor, Skove af Gran og 

Birk og Højland med vældige Klippeknuder og ind mel

lem air detce, laa Bøndergaardene omgiver af Marker, hvor 

der ikke kun var Korn, men mange havde er gulligt skær af 
Agerkaal. Efter 50 Minutters Kørsel kom vi til Almindin

gen, hvor vi stod af Toget. Al Bagagen blev stillet ind i 

Pakhuset, kun Maden og Fotografiapparaterne toges 

med. 

Vi begyndce straks Turen; forbi Eklrndalsklippen, der 

paa det højeste Sted maaler 30-40 Meter, op til Fugle

sangsrenden. H er viste de enorme Klippesrykker sig rig

tigt i deres Vælde. Score Blokke der laa paaJorden vidnede 

om Naturens nedb1y dende Værk. Mange Steder hang an

dre Stykker og rruede med at falde ned, hvad de ogsaa vil 

gøre engang naar Frosten er tilstrækkelig haard. I dette 



pragtfulde Parti var der paa en jævn Klippeside udhugget 

et Vers af Vilhelm Bergsøe til Minde om Skovrideren 
Hans Rømer, som var den første, der opdagede, hvor 

mange smukke Steder denne srore Skov, Nmindingen, 

gemte. 

Videre gik vi efter nogle vejledende Mærker paa Træer
ne til Øens højeste Punkt, Rytterknægten. Oppe fra Taar

net, Kongemindet, som er rejst paa selve den 157 m høje 
Fjeldknude, havde vi den vidunderligste Udsigt, man kan 

rænke sig over saa godt som hele Øen. 
Fra Kongeminder gik Turen til Lilleborg, en gammel 

Borgruin, hvor der nedenfor ligger den idylliske Skovsø 

Aaremyre, med sine pragtfulde Aakander. 

Fjælstauaen i Paradisbakkerne be

søgte klassen også "for ar komme 

op, klatrede vi mellem store kl ip

peblokke•. Min mor står yderst til 

højre. 

Derfra foresatte vi til C hristianshøj, som var det sidste 

Sted paa vor Rundtur i Nmindingen. Da vi havde set paa 
den smukke lille Skovsø nedenfor Bakken og hviler os, be

gyndte vi Hjemturen til Ekkodalshuset, hvor vi skulle spi
se. 

Da vi naaede Huset igen, var vi dygtig trætte og sultne; 
der varede derfor ikke længe med ar faa Maden frem og 

begyndt Maaltidet. Dog alting har en Ende, og da vi hav
de spist en 3-4 Rundtenommer og drukket en Kop Kaffe, 

kunde der ikke komme en Smule mere ned. Resten af Ef

termiddagen legede vi i Ekkodalen, paa Klipperne og ved 

Huset. Kl. 5 Vi rullede vi saa af sted til Nexø. Fra Byen til 

Vandrehjemmet, hvor vi skulde være de følgende to Næt

ter, var der godt 1 Y2 Km, som vi skulle gaa med Bagagen. 

Paa Gaarden srod Middagsbordet dækket, og ikke længe 

efter Ankomsten sad vi bænkede i ro Stuer. Middagsma

den stod paa Bøf og Stikkelsbærgrød. Efter Maaltidet 

fandt vi vore Sovepladser og lagde al t til rette, pudsede 

Sko og da vi havde gaaet en lille Aftentur, gik vi til Ro. 

Den næste Morgen maatte vi tidligt op, da vi skulde i 

Paradisbakkerne hele Formiddagen. Først skulde vi gøre 

Morgenroilette. Paa det Værelse, hvor jeg var, stod vi op, 

efterhaanden som vi kunde komme ril Vandfadet, og der 

Min mor st~r i midten i sit • praktiske• tøj: Hvid hat, hvid bluse og nederdel. 

Hun gør honnor med en veninde p~ Al mindingens Station. 
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varede jo en god Tid, naar vi ogsaa skulde hente Vand i 

Gaarden ved en Pumpe, som først gav Vand efter man 

ihærdigt havde hevet i Stangen. KJ. 7 satte vi os til Bords, 

og her kunne faas Havregrød, Kaffe og Te. Kl. 8 tiltraadte 

vi Turen til Paradisbakkerne. 

Disse Bakker kan med rette kaldes ved N avn. Naturen 

her er saa afvekslende smuk; Lyng, Gyvel og Lyng vokset 

sammen med Gran og Birk, hvor Sangfuglene bygger og 

tal rige Egern færdes danner disse Partier. Det første Sted 

vi skulde til var »Fjælstauan«, en T ræhytte, som er bygget 

af en Københavnsk Rektor, men nu benyttes af Spejdere 

og Vandrefugle. Paa Vejen dertil så vi to Egern, som 

sprang omkring i T rækronerne, Huset laa paa en Bakke, 

Ved afskeden fra Buddegaarden stil

ler klassen, lærerne og gårdmands

fumilien op til foto. Min mor står 

i m id ten bagerst, halve skju le, med 

sin hvide har. 

32 Jul på Bornholm 

Tre veninder på spadseretur på Lilleborg i Almind ingen. 

og for at komme op klatrede vi mellem store KJippeblok

ke. Oppe fra var et vidt Udsyn over det nedenfor liggende 

Landskab helt til Dueodde, som vi skulle besøge samme 

Eftermiddag. Selve Huset var meget hyggeligt, rundt om 
paa Væggene og Loftsbjælkerne var N avnene paa de smul{

keste Steder Bornholm ejer malet, foruden der hængte Bil

leder baade af Landskaber og mange af dem, som havde 

besøgt H ytten. D a vi havde siddet og pustet ud paa de 

varme Sten og faaet noget Vand, gik vi tilbage et Stykke ad 

den samme Vej, vi var kommet ad, men drejede saa ind 

paa Vejen til Rokkestenen. Denne vældige Klippeblok, 

der vejer 30-50 Tons kunne en eneste rokke. 

Bag ved gemt mellem Træer laa en yndig Skovsø med 

Aakander og kvækkende Frøer. H erfra fortsatte vi Hjem. 

Paa denne Tur saa vi en hel Lund med mægtige Blokke og 

Vægge af Granit, og nogle steder sivede en lille Bæk frem 

af Stenvæggen. Efterhaanden var vi blevet trætte af Solens 

bagen, men saa sang vi nogle mun tre Sange, og Gangen 

gik nu lettere og hurtigere. 

Omsider naaede vi Buddegaarden. H er ventede Fro

kostbordet os. Da vi var godt sultne, gjorde vi gode ind

hug paa den gode M ad. Selvfølgelig bestilte vi ogsaa andet 
end spise ved Bordet. Vi havde nemlig Helge og Thyge 

hos os, saa det var ikke kedeligt. 



Da vi næsten var færdig, kom der nogle T uristbiler, som 

vi skulde køre i. Præcis Kl. 1 startede vi, i Begyndelsen var 

Vejen nogenlunde god. Vi saa en Pileplantage, og snart 

efter naaede vi ud til Balkabugten, hvor Sandet var saa 

fast, at vi kunde køre i Vandkanten. Men her gjorde vi 
ikke Ophold; Videre kørte vi og naade det lille Fiskerleje 

Snogebæk. Da vi kom til Fyret standsede vi for at se dette, 

vi var helt oppe ved de store flotte Linser, som om Dagen 

er beskyttet mod Solens Srraaler af et Dækken. 
Fra Fyret gik vi hen for at se et af de berømte Bornholms 

Røgerier. I det Ø jeblik vi kom ind, var Sildene ved at blive 

raget ud. Overlæreren købte en lille Kasse røgede Sild, 

som blev saltede, mens vi gik til Redningshuset. H er saa vi 

alt det, der bliver brugt ved Strandinger, vi fik lov at krav

le op i Baaden, for at vi rigtig kunde bedømme, hvor stor 

den var. 

Men vi skulde i Vander, saa Besøget i Fiskerlejet var 

snart færdig. Fra Snogebæk ud til Dueodde var der en for

færdelig Vej. Det gik i Dal og Bakke, saa at vi hoppede 

h elt op til Loftet i Bilen ved hvert Stød, Vejen gav. Alle

rede et gode Srykke før vi naaede Bestemmelsesstedet, 

kunde vi se de vældige Klitter. Inden vi maatte gaa ud i 

Sandet, fik vi hver 2 røgede »Bornholmere«, som vi stral<s 

Overlæreren med cigar, laver sjov med en elev. Rygsæk og tæppe til at sove med 

har hun p:i ryggen. Lærer og elevforholdet kunne ogs:i den gang være hjertel igt. 

I mange :ir stod en jolle i sandet ved Dueoddcs Granpavillon, hvor den funge

rede som legeskib for gæsternes bom . Den forsva ndr efter besænelsen, og det 
fortaltes, ar sovjetrussiske soldater, som opholdt sig i om rådet, havde brugt jol

leresterne som brænde. - Jollens historie gengives i denne artikel, men beretnin

gen svarer ikke til oplysninger i en artikel i Bornho lms T idende fo r en snes år 
siden, lwor personer med et fø rstehånds kendskab kunne fortælle, at jollen var 

drevet i land med nogle ra overlevende fra en tysk galease, der forliste i begyn

delsen :1f I 930'erne. 

spiste, mens Hr. Nielsen fortalte en Historie, som havde 

tilknytning til en lille Pram, der srod i Sandet og nu var 

rigger cil ligesom en stor Sejler. Historien lød saaledes: Tre 

Russere, som var flygtet fra en tysk Fangelejr i en Pram, 

landede en Nat yderst forkomne paa Dueodde i Aarec 

1918. I Begyndelsen troede de, ae de var landet et Sted paa 

rysk G rund, da de saa Klitterne. Men til deres store Glæde 

opdagede de, at Folk talte ikke rysk. Af Folk, som fandt 

dem, blev de bragt til Nexø Sygehus. Her blev de passet og 

plejer, saa de lidt efter lidt kom til Kræfter; dog Tyskerne 

vidste udmærket, at de var i Danmark, og hvor de var. Da 

de var blevet hel t raske, skulde de sendes til København. 

Men hver Aften blev Bornholmerdamperen standset, og 

en Løjtnant eftersaa Skibslisten. Da Russerne stadigvæk 

il<ke var med, sendte T yskerne Bud, om de ikke snart 

kom. Fra Sygehuset svaredes, ae den og den Aften skulde 

de have været med, men de havde faaet et Tilbagefald. 

Netop paagældende Nat blev D amperen ikke standset, og 

da var Russerne med. 

Da Fortællingen var fæ rdig, skyndte vi os over alle Klit

terne ned til Vandet. De der ikke havde Badetøj med bolt

rede sig i Sandet og soppede i Strandkanten. Kl. 4 Y2 var vi 

atter ved det lille Traktørsted. O g her slukkede vi Tørsten 

med nogle Is og trak Strømper og Sko paa, da vi havde 
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En smuk Afsked 
tog en Flok Elever fra Vordingborg 
Bcalskolc Lørdag Aften med Born
holm, idet de fra Skibet sang en 
hel Del flerstemmige Sange inden 
Afrejsen. I den smukke Sommer
aften var der samlet flere Hundre
de Mennesker ved Skibet, og de 
lønnede den nydelige Sang med 
kraftigt Bifald. 

faaet begge Dele fylde med Sand, hvis vi havde taget der 

paa ude ved V andet. 
Herfra kørte vi gennem Nexø ud til Sandscensbruddec, 

Frederiks Stenbrud, nord for Byen. Det er Danmarks ene

ste Brud af sin Slags og hele Byen er præget af det, der ser 

man bl.a. paa H avegærderne. Et Par Meter fra Bruddet 
gaar en Li nie, som kaldes »Finoskandias Brudlinie«; alt 

Nord for den er Granit. Det ser man tydel igst her ved H a

vet, hvor Grundfjeldet stikker frem ved siden af Sandste

nen. Da vi havde ser der Hele, kørte vi hjem til Middags

bordet, som den Aften lød paa Kalvesteg og Stikkelsbær

grød. 
Om Aftenen skulle vi have Lejrbaal og bagefter Kaffe 

med Wienerbrød. Tiden indtil det blev mørkere, forslog 

vi med at lege i Gaarden og H aven. Endelig blev klokken 

9, og nu kom Overlæreren, Hr. Nielsen og Frk. Funder. 

Baalec blev tænde og vi sang nogle Sange fra Spejdersang

bogen, og dem vi kunne flerstemmigt. Overlæreren for

tal te en morsom Historie. Hr. N ielsen sang Bornholmske 

Sange, og der opførtes nogle smaa Sketch. T il Slut talte 

Hr. Agner og rakkede Gaardmanden, vi sluttede med 

»Der er er yndigt land«. 

Nu gik vi ind til Kaffebordet, hvor vi drillede hinanden 

ved ar rage der Stykke W ienerbrød en anden lige rakte ud 

efter. Kl. 11 var der Ro over det hele. 

Næste Dag var den sidste. Vi maatte op Kl. 6 for der var 

meget at gøre. Pudse Sko, hente Vand og paldce Sovepo

sen sammen. Den Morgen tog vi et ekstra Foder, da vi 

ikke skulde lave rigtig Mad før om Aftenen. Helt sulte 

skulde vi ildce, paa Border laa en Paldce a tre Rundtenom

mer til hver. 

D a vi havde Afsked med Gaardmanden og hans Kone, 
traskede vi gennem Lystskoven ind til Nexø med alle vore 

Pakkenelliker. Heldigvis blev de sendt til Rønne, og vi 

skulle kun have det nødvendigste med. Vi tøffede til Gud

hjem, hvorfra vi skulle spadsere langs med Kysten til Rø. 

Selve Gudhjem er meget ejendommelig. Husene er byg

get paa Klippegrw1d og ligger fra Havnen og opefter i 

Terrasser. Gaden ned ril Havnen er saa stejl , at Kørsel paa 
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Cykel er forbudt. H avnebassinerne er udhugger i selve 
Granitgrunden. H ernede ligger også Røgerierne. Lige 

mod nordvest kunde vi skimte Christiansø. Efter ae have 
betragter Byen begyndte vi vor 5 Yz Km langt Spadseretur. 

Vi gik ind i Skoven ad Redningsscien; her var fulde af 

Ramsløg, som udsendte en meget ram Luge. Til højre for 

os havde vi hele Tiden H aver for øje. Dee var langtfra no
gen jævn Vej; vi maatte så gode som hele riden op ad Trap

per. Dee første seed, vi var nede ved Vandet, var ved den 

tørre Ovn. Man kunde gaa et langt stykke ind i Klippen, 

men det var ikke let, da Stenene rullede under Benene. Da 

vi havde pustet lide efter Opstigningen, gik vi videre forbi 

Lyseldippen til Helligdomsklippen og den Sorte Gryde. 
For at komme ind i den maatte vi leje Stearinlys, og da 

den var meget smal, kom vi 15 ind ad Gangen. Imens sad 
de andre og skyllede Fødderne. Væggene i Gryden var 

vaade og slimede nogle Steder saa ae vi maatte gaa side
læns. Ved siden af ragede den statelige Helligdomsklippe 

op, ved hvis Fod, der er en Ferskvandskilde, som Folk i 

gamle Dage sagde, havde helbredende Egenskaber. Nu 

begyndte Sulten ae melde sig, og da der i nærheden var et 
lille Hus, hvor man kunde faa Sodavand, spiste vi vor 

medbragte Mad, der efterhaanden var blevet noget flad

tryk t. Her holdt vi Middagshvilen en halv Times Tid. 

Derefter foresatte vi ti l Rø forbi Hotel »Helligdommen«. 

Fra Rø kørte vi med Tog til Sandvig. I det grønne udenfor 

Stationsbygningen, fik vi hver en Sodavand med 2 Bas

ser. 

Styrket og fo rfrisket ciltraadte vi vor Vandring paa Ham

merlcnuden. H eroppe saa vi for fø rste Gang en Hugorm, 

som laa i en Lyngbusk ved Signalsrationen. Denne Station 

modtager Besked fra Skibe, der sejler forbi , om deres 

Hjemsted , Ejer, hvor de skal til og meget andet, som de er 

pligtige at meddele. Derfra gik vi over mod Ruinen, tværs 

gennem Lyng og Blaabær snoede en lille Sri sig. Mens vi 

gik her, lød der hule Drøn fra Stenværket efterfulgt af ras

len af Sten. 

Da vi naaede H avnen, kunde vi først rigtig se den store 

Slotsruin. Nu var der kun 5 M inutters Gang til Maalec. 

Det gik ikke saa hurtige, vi var meget trætte. 

Selve M mene var ikke særlig tilgængelige, men det vig

tigste saa vi. Vejen tilbage gilc ad Landevejen og nu maatte 

vi synge, for ae det ikke skulle gaa alt for trevent. Da vi 
naaede Stationen blev der kun er par Minutters Ophold. 

Saa tøffede vi mod Rønne. To Timer varede Køreturen; 

saa fik vi vore Tøj udleveret og gik til de samme Hjem som 

Førstedagen. Kl. I 0 Yz samledes vi paa Damperen for at 

sej le Hjem efter en ubeskrivel ig 3 D ages T ur. Alc, hvad vi 

saa kan ikke beskrives; den Natur skal ses. Efter ae have 

sunget inden Afgangen, gled vi ud til »Der er et yndig 

Land« under Hurraraab fra Land. Næste Dag Kl. 11 Vi var 

vi a tter i Vordingborg. 



BVB Bornholms Stemme 
4. april 1988 - 4. december 2005 

Journalisr, medieunderviser og radioejer Erik Trueisen og husrruen journalisr Kirsren bererrer her om oprerrelsen, driften af 
samr glæder og sorger ved Bornholms Sremme. Denne radio, en kulturskaber, berød mcgcr for særdeles mange personer her 

på Bornholm. Der blev derfor er storr savn da Bornholm Sremme m:irre ophøre. 

Erik Trueisen. 

Der var så dejligt ude på landet; det var forår! Påskeliljerne 

stod gule, græsplænen var grøn, flagstangen var rejst og 

nymalet, og i toppen blafrede det røde flag med det hvide 

kors, medens det drog vore tanker og vort sind mod him

len op. Rund t om ager og eng var der klipper og skov og 
oppe i klipperne og skoven en lille sø, jo, der var rigtignok 

dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gam
mel, firelænget bondegård. Fra muren voksede store grøn

ne planter, og hønen havde netop rejst sig fra sin rede, 
h vor hun havde ligget længe for at ruge sine små påskekyl

linger ud. 
Endelig knagede det ene æg efter det andet: »Pip! Pip!« 

sagde det, alle æggeblommerne var blevet levende og stak 

hovedet ud. »H vor er verden dog stor!« sagde alle ungerne; 

thi de havde nu ganske anderledes plads, end da de lå inde 

t ægget. 
»Tror I, det er hele verden!« sagde moderen,« den stræk

ker sig langt på den anden side haven, lige ind i præstens 
mark! Men der har jeg aldrig været!« 

Der var mere barsel på M yrelængen, på Stangevej i Øster

lars, i det velsignede dejlige vej r, 2. påskedag 1988. 
»D e lytter til Bornholms Stemme! Vi sender på de lyse 

frekvenser!« Stemmen fløj ind over præstens mark og lød i 

højtaleren i præstens stue og ud over Bornholm og lød i de 

andre højtalere i de bornholmske stuer. S temmen var i 

luften for første gang! 

En ny lokalradio var født! Nu skulle den finde sin egen 

bornholmske melodi. 

4 . april 1988 blev en festlig dag på Stangevej. Vi havde in
viteret til åbent hus, så man havde mulighed for at se »Stu

diet«, som blev indrettet i vores »fine« stue. Der var le
vende musilc H enning og Ann-Cathrin, T age og Helmer, 

Øens Musikanter og mange flere spillede og sang. Og 
borgmester Harald Kjøller holdt en pæn tale for den ny 

radio. De første studieværter var Kirsten og Erik og Frank 
O lsen. Frank har fra sit musikstudie i H asle indspillet 

utallige kassettebånd med bornholmske musikere og man-

Myrelængen på Scangevej i Øsrcr
lars var i Acre år hjemsred for Born

holms Sremme, 4 /5 - I 988 ril 4/ 12 

- 2005. 

Jul på Bornholm 35 



ge ørehængere med sig selv som komponist, tekstforfatter, 

sanger og gui tarist. 

Vi sendte i 4 - 5 rimer og allerede fra dag 1 fandc lyc

rerne ud af, ar den ny rad io var anderledes: Nu kom alt der 

man sagde og gjorde i radioen med dec samme. 

Livet sku lle ikke først tørre fødderne på måtten for a r ra 
adgang ril mikrofonerne. 

For en snes år siden sad den danske scac tungt på radio 

og fj ernsyn . Forsøg på ae biyde monopolet blev betragtet 

som en kriminel handling. En ny lov ænd rede billedet, og 

lokale radio- og fjernsynssracioner blev en del af vor hver

dag. 

I 1987 blev jeg for første gang i min tilværelse ledig på ar

bejdsmarkedet. 

53 år gammel. Arbejdet med undervisning og medie

virksomhed de seneste 25 år. l ngen srod i kø for at s ikre 

sig mine færdigheder. Muligheden for at søge om tilladel

se ci l ae oprette en lokal radiostation var til stede. 

Kirsten er journalist og var med på ideen. 

Fra undfangelse til fødsel går der ni måneder. En periode 

fyldt med glæde, med angst, med smil, med tårer, med 

håb, med fortvivlelse. Hele følelsesregisreret gennemlø

bes. 

For ar ra godkendelse af dec lokale Radio- og TV nævn, 

skulle vi oprette en forening, der havde ril formål at drive 

lokal radiovirksomhed. Naturligvis skulle foreningen have 

et navn , og navnet sku lle jo helse relatere lid t cil ide og pro

gram. M ed udgangspunkt i den engelske statsejede BBC 

radio legede vi med bogscaver. Vi fandt frem til BVB. 
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M yrelængen. Der var så dejligr ude 

på lander, solen skinnede, hønsene 

gik på gårdspladsen, Kirscen fodre

de dem mens hunden så roligr til. 

D er kunne blive noget i reming af Bornholms Voice 

Broadcasring. Vi oversatte cil dansk. Så ril vor store glæde 

og overraskelse navnet dukke frem: Bornholms Stemme! 

Vore ideologiske ståsted var: Beskyt Vore Badedyr! 

D er opstod et nyt problem. Telestyrelsen skulle give en 

teknisk sendetilladelse. 

Vort sendeudstyr skulle opfylde visse signaleffekter, så 

det ikke forstyrrede modtagelsen af radiostationer på an

dre frekvenser eller skabte mulige støjproblemer. Denne 

tilladelse kunne imidlertid ikke udstedes, hvis ikke det lo

kale radionævn havde givet en sendetilladelse. Nævnet 

måcre imidlertid først aAevere en sendetilladelse, når sty

relsen havde meldt teknisk OK. D er sagde loven. På en 

eller anden m åde blev også denne gordiske knude løst. 

D et var tanken, at Stemmen skulle kunne høres i radio

erne over hele Bornholm. 

Det ville blive en bekostelig affære. De lokale sendere 

måtte ktm sende med så lav styrke, at de kunne modtages 

i en afstand på 20 km, og senderen måtte ikke sættes hø

jere op end 40 meter. Der skulle bruges 5 sendere for at 

dække hele øen. 

Bornholms Kristne Nærradio, som vi delte frekvenser 

og teknisk samarbejdede med, var allerede i luften og hav

de sat en sender op i P&Ts mast i Blykobbe. Vi blev hjul

pet lidt på vej. Direktør KB. Larsen gav os lov til at be

nytte BAF siloerne i Østerlars og Aakirkeby som sende

mascer. 

M en i starten fik lytterne helt på Nordlandet og helt på 

Sydlandet problemer med at ra del i stationens lyksalighe

der. Vi manglede en sender i Nexø og i Olsker. 



Stemmen blev hurtigt populær. Det beroede vist mest på, 

ar vi sendte fra ricilig morgen og til hen på narren. Og der 

var masser af musik, også bornholmsk. 

Der meste bornholmske musik blev udgiver på kasset

tebånd. Den slags underholdning anså DR Bornholm for 

underlødig. Den store radio vi lle ikke sende kassettebånd, 

og ingen af radioens medarbejdere, med respekt for sig 

selv, ville røre båndene med en ildtang. 

Vi troede egentlig, ar der ville være er stort behov for en 

slags »højskoleradio«, hvor der blev holdt foredrag, debat

teret og sunget af den danske sangskat. 

Vi fand t hurtigt ud af, ar der var ikke lige det, lyrrerne 

m ente, de havde mest brug for. 

En måned efter start sad 40 frivi ll ige medarbejdere på 

skift bag mikrofonerne. 

Vi mente selv, at vi kunne stille op med Bornholms ra

reste studieværter. Yngste medarbejder var 16 år - ældste 

76 år. Og vi havde er studie ude på landet på en gammel 

bindingsværksgård, hvor man kunne høre f<'trene bræge, 

og hønsene kagle, mens hunden gør, det lille kræ. 

Jacob Ludvigsen skrev i Baltiske betragtninger fra Bræn

desmark: »Vel kan man kritisere Stemmen. Først og frem

mest mangler den nyheder. D er er forståeligt. 

Fabrikation af nyheder koster penge. Senderen på Sran

gevej har andre talenter. 

Den bygger på en atmosfære af hygge og tryghed, som 

føres ud i de tusinde hjem. 

Musikken er populær, og efterhånden synes stationen at 

h ave f<'tet så mange plader, at det ikke længere er nødven

digt at spille de samme fem melodier Bere gange om da

gen. Erik Trueisen er en mester til at vende en tot lomme-

6000 mennesker og 2000 biler ril 

loppemarked på Srangevej for ar 
større Bornholms $remme. 

uld foran mikrofonen , så man føle r sig i behagelige sel

skab, og der er opstået en kreds af »radioaktivister«, ganske 

almindelige mennesker uden såhldr journal istisk bag

grund, som er blevet rutinerede til ar vende plader, tage 

telefonen og fortælle lidt om vejret. 

Man har indtryk af, ar næsten enhver, der har lysten, 

kan få lov til ar boltre sig i studiet, og man kan ikke be

skylde Stemmen for ar favorisere en sammenspist elite.« 

Lytterne betragtede til en vis grad radioen som deres egen. 

De skulle jo betale 200 kr. om året i støttemedlemsbidrag. 

Det gav dem vel også en slags ret til at ringe ri l radioen un

der alle slags udsendelser og bede programmedarbejderen 

om straks at hjælpe dem med at finde den bortfløjne un

dulat, den fo rsvundne cykel m.v. Når efterlysni ngen var 

bragt i radioen , gik der sjældent mange minutter før tele

fonerne glødede, og en lykkelig genforening kunne tilveje

bringes. 

Vi opfyld te dine musikønsker. En hilsen med tak for i 

aftes til fam ilien, gode venner og veninder. Fødselsdags

hilsner kunne tit fylde en hel morgenudsendelse. 

»H ej! Hurra! Tillykke!« »Kære lille mormor!« »Rigtige 

venner! « 

Kofoeds orkester, Jodle Birge, Lis og Per, Vanguards, Vi

kingama og mange andre lokale, danske, svenske og uden

landske populære musikere erobrede den bornholmske 

ærer. 

O g lytterne var på mærkerne! Blev programmerne for 

politiske eller lidt for finkulturelle, stormede telefonerne: 

»Spil musik!« Underforstået: God gammeldags! 

D ansk Top! Internationale hits! 
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Premierløjmanr Jesper Holm og 

oversergenr Bjarne Krisciansen er på 

jage efrer nyheder cil sccmmen. 

Bornholms Stemme 

Arbejdsvilkårene var vel ikke ganske rimelige, og økono

mien var saneringsmoden. 

Det første år måtte vi kæmpe os frem fra isflage til isfla
ge. Alligevel - ikke mindst - takket være de mange fr ivil

lige, gode medhjælpere nåede vi et godt stykke vej i 

1989. 

Vi fik en sender monteret i Nexø. Sidst på sommeren 

lykkedes det endda at rejse midler t il en sender på Nord

landet, så radioen dækkede hele Bornholm. Ch rist iansø

farten og ejeren af båden »Thor«, Søren Koch i Gudhjem, 

sejlede tu re, hvor hele indtægten gik til rad iostationen i 

Østerlars. Orkesteret »Allinge Musik Express« gav sin 

»skærv« ved at spille gratis på turene med »Ertholm«. 

På kajen i G udhjem underholdt Jørgen - på banjo - og 

H elmer - på harmonika - med »Laksevalsen« , »Ålefiske

rens vals« og andre bornholmske træffere. 

Efter den weekend kunne man lytte til os på frekvensen 

104,9 MHz. 

Højdepunktet i 1989 blev nået, da radioen bad om og fik 

en kvart million i frivill ige bidrag, og formåede at samle 

6000 mennesker og 2000 biler til et loppemarked på Stan

gevej i Ø sterlars. Et ret imponerende udsnit af den born

holmske befolkning og vognpark og et kontant bevis p å, 

at »Stemmen« havde opnået at blive en del af dagligdagen 

på Bornholm. 

Hver dag stillede 10.000 mennesker eller en fjerdedel af 

øens befolkning ind på de lyse frekvenser. I en tid, hvor 

al le hylede og skreg om, at det gik så dårl igt på Bornholm , 

ville vi prøve at skabe optimisme. H ensigten var ikke at 

bedøve folk. 
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Vi troede på de lyse toner og opfyldte et stort behov. 

Alle bornholmere kendte »Stemmen«. Og mange har 

mødt stemmerne bag »Stemmen«, fo r på nærradioen 

Bornholms Stemme var døren altid åben og kaffen klar. 

Og der var »gang i den« fra den tidlige morgenstund til 

langt ud på natten. Det ene hold afløste det andet ved mi
krofo n og teknik i en glidende - og flimrende strøm. De 

frivill ige medarbejdere bekræftede stærke sider af den 

menneskelige natur - betydningen af troen på sig selv, at 

Jameloven i sidste ende er noget vås, og betydningen af 

sammenhold. 

Medarbejdernes forskell ighed gav radioen styrke, og det 

lykkedes at fas tholde det folkel ige elemen t som det bæ

rende. På det grundlag var radiostationen i stand til at 

overleve. 

Stemmen var et vigtigt element i det bornholmske me

diebillede, selv om professionelle mediefolk måske nok 

rynkede på næsen. Professionelle har altid haft svært ved 

at acceptere, når såkaldt almindelige mennesker udfører et 

arbejde, som rokker ved de profess ionelles traditionelle 

magtbaser. 

Tag ikke fejl! Der er mange, der holder af G ustav Winck

ler. En af medarbejderne, en tidligere tromlefører, har 

W inckler som speciale. H ans sprog er saftigt, men i radio

en er han blid og hygger sig, siger tak til Gustav, synger 

med. G ræder også lid t. Og har masser af lyttere. En aften 

sp illede han: »0 - gør min sjæl hvid som nyfalden sne«. 

Telefonerne stod ikke stille bagefter. Da han vendte til

bage fra studiet sagde han: 



»Hvad f ..... er det her for noget? Nu har jeg kørt tromle 
i 42 år, og kun en eneste gang har en ingeniør sagt: Godt 

arbejde! Og så spiller man det I. ... Og vi bliver kimet ned 
af folk, der siger tak og både græder og ler. Jeg fors tår det 

ikke.« 

Det gør vi andre heller ikke. Alligevel stiller vi ind jævn

ligt. Jeg gør i hvert fald. Jeg kan godt lide plader med mu
sik fra dengang, man kunne lave musik, og lytte til folk, 

der har en historie at fortælle. 

Han var avlsbruger, jæger, folkedanser. Med bornholmsk 
temperament, stemme som et rustent søm og vild med 

svensk musik. Står for en meget populær udsendelse på 
Stemmen:« Gamla ord i faggana« . Musikken spiller en 

stor rolle i udsendelserne. 

En svensk sangfugl - Christina Lindberg- vinder manges 

hjerter. Hvorfor ikke holde en lytterfest med hende som 

solist? 35.000 kroner er mange penge, men dem kan vi vel 

skaffe? 

Han og konen har et sommerhus på landet. Der kan 

Christina og hendes orkester bo, så har vi ikke udgifter til 

overnatning. H an lægger al sin energi og hele sin sjæl i det 

forestående arrangement. Han glæder sig ustyrlig meget 

til at skulle høre, se og huse 

Christina. Dagen før orkesteret kommer til Bornholm, 
falder han bevidstløs om i hjemmet. Ambulancen kører 

ham med fuld udrykning til sygehuset. Hans tilstand er 
kritisk, men hans kone tror, det rigt igste vil være ikke at 

aflyse lytterfesten. 
Christina Lindberg og hendes orkester spiller op ti l dans 

lørdag aften. De to, der måske havde glædet sig mest til 

festen, del tog ikke. Han mødte aldrig sit idol. 

Kom ikke ti l bevidsthed. H an døde på sygehuset to dage 
senere. Æret være hans minde! 

Ud over at være leverandør af bornholmsk musik vovede 

vi os dog nogle gange ud på der dybe vand. Måske kunne 

vi tjene lidt kroner på den forretning. 

Lis og Per var meget populære, og underholdt til fes ter 

på Strandhotel Boderne, på Landevejskroen i Klemensker, 

Hotel H elligdommen og Dyrskuepladsen. Liller og Doc 

Houlind var i Brændesgårdshaven. Vikingarna fra Sverige 

spillede i Aakirkeby-Hallen. Vi tjente ikke - som håbet -

på arrangementerne, men alle løjerne gik til alt held for os 

lige op. 

550 mennesker fandt deres pladser ved de små borde i 

Aakirkeby-Hallen, da vi inviterede til fest med spisning og 
en svingom med bornholmske orkestre. 

De fik del i glaserer skinke, kartoffelsalat og hvad godt 
Nyker Madservice ellers kunne byde på. 

Det bornholmske samfund står midt i en krise, men vi 
må samtidig slå fast, at vi på der folkelige plan må stå sam

men og gøre fælles front. Står vi sammen, og har vi jord
forbindelsen i orden, skal vi nok ra has på krisen, sagde 

festtaleren. 

D er var vist musik for enhver smag. Jørgen Kofoed lag

de for. Senere skiftedes Vanguards, Jack Lauwersens Air

port Band, BirgitZ og Carsten Flemming til at holde dan

selysten ved lige. De bornholmske musikere spillede altid 

gratis for Stemmen og var i høj grad med til at holde liv i 
den. 

For mange blev det en ægteskabelig 
hobby at lave radio. Fora: Henn ing 
Sigvardsen, Bornholms Tidende. 
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I 2002 blev Sccmmcn cildelc selveste Lund P. prisen. 

Trods mandage, regnvejr og evindelig pengemangel send

te radioen. Seks dage om ugen sendte vi fra morgen til 

midnat med kun tre timers pause i løbet af dagen . Når vi 

forlod frekvenserne, overtog Bornholms Kristne N ærra

dio. Tak ti l BKN for et meget godt sam arbejde. De t star

tede dengang, hvor en aftale kunne laves mundtligt, og 

derefter var det bare en aftale. D et har været en stor for

nøjelse at køre parløb med jer. 

Rammerne på den gamle gård begyndte at blive for 

snævre. Efterhånden kom så mange medarbejde re og 

gæster, og det ene hold kunne dårligt nå at pakke færdig, 

før det næste var i gang med at sende. Det blev næsten 

umuligt at redigere og lave reklamer indenfor døgnets 24 

timer. På et tidspunkt var det muligt at Ri udbetalt vore 

opsparede pensioner fra Journalistforbundet. Staten sku l

le bare have de 60 % af det opsparede beløb. D er blev e n 

lille million til skattefar. For det resterende beløb betalte 

vi gæld, og vi købte den gamle købmandsbutik i Øster

lars. 

Her blev der indrettet studier, redigeringsrum samt fæl

lesstue og tekøkken. 

O g her fi k også Bosnisk Radio til huse i lokaler, de r blev 

indretter på 1. sal. 

På det tidspunkt var der kommet mange bosniske flygt

ninge ti l Bornholm, og vi foreslog, ar der blev opretter en 

radio for flygtningene, hvor bosnierne selv kunne formid

le .nyheder og budskaber til deres landsmænd på et sprog, 

de kunne fo rstå, og sende den musik, der var en del af de

res kulturelle baggrund . 
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D et var brandærgerligt at opleve, at mange bornholmske 

lyttere meld re sig ud af Bornholms Stemme, da »de frem

m ede« fik timer i æteren. Også flere af medarbejderne stil

lede sig på bagbenene. M en som i de fleste eventyr har 

historien en lykkelig krølle: D er opstod mange gode ven

skaber mellem de bosniske og de bornholmske medarbej

dere. Venskaber, der for manges vedkommende holder 

den dag i dag. D et var en god oplevelse. 

Jul og nytår var et kapitel for sig I alle de år Bornholms 

Stemme var i luften, holdt vi juleaften og nytårsaften i ra

d ioen. J uleaften blev som regel allerede indledt fra mor

genstunden, for de fleste medarbejdere ville godt lige sige 

god jul til lytterne og sende lidt af deres julemusik. Sådan 

fortsatte hele juleaftensdag. Selve juleaften tog vi os selv af 

- juleevangelier blev læst og julens salmer blev sendt. Ind 

imellem fortalte vi lide om nogle af de oplevelser, vi selv 

kunne huske fra jul år tilbage. D er var mange, der holdt 

jul med Stemmen - mange, der sad alene og gerne ville 

snakke lidt. Og det var der altid tid til på Stemmen. I 

mange år var d er tradi tion for, ar medarbejdere kiggede 

forbi sidst på aftenen - når de havde danset omkring jule

træer hjemme. Så fik de også sagt god jul til lytterne. 

Nytårsaften var en laaaang nat. Vi var altid mange, for 

nytårsaften var fest og farver. 

Et ønskeprogram uden fast slut-tidspunkt. På skift tog 

medarbejderne imod hilsner, på skift sendte man hilsner

ne og på skift sad man ved mikserpulten. D et var også et 

stort arbejde at finde frem til musikken ri l så mange timer. 

Nytårsaften var der mange, der vi lle høre »Tak for alt i det 

gamle år« eller« Sprit på igen«. M en vi skulle jo sørge for er 

varierer progran1, så ofte måtte vi lige have en ekstra snak 

om en anden god melodi. 

Nytårsaften ydede medarbejderne nok en større indsats, 

end de fleste var klar over. 

Men uden mad og drikke ... Inden ønskeprogra.n1met 

rigtig gik i gang var der tradition for, ar Kirsten lavede 

hamburgenyg, m edisterpølse, grønlangkål, brunede kar

tofler m.v. 

Kl. 24 var meget høj tidelig med rådhusklokker, så stu

diet rungede, et glas champagne, »Vær velkom men« - og 

så var der gang i den igen til kl. 4 om morgenen - kun af

brudt af en kop kaffe og godt midnat en portion ål, laks og 

rejer, som en af medarbejderne havde med. 

Vi fik tildelt priser af diverse ugeblade. I Jul med »Ude 

og Hj emme« blev vi beskrevet som »Er lys i de ensommes 

nat« og fik højtideligt overrakt en stor, fyldt julekurv. 

H enny fra Snogebæk havde bl.a. indstiller os og skriver: 

»Når man er gammel og ensom, lukker man op fo r »Stem

men« - og så har man det godt igen.« Annette fra Rønne 

fortæller: »Enlige og ældre har Riet mere indhold i deres 

tilværelse ved at lytte til de lyse frekvenser fra Østerlars.« 



Vi vidste ikke, hvor hårdt det skulle blive, hverken økono

misk eller arbejdsmæssigt, da vi startede. Og vi anede intet 

om, hvilket socialt behov mange bornholmere havde. D et 

var meget trist, men samtidig vidunderligt, at der var no

gen, som havde så meget brug fo r en. 
Vi var et sted, hvor man bare kunne ringe til og snakke. 

Mange følte, at alle der arbejdede på Stemmen, var nogle, 

som man kan betro sig til, fortælle om oplevelser, glæder 

og sorger. Vi fik utroligt mange mennesker - ofte om afte

nen - i telefonen. Ikke fordi de altid ville i radioen. D e 

syntes, de kendte os og ville bare snakke. Og daglige øn

skede mange os: »God nat, sov godt og drøm behageligt. 

T ak fo r i aften.« 

En gang var der også en mand, der var blevet uvenner 

med sin kone. Han ville gøre alt for ar ra hende i godt hu

mør igen. Stemmen ville ra 500 kr., hvis vi i en halv time 

udelukkende ville spille græsk musik. Selvfølgelig gjorde 

vi det. Og betalingen udeblev ikke. I det hele taget var det 

i alle sådanne ti lfælde, at stort set intet program var for 

godt til, at der ikke kwme brydes ind, hvis lytterne havde 

behov for det. 

Det være sig aktualiteter, politistof, efterlysning af en 

vildfaren kat, en sjov historie lige hørt på gaden , en melodi 

og så videre. 

Når det blev sommer, sendte vi i de fleste år direkte radio 
fra dyrskuepladsen i H areløkkerne. Vi havde en aftale med 

Bornholms Landøkonomiske Forening om at transmitte

re dyrskuet fra den gamle (nu nedblæste) scene i den grøn

ne skov. 

Nye stemmer kom til. Der kom et opkald. Fra udlan

det. Studieværten kunne ikke lige finde Kirsten , men skrev 

navn og nummer ned. Kirsten ringede til et mangecifret 

nwnmer og fik et granatchok lige i øret. Hun havde ikke 

tidligere ringet til en krig. 

Opkaldet kom fra den danske militærlejr i Kroatien. 

T elefonpasseren meldte, at han stillede om til overser

genten, der sad - ikke i skyttegraven - men i messen og 

spiste. OS havde fle t en tanke. N u var det jo jul om et par 

måneder. 

Niels Anker Kofoed og Jens K. Brandt, begge væsentlige politikere på landsplan 

som på Bornholm, diskuterer måske den grønne ø som Jens Brandt var initiativ

tager og fortaler for. »Trolden« Erik Trueisen spøger bag ved. 

Soldaterne fra Bornholms Værn ville blive glade for en 

radiohilsen fra dem derhjemme. 

Kunne vi ikke på Stem men optage og sende julehilsner 

på bånd. Sammen med en premierløj tnant lavede han ra

dioudsendelser for kammerater i lejren. At lytte til de kære 

stemmer fra D anmark ved juletid. Det kunne ikke være 

bedre. Og så kunne de jo sende hilsner fra lejren, som vi 

kunne genudsende på Stemmen. Det hele foregik med 

militærpost. - Hjemvendt fra krigszonen genoptog premi

erløjtnanten og oversergenten samarbejdet med Born

holms Stemme. De spillede musik, men bragte også ny

hedsstof af forskellig art, specielt fra den bornholmske 

sportsverden. Premierløjtnanten blev forflyttet, og over

sergenten blev regionsborgmester. 

I sommeren 1998 fik vi en dag uventet besøg. Filmin

struktøren Lotte Svendsen. 

Lotte ville lave en spillefilm. Bornholm var i krise. Fi

skeriet var helt i bund. Når hun kom på besøg på øen i 

Østersøen, stillede hun ind på lokalradioen og undrede 

sig. 

H vordan kunne Stemmen i disse rider, hvor krisen krad

sede, spille så lystig musik, og hvordan kunne studievær

terne lyde så muntre og fornøjede, som om intet var galt. 

D et diskuterede vi meget. Lotte fik stof til en film, og 

Bornholms Stemme blev landskendt. 

Filmen Bornholms Stemme var Lotte Svendsens debut 
som spillefilmsinstruktør. 

Den blev vist i biograferne. Fik pæne anmeldelser. Gen

udsendt flere gange på D R-TV. 
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Bornholms Stemme - lokalradioen - opnåede en vis 
form for berømmelse, mens den endnu var i live. Det er 

ikke alle forundt. Bornholms Stemme e r den eneste lokal

radio nord for Alperne, der os bekendt har lagt navn til en 

spillefi lm. 

I 2002 fik Bornholms Sremme tildelt selveste Lund P. 

prisen. Den er indstiftet i kærlig erindring om Bornholms 

Tidendes legendariske redaktør i Nexø , Svend Lund Pe

dersen. 

Det er helt i Svend Lund Pedersens ånd, når Kirsten og 

Erik Trueisen får Lund P. prisen, hedder de t i begrundel

sen, for de har begge slidt og slæbt og gået gennem ild og 

vand for den lille radiostation i Ø sterla.rs. 

D a loven om lokalradioer blev vedtaget, greb Kirsten og 

Erik T rueisen de nye muligheder. Med deres fælles jour

nalistiske erfaring og ægte folkelighed skabte de Born

holms Stemme på Myrelængen i Østerlarsker og opnåede 

snart en position i det bornholmske mediebillede. I med

gang og modgang har Stemmen været et tempomæssigt, 

musikalsk og redaktionelt alternativ til Regionalen. 

Ud fra enhver synsvinkel er det særdeles påskønnelses

værdigt og helt i Lund P.s arbejdsomme ånd, at Kirsten og 

Erik og øvrige medvirkende har været i stand ti l at opret

holde Stemmen, fastslår priskomiteen. 

Komiteen vil med prisen gerne udtrykke, at stationen 
fortj ener at have mange gode år foran sig og få en sende-

styrke, der er effektiv nok til at dække hele Bornholm - En 

ø, en frekvens. For så bliver der basis for flere radioannon

cer til flere lyttere og dermed økonomisk råderum. 

I 2004 fik jeg en hjerteoperation på Rigshospitalet. Den 
var vellykket, men havde en følgevirkning. Jeg fik en inva

liderende depression . Panikangst ødelagde mit gode hu
mør, min arbejdsglæde og evnen til at kunne have flere 

bolde i luften af gangen. Den 4. december 2005 gik vi i 
luften for sidste gang. Kim Larsen afsluttede med »Om 

lidt er vi borte, om lidt er det forbi. Fik du set det, du ville? 

Fik du hørt din melodi?« 

Der var så dejligt ude på lander. Den gamle firelængede 

bondegård solgte vi ved juletid. Vi regnede med, at salget 
ville kwme indfri den gæld vi havde opsamler. 

Men vi havde gjort regning uden vært. I forrygende sne
storme flyttede vi op i den gamle købmandsbutik i Øster

lars. N issen flyttede med. Vi boede der i godt et år. 
Skat sendte i juli 2007 hele herligheden på rva.ngsauk

non. 

H vis man er født i en andegård, forbliver man, selv om 

man har ligget i et svaneæg, en and. M en lad os pynte lidt 

på historien, det er jo jul, så måske en juleand. 

Den gamle købmandsbutik i Ø srerlars hvor Erik og Kirsten senere Ayrrede hen, er par år inden Skar sarte det hele på tvangsauktion. 
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På togt med Miljøskibet 
GUNNAR THORSON 

Orlogskaprajn Elo Jacobsen, Rønne, der var chef for Miljøskibcr GUNNAR THORSON 28. feb. 2003 - 28. jun. 2007, beret
rer lidt om de opgaver miljøskibet havde i hans chefperiode. Ofre rænker vi ikke så megec på, hvad skiber løser af opgaver. 

Elo Jacobsen. 

H vem var Gunnar Thorson? 
Gunnar Thorson, professor ved Københavns Universitet 

fra 1957 - 1970, har skrevet de grundlæggende lærebøger 

om livet i havene; om mikroorganismers udvikling og ind
flydelse på den økologiske balance. Det er marinbiologer

nes Bibel. 

Miljøskibet GUNNAR THORSON blev bygget på Ør
skov Skibsværft i Frederikshavn i 1981. 

Før GUNNAR THORSON blev bygget bestod bered

skabet indenfor olieforureningsbekæmpelse kun af 2 min

dre Miljøfartøjer METTE MILJØ og MARIE MILJØ og 
to Miljøbåde Miljø 101 og Miljø 102. 

I henhold til internationale konventioner er Danmark 

forpligtet til at have et beredskab, der kan imødegå en 
olieforurening med en vis kapacitet, og det var grundlaget 

for beslutningen om at bygge de 2 store Miljøskibe GUN
NAR THORSON og GUNNAR SEIDENFADEN. 

Miljøskibene har altid været bemandet af personel fra 
Søværnet, men har tidligere været opereret af Miljøstyrel

sen (MJS). 

Den Ol JAN 1996 overgik alle miljøskibene ti l Søværnet, 

og indgik dermed i Flådens tal. MJS havde dog stadig den 

operative styring af miljøskibene og deres indsats, men al 

vedligeholdelse blev nu varetaget og betalt af Søværnets 

Materielkommando. 

Professor G unnar Thorson. 
(" 1906 - t I 97 1) 

Den 01 JAN 2003 overtog Søværnet hele ansvaret for mil

jøindsatsen, og overtog dermed også den operative ledelse 

af alle miljøskibene. 

Miljøskibet GUNNAR THORSON har hjemhavn i 
København, og når det ikke er på sejlads ligger det ved 

Bradbænken på Marinestation København 
For at give et indtryk af hvad Miljøskibet GUNNAR 

THORSON har af opgaver er artiklen delt op i 3 afsnit: 

Miljøskibet GUNNAR THORSON. 
Havundersøgelsesskibet GUNNAR THORSON. 
Orlogsskibet GUNNAR THORSON. 

Miljøskibet GUNNAR THORSON 
GUNNAR THORSONs primære opgave er at bekæmpe 
olieforurening i indre danske farvande, Østersøen og 

Nordsøen. 

Organisation 
GUNNAR THORSON er et af Søværnets 6 miljøskibe, 

som organisatorisk hører til i 1. Eskadre i Frederikshavn. 

Skibene er delt op i 2 Divisioner. 

Miljøskiber GUNN AR THORSONs 

våbenskjold. 

Blasonering: (Beskrivelse) »I guld en 
rød sinisrer skråbjælke med en mod 
deksrer forsku dc sinister sølvscreng 
hvorpå er lage er grønt skjoldhoved , 
med ro svømm ende svaner.« 
Mocivering: (Begrundelse)» De skrår
scillede bjælker er der internarionalc 
anerkendce symbol på skibers civile 
opgaver- ar værne om havec og om de, 
der farer derpå. De svømmende svaner 
er symbol på renheden.«Yåbenskjoldet 
blev approberet af H endes Majestæt 
Dronningen på Fredensborg Slot 24 

SEP 1999. 
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henter, der består af en ramme med et rør, der når det 

sænkes ned på havbunden tager en cylinderformet kerne 

ud af sedimentet. På dækket sigtes mudderet og alle dyr 

fikseres og bringes hjem til laboratoriet hvor de tælles, ve

jes og artsbestemmes. 

(Seniorforsker Jørgen Hansen) 

Danmarks Miljøundersøgelse 
afdeling for Marin Økologi 

METROL-rogt 2003 og 2004. 

Mecan er en aggressiv drivhusgas, som bidrager cil den 

globale opvarmning. D er bliver dannet metan mange see

der - bl.a. når man omsætter gylle til biogas. Men også i 

rismarker og i maverne på køer og f"ar, bliver der lavet me

tan. 

Ec af de seeder, der bliver lavet mest metan, er havbun

den. Her bliver metan producerer dybt nede af fo rskellige 

mikroorganismer. H vis alc det metan, der er i havbunden, 

slap op i atmosfæren, ville vi have et alvorligt problem. 

Mecan er som drivhusgas nemlig tyve gange værre end 

kuldioxid. Men heldigvis er der en naturlig barriere, der 

meget effektivt holder metan nede i havbunden. Oppe fra 

havvandet trænger sulfat ned i havbunden. Og i den zone, 

hvor metan og sulfat mødes, bruger nogle andre mikroor

ganismer sulfatet ti l at nedbryde metan. 

Metrol-projektet arbejder netop med at undersøge den 

proces, der nedbryder metan, og de mikroorganismer, der 

gør det. Den viden, man har på dette område er stadig 

sparsom, men netop i disse år, bliver man hvert år meget 

klogere. T ogtet i Østersøen vil helt sikkert give ny værdi

fuld viden på feltet. 

Enkelte steder trænger metan helt op til havbundens over

flade, og et enkelt sted fandt vi en hel »skorsten«, hvor der 

Miljøskibet GUNNAR THOR
SON på besøg i Rønne marcs 2007. 
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kom gas op af. I hørte sikkert de højrøstede »juhuråb« den 

dag, det skete. Så vidt vi ved, er det fø rste gang, man fin

der sådan et gasudslip i Østersøen. 
(Peter Bondo Christensen, seniorforsker) 

Orlogsskibet GUNNAR THORSON 
Orlogsskibet GUNNAR THORSON udfører opgaver 

for Søværnets Operative Kommando (SOK) i henh old cil 

SOK handlingsprogram. 

GUNNAR THORSON har ca. 110 dage med sejlads om 

året, og af disse er ca. 30 dage sejlads for DMU og andre 

institutioner. GUNNAR THORSON deltager i nationa

le og internationale øvelser indenfor miljø ca. 40 dage, og 

resten, ca. 40 dage, sejler GUNNAR THORSON som 

orlogsskib, og deltager bl.a. i farvandsovetvågning. 

Opgaver for SOK kan være som dykkerplatform, trans

port af tungt gods, lettere isbrydning, farvandsovervåg

ning, søredning, slæbning af skydemål eller specialopgaver 

for Søværnet og andre institutioner. 

På trods af ar GUNNAR THORSO N er bygget som er 

civilt skib, har skibet et militært skrognum mer - A 560 -

og GUNNAR THORSON efterlever alle de sømilitære 

traditioner, som alle andre orlogsskibe. 

I januar måned 2006 var GUNNAR T H ORSON på far

vandsovervågningsopgave ved Bornholms Marinedistrikt, 

da et handelsskib mistede en dækslast bestående af 3 meter 

lange logs. Logsene var til fare for mindre skibe, og især for 

hurtigfærgen VILLUM CLAUSEN, som kunne blive 

svært beskadiger, hvis den med 40 knob sej lede ind i en 

log. Derfor bjærgede GUTH en stor del af de logs der lå 

og d rev udenfor Rønne. 



Et almindeligt bornholmsk chatol, 
med en historie 

Inger Munk er af bornholmske slægrer, - den gren, der ofre rejser ud, men al rid vender ri I bage ril slægrsoen. Underviste på 

Ronne Handelsskole/Bornholms Erhvervsskole i årene 1974-82 og var i årene 1982-88 ansat ved Bornholms Tidende som 
lokalredaktør i Svaneke. Er bosat i Spanien, men 1ilbringer hverr :ir sommeren på Bornholm. Her forsøger hun ar afsløre nogle 

af de historier, der gamle familie-charol gemmer p5. 

Inger Munk. 

Nogle år efter ar jeg havde mødr min mand, Frede Munk, 

døde en gammel faster, som jeg aldrig havde mødt. Hun 

var den længstlevende af Fredes fars søskende, og med 

hendes bortgang blev de sidste ejendele fra hjemmet for

d elt blandt de efterladte. Deriblandt er srorc egetræscha

tol, som en dag ankom til Fredes sommerhus på Balka. I 

førs te omgang gjorde vi plads ri l det i uclhuser, men snart 

ommøblerede vi stuen, således ar chatoller overtog bog

reolens plads, og bøgerne forvistes ti l loftsetagen. 

Familien på Rågeskovsgård 
Imidlertid viste der sig, ar der var et charol med historie. 

Fredes oldefar, Anders M arcussen Munk, var ligesom 

dennes mor (Fredes tipoldemor), Bodil Kirstine Hansdat

ter, født på Rågeskovsgård i lbsker. Anders Munk var født 

i 1811, og giftede sig i 1836 med en datter fra Bækkegård 

i lbsker, Bodil Kirstine Perersdarrer Munch, født 1817, og 

sammen fik de 13 børn, 6 sønner og 7 dørre. Imidlertid 

mistede de 3 søn ner og en datter inden disse var fyldt 5 år, 

alle født i l 840erne. Der var dermed 6 døtre og 3 sønner, 

der nåede en voksen alder. Den ældste var født i 1837, og 

den yngsre i 1860. Mindre end et år efter den sidste fødsel , 

nemlig den J l. april 1861 døde Bodil Kirstine af kronisk 

sygdom i underlivet, og Anders Munk blev alene med 

børneflokken. 

En færdselsulykke i 1876 
Anders M unk havde ikke ord for ar være en god land
mand, og da han blev enkemand tog han sig stadig mindre 

af gårdens drift, og der blev den næstyngste søn, Jens, der 

mårre gøre der. 

Anders Munk kom imidlertid ulykkeligt af dage, idet 

han døde den 23.04. 1876 efter løbskkørsel ved havnen i 

Svaneke. 

Chato llet, som Andreas Munk fi k fra sir barndomshjem. Der er er senempi

re-charol fra perioden 1830-1850, udforr i egetræ i Chr. Vlll sril med buede 

skuffer, overskabe og låg. C hatoller er sandsynligvis bygger af en bornholmsk 

møbelsnedker. 
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I Bornholms Avis tirsdag den 25. april 1876 kunne m an 

læse ovenstående notits: 

En tilsvarende notits var ae læse i Bornholms T idende. 

Anders Munks barnebarn, Gerda Munk, Strøby, skriver i 

1954 om bedstefaderens død; »28.april 1876 kørte Bedste
fader hjemmefra til Svaneke med sine 2 Sønner, jens og An
dreas (Fader). En stejl Bakke i Svaneke fik Hestene til at løbe 
løbsk (Seletøjet var ikke rigtig spændt siger Overleveringen); 
Man skaf have ymtet noget om Hestene for Turen hvortil den 
ældste Søn svarer noget; der siges at Fader havde A1men om 
Bedstefader for om mulig at beskytte ham. Det store hundred
aarige Morbærtræ i Hotel Østersøens Have lagde de Bedstefa
der hen under og der døde han. - Brodrene kom hjem med 
ham i en Kiste, -«. 
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Ulykkestilfælde. I Søndags Morges hændte det beklagelige Ulykkestilfælde, 
at Gaardmand A. Munch fra Rogeskovsgaard i Ibsker blev dræbt ved at Hestene 
lob løbsk og væltede Vognen ved Svaneke Havn. 

D esværre skriver Gerda ikke noget om hvilket ærinde, 

man havde i Svaneke denne fatale søndag morgen. 
Anders Munk blev begraver den 28. april, og hans grav

sten står på Ibs ki rkegård på familiegravsredet for Råge
skovsgård. Morbærtræet stod stadigvæk i hotel Ø stersøens 

have indtil for ra år siden. 

Medgift 
På den tid var der i de gode kredse almindelige, at der skul

le være en medgift i form af fyldte brudekister og lignen
de. I et dokument dateret 10. august 1836, far Anders 

Munk skøde på Rågeskovsgård af sin far, Marcus H ansen 
Munk. H eraf kan man læse: »Køber (Anders Munk) betaler 
200 rgd til hver af mine ugifte dotre 6 med 1200 rgd De to 
giftede fl.1' hver 50 rgd. Når de 6 ugifte bliver giftede eller bli
ver 20 år, skaf de have en seng med tilbehør til en værdi af50 
rgd, - en god brugelig egevæv, - en spindestof og rok, samt en 
dragkiste til en værdi af 18 rgd. « Kore tid efrer, den 29 . ok
tober, døde Marcus Munk. D e 6 ugifte døtre blev alle gift, 

og har givetvis alle flet deres medgift. D esværre er der ori
ginale skøde meget urydeligr og uegnet til at bringe et bil

lede af. 

Chatoller og dragkister 
Kort rid efter gårdkøber, den 2 1. oktober 1836, gifter An

ders Munk sig som tidligere nævne med Bodil Ki rstine 

Munch. 

D eres børn bliver alle gifr, og ligesom Anders Munks seks 

søstre hver har faer en pæn medgift, bestemmer han, ae 

hans egne seks døtre skal have en dragkiste, - og de tre søn

ner er chatol. Disse skulle så for chatollernesvedkommen-

P:i Anders Munks gravsten kan læses: 

HER HVl LER 
ANDERS MUNK 
ED. 17. OKTOBER 181 1 
D.D. 28. APRJL 1876 
OG HUSTRU 
BODIL KIRSTINE MUNK 
F. 4. OKTOBER 1817 
D. l l. APRJL 1861 
LEVEDE I ÆGTESKAB I 24!/2 AAR OG BLEVE FORÆLDRE TIL 
13 BØRN, HVORAF DE 4 ERE FORUDGANGNE MEDENS DE 
9 EFfERLEVENDE MINDES EN KÆRLIG FADER OG MODER 
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de gå i arv til den ældste søn, og det er et af disse chatoller, 

der i dag optager en pæn del af vores sommerhusstue. 

G årddronte og mejeriejer 
Som den yngste søn på Rågeskovsgård var Andreas Peter 

M unk gårddroncijn, og skulle efter tidens skik overtage 

gården efter faderen. Imidlertid var han kun 19 år, da fa
deren døde, og for ung til at overtage gården. H an uddan

nede sig til mejerist, og startede et mejeri i Kyse på Sjæl
land med en af sine søstre, Bolette, som mejerske. Men da 

andelsforeningerne overtog de private mejerier vendte de 
begge tilbage til øen, og i 1892 giftede Andreas Munk sig 

med Albertine Karol ine Christine Pedersen (kaldet Karo

line). H an købte en avlsbrugerejendom i Strøby, hvor han 

og Karoline stiftede familie. De fi k 3 døtre, Gerda, Bodil 
og Karen, og en søn, Ejnar M unk, født i 1895. Ej nar 

M unk giftede sig i 1937 med Asta H ansen, hvor de købte 
Nørremølle i Nexø, som blev drevet som landbrug, - møl

len var for længst revet ned. De fik 2 børn, Else (1937) og 
Frede (1940) . 

Familien i Strøby 
U d fra ovenstående skulle der være nemt at følge chatol
lets vandring igennem generationerne, fra ældste søn til 

ældste søn, - men nej, så nemt skulle det ikke være. An

d reas Munk døde i 1905, og Karoline i 1950. Som enke 

d rev hun ejendommen videre. - Ejnar hjalp indtil 1937, 

En ældre udskrift af skøder, daterer den 10. August 1836, hvor Marcus Hansen 
Munk kort før sin død overdrager R5geskovsgård ril søn nen, Anders Munk. 

da han giftede sig, hvorefter der blev ansat en medhjælper, 

der sammen med den yngste datter, Karen M unk, drev 

ejendommen. Senere købte Karen Mun k både barndoms

hjemmet og en naboejendom, som kaldtes Trommers, ef

ter fan1ilien Trommer, som havde boet der tidligere. Efter 
nogle år væk fra øen vendte den ældste datter, Gerda, til

bage til barndomshjemmet, og søstrene drev i nogle år 

landbruget sammen. Gerda døde i 1965, og ejendommen 

blev solgt. Forinden var Karen flyttet til et hus - og senere 
Abo i Aakirkeby, hvor hun døde sidst i 90erne. Den tredje 

søster, Bodil, havde giftet sig og flyttede til Sønderjylland, 
og er ligeledes død. 

Chatollet samler minder 

Det tunge og allerede gamle egecræschatol, som vel egent
lig skulle tilkomme Ejnar M unk i 1937, da han giftede 

sig, eller i 1950 efter moderens død, nåede ald rig til Nør
remølle. H ans ugifte søstre mente, at det stod så godt, 

hvor det stod, altså i Strøby, men da Karen Munk senere 

flyttede til Abo, flyttede chatollet dog med. Og først ved 

hendes død sidst i l 990erne kom det igen i mandebesid

delse. Ejnar Munk døde i 1961, så det blev sønnen Frede, 

der blev den nye indehaver. 

C hatollet var på dette tidspunkt ikke tømt, og indeholdt 

bl.a. en del ganske interessante dokumenter fra Andreas 

Munks tid på Sjælland og senere på Bornholm. Desuden 

mange minder, som har samlet sig i dets indre igennem 

tiderne i fo rm af korrespondance, fotografier og avisud

klip, lykønskningstelegrammer og takkekort, begravelses

hæfter og meget andet, som man gemmer, når man har et 

rummeligt skuffemøbel at lægge det i. Og det er nok årsa

gen til, at søstrene havde svært ved at skille sig af med det 
gamle chatol. 

Andreas Munk, 1857- 1905 

Bi lleder er taget i 1880erne i den periode, 

da Andreas Munk d rev sir private mejeri 

i Kyse på Sjælland. I 1889 vendte han 

hjem ril fodeoen, og købte en avlsbruger· 

ejendom i Strøby i Aaker. 
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Dage før jul- for65Aarsiden - 1878 

Pensionerer fuldmæg1igJens Hald i Aakirkeby har graver en gammel arcikel frem, hvor hans farbroder, fhv. skoleinspekrnr i 
Frederikshavn Hansenius Andreas Hald (I 87 1-1959) har beskrevet juleforberedelserne på Stensebygård i Bodilsker. Artiklen 
blev bragt i Frederikshavns Avis i 1943. Hald beskriver detaljerigt om de mangeartede gøremål som en syvårig dreng oplevede 
dem, der førsre år med juletræ i hjemmet, i 1878. 

H.A.Hald. 

Julen 1878 var en usædvanlig Jul for mig. For nok havde 

jeg ser er Julet ræ i Skolen, et start eec, men et lille Juletræ 

hjemme, Juleaften, det havde jeg ald rig oplevet. Jeg havde 

blor hørt Tale om er saadant! O g nu havde min Far, et Par 

Aar efter min Mors Død, giftet sig paany, og min ny Bed

stefar boede paa en Gaard, hvorti l der hørte Skov, oveni

køber Skov med unge Gramræer. Og denne Gaard laa 

kun 7 km fra Fars Gaard! 

En god Uges Tid før Juleaften fik jeg Lov til at aflægge 

denne Bedstefar Qens Kofoed H ansen, Sortegård, Aaker) 

er Besøg. Foruden at se, hvordan han havde det, havde jeg 

der bestem re Ærinde at bede ham om jeg maatte faa et J u

lerræ med mig hjem. Nacurligvis skulde Træet ikke være 

for alrfor lille. Men paa Hjemvejen blev jeg m eget træt. 

Der var fo r sron! H ver Gang jeg maatte sraa stille og hvile 

mig, hjalp der alligevel godt at tænke paa, hvor smukt 

Træer vi lde blive J uleafren , naar der stad pynrer med 

rændre Lys! 

Da jeg i Skumringen kom hjem, blev Træet s tral<s stillet 

ud paa Loen, med »Foden« i en Bøtte med Sand i. D er 

srod det lodret, og der saa helr levende ud! 

Vi havde saa rravlr i Dagene Ugen før Jul. I ledige Stun

der saa jeg dog ril mi t Juletræ. J eg var begyndt at grunde 

over, hvo rdan man kunde faa Lys til at sidde fas t paa Gre

nene. D en Gang kendte man ikke Lyseholdere, og man 

var ikke engang begyndt at købe Julelys af Stearin! 

Der støbes Lys 

Dagen efter skulde der i mit Hjem støbes Tællelys. To 

Støbeforme havde vi - den Slags skal man nu paa Muse

um for ar se! To Lys kunde der samridig støbes i hver af 

Formene. Farmor havde forud spundet Blaargarnsvæger; 

nu blev disse Væger strammer ud inde i Formene. Paa 

Komfuret srod en G ryde med Brænde-Ild under; med er 

Krus hentede man smeltet T ælle fra Gryden og hældte 

Tælle i Fo rmene, saa de blev hel t fyldte. Ud i Kulden med 

Formene, saa Tællen hurtigt kunde størkne, og de fas te 

Lys, med Væge i Midten, kunde hales op! N ye Væger 
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strammedes ud i Formene, mere smeltet Tælle hældtes i 

- der skulde mange Lys til de lange Aftener i Julen! Gan

ske vist var man begyndt med at anskaffe sig smaa Petro

leumslamper; Tranlamperne var afskaffede. Men Lys skul

de der til i Julen; garn mel Skik og Brug fordrede derre! 

Grovtspundne Væger, som Farmor som ung havde lavet 

ri! Tranlamper, havde vi ogsaa Brug for. De dyppedes ned 

i den smeltede Tælle, løftedes op, og mens Tællen var ved 

ar størkne omkring Vægen, lagdes den nederste Del af 
Vægen langsomt i pæn Spiral nede i en Skaal, som havde 

en Meralrraadsopstander. Den øverste Ende af Vægen 

hold tes oppe af Opstanderen, som øverst endte med en 

lille snæver Ring. Var T ællen helt størlmet, skrabede man 

lidt Væge fri oven over. Vi kaldte disse Lys for »Løbelys«, 

fordi man jævnlig flyttede rundt med dem under Køkken

arbejdet. »M eget bedre Lys end Tranlamper«, sagde Far

mor! 

Naar Tællen efrerhaanden brændte væk, maatte vi ret 

ofre hive op i Vægen fra Spiralvindingerne. Og blev der 

for langt Stykke forkullet Væge (Tane), klippede man Ta

nen af med Sal<s. Vi havde jo ogsaa de fine »Lysesal<se« ti l 

at klippe Tanen væk i Tællelysene, naar disse brændte i de 

fine Messingstager! 

Hvor var jeg spændt paa ar faa passende Lys til vort Ju

letræ! Helst lange, saa de kunde brænde længe. M en Sted

moder, som jeg nu kaldte Mor, m ente, at Lysene maatte 

være korte, for ar de let kunde fæstes ti l Juletræers Grene. 

Et helt Tællelys blev med Kniv delt i 3-4 lige lange Styk

ker. Jeg pudsede dem til, saa Vægen stalc frem i den ene 

Ende, parat til at tændes Juleaften. Far gav mig Metalrraad 

til Lyseholdere: Om en kort Stok, med samme Tværmaal 

som Lysene, skulde jeg rulle smaa Spiraler og file den ene 

Meraltraadsende spidst ri!, saa Spiralen kunde fæstes paa 

en G ren af J ulerræet. Alt var saa spændende! Men meget 

andet skulde gøres, inden Juleaften var inde! 

Til Byen paa Juleindkøb 
Min Far og Mo r skulde køre ril Byen og gøre der store 



Indkøb ti l Slagtning og Bagning. En lang Huskeseddel 

havde Mor lavet! D et var ikke blot de store T ing som 

Klipfisk og G1yn til Risengrøden Juleaften og Honning og 

Brændevin, men ogsaa de mindre som Krydderier og 

Kommenskringler til Fyld i Gaasen, som skulde spises J u

ledag. Jeg og min lidt yngre Broder skulde med til Byen. 

Vi skulde nemlig fotograferes i vort nye Tøj , som Faster 

lige havde syet færdig af H vergarnstøj , som Mor selv hav

de vævet! Jo, Farmor, Faster, Morfar, foruden Onkler og 

Tanter skulde i Julen kunne se, hvor store og pæne vi var 

blevet! 

Og F iskerne i Byen havde fisket saa overdaadigt mange 

Laks, saa vi for en Slik fik et Par store Laks med hjem og 

Laksemad de første Dage efter! 

Skomageren med sin Svend kunde denne Gang først faa 

Tid til at komme efter Jul. Det havde ellers været en stor 

Oplevelse for os Drenge forud fo r sidste Jul , da Skomage

ren satte sig til Rette i vor Dagligstue ved sit medbragte 

lave Skomagerbord med alle sine interessante Redskaber 

opdiskede, Sko, Tøfler, Skaftestøvler og Seletøj blev repa

reret, og ogsaa nyt Fodtøj blev udfærdiget efter forud Ma

alragning. Og Overlæder lavet ril de »franske« Træsko, 

som Træskomanden om Efteraarer havde sraaet og lavet i 

vort »Huggehus«. Far leverede godt tørret Elletræ til Træ

skomandens Arbejder, ligeledes der meste af det 

Læder, Skomageren skulde bruge. Far sendte nemlig 

Skind og Huder fra de hjemmeslagrede Kreaturer ti l Gar

veren samt Egebark til Garvningen. Og saa fik vi fra Gar

veren det Læder, som skulde bruges. 

Faderen, gårdejer Jem Peter Hald 
med sin nye kone Dorrea Hansen på 
trappen ti l Ravnsgård i Aakcr, hvor
til de Ayrcede i 1884. Til venstre står 
deres yngste søn Christian Rudolf 
Hald (1893- 1925). På trappen står 
H .A. Halds ældste søn Erling Gun
nar Hald (l 906-74). Til højre scår 
forse »husets unge pige« Sophie 
Nielsen og yderst parrets ældste søn 
Jens Kofoed Hald ( 1883- 1937) der 
senere ovcrmg Ravnsgård og blev fa r 
cil Jens Hald, som fu.ndc farbrode
rens arrikel frem. Privateje. 

Store Juleforberedelser 
Naturligvis var Storvasken ril Side længe før Jul , og det 

havde været strengt Arbejde fo r Gaardens Kvinder. Blaar

garns- og Brugarnslærred skulde beh andles med Banke

tærskel paa Vaskebænk eller »Bankeskrik«, og der skulde 

rigeligt med Skyllevand til. Derfor blev Vasketøjet i mildt 

Vejr kørt til Stranden ved Balka, ellers til en Dam i Nær

heden af Gaarden. D erefter blev der skyllede Tøj tørret og 

manglet; Stenrulle havde man ikke d en Gang, langt min

dre Rulle(maskine). Man brugte »M a ngeltøj«. Der var 

Armtty k og Kropvægt paa M anglebrættet, som glanede 

Rulletøjet i de Tider! 

Før Julebagningen kom Slagen ing. Først en Gris og ofte 

et ældre Faar el ler Vædderen; Gæs og Ænder gerne Dagen 

før Bagedagen. Grisen var meget større end en nutids Slag

tegris, ca. 400 Pund! Maanen havde dengang ikke blot 

Indflydelse paa Vejret, men ogsaa - p aa Flæsket: E n G ris 

skulde rertelig slagtes efter Ny, ved tiltagende Maane. Blev 

det efter Sidstekvarter, hen imod Nymaane, vilde Flæsk 

under sal tning skrumpe sammen, m ens det ellers mod 

Fuldmaane beholdt Rum fa nget, ja endog udvidede sig 

lidt! Slagteren kunde saaledes under gunstigste Slagtetid 

være stærkt optaget, saa Far selv maatte foretage Slagtnin

gen, hvad han ellers ikke hold t af. 

En G riseslagtning begyndte tid lig om Morgenen. Vi 

Drenge vaagnede under Grisens frygtel ige H yl. Føde ma

arte Grisen jo ikke faa den forudgaaende D ag, saa den var 

allerede før den blev haler ind til Stokken i Køl<lm1er 

yderst fornærmet. Først naar G risen rav, vovede jeg mig 
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ind i Køkkenet, og der laa stille og død det Dyr, som jeg 
mange Gange havde været med til at fodre, med Nælde

H akkelse iblandet Køkkenaffald og Sk.raa! Dens varme 
Blod stod paa Gulvet i en Gryde, hvor forud var kommet 

tørre Bygg1yn og lidt Salt, og Mor rørte stadig rund t i 
Gryden, for at Blodet ikke under afkølingen skulde klum

pe sammen eller »levre«. Skoldes skulde nu Grisen, og 
Skoldevandet i den store Balje maatte ikke være koghedt, 

ellers vi lde ikke Børsterne gaa af, og Sværen mistede sin 

lyserøde Farve. Først den ene og saa den anden Ende af 
Grisen blev dyppet ned i Skoldevandet, og saa snart Bør

sterne sad løse, skrabedes alt Toet af. 

Julegrisen parteres 
Saa begyndte Parteringen. H ovedet, som skulde bruges til 

Sylte, blev skaaret af, saa et Stykke af Halsen og et Stykke, 

hvor B1ystbenet fulgte med. Hjerte og Lunge toges ud og 

lagdes i Vand. Bugen blev skaaret op, alle Indvoldene lod 
man vælde ud i et langt T rætrug, og Isteret pilledes fra 

Tarmene. Isterh inderne blev omhyggeligt trukket af, for 

de skulde syes sammen og bruges til Pølseskind. Selve Iste

ret snittedes, kom i Gryde, smeltedes, tilsattes ristet Løg 

og Krydderier, og tilsidst hældtes det paa Krukker. Tar

mene blev vendt, gjort rene og lagt i Vand sammen med 

Løgstilke, saa det ramme og sure fra Ta.rmkirtlerne kunde 

trækkes ud. 
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Vi hører om skomageren, der kom før julen 1877 og skulle reparere fodrøj og 

sdecoj same sy nyt fodeøj. »Dee havde ellers væree en scor Oplevelse for os D ren

ge forud for sidsee Jul«. 

Her ses en skomager Peeer Rasmus Elleby med sin svend og lærling foreviget 
hos fotograf Karen Sørensen i Allinge o. l 900? Han sidder med sin syklemme, 

hvor læderet holdes fasr mellem benene, når der arbejdes. Bornholms Museums 

billedarkiv. 

H akkemaskine fandtes ikke; vor Karl brugte Hakkekni
ven. Lunge, Hjerte og Nyrer blev hakker sammen og fjæ
let i Pølseskind til »Lungepølse«. Ligeledes blev magen 
Flæsk hakket til Medisterpølserne, lavet af Tyndtarmen; 

en Del af denne blev dog brugt til »Hvidepølse« (Risen
grød med Rosiner og Puddersukker i). Blodet, med tilsat 

Byggryn, Rosiner og Kiydderier, blev fj æler i Tyktarms
skindet; det blev til de rigtige »Sortepølser«. 

D e kogte Pølser kom først paa Middagsbordet næste 

Dag. Isteret blev nemlig smeltet i en stor Gryde og hældt i 

Krukken, og de usmeltelige Isterrester, blandet med 

iruskaarne sure Æbler, Rugbrødsrerninger o.m. , kom efter 

Stegning paa Pande ind paa Aftensbordet som »Fedtegre

ver«. 

D en helt rensede Gris blev derefter hængt op til Afsva
ling til dagen efter, hvorefter den blev skaaret i bestemte 

Stykker. Med Und ragelse af Fødderne og et enkelt Stykke 

Flæsk til Steg gik det hele i Saltekarrene. 

Ret høj t oppe i vor Skorsten, hvor Røgen sam ledes fra 

Komfurerne, Murkedlen og fra Dagligstuens Bilægger

ovn, var der anbragt flere vandrette Stænger. Korte Kæ

der, der endte med Kroge, var fastgjort til Stængerne. Ef

ter nogle Dages Forbøb hentedes saa fra Saltkarret de til 

Røgning særlig egnede Stykker, f.eks. skinkerne. Ogsaa 

Stykker af fint skært Flæsk blev røger. Det var sjældent, 

der i m it H jem blev gjort Indkøb af fersk Flæsk hos Slag

teren. Naturl igvis slagtedes der i Aarets Løb flere Gange, 

naar der var Kreaturer, som egnede sig til Slagtning, eller 

de t nedsaltede eller røgede var ved at slippe op. 

Julebrygning 
Før Bagning fandt Sted, havde vi brygget Juleøl og »Drik
ke« (tyndt Øl). Til bagning baade af Rugbrød, Hvedebrød 

og Sigtebrød skuld e bruges Gær; det fik vi efter B1ygning 

- vi købte ikke Pressegær den Gang! 

Paa Loftet havde Far gerne en Sæk Malt staaende ved 

Siden af H aandkværnen. Malt hentede han fra Bryggeriet 

i Nexø mod i Stedet at levere en lidt større Vægt 6-radet 

Byg. Det var et rræls Arbejde at dreje Haandkværnen, naar 
der skulde males 2 skpr. Malt! En Aarrække var jeg altid 

den, som drejede Kværnen sammen med en Voksen. 



B1yggers havde vi ikke. Men i Køkkenet paa en høj 
Tremmebænk stilledes Risrekarret, en stor T ræbalje med 

Taphul til Tapstaven i den ene Side af Karrets Bund. Tap

sraven kunde drejes fast i Huller og løsnes igen, naar »Ur

ten« skulde rinde ud i den nedenunder anbragte Ø lbalje. 

Paa Bunden i Risrekarret lagdes et tæt Lag ren Rughalm, 

som holdtes nede ved Hjælp af et Par flade rene Sten. 

I en Træbalje (»Malckarret«) kom man det malede Malt, 

hedt Vand blev hælde over, og jeg blev sat ci l ar røre runde 

med en Stav, saa Maltet kunde blive gode udblødt. D ee 

cog sin Tid, inden der opblødte Male maarre hældes op i 

Ristekarrec; der blev tilsat afkogt Humle, og hede Vand 

blev flere Gange hældt paa. Efter et Par Timers Tid kunde 

saa Tapscaven løsnes, saa »Urten« som en klarbrun Væd

ske rislede ned i Ølbaljen. 

Var Ølbaljen løber omtrent fuld, hentedes en Gærkruk

ke fra sidste Brygning, og vi sacce Urten »i Gæring«. Lunt 

og gode indpakker stod saa Urten cil næste Dag. Glad var 

m an, om Gæringen var lykl<edes godt, saa man havde faaer 

gode J uleøl! 

Et godt renset Ølanker blev sat frem. Forsigtigt østes 
Ø llet op i Tragten, som var anbragt i Ankerets Spundshul. 

Der gjaldr om ikke ar faa den Gær, som havde bundfælder 

sig i Ø lbaljen, slemmer op i det klare Ø l! Ølankeret blev 

t ilspundsec og sat i kølig Kælder; først Juleaften tappede 

man Øl fra Ankeret. Fra Bunden i Ø lbaljen tog man fin 

Gær til Hvede- og Sigrebrødsdejgen same fyldte Gærkruk

ken med Gær til næste Brygning af »Drikke«. Efter Bryg

n ingen af]uleøllet foretog vi naturligvis ogsaa Brygning af 

Drikke. Ristekarret blev brugt uden Rensning og Halm-

•Narurligvis var Storvasken cil Side 
længe for Jul, og det have været et 
strenge Arbejde for Gaardens Kvin
der•. Der blev bruge bankerne og 
der skulle rigeligt med skyllevand 
cil. •Derfor blev Vasketøjet i mi lde 
Vejr kørt til Stranden ved Balka«. 
Her ses rre kvinder på suanden 
mellem Sorrhac og Hvideodde som 
skyller tøjet i havet og banker det 
med banketærskel på en •Banke 
skrik•. Ukendt fotograf, Bornholms 
Museums billedarkiv. 

skifte; men i Maltkarrer kom mindre Vægr Malt, og vi 

brugte Malurt i Seedet for Humle. Gæren, som var bund

fælder efter sidste Brygning, blev benyttet til Rugbrøds

dejgen. 

Saa slagtes Gaasen 

Vi skulde gerne forberede Stegning af 4-5 Gæs og fuldt saa 

mange Æ nder til Jul. Rigel ige skulde der være, saa der 

kunde foræres en Sceg til Nabolagets Folk eller Slægtnin

ge, som ikke havde Gaas eller And . Dagen før Bagedagen 

blev de slagtede. Der forgik paa den M aade, ae Far førte 

Spidsen af sin Kniv ind paa et bestemt Seed af Nakken paa 

Gaasen , som stral<s efter daanede og blev slatten. Ikke saa 

lide Blod løb der fra saadan et Saar; det blev omhyggelig 

samler fra alle Dyrene, tilsat Gryn, Rosiner og smaa Flæ

skecerninger. Pølseskindet cil Gaasepølser var alle de fede 

Halsskind; de kogte Gaasepølser var særlig lækre og blev 

Slagtedagen serveret til »Unjerna« (Maalcid ved 5-Tiden, 

Em.). 

Alle Gaardens Folk var med i Dagligstuen og hjalp med 
Fjerplukningen (Ruskningen). Der yderste Led af Vinger

ne med de lange Svingfjer blev skaret af for ar kunne bru

ges som »Fjervinger« (Scøvkosce) . De store Fjer, Sving- og 

Sryrefj erene, kom i een Balje, de mindre Fjer i en anden, 

og de inderst paa Kroppen siddende Dun i en Spaankurv. 

Fjerene kom i Sække eller gamle Vaar og gik ligesom Fjer

vingerne til Tørring paa Lofter nær varm Skorsten. Hvert 

Dyr skulde plukkes pænt, Skindet m aarte være uden Saar! 

Saa blev Kroppene sviede, pillede, skaarne op og alt der 

e 
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gode Fedt snittet og smeltet; blandet med lidt smeltet Svi

nefedt hældt i særlige smaa Kruk.ker. 

Fylden lavedes til. Mit Arbejde var bl.a. i vor Morter at 

støde til Pulver hel Kardemomme, hel Kanelbark o.a. Den 

bornholmske Fyld lavedes den Gang som nu af Svedsker, 

Æbler, Rosiner, ituskaarne Kommenskringler overhældt 

med Sødmælk, Puddersukker og Kardemomme. Ingen 

anden Fyld har efter min smag kunnet m aale sig med den
ne. - Af mindst to Gæs, undertiden 4, blev Brysterne ska

aret ud og lecsaltede hængt til Røgning. Røget Gaasebryst 
var i Vinterens Løb fi neste Paalæg paa Gæste- og Hellig

dage. 
To brystløse Gæs syedes altid sammen. - V i Drenge fry

dede os over en stegt Gaas med 4 Laar og 4 V inger, og be

vares vel, saa megen Fyld der var i en saadan Gaas! 

Ovnen gøres klar 
Ovnhedning til Bagningen begyndte Kl. 4. Mi t Arbejde 

var, i bælende Mørke, at hente hugget Tjørn eller Slaaen 

fra Stal<.ke udenfor vestre Længe. Det fartede bedst, naar 

man i St. for at bruge Vidjekurv bar Brændet ind med 
Favnen fuld, men ubehageligt, naar Vejret var vaadt og 

Tornene stak! Far hedede O vn, og han begyndte med tør 

Lyng for at faa T rækket godt i Gang. Som der knitrede! 

Ilden i Ovnen skulde holdes ved den ene Side af Gangen, 

og der skulde passes godt paa at faa de inderste Hjørner 

med i Ophedningen. Naar Ovnbw1den gnistrede ved at 

56 Jul på Bornholm 

Dagen for Bagedagen skulle der slagtes gæs og ænder. »Alle Gaardens Folk var 

med i Dagligstuen og hjalp med Fjerplukningen (Ruskningen)«. Her ses en 
ældre kone der klare ruskningen alene. Hun sidder ved en bilæggerovn og et 

gammelt bord med lysestage og kop. Billedet er nok opstillet til ære fo r fotograf 
V. M yhre, Svaneke, der har skrevet eneret på billeder. Born11olms Museums bil

ledarkiv. 

Ildrageren blev raget hen over den, og naar Soden paa 

Ovnhvælvingen brændte bort (»Ovnen lysbrændt«!) ja, 

saa var Ovnene rede til at tage imod og blev fejet ren med 

kosten, som for ikke at antændes maatte være af grønne 
Enekviste, ligesom Ildrageren var af friskgrønt T ræ. - D et 

ene Brød efter det andet eller Lerfade (»Stegesøer«) med 
Gæs eller Æ nder blev hastigt føn ind i Ovnen med 

Ovnskodden (T ræskovl, hvor Skafr og Blad laa i samme 
Plan) , ti l hele Ovnbunden var tæt dækket. Ovndøren 

(»Fjælen«) lukkedes hurtige, og alle Smaaaabninger kline

des tætte med Ler. 

To Bagninger havde vi altid, men Ophedningen anden 

Gang gik ret hurtigt. 

Var Rugen, som anbragtes paa den luneste Del af Loftet 
over Dagligswen, godt tør, før den kom til Maling paa 

Møllen, var Rugmelet som Regel fine og let at lægge D ejg 
af. Melet blev Aftenen før bagedagen udrørt i lunket Vand 

og D ejgen æltet med Knoerne i et langt Dejtrug, og fra 

Gærkrukken blev tilsat Gær. Dejgtruget stod om Natten 

ved Siden af den varme Bilæggerovn, og D ejgen dækkedes 
først med et Stykke rent Lærred og derefter med en Dyne, 

for at den kunde blive tilstrækkelig hævet. 

Om Morgenen blev der æltet tørt Mel i Dejgen, til den 

blev passende stiv, og aner hævede den. Gik det ikke liv

ligt nok som Følge af, at Dejgen var blevet lidt for meget 

afkølet, havde man varme Scene parat til at lægge ned dybt 

i D ejgen. Brødene blev saa formede paa Dagligstuebordet 

og lagr paa Stole og Bænke, inden de skulde i Ovnen, og 

umiddelbart før blev de »smuw < med Øl, saa Skorpen blev 

glat og glinsende. 3 Timer var Rugbrødene i Ovnen; efter 

Bagningen blev de lagt til Afsvaling paa en Seng, med 
Blankskorpen nedad. 

Saa saare Rugbrødene var sat ind i Ovnen, og maaske 

sammen med nogle Stegefade, blev Dejgen til H vedebrød 

og Sigtebrød lagt og tilsat Ølgær. T il Hvedebrødsdejgen 

blev anvendt Sødmælk; Rosiner og stødte Krydderier blev 

iblandet. Brødenes Overside blev glattet med udrørte Æg

geblommer. AfHvedebrødsdejg blev ogsaa lavet to »Kage
koner« til os Drenge - en stor Begivenhed! H vedebrødene 

blev rager ud efter 1 T imes Bagning og hurtigt blev Sigte-



brødene føre ind; de kunde nøjes med to Timer, mens Sre

gene skulde have tre. 

Forlængst var G risehoveder kogt, Kød og Flæsk piller af 
Kranier og lavet til Sylte, et Par Fade, godt med Sky (»Dar

relse«) . 

Hvis Faar var blevet slagtet, var der Rullepølserne, som 

havde Mors største Interesse. Før Slagtningen blev Faaret 

klipper, og U lden vasker og tørret; men Karrning og Spin

ding af Ulden til Garn blev udsat ril efter Julen. Karter, 

Hasper og Rokke var sat paa Lofter hele Julen. 

Juleaftensdag var den travle Stund 
Juleaftensdag var særlig travl; da blev der af alle arbejder 

næsten i en Køre lige til Aften. I Sengene kom frisk H alm, 

efter at den gamle, næsten hakkelselignende, var fjernet, 

og Sengesteder fejer og vasker. Ligeledes fejedes og vaske

des Gulvene og rene Sand blev paasrrøet. Mens vi paa 

Hverdage beholdt Træskoene paa inde i Stuen, gik vi Ju

leaften og i Juledagene med Læderfodtøj. 

I Stalden blev muger og fejet ekstra rent, og godt med 

Strøelse til alle D yr. Seletøjet blev smurt og pudset, Stads

vognen vasket, saa alt var i fin Orden, naar der Juledags 

Formiddag skulde køres til G udstjeneste. Køerne blev tid

ligt malket, og alle Kreaturerne fik før Skumringen Nat

maal med rigeligt Foder, saa intet Brøl eller Grynt senere 

paa Aftenen forsryrrede Stilheden. 

Og saa vort Juletræ! I Middagspausen blev Lysene sat i 

de hjemmelavede Lyseholdere og prøvetændt. Træet var 

anbragt i Storstuen omgivet af Stegene, som stod i Brade

pander og Sregefade anbragt paa Stole. Særlig Pync til Ju

letræet som Kurve, Guirlander, Englehaar o.a. kendte vi 

Bagn ingen af rugbrød, hvedebrød og 
sigcebrød var meger vigtig for julens 
måltider. Ovnen blev hedec med 
cjørn, rensec og brødene føre ind med 
en skyclsel, en cræspade. Decce kunne 
Børge Jensen, Aspesgård i Øsrerma
rie og arbejdec blev foreviget af Frede 
Kjøller. Her ses brødene co og co i 
bradepander, sac ind i ovnen. Born
holms Museums billedarkiv. 

jo ikke den Gang; heller ikke nogen Stjerne i Træets Top. 

I Stedet blev ril Toppen fæs tnet et helt Tællelys, som kun

de brænde længe. Først efter J ulemaalridet skulde Juletræ

et hences ind i Dagligstuen og Lysene tændes. Vi havde 

Svovlstikker den Gang; de gav Svovliltelugt i Stuen, hvis 

der blev strøget fo r mange af dem. Derfor hentede vi lange 

sammenfoldede Papirstrimler fra er Glas; de kaldtes Fidi

busser, og disse brugte vi, saa snart i havde en enkelt Flam

me at tænde dem ved. 

Mit sidste Arbejde i den sene Skumring var ar faa Faas

ene ind i Sri. De havde været ude om D agen og »græsset« 

paa den friske Vincerrug. Pløret paa den opkørte Vej var 

stivner i Barfrosten; der klingrede under Træskoene, naar 

jeg gik. Nymaanen og Aftenstjernen Venus lyste paa Vest

himlen. Rigtig Julestemning bød Naturen , skønt J ulesne

en manglede! 

I Køkkenet: Ja, der var varm t, og Em stod ud fra det 

varme Vand i Murkedlen, saa Lys og Lamper lyste med en 

festlig G lorie om sig. Min Lillebror var helt færdig med sit 

varme Bad i Balje, det jeg nu skulde til. Mor og Faster, 

færdige med deres Søndagspaaklædning, var ved at tilbe

rede Julemaden ved Komfuret. Far, vor rare Karl, Kri

stian, og vor flinke Daglejer stod ved Vasken med blottede 

Overkroppe og vaskede sig i varmt Vand hentet fra Mur

kedlen. Vor gode Pige var allerede pudset og renede Jule

bordet an, hjulpet af Farmor. Vor Daglejers ven.lige Kone 

med sine Børn var allerede kommet som vore Julegæster. 

Snare var vi færdige og bænkede os om Julebordet. Farmor 

havde allerede faaet sin Julegave, hun havde stillet Foto

grafiet af os Drenge op foran sig for rigtig ar se, om det 

lignede os, nu vi sad ved Bordet i vort Hvergarnstøj! 
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Omkring Julebordet 
Far holdt Bordbøn og ønskede os alle velkommen til Jule
bordet samt en glædelig Jul. - Første Ret var Risengrøden. 

Vi spiste alle af samme Fad, eller to Fade var der nok, for 

at alle skulde have let ved at naa. Midt i Grødfadet var der 

et Smørhul, som vi dyppede Grøden i efter ar have fyldt 
Skeen med Grød fra nærmeste Rand af Fader. Juleøl til 

Grøden drak vi af hver sir Glas, og hver spiste med sin 

egen Hornske, som jo desværre ikke raalre hedt Vand til 

Rensning. Bakterierne var vel nok paa den Tid opdagede, 

men ikke alment kendte! Vore Gæster fik dog Sølvskeer at 

spise med! 

Anden Rer var kogt Klipfisk. - Stykkerne med det fede 

lyse Skind var de bedste, i Sauceskaalen var der dejlig Sen

nepssovs med smeltet Smør og et godt Lag af stødt Kanel 

strøet paa. Sennepen havde jeg malet, med den runde 

Sennepssren i en rundbunder Lerskaal. Er Ølglas, med 

Brændevin og en god Klump Honning i, gi k paa Om

gang mellem Bordets Gæster. I Glasset stod en Ske, og før 

den enkelte drak rørte han med Skeen, saa Honning slem

medes op. D en lysebrune Drik smagte godt; vi Børn nip

pede jo bare ganske lidt ti l den. 

Efter Maaltidet fik Mændene deres Piber far; de stop

pede dem af Fars Daase med den da godt kendte holland-
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ske Tobak »Die volle Knaster«. Kvinderne og vi Børn ret
tede Kaffebordet an, men Kaffen med det ny Hvedebrød 

skulde først nydes efter at Juletræer var hentet ind, Lysene 

tændt og Træer beskuer. - Vi gik ikke i Kreds om Træet, 

vi sad i Afstand stille paa Stole og sang de Julesalmer, vi 

kunde udenad. Under Kaffen del te Mor Julegaver ud; der 

var gerne hjemmestrikkede Sager som Vanter, Muffediser 

eller hjemmesyede Skjorter og Særke. Konfekt eller Peber

nødder kendte vi ikke; men selvplukkede store og smaa 

H asselnødder havde vi i ret store Mængder, for en yndet 

Juleleg var »at gætte Nødder«. I Skjul blev Fingrene paa 

højre Haand lukker om er vist An ral Nødder. Var der smaa 

Nødder, kunde særlig en Voksens buttede Haand være 

meget lumsk! Alle skulde een efter een gætte, naar en H a

and blev lagr op. Hele Beholdningen maarre afleveres til 

den som havde gætter det rigtige antal, og ellers Forskellen 

udlignes. 

Imens blev der spist Æ bler; syrlige Æblersregres paa Bi

læggerovnen. Bolsjer havde vi ogsaa, ofre store Kandisbol

sjer og Bismarcksklumper. - Der blev sent, inden vi kom i 

Seng, men vi sov ind i den yndige Tanke, ar der næste 

Morgen var Juledag, og ar der fulgte dejlige Dage ogsaa 
efter den! 

•Far holdt Bordbøn og ønskede os 
alle velkommen t.il Julebordet samt 
en glædelig Jul.« Her ses et julebord 
i Rønne i Vesecsgade, hvor man 
også havde pyncer juletræ med er lys 
i toppen. Andre brugte en papnisse 
eller som man hører om i Peters Jul, 
~n stork og arter and re en glaskugle 
med lang spids på opad i roppcn af 
juletræer. Der var air sammen inden 
en julestjerne blev almindelig. 
Bornholms Museums billedarkiv. 



Hansaage Bøggild (1927 - 2006) 

Journalisren og forfurtcren Hansaage Bøggild , der døde 27. april 2006, redigerede i perioden 1988 - 1994 nærværende 
årsskrifr. 
Han blev fodr 24. 12. 1927 i Slagelse. I ungdommen arbejdede han som typograf, men blev trær af ar sætte, hvad andre havde 
tænkt og former. I soldatertiden forsøgre han sig som skribent og blev efrer hjemsendelsen journalisrelev ved Sorø Amrsridende 
1950 - forrsarre i der spor på Bornholms Avis og afslurrede uddannelsen på Frederikshavns Avis 1952. I 1956 vend re han ril
bage ril Bornholms Avis og var med, da der gamle bornholmske dagblad lukkede er par år senere. 
I. januar 1958 kom han ril Bornholms Tidende, hvor han brugre sine mesr produktive år og blev cil pensioneringen i 199 1 
- for derefrer ar skrive til avisen på freelance-basis. 
Her fortælles om hans indsars for JUL PÅ BO RNHOLM - og lidr om hans arbejde og forfancrskab i øvrige. 

Jens Sørensen. 

Hansaage Bøggild kom som redaktør af jul på Bornholm til 
ar efterfølge den legendariske overlærer Frede Kjøller, der 

p å bedste vis havde stået for de foregående ryve årgange 

1968- 1987. 

Undertegnede havde dengang som ansat i Colbergs Bog
handel (der havde grundlagt og udgivet J pP siden 1933) 

en del at gøre med det forlagsmæssige arbejde og deltog på 

den baggrund i samtalen mellem udgiveren, boghandler 

Mogens Andersen, og den kommende redaluør. 

D er blev en meget positiv oplevelse. Bøggild glædede sig 

helt åbenlyst og virkede engageret, fuld af ideer og stor lyst 

til at udvikle produktet, og fra udgiverside så vi med for

ventning hen til fo r første gang i årsskriftets historie at se 

en professionel skribent fungere som redaktør. 
Det skal bemærkes, at J pB på ingen måde var ukendt 

terræn for den nye redaktør. Allerede fra 1958 skrev han 

gode bidrag og fortsatte med det helt frem til 1994, da 

han sluttede som redaktør - i alt 45 artikler. Det vil sige, 

at Bøggild var med i næsten alle periodens årgange. 

Endvidere faldt det i hans lod at skrive grundige årlige 

anmeldelser til Bornholms Tidende af J pB i årene, hvor 

hans forgænger Frede Kjøller var redaktør. Denne kunne i 

begyndelsen og langt hen glæde sig over en positiv og kyn

dig gennemgang, der dog med tiden udviklede sig til en 

noget mindre velvillig kritik1
• 

Den nye redaktør tager far 
Bøggild tog straks fa t på en længe tiltrængt modernisering 
af årsskriftets ydre, der ikke var ændret siden fø rste årgang 

(1933). Det gammeldags format ca. 33,5 x 24,5 blev for

mindsket til 30 x 23, og sidernes tekst sat i tre spalter; det 

gav fremragende m uligheder fo r at indpasse illustrationer 

af mange slags. Modellen var Louisiana Revy. Efter fem 

årgange blev formatet yderligere beskåret til det helt nuti

dige A4. 

Disse ændringer blev en stor fordel for skriftet - og blev 

ubesværet planlagt og med sikker hånd gennemført af den 

nye redaktør, der brugte sin erfaring som uddannet typo

graf. 
Anderledes besvær voldte samarbejdet med folk udefra, 

der leverede værdifulde bidrag; men for nogles vedkom

mende var uøvede skribenter. Det krævede langt mere tid 

end forudset. 

Efter at have fu ldført sin fø rste årgang ( 1988) skrev Bøg

gild et brev på ti sider til udgiveren2
• Der hedder heri 

blandt andet: 

»Det første nummer under min ledelse og mi t ansvar var 

ikke så godt, som jeg i grunden regnede med under arbej

det med stoffet. Jeg gik nok for meget ud fra, at tingene 

mere eller mindre gik af sig selv. D et kan jeg afgive erkl æ

ring på, at det gør det absolut ikke ( ... )«. 
Og videre: »Arbejdet med mit første og andet nummer 

har givet mig en erkendelse af, at der er mange telefon -

Foco: Bornholms 
Tidende I 986. 
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Bøggild i Ravelinen, Christiansø, sammen med Grete Kusk og Axel Bech. 
Fcbrua.r 1988. Foto: js. 

samtaler og breve samt personlige henvendelser - foruden 

redigering af stoffet og fremskaffelse af meget mere billed

materiale, end forfatterne møder op med. Og derudover 

skrivning af billedtekster og arbejde med at finde årstal og 

oplysninger dertil. Om en af de artikler, jeg har antaget til 

i år, kan jeg fortælle, at den krævede et redigeringsarbejde 

på seks timer. Dertil måtte jeg køre ned til den pågælden

de for at fa klaring på nogle forhold og yderl igere optage 

nogle fotografier«. 

Man kan ikke undgå indtrykket af, at Bøggild i arbejdet 

med JpB savnede miljøet og samarbejdet på en moderne 

avisredaktion, og den besværlige gennemgang af andres 

bidrag bevi rkede efterhånden, at han har følt det lettere at 

skrive mere og mere af indholdet selv. Det blev til i alt 

fjorten artikler i de syv årgange han redigerede (1988-
1994) - kulminerende med fem i hans sidste. 

I brevet giver Bøggild også udtryk for tvivl om J pB 's be
rettigelse i konkurrencen med andre medier, der bringer 

stof af lignende art. 
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Journalisten og forfatteren 
Set på afstand var der dog ikke grund til pessimismen. 

Bøggild kom til at stå for syv årgange, der bragte mange 

interessante artikler og et nyt og mere moderne syn på gra

fisk udformning. M en andre forhold, som ikke nævnes i 

brevet, gjorde sig formentlig gældende. Bøggild havde 

mange ideer til bøger, som han havde lyst til at skrive, og 

gennem årene som kw1st- og kulturmedarbejder på Born

holms T idende havde han nået en respekteret og indfly

delsesrig position, som medførte ærefulde opfordringer -

bl.a fra landets største fo rlag Gyldendal, der i 1987 ud

sendte Bornholm. Oplevet og beskrevet af Hansaage Boggild 
i serien Danmark 1 - JO - og meget andet fu lgte3. Sam

menholdt med det daglige arbejde med artikler til næsten 

alle udgaver af Bornholms Tidende, er det fuldt forståe

ligt, at redaktionen af J pB ikke var det, der optog ham 

n1est. 

Mange af Bøggilds avisartikler er sikkert i vidt omfang 

klippet ud og gemt, og de er i mange tilfælde værd ifuld 

læsning den dag i dag. Der er dog en tydelig forskel at be

m ærke på det, der skulle skrives til avisen, og det der blev 

til af lyst - f.eks. på ferier. I det første ti l fælde kunne usik

kerhed over for emnet mærkes på stilen , og sætningsbyg

ningen kunne blive unødig kompliceret og synspunkterne 

uklare. Anderledes med den anden kategori: Bøggilds 

essays, der tit i sproglig og stil istisk henseende er fornem 

skrivekunst, små perler, der kan lede tanken hen på store 

danske skribenter. 

Bøggild fik gennem sit arbejde og flitt ig læsning grundig 

indsigt i øens kunst- og kulturhistorie og dertil god kon

takt til store dele af det bornholmske samfund. Bornholms 

plads i Danmarks-hismrien og nutidens samfundsudvik

ling optog ham også; men det var dog sjældent, at han gav 

sin mening om lokalpolitik til kende. 

Boggild skrev i 1993 til Bornholms 
Fareavls Forening en vej ledni ng 
" - hjælp til selvhjælp«. Her er han 
p~ hjemmebane, ejendommen 
Scgenvej 20, Aarsballe. 
Foto: Bornholms Tidende, 1990. 



Alligevel - trods sit dybe engagement i der bornholmske 
- blev han ved at føle sig som tilRytter - »førder«. Det fik 

Wlderregnede et rydeligt indtryk af i 1982, op til Bøggilds 

25-års jubilæum på Bornholms Tidende 1. januar 1983. 

I den anledning ønskede man at udgive et udvalg af hans 
artikler. Det blev til bogen Vann Granit, der udkom i ræk

ken af avisens nytårshilsner. I forordet til udvalget, som 

jeg på Bøggilds opfordring sammensatte og redigerede, 

skrev jeg: 

»M an kan komme til at tænke på Johannes Vig i MartinA. 
Hansens »Løgneren«, der i slutningen af romanen - efter at 

have betragtet de fem kollegiehæfter, han har fyldt med 
Sandøs beskrivelse, siger om sig selv: »Alligevel, Sandø har 

Brug for mig, tænkte jeg, mens det mørknede. Øens Folk 
vokser ikke som før allerede fra Barndommen ind i Lan

dets og Slægternes Erindringer. Der skal være nogen, som 
lærer dem det. Om ogsaa han er kommet som en Frem

med. Maaske det er godt, han er en Fremmed. Da kan han 

bedre end de selv se, at Øen skal erobres nu som for Tu

sind Aar siden<«<. 

Det skrev Bøggild et sigende svar på foran i mit eksem

plar: »... Mest af alt gør det mig godt, at du peger på 

Johannes Vig. Meget mere end du aner, er det tanker som 

hans, der understøtter min lyst ril denne ø og far flammen 

til af og til at blusse på ny«. 

Bøggilds bøger 
Bornholms beskrivelse gjorde Bøggild til sin livsopgave, 
som han brugte sin tid og sine store formidlerevner på. 

Det kom først og fremmest til udtryk i Bornholms 
T idende 's spalter, men også - fra 1991 da tilknytningen 

til avisen blev løsere - i Bornholms Radio, hvor han igen
nem en årrække stod for et kort morgenprogram - et cau

seri som DR kaldte Bøggilds Bornholm. Også på TV2-
Bornholm kom han i beskedent omfang til orde. 

Men de ca. 40 større og mindre bøger, som Bøggild fik 
skrevet og udgivet4, er selvfølgelig det vigtigste og den del 

af hans virksomhed, som vil holde i fremtiden. Her kan 

peges på Hverdagskost og højtidsmad (1983), som i mine 

øjne er hans mest originale arbejde, der hvilede på mange 
års studier og interviews og kortlagde bornholmernes fø

devareproduktion og årstidsbestemte madcraditioner. 

I første halvdel af 1980 ' erne fik jeg lejlighed til at følge 

tilblivelsesprocessen omkring en række bøger: Vinden blæ
ser sin blå trompet (1980), Vinterrejse til Bornholm (1985) 

- den flotte bog med illustrationer af Sven Havsteen-Mik
kelsen, den tidligere nævnte Bornholm. Oplevet og beskre
vet af Hansaage Bøggild (1987). Bøggild bad mig om at 
fungere som »førsrelæser«, og derved fik jeg lejlighed til at 

tilegne mig disse bøger afsnit for afsnit og af og ril indsky-

Bøggild og Sven Havsteen-Mikkelsens altertavle i Set. Nicolai Kirke, Rønne. 
Foto: Bornholms T idende, 2004. 

de en kommentar eller et spørgsmål. Det gjaldt i særlig 

grad Tonen fra Bornholm (om kammersanger Erik Sjø
berg), som Bøggild arbejdede på, medens vi i februar 1988 

holde vinterferie sammen i Journalistforbundets feriebolig 
Ravelinen på Christiansø. Da oplevede jeg på første hånd 

hans arbejdsmetode - og jeg skal ikke glemme mængden af 
løse sedler med notater, som han spredte ud over spisebor

det. 

Bøggilds forfatterskab sluttede i 2005 med to jubi

læumsbøger: Bornholms Kunstforening 1965 - 2005 og 

Bornholms Brand 150 år. Men året før (2004) udkom hans 

største salgssucces, Ringen omkring Ole, der kom til at stå 

som afslutningen på forfatterens mangeårige - gennem 

fem forudgående bøger - beskæftigelse med maleren Oluf 
Høst - hans familie og tilværelse i Gudhjem. Ole - var Oluf 
Høsts ældste søn - der som frivillig i rysk tjeneste faldt på 

Østfronten i 1943. 
Værket er Bøggilds mest kontroversielle og det blev 

kommenteret vidt og bredt i de fleste af landets dagblade, 
og Bornholms Tidendes Forlag havde hurtigt et nyt oplag 

klar. 
Den bog ville jeg gerne have diskuteret med Bøggild, 

men desværre havde vi ingen kontakt i hans sidste ti år. 
Ærgerligt! Men det var det ikke muligt at gøre noget ved. 

Alligevel er det en glæde at tænke på et interessant og til
lidsfuldt samarbejde gennem femten år 1980 - 1994. 

Noter 
I. Bornh. Tid. 22. 11. I 986 og 25. I I. 1987. 
2. Brev l 0.08. 1989 fra Hansaage Bøggild cil udgiveren 

Colbergs Boghandel N S. 
3. Ogs~ pa Gyldendals opfordring: OLUF HØST 

Maleren og mennesket Oluf Høst. 2000. 
4. Første bog: Nye cider - dengang og nu. Rønne Haandværker

og Industriforening 1862- 1962. 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førde bornholmere 

afgået ved døden i perioden 
1. september 2006 til 31. august 2007 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes ti l: 
H enrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 41 91 

Ejler Herm"n Bendix D"lsgt1(frd Al/{ler
se11, Lille Madsesgade 98, Rønne, tid l. 
•Skovfryd«. L1ndmand, venstrepolitiker 
i sogne- og amrsråd, sandemand, kom
pagnichef i hjv., fmd. for Olsker Brugs. 
6. november 1913 - 29. maj 2007. 

Svend-Erik Attle, Klinkervej 4, Rønne. 
Falckredder, arbejdede de sidste mange 
år med Falck/Teknik. 
23. februar 1946 - 3. januar 2007. 

Conny Brozek, Storegade 83, Rønne. 
Dekoratør i Magasin, opbyggede Mes
sesrande rundt om i Europa. Flyrrede 
i 1968 tilbage til forældrenes fødeø og 
købte i 1987 papirforremini; i Rønne. 
12. juni 1934 - 5. august 2006. 

62 Jul på Bornholm 

K1111d \Ylilly Andersen, Åløsevej 11 , 
Østerlars. Gårdejer på Tornegård ved 
Gudhjem, havd e Jerseykvæg. Aktiv i 
modstandsbevægelsen, fmd. for Gud
hjem Brugsforening. 
I. oktober 1912 - 23. februa r 2007. 

EJther Mnrie Bergm111111, Li ndevej 3, 
Svaneke. Sygeplejerske, sundh edsplejer
ske på Østbornholm. Medl. af Rebekka
logen • Klippen•. 
17. september 191 7- 14. april 2007. 

\Yfi//inm Andreas Bnestrup, Gammel 
Posrvej 2, Nexø. Malern1es1er, form. for 
Nexø Senior Svømmeklub. Medlem og 
formand for Metodisterne i Nexø, med
lem af Ser. Georgs Gildet 2. 
13. apri l 1919 - 15. november 2006. 

Rigmor Kimen A11dm·e11, Stokkekil
devej Il, Aakirkcby. Landhusmoder, 
servitrice, drev i 6 år Hocel Østermarie. 
Senere hjemmehjælper i Hasle Kom
mune. Frivilligt arbejde med 4 H. 
4. april 1929 - 2 l. december 2006. 

Flemming Stefan Beyei; Frederiksværks
gade 65, H illerød. Blikkenslager, byg
ningskonsrrukcør, resraureringsarkirekr. 
Museumsinspektør på Folkemuseer i 
Hillerød. 
14. august 1947 - 4. maj 2007. 

Ole Bydei; Larsegade 6, Rønne. Sejlma
ger. 
23. maj 1935 - 2. august 2007. 

Vigg-o Abi/drrup, Sdr. Boulevard 38 B, 
Odense. Købmandssøn, Rønne, lærer
eksamen og lærer her 1943 - 61, senere 
Sjælland, sidst skoleinspektør på Fyn t il 
1988, medarb. på Nordfyns Museum. 
21. april 1921 - 7. december 2006. 

Bendy A11denen, Ma.rgrethevej 26, Røn
ne. Udlæn slagter og rømrer. Tromme
slager i The Vanguards, same program
værr med konen Anne Lis ved radiosrn
tioncn Bornholms Stemme. 
4. maj 1944 - 15. oktober 2006. 

Merete Brr111dt, Storegade 25, Svane
ke, rid\. Lundegård. Landmandskone, 
medlem af Svaneke Menighedsråd. 
12. oktober 1937 - 28. maj 2007. 

Et!vnrd Andm1s Christeme11, Sr. Torvega
de 78, Rønne. Fisker, fiskeskipper, med
lem af Marineforeningen og Skipperfor
eningen. Mangeårigt medl. hos Viking 
og æresmedl. af Vikings lopper. 
28. maj 1927 - 22. marts 2007. 



Edele Lil/i1111 Christo.ffe1m1, T horkilds
vej 51, Ronne. Kontoruddannet, drev 
papirhandel på Store Torv, Rønne. Suf
Aøse på Ronne T heater, medstifter af 
Bhs. Amarorsccne, aktiv i Ronnekorer. 

21. januar 1923 - I 0. maj 2007. 

Nie/, Bk.er-Hr111sen, Vang 28, Hasle. 
C and. poli r. 1940. Rigsombudsmand 
på Færoerne 1954. Amtmand over 
Bornholm 1961-85. Fmd. f en række 
udvalg og foreni nger på Bornholm,. 
19. oktober 19 15 - 19. juni 2007. 

Leif l-i-ikke-Sch111id1; Postgade 6, Tej n. 
Arki tekt, bygningsinspektør i Allinge
Gudhjem Kom mune, senere Bo rn
holms Region.<kommune. Fmd. for 
Tejn Brugs, fmd. for LM Tejn/Allinge. 
2. april 1942 - 27. februar 2007. 

Ruth H1111sei1, Hedcbovej 27, Knudsker. 
Lærer og teolog. Til Bh. 1970 og kalds
kapellan ved Ser. Nicolai Kirke i Rønne 
og Ser. Knuds Kirke i Knudsker. I 1986 
titel af sognepræst, gik af i 1997. 
6. januar 1927 - 12. september 2006. 

C11rl-A11ker Christoffersen, Kløvermar
ken 2, Øsrerlars. Landmand, »O lsmin
de«. En årrække fmd. for Daglig'Brug
sen i Øsccrlars, aktiv i Ø.B. lnreressere
de sig for bl.a. jagt og travlob. 
14. juli 1936 - I. november 2006. 

Mflrfe11e E11gell, lngefærlokken 2, Røn
ne. O mstillingsdame og ko ntordame på 
Almegårds Kaserne. Fmd. for Ønske
fonden. 
29. sepr. 1969 - 24. oktober 2006. 

Knre11 joh111111e Cmvene11, Kystparken 
23, Rønne. TelefoniS<inde, servitrice, 
resraurator og drev sam rnen rned ægce
manden Ingvar, "Srr ie1w og resrnuranc 
Hovedvagten i Ronne. 
27. juni 1922- 7. januar 2007. 

Elin Violfl Heiz11kowsk)1 Pedersker 
Hovedgade 46, Pedersker. Frisor med 
egen frisørsalon i Pedersker gennem 
40 :Ir. 
29. sepr. 1916 - 15. oktober 2006. 

Viggo W'.' Dnm, Solkrogen 2, Nexø. 
L,nd mand , g:l rdcjcr, V. Kirkebogård, 
Bodilsker. Fmd. af Bod ilsker Jagefor
en ing. Akciv i Nexo Boldklub samt i 
hest. for Boligselskaber DAB, Nexø. 
22. oktober 1922 - 8. marts 2007. 

Nie/J Vesmgr111rd Eriksen, Nybyvej 26, 
Aakirkeby. Revisor. Stærkt optaget af 
politik, fmd. for VU. Medl. af Venstre, 
fra 1973 af Fremskrid tspartier og ind
valgt i Folketinget 1973-75. 
25. sept. 1933 - 15. dec. 2006. 

\11g11 Romer /-111me11, Enebærløkken 
6, Ron ne. G:lrdcjer, Hjulmagergård, 
ægproducent, bestyrelsesmed I af DAÆs 
Ægkreds på Bornholm, medlem af 
Danægs repræsentantskab. 
11. november 1926- 28. juli 2007. 

Erik Birger 1/0/111, Svinget 2, Aakirkeby. 
Korpsmester i CBU senere C ivilforsva
ret. Fmd. f. Boderne Vandværk, medl. 
af Set. Georgsgildet 2 , idrærscræner ved 
kasernen i All inge og senere i Nexo. 
14. november 1922 - 11. april 2007. 

Eigil Ekvnll, Strandpromenaden I 0 , 
S:mclvig. Srarionsleder ved Beredskabs
sryrdsen - Bornholm. 
20. juni 1948 - 9. februar 2007. 

Berni }01gen Falk, Agremøllen, Plugge
gårdsvej 7, Nyker. Tømrer, landmand 
på Bjørnegård, hestemand og sidst 
antikhandler. Akåv i Hesteavlens Frem
me, for dansk vam1blod. 
31. marts 1934 - 25. juli 2007 . 

Svend Erik H11nse11, Ndr. Strandvej 46, 
Tejn. Journalist på TV 2 Bornholm 
1997 - 2006, tidl. fugl ig sekretær i 
Dansk Journalistforbund, ansat ved BT 
og Udenrigsministeriet. 
4. marts 1946 - l februar 2007. 

Ole Ho/111, Chr. Pelles Vej I, Nyker. 
Mejerist, fængselsbetjent ved Vridsløse
lille Sracsfa:ngscl, fra 1979 arrestforvarer 
i Ron ne Arresc. Ak riv i Dee Radikale 
Vcnsue. 
25. februar 1934 - 30. dec. 2006. 
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Ejvind jorgeust•n Holm, Brøddegade 4, 
Gudhjem. Turistvognmand og drev 
gennem 45 ;\r vognmandsforreu1ingcn 
sammen med sin kone. 
29. marcs 1920 - 31. oktober 2006. 

Ole Helmer Skovg111d jemen, Brogade 
25, Nexo, Kaptajn på flere skibe, navi
gationslærer, rodningsmand, fik polsk 
æresmedalje, fisker og amatormusiker. 
2. maj 1936 - 30. juni 2007. 

Henry Edvnrdjenseu, Cumlund 2, Ron
ne. C hauffor i mange år for AaAf og 
senere BAF. Aktiv i Aal F og formand 
i I 0 år. Inspektor i Hjemstavnsbyen 
1986- 1996. 
29. november 1921 - 23. april 2007. 

/vlngnm Kj,ei; Plejccentrer•Slorret«, Røn
ne. Frisor. Musiker i små orkcsrre. Ejer 
af Hmel Hammerso, Hotel Johns Kapel 
og senere Hotel Garni Strandpromena· 
den. I bestyrelsen for ASTE. 
30. maj 1914 - 26. november 2006. 
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Ole Flemming 1-/nngensen, Havnevej 34, 
Snogebæk. Fisker, basemekaniker ved 
Søværner i Allinge. Fmd. for Folkets 
Hus og i !><,styrelsen for Snogebæks Fæl
l.,,;anliggender. 
15. september 1942 - 13. februar 2007. 

Vemerjcnsen, Nørregade 32, Snogcbæk. 
Kommis, købmand og produccm af 
Bornholmersennep, samt jæger. 
12. januar - 30. 1ugus1 2007. 

Jorgen Cort Jensen, Stengade 2, Ronn<. 
Lærer og viceinspekrør på Sjælland, ved 
FN-skolen i New York. Skrev læreboger 
i marematik. I 2000 til Bornholm. I Der 
Radikale Vcnscrc, bl.a. i hovedbest. 
I. september 1937 - 12. okmber 2006. 

Sofie Kofoed, Pihls Alle 16, Klemensker. 
Landmandskone, formand for Klemen
sker pensionistforening og æresmedlem 
i Borgerforeningen, aktiv med ræppe
produkLion til Mother Therese. 
21. oktober 1911 - 18. ju ni 2007 . 

Jens Georg j11wbse11, bngedeby, Nexø. 
Chauffør og arbejdede 60 år pl frugr
p laniagen og mosreriet i bngedeby. 
Fmd. for Kaninavlerforeningen samt 
jæger og narurelsker. 
9. juli 1911 - 30. december 2006. 

Poul He11ry jemeu, Øsrerled 19, Rønne. 
Folkeskolelærer, aktiv inden fo r motor
sport , FDF, Hjemmeværnet og square
dance. 
26. november 1920- 13. juni 2007. 

Egiljo1ge11sc11, Kim. Storegade 38, Kle
mensker. Landmand på »Nyholr" drev 
111askinsrnrion. Fmd. for Klenu~nsker 
Husmandsforening, blev æresmedlem, 
senere bl.a. aktiv for 4 H arbejdet. 
17. scp 192 1 - 24. seprember 2006. 

Enw Bnch Kofoed, Paradisvej, Nexø, 
t id l. Åløsegård Øm. Gårdejer og præ
d ikant i ELM samt søndagsskolelærer. 
6 . janu ar 1913 - 8. november 2006. 

Keld Robert J11kobsc11, Garrnervangen 
59, Rønne. Boghandler. Fra 1953 chef 
for Hjemmeværnet på Bornholm , kap
tajn og senere obersdojmanr. Jæger og 
medlem afRound Table og Rorary. 
8. april I 921 - 2. januar 2007. 

Thorkil Jemcn, Kirkeskolevej 12, Øster
marie. Chauffør, pedel på Øsrermarie 
Plejehjem, sad i Kom. best. i All.-Gud
hjem for soc., aktiv i fagfore. FOA og 
sektionsform. for plejehjemspedeller. 
6. ju li 1944 - 4. januar 2007. 

Erik JI. K11111pne1; Tidl. Storegade 35, 
Rønne. Fuldmægtig i Rønne Kom
munes UK- forvaltn ingen, kasserer for 
HK- Bornholm i 25 år og formand i I 0 
år, rillidsmand på Rådhuset i 27 år. 
29. seprember 1918 - 26. maj 2007. 

jens Peder Kofoed, Øsrerled 37, Rønne. 
L1ndmand, forvalter og gårdejer, Splits
gård i Klemensker. H ar sidder i BAFs. 
bestyrelse samt i DLF og Skovdyrker
foreningen. 
11. maj 1911 - 16. oktober 2005. 



Erik Ko/Is, Rønnevej 99, Aakirkeby. 
Major og barrerichef ved Bornholms 
Værn. L-erer pa Erhvervsskolen, revisor. 
Aktiv i Der Konservative Folkeparri og 
kredsformand i Nylars. 
7. juli 1928 - 5. april 2007. 

Hnm Michnel Ln11e11, Srr:i:dcr 9, Tejn. 
Sejlede med rurisrer og var fisker. Fra 
1962 pølsemand og drev med hustru
en i 40 :Ir pølsevognen i Tejn. Fmd. for 
pensionisternes hyggeklub i Tejn. 
11. april 1923 - 7. september 2006. 

Frederik Mndsen, Stakhaven 5, ktkirke
by. Udlærc slagter, overtog m ed brode
ren slagrerforrerning i Aakirkcby, havde 
o gs:l en landrute. liueresser for naturen, 
vandreture og de norske fje lde. 
12 . oktober 1922 - I 0. okrober 2006. 

Ebbn Jvlorre11se11, Storegade 20, H asle. 
Byddssekretær, kommunekasserer, drev 
med sin mand Hasle apoteksudsalg. 
Spillede meger amatørteater. 
26. juli 1912 - I. januar 2007. 

Esther Emilie Kong11nid, Kuleborgvej 6, 
Aakirkeby. Lægesekrerær og initiativ
rager ril Danske Kvinders Beredskab i 
194 I og formand en årrække. 
3. februar 1908 - 14. april 2007. 

Birger Christin11 Li11d, Borrelyngsvej 46, 
Allinge. Lærer og ridl. skoleleder, TV
journalisc, I 983-90 adm. dir. og studie
vært ved KKR T V Vært for TV-2 pro
grammer i.Middagshjørneet•. 
4. november 1944 - 25. april 2007. 

K11rl Ro11holt Mndsen, Almindingsvej 64, 
pr. Rønne. Snedker. Æresmedl. i Rønne 
Roklub. Domsmand i By- og Ø. L-tnds
ret. i Rønne. Præst i Jesu Kristi Kirke af 
Sidste Dages Hellige. 
12. marts 192 l - 17. ok rober 2006. 

Frede M1111k, Scokkekildevej 11 D, Aakir
keby. Savværksejer og skyrte i BASG 
& I. Fmd. for skytteafdeling i Nyvest, 
hjemmeværnsmand, fmd. for Nylars
Ves[ermarie pensionistforening. 
13. oktober 1923 - 9. august 2007 

Svend A11ge Kriste11se11, Dovreåsvej 6, 
Rønne. Cand.agro. fra 1960 landbrugs
konsulenr for llhs. Husmandsfore" sær
lig imeresscrcr i forsøg med planteavl og 
teknik, indforte tidlige EDB. 
18. sep. 1932 - 5. sep. 2006. 

}orge11 L)"1gb)'e-?etene11, Voldgade 2C, 
Ronne. Phv. farvehandler på Score Torv, 
assistent i Bornholmstrafikken, hjælper 
pa lunden og i Sagahuset. 
12. februar 1934 - 23. januar 2007. 

N. 0. M11dse11, L-ege ved bl.a. Svaneke, 
Ronne og Aakirkeby sygehuse. I 1957 
privat praksis og overlæge ved Nexø 
Sygehus, pensioneret i I 99 I. 
24. dec. 1923 - 25. september 2006. 

Astr/ K Nielm1, Asaparken 18, Røn
ne. Tjenestepige, siden 1933 drev hun 
sammen med sin mand Hakon, Hore! 
Jomfrubjerget og Christianshøjkroen i 
37k 
26. april 191 5- 19. februar 2007. 

Axel Kure, Pih ls Alle 14, Klemensker, 
tidl. Engbo i Kl. Mejerisr, i bes<. for 
Danske Funkrionærers Efcerlons Klub, 
medl. af Hasle Kommunalbesr. for 
socialdemokraterne. 
26. juli 1932 - 4. maj 2007. 

lil/in11 Lob11er-Oleseu, Jomfrubakken 
LO, Nexø. Srntsaut. fodterapeut, fod
plejer på De gamles Hjem og senere på 
Nørremøllecentret. Modeburik i Snoge
bæk og var sidst farve- og stilkonsulenr. 
26. september 1922 - 14. marrs 2007. 

Ketty Mnrkei; Godth~bsvej 54, Øscer
marie. L-erer ved Østermarie Skole 1968 
- 98. Kasserer i Øsrerlars Gymnastikfor
ening, leder af folkedans, instruktør for 
de arlige komedier med meget mere. 
27. april 1937 - 15. februar 2007. 

Be111 E. Nielsen, Ellebakken 12, Hasle. 
Elektriker, form. hos Axel Sorcnsen i 14 
år, hos Espersen og stærkt politisk enga
gement i Soc., i Kommunalbesryrelsen i 
Hasle og senere i Amrsracler. 
24. febru:i r 1939 - 28. okrobcr 2006. 
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Georg Christian Nielsen, Gl. Rønnevej 
22, Nexø. Landmand bl.a. i USA, på 
Færøerne og senere avlsbruger, 11Nomei<. 
Medl. af Ligningskommissionen i Nexo 
Byr5d. 
18. maj 1919 - 14. marrs 2007. 

Grete Nimskov. Bølshavn 3 1, Bølshav11. 
Husholdningslærerinde, dyrker af oko
logiske grøntsager og sclvbesralrer hus
og hjemmehjælp samt besøgsven. 
7. januar 1911 - 25. juni 2007. 

Bent-Ole Due Pedersen, Storegade 104, 
Hasle. Koordinaror ved Vej og Park, 
brandmand og her tillidsmand gen
nem mange år samt aktiv i Hasle Idræts
forening. 
7. apri l 1954 - 2. marts 2007. 

!vt1r ) 11/i11s Petersen, Følfodvej 4, lcjn. 
Graver og ringer ved Ser. O ls Kirke. 
9. sepr. 19 17 - 25. marcs 2007. 
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He11ning Niel.sen, Smunen 12, Nexø. 
Boghandler, i Colbergs Boghandel og 
sidst prokurist og daglig leder af Funks 
Boghandel i Nexo. Sportsmedarbejder 
ved Bornholms Tidende. 
10. maj 1919 - 4. januar 2007. 

Birger Johfll111es Olse11, Kuleborgvej 43, 
Aakirkeby. Udlært skomager, værne
pligt i Marinen, fisker, senere i fiskein
dustrien. Fmd . for Kronisk Syge, Aakir
kcby afd. 
13. april 1942 - 5. marrs 2007. 

Ht1ns Olnf Kofoed Pedersen, H onse
lunclsvejen 4, Bodilsker. Arbejdsmand. 
Politisk akriv i Soc., i fogfore. og skyde
insrrukror for HjcmmeværneL. An1arnr
ask.-eolo, medl. af •Nexo-banden«. 
8. januar 1920 - 21. januar 2007. 

Birthe Mnrgmhe P/11111, Hørsholm, 
sommerbolig Lærkevej, Ronne. Sruden t 
Ronne Stacsskolc, elev på Kobmands
skolen, ophold i Australien og Canada, 
senere advokarsckrcrær. 
16. juni 1924 - 17. maj 2007. 

He1111i11g Nielm1, Lærkevcj 27, Øsrer· 
marie. L1ndmand og gårdejer, Venners· 
ly i Øm., i besr. for Bhs. Andelsslagteri, i 
den lokale husmandsforening. "llllmyt
rer Lurhersk Missionsforening. 
3. apri l 1942 - 27. september 2006. 

Bjnmf P1vben Trt111be1g Olsen, Stum· 
pegade 7, Ron ne. Drev Genrer Pub og 
sidsr Skibsproviameringen i Rønne. 
Socialdemoksatisk policiker i Aakirkeby 
Byråd i ro perioder. 
17.marrs 1936-13.januar2007. 

Lissy Mngdnli11e Pedenen, Randkløvc
vcj 15, Øsrcrmasie. Sygeplejerske, pro
ducent af smykker m. m. Grundlagde 
kunsrhilndværksforrerning i Salruna, 
Hvide H us Kunsthåndværk. 
13. nov. 1923 - 13. oktober 2006. 

luger Povlsen, Blommehaven 7, Rønne. 
Husmoder og kasserer for Husmoder
foreningen (Aktive Kvinder). 
I 0 . december 1920 - 12. oktober 2006. 

Sigrid Gmnvnng Nielse11, Slottet, Røn· 
ne. Servitrice, fotogra f og drev Polyfoto, 
kone m. rejsebiograf, drev senere hotel 
og biograf i Aakirkeby. Chef for den 
h inddige del af Civilforsvaret pil Bh. 
6. marts 1912 • 23. december 2007. 

Else Pedersen, Slone1, Rønne. Frisørme
sccr. 
28.novembcr 1926 - 28. juni 2007 . 

A11ge A11drens Pedenm, »Dris«, Jakob 
Hansens Vej 3, Nexø. Mobdsnedker. 
Interesser kolonihave og fmd. for have
foreningen samt akriv i spejderhuset og 
find. for Hobbyklubben. 
23. april 1924 - 23. scprember 2006. 

Ernst Leo Rn1m11sse111 )JRttssi«, Sigynsvej 
6 1, Rønne. Maskinmester i o,unpskibs
selskabet af 1866 senere Bornholrnsrra
fi kken i 37 år. 
2 1. februar 1929 - 23. feb ruar 2007. 



Kimen Mulbjeig Schou, Ellegade 2, Sno
gcbæk. Dameskrædder. Medhj. hustru i 
Byggcforr. Leder af KFUMs •Smurrer•, 
i best. for Snogebæk Brugsfore" fmd. 
for Poulsk<r Sy- og Husholdningskreds. 
2. juli 1922 - 7. maj 2007. 

jn11 So1111e, »Dalshøj•, Sirnbleg~rd s
vej 20, Hasle. Avlsbruger, kvægavler. I 
bestyrelsen for S.D.M. fore" L1ndøko
n omisk Forening, Østdansk Kvægavls
forening og Bornholm Andelsmejeri. 
22. april 1942 - 2. december 2006. 

011e S1mulm1, Hans Rømersvej 34, 
Aakirkeby. Oste- og især fiskehand ler 
med landcure, cykelsmed, chauffor og 
senere romrer. Aktiv hjælper for Aal F 
sarnr frivi llig Aaghejser og aktiv jæger. 
23. november 1924 - 29. maj 2007. 

L1111 'fro/le, Salcunavej 12, Østermarie. 
Overlærer, naiurhistoriker, knivmager 
og forfatter. 
I. august 1940 - 22. maj 2007. 

C111111er Sigerstrom, Pileløkken 13, Allin
ge. Værtshusmusiker, Kgl. Kapelmusi
cus. Flyttede 1980 til Bornholm, medl. 
af Bomholms Musikskole, Musikfesti
valen , Folkemusiklauget mA. 
25. apri l 1922 - 11. august 2007. 

A1111e Stnrup. SandAugtsvej 43, Rønne. 
Socialrådgiver i bl.a. Rønne Kommu_nc. 
konsulent ved Bh. Amt og Dansk Flygt
ningehjælp. Politisk akciv i SF og find. 
for SF på Bornholm. 
22. april 1951 - 26. februar 2007. 

Elin Nfnrie Sore11se11, Kleven I, Klemen
sker. Landhusmoder p~ Lynglyse, med
hjælper på H otel Jomfrubjorget, tor
vekone, kogekone og pensionatsejer. 
Medlem af Klemensker Menighedsrnd. 
3. november 1919 - 26. apri l 2007. 

Orla 7i·11else11, Birkebakken 6, Allinge. 
Aummekanikcr, crablerede auto- og 
maskinværksted og BP rank. Brand
mand i Allinge-Sa.ndvig og brandin
spektor, aktiv ved fugleskydningen. 
13. februar 1919 - 12. februar 2007. 

G111111nr Skov, Fyrrevej 5, Rønne. Byg
ningsmaler, skibsmodelbygger, maler
mesrer og dekorator. Æ resmedl. af Det 
D. Spejderkorps, scifrer af Rønne Kano
og Kajakklub og Ronne Sejlklub. 
28. marts 19 14 - 14. september 2006. 

luger Stellflei; Roligbedsgade 4, Røn
ne. Direkror i engrosvirksomheden 
C.F. Stendcr & Søn. Akciv rycter og 
æresmedlem af Ronne Rideklub og af 
motorcykelklubben Katakleisis. 
3. juni 1915 - 30. september 2006. 

Nie/.s f'erer Sore11se11, »Majoren((, Smede~ 
gade 20, Rønne. Flyttet til Bornholm 
1985 som pensioneret major, akriv i l/K 
Viking, særlig med loppemarkeder og i 
kiosken samt skribent til klubblader. 
23. februar 1926 - I. juni 2007. 

Cermu/ Vmegt1nrd,Jod1 Hjorth, i Rønne. 
Sdr. Fasanvej 2 A, Frederiksberg. Kera
miker. 
23. februar 19 13- 7. juli 2007. 

Else !vft1rgre1he So1111e, Kuleborgvej 41, 
Aaki rkeby. Gymnastik- og svommclæ
rcr i Aakirkeby skole i 25 år, gårdmands
kone på Julegård i Aakcr, samt i besty
relsen og formand for FOF. 
26. januar 193 1 - 18. j uli 2007 . 

G 111111t1r Svendsen, Nørrcmøllcccnrrer, 
Nexo, tidl. Svanekevej I 6, Øm. Havde 
Skrehallc Mølle, missionær i luthersk 
Missionsforen ing, sekrerær i LM på Bh. 
Landsformand 1971 - 86. 
22. september 1922 - 14. juli 2007. 

Ellen Marie Thiesm, Nebbc Odde Vej 
33, Rønne. T jenestepige, industri:trbej
der på Fjcrkræslagceriet og hos Espersen 
NS. I bestyrelsen for socialdemokrater
ne i H asle, sad i H asle Bydd, 
14. november 1922 - 27. dec. 2006. 

l11gebo1g \)(/ich111t11111, Tornegade 8, Røn
ne. Sygeplejerske i Rønne og Allinge, 
leder af Bagsværd Spædbornehjem 
1944-75, s iden pensionist i Ronne. 
22. august 1908 - 13. maj 2007. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2006 - 2007 

Ved Jens Sørensen 

Asemota, Sunny: Rejsebilledbog (/i'fl Cuba). 
Udgiver i fo rbindelse med udsrillingen 
»Viva Cuba libre« 12. 11 . 2006- 04.02. 2007. 
Ill. 48 s. Bornholms Kunsrmuseum .. """"."""""." ... " .... "" .. 98,-. 

Bomholm. Guidebog til cykeloplevelse1: 
Ill usrrarioner (foras og korr): Fonden Fyn Tour, 
VisirDenmark & Destinacion Bornholm. 72 s. 

Dansk Cyklist Forbund. Heft. """"""."."""" "." .. ""."".".". 119,-. 

Bornholm 1911. Ein historischer Reisefiihm: 

95 s. Filos. """""""".""""""""""".".".""".""""""" """"" 250,-. 

Bornholm 2007 i billede1: 
Red.: Richardc Skovgaard. Ill. med pressefotos. 

64 s. Bornholms Tidendes Forlag. """."""""."""."".""""" 98,-. 

Bomholmerkalenderen 2008. 
Fotos: Mogens Dam. Postkorrfo rmar. 

William Dams Forlag. "" .. .. " .. """ """"" " .""." .. """ ... ".""" . 
- også i stort fo rmat med andre fotos. """ """""." """ "."""" 

Bornholms Gymnasium. Amkrift 2007. 
Red.: Hans Fæster. Ill. med portrætter. 80 s. 

60,-. 
100,-. 

Hakon Holm ApS.""""""""""""""."".""""."."."""". Ikke i bogh. 

Bomholmsk k1ydderbræ11devi11 Ill. 
Mere af den bornholmske flora sar på flaske. 

Ill. 22 s. Bornholms Syp Klub .. """""""". "."""".""""" .""" 35,-. 

Bornholmske Billeder 2007. 
Lokalhistorisk kalender. Red.: N iels Foghc Hansen. 
13 ældre postkort i farverryk. 

Bornholms Lokalhistoriske Arkiv"""""""""""""""""""""" 80,-. 

Bornholmske Samlinger 2007. IV.rk. I .bd. 
Red.: Henrik Vensild og Ann Vibeke Knudsen. 
Ill. 272 s. Bornholms Historiske Samfund. 
Også i særudgave: Fra Svingplov til Biokraft 
- af det bornholmske landbmgs historie ca. 1850-2007. 
Medlemspris 175,-. (er ekspl. gratis for medl.) .. """""""""". 250,-. 

Dam, Mogens (ceksr og fotos): Bornholm. 
Eno i Østersoen. Ide: Pernille Dam Povlsen. 

Med engelsk og rysk ceksr. Storr rvr.-formac. 140 s. 

Will iam Dams Forlag. "."."""" "."""""""""""""""" . .Indb. 399,-. 

Dam, Mogens: Bom holm i 1950- 60 'erne. 
Il l. Stort format. 11 2 s. William Dams Forlag. """."""" Indb. 250,-. 

Dansen med glasset - et bomholmsk glaseventyr. 
Gennem 25 år med glaskunstnerne 
Maibritt }onsson og Pete Hw111e1: 
Ill. farvefotos. Stort fo rmat. 62 s. 
Balric Sea Glass. Også i særskilt eng. oversættelse: 

T he Dance with Glass. """"""""""""""""""."""" Spiralryg 195,-. 

Dansk kunst 06 
Red.: Torben Weirup. Ill. 263 s. Aschehoug. " """"""""Indb. 344,-. 

Deecke, W : Geologischer Fiihrer durch Bomho/111. 
Ill. Fotografisk optryk. 13 1 s. Filos. """""""".""""""""""" 300,-. 
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Dunch, Anni: liv efter Liv. Samtaler om reinkarnation. 
200 s. Documenras. " " " ."""."".""""."""."""" """".""""." 249,-. 

Dyh1; Hans-Henrik: 
Bomholmsk Værkstedskeramik gennem 100 å1: 
Red.: Lars Abrahamsen. Ill. med helsides farvefotos. 
Storr rvr.-format. 128 s. Kunsrforeningen 

Det Ny Kaster, Thisted. Indb." """""""" Medlemspris 135,-. 150,-. 

25 år med Bornholms Stenklub 1981-2006 
Ill. 36 s. Bornholms Stenklub. 

Bestilling: e-mail: geologi@ofir.dk """"."""" " .""."" Pris ikke oplyse. 

15 skriver om at være over 80 og/uld af livskraft. 
Ide og redaktion: Perer Olesen. (Side LO - 18: 
Ruth Andersen-Høyer, Rønne). Ill. med portrætter. 

160 s. Thaning & Appel. """""""""""."""""""""".""""". 130,-. 

Hnagensen, Erling: Sigtet far tavshed. 
Ill. 270 s. Docurnenras. """"""."""""."""""."."."."""""". 300,-. 

Hamilto11-Wittendorlf og Bo Bomved: 
Guide til det okkulte Danmark. 
Vejviser ril overnaturlige væsener og mystiske 
fænomener. Bind l. København, Sjælland , 
Lolland-Falsrer og Bornholm (s. 12 - 26). 
Ill. - delvis i farver. 247 s. Forlaget Documenras. """"""""". 249,-. 

Hansen, Bodil K: Familie-
og arbejdsliv på landet ca. 1870-1900. 
Ill. Score format. 268 s. Landbohistorisk Selskab . . ".""."Ind b. 298,-. 

Hansen, Lene Ha/skov: Velkommen til middelalderen 
og til Bornholms Middelaldercente1: 
IU. 79 s. Bornholms Middelaldercenrer. """."""."."."""""". 40,-. 

Harris, Preben: Svanekegaarden - et kulturcenter pii. Bornholm. 
Ill. so rt/hvid og farver. Score fo rmat. 64 s. 
Bornholms Tidendes Forlag. """"""""""""""""""""""""" 98,-. 

Henrikse11, Leif Erindringer.fin 1940-46 

Ill. 16 s. Privattryk"""""""""""""""" ."""""" """". Pris kke oplyse. 

Holm, Kim m.fl.: Bornholmsk fodbold gennem 100 år. 
Uubilæumsskrifr) BBU 100 år. Ill. Stort format 47 1 s. 

Bornholms T idendes Forlag. """."""""."""""."""""".Indb. 200,-. 

Idrætsklubben Viking. 100 ån j11bi/1eum 1907 - 3. maj - 2007. 
H ovedredaktør: Ole Srange. Il l. delvis med farvefotos. 

132 s .. """"".""."""""."""."""""."""""""""""". Pris ikke oplyse. 

»]eg har arbejdet i hele min Livstid«. 
Industri-, Håndværker- og Arbejdererindringer 
ca. 1880- 1950. Red.: H enrik Vensild og 
Ann Vibeke Knudsen. Ul. med sort/hvide fotos. 
168 s. Bornholms Historiske Samfund. 

Er ekspl. grat is fo r medlemmer. """"." """"".".". """""""". 125,-. 

Jensen, Svend Torben og Soren R. Wo/jf 
1\1a11 skal ta' den ve1; mågerne jlyve1: 
Udsendt ved Bornholrnerbussens 25 års jubilæum. 

111. 88 s. I ko mm. Bornholms Tidendes Forlag .. """"""."""" I 00,-. 



Jeppsson, Gert: Bornholms /osen. 
Vederlagsgodset i Skåne och Danmark på 1660-talet. 
Særrryk af ridsskrifter Ale nr. 4 2006. (Svensk). 
Ill. 40 s. Tidskrifren Ale . ... " ....................... .............. " .. .......... 65,-. 

Juni, Djom: Viirgods lille ve1den. 
Ill.: )iirgen von Tomei. 90 s. Forlager ]univers." ... " ......... "..... 129,-. 

Jorgensen, H. V.: Bedstefars Bornholm. 
Reviderer samler udgave af bd. I-V udsendr i 

I 970'erne. Billedredakrion: Henrik Vensild og 
Mogens Dam. Gennemillustreret. Srorr formar. 
296 s. William Dams Forlag ..... .. .... ...... " ... " ............ ..... . Indb. 300,-. 

jorgensen, H. V.: 100 år med Foreningen Bornholm 1906-2006 
Ill. 159 s. Foreningen Bornholm. 
Ved indmeldelse i foreningen 50,-.. " ..... " ........................ ".... 150,-. 

jorgensen, Kathrine: P. Ipsens Enke. Kgl. Ho/Terracottafabrik. 
Ill. son/hvid og farver. 263 s. 
I komm. Borgens Forlag ................ " ............................ . .Indb. 350,-. 

Knudsen, Ann Vibeke (Teksr og redaktion): 

DB]. Historien omjembaneme på Bornholm. 
Indledende reksrer og reknisk korrekrur: 
Jesper Reinfeldr og Sren Møller. Lirreraru rfor

tegnelse: Jens Sørensen. Rigr illusrrerer. 
Srorr format. 339 s. Bornholms Museum ............. " ...... .Indb. 299,-. 

Kofod, Anja Svart: De farvede rum. 
Digre. 45 s. Oneman ........... ........ "" ...... " .. ........ " ..... Pris ikke oplyst. 

Kofod, Dennis Gade: Nexo 1inwl. 
Roman. 230 s. Rosinante ..... ... .. " ............ " ............ "..... .... ...... 250,-. 

KimstnerKoloniemes Danmark. 
Skagensmalerne, Fynbomalerne, Bornholmer

malerne, Odsherredsmalerne. 
Red.: Elisabed1 Fabricius. Ill. med farvegengivelser. 

Med engelsk og rysk reksr. Srorr formar. 159 s. 

Udg.: Kunstmuseerne i Skagen, på Fyn, Bornholm 
og i Odsherred ...... .. "" ..... ........ ... . "" ........ ............. . " .... Indb. 198,-. 

landboliv igennem 50 år. 
(Henrik Vcnsild: Træk af Bornholms landbrugs hisrorie 

1946-2006) . Ill. 235 s. 
LandbohisroriskTidsskrifr 2006: 1-2 ............................. "...... 180,-. 

Lau, Mogens: Claus Johamen. 
Ill. med foras og malerier gengiver i farvetryk. 
Stort format (25 x 21). 108 s. Bornholms Kunsr-

museum og Gudhjem Museum . .. ...... " .. " .. ... ........... " ...... ". ... 225,-. 

ludvigsen, Jacob: Rogfi-i med tobak. 
Ill. 120 s. Tiderne Skifte r. " ...... " " .. "" .... " " ." .... """ .. " .. . ".. .... 199,-. 

lund, Karin Birgitte og Inge Lise ~stman: De natura. 
Udgivet til udstilling 14. 10. - 17.12. 2006. Ill. 
88 s. Sophienholm . .... ... ............ ... . "" ..... .... " ..... " .. .. ". .. ......... 88,-. 

Mehlsen, Camila og Filip Lau: Globalisterne. 
De gor din ve1den mindre. 2 13 s. Gyldendal ........ ""............... 249,-. 

Meyer, Claus: Mad i No1de11. Smagen af Damnark. 
(Bornholms. 68 - 83: Grønne jordbær i G udhjem). 
Ill. med farveforos. Srorr format. 232 s. Aschehoug ........ " ..... 300,-. 

Molle1; Lm! Kæmlf Ge1d Hiort Petersen. Hans Munck Andersen. 
Ill. med farveforos. 46 s. 
Bornholms Kunstmuseum ..... ..... .. ... .................. ""......... .. ..... 100,- . 

Mol/er, Lars Kærulf Lys Hamen. Re!atively Close. 
Udg. i forb indelse med udstilling 07. 10. - 02.1 2. 2007. 

Ill. farver. 47 s. Bornholms Kunstmuseum .... " ....... """... .... ... I 00,- . 

Molle1; Lars Kæmlf Ægte forfalsk11i11ge1: 
Ill. A4. 32 s. Bornholms Kunstmuseum ..... "" .......... ... " .... " .. . 

Molle1; Soren: Gudhjem - mellem to vandfald. 
Ill. med farveforos. Sron format. 40 s. 
Illeman Tryk, H erlev ........... ...................................... ............ . 

Nicolaisen, Asta: En mors blinde oje. 
Roman. 189 s. Queenswood ..... " .. ........ ... ...... ... ...... ........... ". 

Nielsen, Ove: BAT - Historien om rutebilerne på Bornholm. 
Ill. med son/hvide og farvefotos. Storr format. 
291 s. Bornholms Tidendes Forlag. " .... .. " ... ... ... ....... ..... Indb. 

Norregaard, Marianne: Haverne på Christiamo. 
Ill. med farvefotos. 64 s. 

Bornholms Tidendes Forlag ...... ... ....... " ...... " .. " ... .... ............. . 
Samme på rysk: Garren auf Christiansø .. ........... " ..... ........ " .. . 

Olesen, Peter: 10 eventyrlige have1: 
(H eri om Ole Hercz ' og Inge Lise Wescmans 
have i Østerlars). Ill. med farvefotos. 

100,-. 

99,-. 

159,-. 

199,-. 

98,-. 
98,-. 

Stort format. 136 s. Thaning & Appel. ."........ ....... .. ...... ........ 269,-. 

Poulsen, Hans Verner: Den gode vilje. 
En husmandsdreng.fra Tåsinge fortæller om opvækst og ungdom. 
Ill. 150 s. Landbohistorisk Selskab ...... " ... ........ ............ "....... . 178,-. 

Ronne Idr1ets Klubs 50 års jubilæ11m 17. j11ni 2006 
Ill. 56 s. Rønne Idræts Klub . ... ... " ... ........ ...... ... " ....... Pris ikke oplyst. 

Smag & Behag. Ni: 8-2007. August. 
Red.: Henrik Oldenburg: (Tema Bornholm 

s. 32-52 samt leder: Superlativernes Ø s. 3). 
Magasin. Ul. med farveforos. A4. 98 s. 
Inrerpress Danmark NS . .... .. ".. ...... .... ... .. ..... ...... ........ .. .. ....... 49,50. 

Somme1; Anne-Louise: Danske Designere: Kaare Klint. 
Hovedredaktør Poul Erik Tøjner. 

(Heri om Knud Gjellerups hus Tarnan Sari, 
Randkløvevej 6, Østermarie) . Ill. med fotos 

i sort/hvid og farve. 84 s. Aschehoug ..................... ... .. .. I ndb. 229,-. 

Soe, Synnove: Drengen på stigen. 
Roman. 160 s. Lindhardr og Ringhof. .. ............... ..... ... ... ....... 199,-. 

60 år med bueskydning. Ronne Bueskytte Laug 1946 - 2006. 
Jubilæumsskrift. Red.: Holger KUrscein. 
Ill. med sort/hvide og farvefotos. Srort format. 80 s. 

Bornholms Tidendes Forlag ..... .... .. ... .. " .... .. " ....... ........ "..... ... 128,-. 

Theilgaard, Helga C.: Øen i havet. 
Fotos fra Christiansø af Helga C. Theilgaard. 
Udgivet til udstilling 01.04. - 17.05. 2007. 

72 s. Bornholms Kunstmuseum ........ " .... .. ........ " ........ " ... .. ... 115,-. 

83 bornholmske melodie1: 
Udvalgt og sammensat af Dirre Fromseier 

Mortensen. Med noder. Ill. 68 s. 
Bornholms Tidendes Forlag .. " ... . " ... " ....... .... " .... ...... .... ".. ... .. 100,-. 

Under ove1fladen. De bornholmske råstofindustriers historie. 
Redaktion: Ann Vibeke Knudsen. 

Grafisk formgivning: Martin Stolne. 
Gennemillusrreret i sort/hvid og farve. 199 s. 
Bornholms Museum . ....... ......... " ................ " .......... ...... Indb. 225,-. 

Listen omfarrer kun bøger, der skønnes af almen interesse, 
og der rages forbehold for fejl og prisændringer. 

Registreringen er afsluttet pr. 15. l 0. 2007. 
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Rønne 11.W~111 Danske 
'IV Bedemænd 

Begravelsesforretning 
v/ Peter Lund 

Begravelser og 
ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Firmaet er ti lsluttet 
Brancheorganisationen 
Danske Bedemænd, der sikrer 
kvalificeret hjælp og rådgivning 

Østergade 43, 3700 Rønne 

56 95 06 44 
70 Jul p5 Bornholm 

SMILEY 
Unik, 

mundblæst 
glaskunst. 

To skåle i en, 
med et smil 

i mundvigen. 
5 farver. 

kr. 499,-

0 
0 
lfl 
ro 
:;::. 
CJ 
• • t . tnSJJl!!".!on 

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



Autoriseret forhandler af: 

$ SUZUKI 
<[IB) 

KIA MOTORS 

www.bornholmerbiler.dk 

• Lave km-tal • Færre/ingen stenslag • Mindre/ingen rustangreb 
= 3 gode grunde til at handle bil på Bornholm 

1. Du får egen 
servicerådgiver. 

2. I gennemgår 
bilen sammen. 

3. Du får et 
skriftl igt tilbud. 

4. Værkstedet udfører 
kun det arbejde 
som I er enige om. 

5. Du får supplerende 
oplysninger, når du 
henter bilen. 

6. Din servicerådgiver føl 
ger op og holder 
forbindelsen. Ring 

7. Udfyld vores og få et 
kundetilfredshedsske- godt tilbud! maer - vi vi l 
gerne blive bedre! 

Aut. Service bil huset 
Ford, Mazda, 

NEXØ 56 49 22 52 
Suzuki Falckvej 1 · Nexø 

- hverdage til k l. 17 .30 www.bilhuset.dk 
(Åkirkebyvej) Man.-fre. k l. 7.30-1 7 .00 

Dansk Autohjælp 
- tryghed på vejen 

Det er bilhusets 
egne mekanikere 

der kommer ud til din 
havarerede bil 

- 24 timer i døgnet! 

Delphi Aircon 
Service 

-Vi anbefa ler 
et servicetjek 

hver 30.000 km 
eller hver andet år 

Skadecenter 
Bornholm 

Aut. Service: Kia, 
Ford, Mazda, Suzuki 

Uheldet er sket 
- hvad så nu? 

Du bestemmer 
selv dit værksted! 

- Vi henter bilen 

- Erstatningsbil 
tilbydes 

- Omg. elektronisk
skadesrapport 

- Hjælp til 
papirgang med 
forsikring 

- Servicerådgivning 

- 3 års GARANTI på 
karrosseriarbejde 
og larkering 

- Tilbud på 
rust arbejde 
til faste priser. 

".og så f ik vi slet ikke fortalt, at vi yder fuld ombytningsret for biler over kr. 60.000 inden for 30 dage, hvis du fortryder og hellere vil have en anden 
ti/svarende bil i vores udstilling. Biler over kr. 100.000,- yder vi 6 mdr. 's fuld brugtbi lgaranti oven i de 24 mdr's reklamationsret, som købeloven kræver. 

bi Ih uset 
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 ·Telefon 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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fra din pla11teha11dle r ... 

Alt i 
blomster 

og planter 
til hus og have 

~ Værtinde 
buketter 

Brudebuketter 

Bord 
dekorationer 

?: Begravelses 
binderi 

- Det er os med 
det store udvalg! 

Medlem af: 

ÅBNINGSTIDER: 
Hverdage ... kl. 8.00-17.30 
Lordage . . . . kl. 8.00· 15.00 
Søndag . . . . . Lukket 

SAGAVEJ 1 • 3700 R øNNE 

TELEFON 56 95 47 24 
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ÅRET RUNDT! 
inornholm~ tlibenbc 

-bragt til din dør 
g ennem 141 år 

med alt hvad du behpuer for at 
folge med i debatten p d Bornholm 
og livet i stort og smdt på vor p. 

Avisen kan også 
blive din ... 

Kontakt abonnements afdelingen: 
Ring 56 90 30 00 

eller e-mail: 
abonnem ent@bhstid.dk 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs mere: 

www.bornholmstidende.dk 

~ 
\\orld Cim Qualll) 

BORNHOLMS ANDELSMEJERI 



Bornholmske ud2ivelser 
fra William Dams forlag 

I 

BORNHOlM 
· 19~0-60' erne 

Fås over hele øen Bøger siden 1857 

William Dam ~~ 
St. Torv 7 • 3700 Rønne • Tlf 56 95 01 67 • E-mail: 74 1 O@bogpost.dk • Telefax 56 95 18 10 
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Vi kan tilbyde dig: 
• 3 friske frisører og 2 super elever. Fliigger på Bornholm 

ønsker alle en 
rigtig glædelig jul 
samt et godt og 
farverigt nytår. 

• Moderigtige klipninger til både kvinder og mænd. 

• Børneklipning med underholdning. 

• Kreative råd og gode produkter. 

• super holdbare farve og permanent behandling. 

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

• Massage i vaskestolene. 

• Frisk lavet varme drikke. 

Kort sagt det er vores vigtigste formål, at du 
virkelig føler dig godt behandlet og er tilfreds. 

Ring og aftal t id på 

56 95 06 ~5s~----iiiiioi.iii!!!!~ 

,-=::;;;...;:::JJ 

Storegade 87 
3790 Hasle · Tlf. 5696 5587 

56 95 06 55 

Nete Tamdrup Østergade 36, 3700 Rønne 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tlf. 5649 1224 

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 

74 Jul på Bornholm 

RØNNE REVISION 

St. Torvegade 12 · 3 700 Rønne · Tlf.: 56950595 · Fax: 56957991 

E-mail : post@ronnerevision .dk · www.ronnerevision.dk 

PARTNER I REVINET GRUPPEN 
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1 T L~~ME 
Fremkaldelse 

i PhotoCares egen 
luksuskvalitet på 

kun 1 time. 

~PhotoCare 
-fordi livet ikke kan tages om.I 

Store Torv 4 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 54 54 

" Bornholmske 
\·a6glif;tgiy~Ts"er 

~ ~ " 
Kan købes i boglc!~overalt på Bornfw>JTi • ~ 

og i Bornholms Tidendes ekspedition. 

Haver på Christiansø 
Marianne Nørregaard 

Smukke billeder og varme personfor
tællinger fra Christiansø og Frederiksø 

Bornholmsk fodbold 
gennem 100 år 
Kim Holm m.fl. 
Fotos: Jens-Erik Larsen, Henning 
Sigvardsen, samt div. arkiver. m.fl. 
Et jubilæumsskrift på 470 sider med 
en udførlig beretning om bornholmsk 
fodbold gennem 100 år. 

Kr. 200,-

Kr. 98,-

Vi har mange flere bornholmske udgivelser på lager, 
se vores udvalg og priser på www.bornholmstidende.dk 

rB ~Ot'UflO(mS tribenbe Forlag og Bogtrykkeri 
lm!!j Norregade 11 · 3700 Rønne · Tii. 56 90 30 00 .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. .t. 

Portvinen er kommet i havn 
I årevis har det 
været en turistvit
tighed, at kalde 
Doktordammen i 
byen midt inde i 
landet fo r 
Aak.i rkeby Havn. 
Bornholms 
Vinforsyning har 
derfor valgt at 
kalde en portvin 
(Tawny Reserve) 
for "Port of 
Aakirkeby." 

BOR , OLMS 

Hos os får du 
endvidere: 

Vine fra hele 
Verden 

AakirkebyG I asset, 
designet af 

Pernille Bastrup, 
De kendte lokale 

delikatesser, 
whisky, rom & 

cognac 
Bornholmerslipset 

kaffe, the og meget 
meget mere. 

VINFORSYNING 
Torvet 2 st. , 3720 Aakirkeby, tlf. 5694 0060, mobil 2029 2005 

vin @wolff.dk • www.bornholmsvinforsyning.dk 
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~~ur- & Guldhuset~ 
BORNHOLMERCENTRET · St. Torv 11 · 3700 Rønne 

Merete og Kenn Lund · Telefon 56 95 02 70 · Fax 56 95 37 06 
www.ur-guldhuset.dk . post@ur-guldhuset.dk 

Bredt udvalg i moderigtige 
smykker og ure i mange prisklasser! 

Stort udvalg 
af Troldekugler 

- mange sammen
sætningsmuligheder 



111 11 
5 70 38 1 3 00 882 3 

. . .. . . .. 

BORNHOLMS~ TRAFIKKEN 

Tel. +45 5695 1866 
Book online: www.bornholmstrafikken.dk 


