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Traditionsbærer og fornyer 

Ved årsskifcet 2007/08 trak Marie Hjorth sig tilbage efter 13 år som daglig leder af keramikmuseet på Hjorchs Fabrik samti

dig med sosreren Ulla. Men hun arbejder foresat videre med sin unikakeramik i si t eget værksted på den fubrik , som hendes 
fa milie har forcsd et igennem 150 år. 

Og keramisk har hun nu fået arbejdsro t il at tage nye opgaver op, fo rtæller hun til forfacteren og journalisten Peter Tiemroth, 

der regner er billede af den 67-årige keram ikers mangeårige virke. 

Af Peter Tiemrorh. 

Også indenfor kunst og kunsthåndværk har globaliserin

gen i den seneste snes år medført udviskning af geografiske 

særpræg og traditioner ril fordel for er stedse mere uper

sonligt og standardiserer international t look. 

Som overalt i samfundslivet udbredes de samme ten

denser på næsten samme rid over hele den civil iserede ver

den gennem den overhåndtagende medieimperialisme. 

Og akkurat som der er trivielt ar støde på samme M c

Donald, coca-cola, vesterlandsk habit-flip-slips, pophirs, 

soap-serier og acrionsfilm overalt, så virker der tomt og 

kedsommeligt ar se de samme kunstneriske tendenser gå 

igen i arkitektur og bildende kunst. 

Vi nærmer os en fad, global enhedskultur, hvor er po

stulerer kreativt, men reelt megalomanr eller anonymt 

»design« fladtromler århundreders lokale kulrurtradirio

ner, som primært er selvgroede på basis af geografiske, et

niske og klimatiske særpræg. 

M en nyk avler som bekendt modnyk. Tidens »oplevel

sesøkonomi« sætter nu fokus på lokale særpræg. Og Born

holm er så heldigt stiller, ae øen rummer en lille håndfuld 

aflanders bedste keramikere, der arbejder i en særlig tradi

tion, som i dansk keramik udgør en slags modvægt ril be

stræbelser mere inspirerer af skiftende internationale mo
destrømninger. 

Selv om alle udøverne har deres egen karakteristiske ud

tryksform, så er de fælles om en slags abstralct naturalisme, 

hvor sete og sansede indnyk møjsommeligt og tålmodigt 

bearbejdes, så værkerne ender med ar fremstå som en slags 

musiske omskrivninger af naturen. I det miljø er ordrige, 

men letkøbte moderne definitioner sort snak. Som f. eks. 

tesen om, at kunstnerens netstrømper er kunst, hvis der 

behager hende ar definere dem som kunst. T vært imod 

bærer værkerne præg af, ae udøverne anser keramik som 

både en skabende kunstart og et håndværk. 

Marie Hjorth. Fora: Preben Pathucl. 

Jul på Bornholm 3 



Marie og Ulla 1-ljorrh, 1987. Foto: Lars Serena. 

Traditionen, der bygger på en særlig »håndens intelli
gens«, har rod i Bornholms status som pottemagernes ø 

gennem århundreder, som fra midten af 1800-raller ud

viklede sig til Rønnes keramiske fabrikker, hvorfra inspi

rationen udgik til de individuelle unika-værksteder, der 

siden 1950'erne har regner dansk keramik. 

Faderen Erik Hjorth med lille Marie og 
Eriks fostre Laura, T hora, og Valborg. 
Foro: Hjorths Fabrik. 
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150 års tradition 
En hele særlig og fornem rolle i bornholmsk og dansk ke
ramik som både traditionsbærer og fornyer indtager den 

nu 67-årige Marie Hjorth. Dels ved sir livslange og uund
værlige engagement i Hjorchs Fabrik i Rønne, der siden 

1995 har været arbejdende keramikmuseum. 
Og dels ved sam tidig at have haft er imponerende fysisk 

og kunstnerisk overskud til sideløbende med ansvaret for 

den fabriksmæssige produktion ar kunne opretholde en 

selvstændig unikaproduktion med personlig fornyelse og 
eksperimenter. 

Ved årsskifter 2007108 crak Marie H jorth sig tilbage 
efcer 13 år som daglig leder af fabrikken og keramikm u

seer samtidig med søsteren Ulla. Men Marie Hjorth arbej
der fortsat videre med sin unikakeramik i sit eget værksted 

på den fabrik, som hendes fa milie har forestået igen nem 

150 år. 
- V el er det en befrielse nu kun ar have ansvar for sine 

egne ting. Men jeg er utroligt glad for foresat at have ril

knyrning til fabrikken - også bopælsmæssigr. Jeg har det 
nok som mange af de gamle bønderbørn, at de i virkelig

heden helst vil blive på gården. For jeg har elsket alt her
nede fra jeg var lille. Bare der at kigge på keramikerne, når 

de arbejdede. O g duften af ler!, udb1y der Marie Hjorth 
spontane smilende. 

Marie og Ulla Hjorth er således fjerde generation på fa
brikken, der blev grundlagt i 1959 af oldefaderen Lauritz 

Ad olf Hjorth, da den 25-årige pottemager vendte hjem cil 
Rønne fra en flerårig svenderejse gennem Tyskland, Bøh

men, Schweiz og Frankrig. 
Efter sin læretid i Rønne havde han bl. a. lære modelle

ring p å Kunstakadem iet i København. Virksomheden 

voksed e hurtigt og havde fo rskellige kendte kunstnere til

knyccer f. eks. Zahrcmann og Drachmann. Fabrikken 

hjemtog fornemme præmier på internationale udstillin-



Dekorerede sk:ile, porcelæn 2007. 
Højder: 7cm, 5,5 cm og 5 cm. 
Foro: Allan Rieck. 

ger, og Hjorths keramik fik er verdensomspændende for

handlerner. 
Efter grundlæggerens død blev fabrikken i 1912 overta

ger af sønnerne Hans og Perer. Malerstuen blev ledet af 
søsteren Thora. Og Rere af de ialr 11 søskende var inddra

ger i fabrikkens arbejde. I slutningen af l 920'erne rrak 

Hans Hjorth sig fra fabrikken. 

Fabriksleder 
Efter Peter Hjorths død i 1959 blev fabrikken overrager af 
hans rre børn. Og som leder formåede Erik Hjorth at føre 
virksomheden frelst igennem de økonomisk ugunstige ti

der, hvor langt billigere varer fra andre verdensdele gjorde 

livet svært for fabrikkerne. Ved hans død i 1983 overtog 

døtrene Marie og Ulla Hjorth ledelsen. 

Det blev da klart, at vedligeholdelsen af det gamle og 

nedslidte produktionsapparat var en stor belastning for 

driften. Desuden var det alt for stort i forhold til produk

tionen, som efterhånden foregik med kw1 fem personer, 

hvor der midt i 1950'erne endnu var er halvt hundrede 

medarbejdere. 
- Jeg må nok allerede dengang have opfartet der som 

min bestemmelse i liver. For det var ved Gud brydsomt 

indimellem. I en af de hårde vintre i 1980'erne frost

spængte vandrørene og alle materialerne i papirsække på 

gulvene blev ødelagr, fortæller Marie Hjorth . 

- Og der kunne være andre problemer med det utids

svarende fab riksanlæg, således at min ældste datter en af 

de værste dage pludselig kiggede alvorligt på mig og spurg
te: »Mor, tror du ikke, at du i seeder for kan være så heldig 

a t blive kassedame oppe i supermarkedet«?, ler Marie 

Hjorth 

-
I 1984 blev bygningerne fredet, og planen om det arbej

dende museum opstod. I 1990 kontaktede Marie og Ulla 

Hjorth Bornholms Amt og Bornholms Museum med 

henblik på bevarelse af fabrikken som arbejdende muse

um. D er resulterede i en arbejdsgruppe, som i 1992 frem
lagde det senere gennemførte forslag. 

Allerede i de seneste årtier af fabrikkens historie var en 
karakteristisk produktion de mere unikaprægede ting i 

stentøj , som Marie og Ulla stod for. O g dette foresatte på 
der arbejdende museum. 

Kunsthåndværker 
Navnlig Marie Hjorth har igennem årene besrræbt sig på 

at søge egne veje i sin udforskning af lerets muligheder. 

H endes keramik karakreriseres af lette og egenartede ud

ny k af en ofte ligesom sprød ynde - smukt og nænsomt 

dekoreret med glasurer eller begitninger på der rå ler. 

I Marie og U llas barndom boede familien oppe på kir

kepladsen, mens andre slægtninge residerede i fabrikkens 

beboelsesejendom. Og selv om børnene syntes, at der var 

spændende på fabrikken i Kiysralgade, så fik de ikke lov at 

rende derned i ride og utide. De skulle ikke forstyrre arbej

der. 

- Men lørdag eftermiddag, når fabrikken lukkede ned 

for weekenden, havde vi frir spil med drejeskiverne. Og 

det benyttede jeg som teenager til at fremstille fingersmå 

skåle og krukker, som blev solgt på »Vævestuen« hos Frk. 

Anker i Storegade. Og akkurat som nutidens unge tjener 

en skilling ved fritidsjobs, gav det mig lidt ar slå til søren 

med, fortæller Marie Hjorth. 

Efter realeksamen ville Marie Hjorth gerne på Kunsr

håndværkerskolen. Ikke mindsr fordi hun blev opmuntrer 
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af elever fra skolen , som var i tre måneders praktik p å fa
brikken. Men familien mente nu , at hun først skulle være 

ansat er år på fabrikken for at lære ar dekorere. 

H un fik afgang fra den fire-årige uddannelse på Kunst

håndværkerskolen i København - den nuværende D an

marks D esignskole - i 1964 og var omtrent samtidig med 

søsteren og senere kollegaer som f. eks. Bo Kristiansen , 

kusinen Julie H øm, H ans Munck Andersen, Gerd Hiort 

Petersen og »Scrandsrrædepigerne« Jane Reumert, Beate 

Andersen og Gunhild Aaberg. 

- D engang var skolen der eneste uddannelsessted i landet. 

Og den svarede virkeligt t il sit daværende navn. Formålet 

var især at uddanne folk til at etablere eger værksted, hvad 

vi jo også var en hel del, der gjorde. Og jeg må ærlig tilstå, 

at jeg har det lidt svært med nutidens »designskolers« kurs 

mod det akademiske. 

- T eori og filosofi omkring ens fag kan skam være spæn

dende og givende. M en hvis der teoretiske rager over-

Oval srenrøjsskål - 2000. Højde 17,5 cm. Forn: Marie Hjordl. 

Ovale skåle, begirret stentøj 2006. Længede 16 cm. 
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hånd, så glemmer man ler det væsentl igste. Nemlig ar rin

gene gnmdlæggende skal gro frem gennem håndværker. 

D e skal ikke »opfindes« - men »opleves« gennem arbejds

processen. Eilers risikerer der at blive kunstigt og for

tænkt. 

Fabrikken i baghovedet 
Marie H jorth debuterede på Charlottenborgs Forårsud

stilling i 1963. Efter en kort periode med lertøj i Jylland 

blev hun ansat på fabrikken, hvor hun har arbejdet siden 

- bortset fra en kort periode fra 1973-76, hvor hun havde 

eget værksted i T ej n. 

- Perioden i Jylland lige efter skolen, hvor jeg san1men 
med skolekammeraterne Grete West og Malene Nørgaard 

startede et lerrøjsværksred hos førstnævnte, havde private 

årsager - ligesom værksteder i T ejn. Der har nok hele ri

den ligger i baghoveder, at der var på fabrikken, jeg skul le 

virke, ser Marie Hjorth tilbage. 

Sømenes »hjemkomst« til fabrikken sidst i 1960'erne 

Skitse ri l 3,5 meter langr kakkelbord, 
ak-vare! 2008. Forn: Allan Rieck. 



Lågkrukker, stentøj 2007. 
Højder: 14 og 9 cm. 
Foro: Allan Rieck. 

gav anledning til et stilskifte i forhold til fabrikkens tid

ligere produktion. D e tilførte en ny kraftfuld stoflighed 

med nye glasurer og en robust og kraftig skærv, hvor leret 

iblandedes storkornet knust chamotte i ridens rustikke 

stil. 

Salget af de nye ting gik godt. Og inspiration rilførtes 

også gennem søstrenes kammerater fra skolen, der befandt 

sig godt i den særlige værkstedsagtige stemning med ar
bejdsmuligheder for unge keramikere i kortere eller læn

gere perioder. Bl.a. kusinen Ursula Munch-Petersen, Ulla 

Gahrn og Jane Reumert. 

Som selvstændig skabende keramiker arbejder Marie 

Hjorth med drejet og modelleret stentøj og værker i pla

d eteknik samt drejet porcelæn. Hendes rigt varierede or

namentik spænder fra spontan kalligrafisk naturalisme til 

absrrakr geometri. 

»l meget stentøj og nyere skåle og fade i lavt brændt por

celæn har hun dyrket strøget og f. eks. givet dem form af 

stilke med plade eller punkteringer med kraftigere farven

d e glasurstoffer, der minder om små blomster«, skriver 

Lars Serena i sin fortræffel ige bog »Bornholms Værk

stedskeramik« fra 2004. 

»De drejede former kan åbne sig så enkelt som en kanta

rel, men det er især i forskellige beholdere, sammenbygget 

af lerplader, hun har nået er nyt keramisk udtryk baseret 

p å ældre opbevaringsskrin af f.eks. træ«. 

»Marie Hjorth kan også i perioder være indfanget af et 

stykke medi tativ kompositionsmusik, og billeder af dette 

lydræppe med mange små punktvise accentueringer fæst-

ner hun til den keramiske Aade under en farver transparent 

glasur. På drejede eller modellerede former bruger hun og

så et dække med skabeloner, når f. eks. begitninger i mere 

energiske 1y tmer spænder om beholderen«. 

Holkahesten 
Selv om Marie Hjorth - på grund af sit arbejde på fabrik

ken - ikke har været nogen voldsom hyppig udstiller an

detsteds, genkalder undertegnede sig gennem årene en 

lang række arbejder, der er kendetegnet af en naturlig og 

udviklet finfølelse for form , farver og dekoration. 

På Bornholms Museum i Rønne i 2004 udstillede hun 

- sammen med maleren H anne Mai.land - f. eks. hele 53 
fine stykker keramik i form af skåle, krukker og dåser i 

porcelæn og stentøj - hvoraf enkelte emner var i pladetek

nik. 

Udgangspunktet var keramikkens traditionelle brugs

funktion. H er var altså ingen sære klumper, amøbeskåle 

eller forvredne kander. Tingene fik alene liv gennem hånd

værksmæssig dygtighed, en selvfølgelig formsans og be

herskede og redelige dekorationer. 

Hun viste både store krukker og krævende lågformer. 

Men også mere poetiske arbejder, som f.eks. lette porce

lænsskåle med sarte forårsagtige farver og mønstre. Mens 

nogle af de lidt mørkere stentøjsformer cementerede for

ankringen i den bornholmske keran1ikemadition. 

Alt bar præg af Marie Hjorths stædige vilje til konstant 

at udforske grænser. D en ovale form, både som lågkrukke 

og som skål, er blevet gransket og undersøgt igen og igen i 
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stadigt nye udtryk, ligesom hun stadig forfiner sin levende 

glasurbehandling og sine koloristiske dekorationer. 

En kontinuerlig udvikling, hvor de skabte værker i sig 

selv fører til nye muligheder, som årligt kan aflæses på ud

stillingen »Holkahesren« på Gudhjem Museum, hvor Ma

rie Hjorth fra srarten var selvskreven i samarbejder blandt 

øens fremtrædende kunstnere. 

H er påkalder hun sig fortjent opmærksomhed, hvaden

ren hun viser store østerlandsk inspirerede stentøjsvaser el

ler næsten selvlysende turkise fade med dekorationer af fin 

grafisk virkning. Og sikre i både kolorit og form er hendes 

robust og sparsomt ornamenterede srenrøjsarbejder og 
hendes lette, kølige porcelæn med japansk inspirerede de

korationer. 

Udover sir selvfølgelige raffinem ent tilfører Marie 

Hjorth de årlige udstillinger et udtryk for den bornholm

ske keramiks særlige jordbundethed og afklarerhed, der 

kan bringe ord som der forkætrede »folkesjæl« i erindring 

- her som udtryk for den ædleste destillation af der daglige 

samfunds særlige geografi, historie, kultur og påvirkninger 

udefra. 

Kakkelbilleder 
Endelig skal der nævnes, ar hun gennem årene også har 

arbejder med dekorative flisebilleder til borde og som ud

smykninger i pædagogiske og sociale institutioner. Bl. a. 

på Plejehjemmet Lunden i Rønne, Bornholms Erhvervs

skole og Bornholms Centralsygehus. 

Mest tilgængelige er nok de fire store rektangulære flise

billeder på gavlen i BAF's pakhus i N ellikegade i Rønne. 

Felterne gengiver store sivagtige strøg udført som begit

ninger under en klar glasur. D e skubber sig på hver sin 

måde i forhold til det vindue, det fø lges med i husets gavl 

og skaber dermed bevægelse i fladen , hvis hele udstræk

ning først ses, når man Ayrrer sig. 

I sin lange karriere har Marie Hjorth udstillet på et par 

snese forskellige museer i ind- og udland. Og hun er bl.a. 

repræsenteret på kunstindustrimuseerne i Trondheim, 

Oslo og Hamborg, Kunstmuseer Trapholt, Ystad Kunst

museum, Kunstmuseer i Slesvig-Holsten, Museum of Art 

i Philadelphia, USA, Det danske Kulturinstitut i Letland 

- samt naturligvis på Bornholms Kunstmuseum. 
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Lågkrukke, scenrøj 
2008. Hojde: 7 cm. 
Foco: Allan Ricck. 

Gavludsmykning, sccnrøjsAiser 1998. Nellikegade, Rønne. 

Og i sin »nye« tilværelse kommer Marie Hjorth ingen
lunde ri! at sove tornerosesøvn. Hun holdes således jævn

ligt i ånde af sine tre børn og fem børnebørn, som hyppigt 
nyder at besøge den gamle familiebolig i Krystalgade, hvor 

Marie H jorth fortsat bor. 

Og keramisk kan hun nu fa arbejdsro til at rage nye op

gaver op. Senest har hun netop afleveret tre stk. fi re meter 
lange kakkelborde til et boligkompleks i Vejleåparken i Is

høj ved København. 

- D et var et nedslidt invandrerkvarter, som i disse år far 

et gevaldigt renoveringsløft ved medvirken af en land

skabsarkitekt og adskillige kunstnere. Mine borde mellem 

karreerne er bestilt, fordi indvandrerkvinderne søger ud, 

blot himlen åbenbarer den mindste solstråle. 

- Så på den måde har det været en livsbekræftende op

gave, som også har givet mig den lidt uvante kunstneriske 
udfordring, som der er at skulle arbejde med så store di

mensioner, slutter Marie Hjorth. 



Havørnenes 2. togt 

Hos en bogsamler i København er nærværende maskinskrevne bereming fimder, og den bliver her rilgængcliggjorr for en storre kreds i ord- og bogstavret form. 
Fiskeriinspektionen er blevet forespurgt om de kendte noget ti l denne beretning eller ril skiber. Men de havde ikke noget skib af navner Havornen på der pågældende 
tidspunkt, eller kendte noget ril Werrerslevs beretn ing. Den må opfarres humorisrisk og måske også lidr saririsk. 

Ukendr forfarrer. Werterslev. 

Chefen gik agterud for ar 
aAæse loggen. 

"( hæfter scår indledningsvis: 
Bogen e r ligesom 1. rogt ikke oversat ril and re sprog. I. oplag augusr 

1955 - hermed foreløbig i 4 eksemplarer. 
Efcercryk cilladt i begrænser omfang, men værker må ikke gøres ci l 

genscand for erhvervsmæssig ud nytcelse. Illuscracioner af Wetterslev 
-samlet oplag 4 eksemplarer, som alcid kan byttes med et par kasser 

whisky. Havørnenes fo rlag, Rønne 1955. 
........ u ndskyld han var lidr srænker - men han kom jo fra en ven , 

hvor søen den gik høje, og han var mide i brændingen ........ en fyrre-
cyve sjusser sad han stille ned og nød - så la' han sig på plænen - som 

en død « .. ! 

1. kapi tel 

Navigatørerne 
I en brandmørk og stormende nar - nærmere betegnet d. 

29. Juli det herrens år 195 5 - stampede østersøflådens lette 

krydser »H avørnen« sig frem gennem de oprørte vande. 

Maskineriets velsmurte 3000 heste dirrede velbehageligt 

for fulde omdrejninger og bibragte krydseren er overskud 

af kraft og styrke, der i hvirvlende kaskader piskede bov

vandet fra den skarpe stævn. Krydserens chef der bar hav

ørnenes blå ordensbånd på sin sirlige uniform, så træt og 

anstrengt ud efter mange timer på broen. Han kastede et 

kort blik på bestikket og besluttede sig til ae overdrage 

vagten til 1. navigationsofficer. 

l. navigationsofficer, der lige var udgået fra hovmester

skolens 3 ugers korrespondancekursus i teoretisk naviga

tion, meldte sig kort efter på broen iført ulastelig tropeu

niform. 

Det var chefens ønske, at 1. navigacionsofficeren cog ka

detJ ohan alvorligr i skole, eftersom dennes hjemmeopga

ver i den senere havde værer noget under middel - specielt 

på der maritime område. 

Med påraget barsk mine udslyngede chefen sine ordrer 

for den kommende vagt! - og gik agterud for personlig ar 

aflæse loggen. 
1. navigarionsofficeren stod nu alene med hele ansvaret. .. ! 

I hast foretog han nogle indviklede beregninger kombine

ret med enkelre observationer til Carlsbergvognen og kon

staterede ri! scor rilfredshed , ar der gik fiinr. .. ! 
Natten igennem hersede 1. navigationsofficeren med 

kader Johan - søvejsregler, kompasstreger, log og lodskud 

samt andre ukendte begreber svirrede gennem den arme 

kaders hoved, medens utallige observarioner til Carlsberg

vognen under den ældre officers kyndige vejledning fø rre 

det score skib på rer kurs mod ~erne mål i den mørke 
nat. 

Om der nu skyldes teknikkens triumf eller den fiine na

vigation, bliver aldrig opklaret, men ud på morgenstun

den passerede »H avørnen« en bøje med påskriften Bøge

strømmen - og da det faktisk var den 1. navigationsoffice

ren havde søgt narren igennem, kan årsagsproblemet i 

denne forbindelse lades ude af betragtning. - et faktum 

var, at det var Bøgestrømmen - og det var fiint, som også 

1. navigacionsofficeren udtrykte sig. C hefen og næstkom
manderende holde skibsråd om læ. 

En liflig duft af kaffe og blødkogte æg bredte sig over 

messen og blandedes med chefens vellugrende hå.tvands

duft. 

Gennem skylighrer skimtedes l. navigarionsofficer med 

kikkert på maven, søkort og alskens m ærkelige navigaci-

Der er fii nr ar forstå et søkort - Johan ... 
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onsinsrrumenter under armene - er sandt billede på den 

pålidelige og pligtopfyldende officer. 

Man hørte kadet Johans præcise gentagelser af 1. navi

gationsofficerens rorkommandoer i h.t. sidste lovbekendr

gørelse. 

Alt i air - en atmosfære af tryghed og hjemlig hygge. 

En dæmper samtale fra navigatørerne på broen undgik 

ikke næstkommanderendes skarpe øre! D er var 1. naviga

tionsofficeren, der roste den fine navigation og den fine 

styring, medens kadet Johan beskedent fremførte, at den 

fine sejlads udelukkende måtte tilskrives 1. navigationsof

ficerens fine observationer. .. ingen af de to beskedne natu

rer vi lle åbenbart rage æren fra den anden for den fine sej

lads, men som et kompromis enedes man sluttelig om, ar 

der var meget fiint sejlet."! 

En pludselig skurrende lyd afbryder den dæmpede sam

tale fra broen". kun et ureglementeret: »For H".« - und

slipper l. navigationsofficeren."! 

Næstkommanderendes meget blødkogte æg ændrer plud

selig karakter til spejlæg, og kaffekanden lægger sig træt til 

hvile på gasbordet". 

Chefens ansigtsfarve gennemløber i has t farveskalaen fra 

hvidt, over orange, til violet - - med uredt hår tager han 

lejderen i eer spring! 

Næstkommanderende, der ikke just har indtryk af, at 

der er meget dybt vand under kølen, rager siruaåonen 

med stoisk ro - han har også sejlet sammen med chefen i 

mange år og ved af skade, at man i slige si ruationer gør 

klogest i at holde sig om læ - og søge dækning! 

Hans disposition viste sig at være ovenud klog - oppe 

fra dækker lød vilde brøl fra chefen ". svovldryppende 

eder skød blå lyn på den morgenklare himmel og rungede 

som torden i det smalle farvand mellem Sjælland og 

Møn".! 
".efter flotillechefens udbrud at dømme, skønnede næst

kommanderende, at Østersøflådens stolthed var gået på 

grund".! 
Kadet Johan, der havde stået til rors i gerningsøjeblikker 

og pådrager sig et mindre chok ved grundstødningen, blev 

omgående udsat for et tredjegradsforhør af chefen. 

Hakkende og stammen

de af skræk rapporterede 

han overfor den opbragte 

chef, at der sikkert skulle 

ses som er led i nattens 

undervisning - lidt vel 

praktisk betonet måske -

men 1. navigationsoffice

ren havde i nattens løb 

undervist omhyggeligt i 

der forkastelige i at sejle 

10 Jul på Bornholm 

Far kommer på broen! 

på andres - specielt damperes - bestik- hvorfor han nu -

på mere lerskuelig m åde havde benyttet lejligheden ri1 at 

demonstrere - hvorfor".! Johan måtte indrømme, at det 

var en særdeles velunderbygget påstand l . navigationsof

ficeren i narrens løb havde fremførr! 

1. navigationsofficeren, der i ly af krigsretten havde be

nyttet lejligheden ril at afføre sig kikkert, søkort, radar og 

andre navigationshjælpemidler, havde sneget sig op på 

broen, hvor han slog fuld kraft frem på alle maskiner - an

tagelig for - i sir indædte raseri - at forsøge at vædre den 

modbydelige infame rådne damper, der jo var skyld i det 

hele".! 
Der lykkedes ham virkelig at ffi »H avørnen« til ar flytte 

sig er par meter længere op på grunden" . og så stod den 

fiint! 

' .. 

~ 

" . et andet, skib ae føre".! 

l. navigationsofficeren havde opnået sit største ø nske -

nemlig at komme på landet i sin sommerferie! 

Der var ganske åbenlyst, at l. navigationsofficeren var 

offer for er akut tilfælde af sindsyge! 

Han måtte fjernes fra maskintelegrafen med magr. 

Chefens hjerne arbejdede lynhurtigt - enten måtte han 

skyde ham på stedet - eller også måne han lægges i jern". 

valgte chefen skydningen, var der stor sandsynl ighed for, 

ar også kadetten ville blive udsat for et lige så akut tilfælde 

af samme sygdom, og såfremt også han skulle skydes ville 

hele uddannelsesplanen på en måde gå i vasken. 

Chefen valgte jernene! 

Hvad nu???? 

Som ivrig læser af Hornblower bøgerne havde chefen en

gang truffet kommandøren i nogenlunde samme situation 

med for lidt vand under kølen - (men ganske vidst ikke 

foranlediget af en beskidt damper!) - Hornblower havde 

under disse omstændigheder ladet affyre en bredside, der 

bevirkede, at fregatten lirkedes af grunden - - ! 

Imidlertid befandt >) Havørnen« sig på venligtsindet ter

ritorium, og da en bredside under de forel iggende om

stændigheder ville udslette det meste af Møn med omlig-



gende øer, måtte chefen lade denne mulighed ude af be

tragtning ... men i hans geniale hjerne fødtes den ide, at 

lade kadet Johan entre bommen og på denne måde, ved 

rokkende gyngebevægelser at lirke »H avørnen« af grun
d en ... 

Kort fra tanke til handling udspyede chefen nogle drøje 
eder, der af mandskabet opfattedes som en opfordring til 

at svinge bommen rværs ... kadet Johan, der endnu befandt 
sig i sjælelig formørkelse, var en overgang udsat for total 

begrebsforvirring vedr. mast og bom - men efter at chefen 
faderligt havde lagr sin hånd på den forvirrede kadets pan

de og forklarer ham, at en bom faluisk var ae ligne ved en 

vandret liggende mase, undgik »H avørnen« den tort, at fa 
masten lagt ned og svunget rværs ... ! 

Kadet Johan blev nu beordrer ud på bommen for at 

foretage rytmiske op- og nedgående bevægelser. 
Kadetten, der som tidligere omtalt, var af lider anmas

sende type, mente absolut, ar man i slige tilfælde burde 
lade chefen passere først, således at denne alene kunne ra

ge æren for skibets redning ... ! På chefens azurblå ansigts
farve - som næstkommanderende kun alt for godt kendte 

fra tidligere lejligheder af tilsvarende art - var det tydeligt 
a r læse, at hans opfattelse af situationen ikke harmonerede 

med kadettens .. . ! 
På een eller anden måde må dette være gået op for kadet 

Johan - for pludselig fik han er energisk udtryk i ansigtet 
- et forklaret skær - og med dødsforagt i blikket klamrede 

han sig til denne vandret liggende mast ... der gik nogle 

minutter i åndeløs spænding - kadettens greb om bom

men strammedes fra minut til minut - langsomt og tøven
de løftede Johan det ene ben en håndsbredde fra lønnin

gen - og satte det hastige ned igen! Atter gik nogle minut
ter, hvor ingen turde trække vejrer. .. og kadeccen bare 

klamrede sig fase. .. ! 

Da var der, ae chefen brugte udtryk, som intet kristent 

menneske kan ra sig selv til at gentage ... udtrykkene havde 
en elektrificerende virkning over al forstand og udløste det 

ene spjæt efter det andet i kadet Johans forpinte krop ... 
chefen var ikke sen til ae udnytte disse nyttige reaktioner 

- han slog fuld kraft bak på maskinerne - og ved kadettens 

sidste krampetrækning - flød »Havørnen«! 

l. navigationsofficeren raslede med sine lænker nede i 

skibets bund og skreg i vanvi ttig glæde, at der var fi inc. .. ! 

Straks efter søsætni ngen lod chefen sammenkalde ci l 

skibsråd i messen. 

l . navigationsofficeren idømtes arbitrære og med øje

blikkelig virkning degradering til hovm ester med en dag

lig hyre på 13 øre - det var alc, hvad han behøvede for at 

være lykkelig .. . ! 

Kadet Johan fik en ambulant behandling på krydserens 
infi rmeri for de fysiske og psykiske lidelser, han havde på

drager sig. Under chefens sikre hånd fortsattes den afbrud

te rejse med røde koste om styrbord og hvide koste om 

bagbord .. ! 
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2. kapitel 

Landloven 

Med alle signalflag sat - skibsorkesrrer på agterdækket - og 

besætningen opstillet til parade om styrbord anløb »H av

ørnen« den 30. juli kl. 11.43 flådebasen i Masnedsund. 

Kadet Johan blev beordret til Roskilde efter persille ... 

Chefen forestod der sædvanlige repræsentative ceremoniel 

med at ringe til de forskellige marinedistrikter for at sikre 

sig, ar de ikke i narrens løb var blevet besat af ~enden ... 

N æstkommanderende hj alp hovmesteren med at trække 

fro kos ren op ... 

Kl. 13.37 indfandt sig repræsentanter for marinedistrik

ter og kvindelige forsvarskorps fra alle egne af Sjælland til 

en beskeden frokost - når frokosten kun opnåede at blive 

beskeden, skyldes der kadet Johan, der havde rager fejl af 

navnene og var gået til Korsør - og der havde de naturlig

vis ikke persille ... ! Kl. 18.00 blev besætn ingen pebet til 

landlovsmønstring. 

Velankom met til bestemmelsessteder lod chefen afhol

de endnu en kort mønstring over sine stormtropper. Han 

indprentede herunder, ar man i videste udstrækning skå

nede kvinder og børn under de forestående operationer, 

der iøvrigr gik under dæknavnet OPERATION HANG. 

Den nysudnævnte hovmester, der i dagens anledning 

var eftergivet sin straf, blev udset som operationsleder, og 
han gik i den grad op i sin gerning, ar han sidenhen - af 

lutter misundelse, naturligvis, fra kammeraternes side -

blev belemret med øgenavnet HANG. 

12 Jul på Bornholm 

Navnet Hang var i og for sig lige så misvisende, som 

hovmesterens kompas havde været det hin ulyksalige mor

gen i Bøgestrøm men! ... havde øvelsen haft dæknavnet 

TRANG, ville det ondsindede øgenavn have stået i bedre 

relation til hovmesterens dybere sjæleliv - men kort og 

godt - det var chefens afgørelse, og den var inappellabel -

hovmesteren blev døbt HANG (i Faxebeer) - og det var 

fiinr. .. ! 

Flere og flere gæster indfandt sig for ar overvære dåbs

handl ingen, der tral< i langdrag ... Med den stigende stem

ning ytredes ønske om større deltagelse af dåbspiger ... 

chefen kom, efter en kort runde, tilbage med en hel gade 

- i favnen! CharmetroldenJohan var lykkelig ... 

Hovmester H ang gen tog dåbshandlingen hvert kvar

ter. .. igen og igen ... han var så lykkelig! Chefen var også 

lykkelig, men på en mere behersket måde! D et var så fiint 

- så fiiiiint. .. ! 

På et tidligt tidspunkt af festen følte havø rneungen Jo

han trang til at leve op til de rigtige gamle havørnes tradi

tioner - ihukommende deres fo rdums stolte bedrifter, ville 

han - da han alligevel skulle ned i haven og tisse - på ægte 

havørnemaner lerre direkte fra terrassen ... ! 

... om det nu skyldes, ar der kun var 9 trin ned, således at 

han ikke opnåede den rene luft under vingerne - eller om 

det skyldes beskadigelse af balancefjerene under bom

klamringen i Bøgesrrømmen samme dags morgen - blev 

aldrig opklaret" . hvorom alt var. " kadet Johan var ikke 

mere! 

Da festen allerede på dette tidspunkt havde antaget gi-



ganciske dimensioner med en masse larmende deltagere, 

observeredes kadeccens boregang først på så sene er rids

punkt, ae der ikke nåede ae bringe skår i den almindelige 

glæde". først i den årle sommermorgen blev han funder og 

sammen med Hang bårer hjem! 

3. kapitel 

Grå hverdag 
Frisk som en havørn - bankende sine næver i sir brede 

brysc under udscødelse af skibets krigshyl - hilsce chefen 

den nye dag velkommen. 

Hovmesteren »hang« med næbbec og var bundforcvivlec 

- allerhelvedesedderbrandbrølemigsmækforcvivlec!!! 

Næstkommanderende fancaserede om mælk i lange ba

ner - ja, mejerier - og alene ordec mælk udløste er spjæt i 

Hang og fik hans forcvivlelse ri! ae flamme ... 

Kadec Johan lignede en natugle i havsnød ... 

Hang fik ikke øl på morgenmaden, og næstkommande

rende ikke mælk. .. der var den sortesce forcvivlelse!!! 

H angs redning blev manglen på cigaretter. Allerede ef

ter ae have henter den første pakke, kunne man spore en 

bedring i hans tilstand - og efter afhentning af 7-8 pakker 

var det tydeligt, ae den værste forcvivlelse havde foreaget 

sig. Det må sikkert tilskrives fodturen og den friske mor

genluft. 

I løbet af formiddagen bedredes Hangs tilstand stedse. 

Ved landlovens begyndelse havde Hang taget pejling af 
Masnedøværkets leckendelige skorstene - der var så hel

digt, at »H avørnen« lå parkeret lige midt mellem disse, når 

man havde to havnekraner overeec! 

Ihukommende dette, styrede Hang ved landlovsophør 

støt kurs sejlende i mørket, der skul le føre ham frelst om-

bord . ... uheldigvis var »Havørnen« i nattens løb blevec for

haler en skibslængde, hvilket medførte, at hovmesteren fik 

sit julebad ca. 4 mdr. for tidlige. .. 

O venpå et så alvorligt chok fandt chefen det ikke tilrå

deligt at betro skib og mandskab til Hangs forgodcbefin

dende. H an blev lagt til køjs med ispose på hovedet under 

tilsyn af kadet Johan ... 

Kl. 14.45 den 31/7 piskede »Havørnens« skruer igen 

som vilde dyr henne agter - bovvandet rejste sig som en 

flodbølge henne for og hvirvledes i fej ende kaskader fra 

den knivskarpe stævn. C hefen beordrede forceret kamp

fart cil vagthavende maskinkaptajn - i dette tilfælde kadet 

Johan - og med en fart af mindst 6,5 knob jog »H avør

nen« gennem det frådende hav ... operacion HANG var 

lykkeligt afsluttet - nye opgaver ventede derude i horison

cen ... ! 

4. kapitel 

Det sidste 
Under sejladsen blev det chefen mere og mere klart, at 

samtlige marinediscrikter i hele Danmark måtte være ble

vet besat af nacofjendrlige styrker. 

KadetJohan mente endog at kunne fastslå, at der måtte 

dreje sig om nordkoreanske styrker og anbefalede ivrigt, at 

vi skulle sætte kursen på San Francisko - direkce! 

Men chefen besluttede anderledes ... for at bevise vort 

fælleskab med NATO og for iøvrigt på bedste måde at 

hævde flådens ære og de stolte craditioner agtede han at 

sætte »H avørnen« ind i forsøg på generobring af marine

basen Slipshavn ... efter en kort manende tale cil besærnin

gen blev der blæst klart skib, og kl. 21.30 om aftenen lod 

chefen kampflaget med de fi re havørne gå til vej rs på stor

mascen ... 

Marinebasen faldt uden kamp og blodsudgydelse kl. 
22.00 . 

Basens chef orlogskaptajn i den nordkoreanske oversøi

ske flåde Kungfutze T eizen - hejste det hvide flag og er

klærede sig villig til forhandlinger! 

Han blev som krigs
fange ført ombord på 

»Havørnen«, hvor 

han blev tvangsfodret 

med hovmester Hangs 

specielle sildeanret

ning .. . herefter kapi

tulerede han betingel

sesløst. .. !! 

Tænk - ar nogen ka ' nænne å 
sælle ... 
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Kanonerne i de bornholmske 
skanser - hvor blev de af? 

Der var skibsfører Poul M. Sonne, Svaneke der rog iniciaciver til a r fl kanoner på plads i Svanekes nordre skanse, hvor han 

havde leger som barn. Senere er der i fa milien Mogens Smidt 's arkiver dukker regnskab op som viser, hvad der blev af de 

gamle kanoner. 

Poul M. Sonne. 
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Svanekes bykorc fra 18 I 8 med baccerier og skanser. Havnen e r lige færd igbygger (I 8 I 6). 

Allerede fra omkring år 500 efrer Kristi fødsel havde born

holmerne søgt at værne sig mod ubudne gæster ved ae op

føre volde og skanser på øen og særlig ved kysten, hvor der 

kunne være fare for landgang. Under englandskrigene fra 

1807-14 var her på øen 2 14 skanser. 

Op gennem tiderne er skanserne blevet vedligeholdt og 

forbedrede, således i lybækkerriden i midten af 1500-tal

ler. Schweder Kettingk var blevet udnævnt til høveds

mand over Bornholm i 1556. Han organiserede det born

holmske forsvar og satte i 1566 mere gang i skansebygge

riet. Skanserne bestod af en kerne af sten med en jordvold 

udenpå. D e første støbte jernkanoner købte Frederik Il i 
åren e 15 66-79 i E ngland. 5 17 ial t. 

14 Jul på Bornholm 

Under »Torstensonfejden« (1643-45) anlagdes er antal 

nye skanser på Bornholm og igen under »Skånske Krig« 

(1675-79) blev der anlagt flere skanser. 

I 1684 påbegyndte man opførelsen af fæstningen Chri

stiansø og i 1688 opførtes Rønne Fæstning med kanontår

net. I 1699 kom der kanoner i Kastelbatteriet i Rønne. 

(I dag: Kas tellet og Kanondalen.) 

Under »Store Nordiske Krig« (1 709-20) var der igen 

megen skansebygning. 

De første kanoner blev fabrikeret i 1326 i Firenze, Ita

lien. I begyndelsen eksploderede kanonen ofre ved første 

skud, men det bedrede sig, da man forlangte, at støbeme

steren selv skulle affyre det fø rste skud. 



Første gang vi hører om brug af kanoner i Europa er i 
slager ved Crecy i Frankrig i 1346. Englænderne, der 

kæmpede mod fransk.mændene, havde nogle ra ineffekti

ve, men meget støjende kanoner. Det blev dog ikke dem, 

der fik afgørende betydning for slagets gang. 
I Danmark anvendtes kanoner første gang omkring år 

1400 under d ronning Margrethe I. 
De danske kanoner blev fø rst støbt i Gjethuset i Køben

havn og fra slutningen af det 18. århundrede i Frederiks

værk. Skansekanonerne var anbragt på en rapert, der igen 

stod på en slæde. Slædebjælkerne var stillet med nogen 

hældning fremefter ad hvilke raperten rullede tilbage un

der rekylen. Slæden kunne dreje sig i horisonral retning 

om en fast bolt, der var anbragt under forenden af slæden. 
Vertikalt ændredes kanonens stilling ved hjælp af kiler. 

Afstanden ril skibene måltes med en vinkelmåler. Når 
man kendte masternes omtrentlige højde og målte vinklen 

mellem mastens top og skroget kunne afstanden beregnes 

geometrisk. 
I 1613 under Christian IV var der en del kanoner på 

Bornholm, der alle opbevaredes på Harnmershus med 

undtagelse af to i Nexø og en i Hasle. 

Engelsk eskadre på vej mod 
Chrisciansø den 24. okcobcr 1808, 
dagen, hvor bombardemenrec fonde 
seed. Maleri hos Nordea, Nexø. 
Maler af Arne Skoccenborg 
Frederiksen. Foto af Søren Lind
gaard, Svaneke. 

Ronne sec fra kanondalen. 4 sek. 
kanoner i rapercer på slæder som 
dcc kan ses i dag. Foco fra ciden 
1880-9 1. Bornholms Museum. 

I Malkværnskansen ved Nexø befandt der sig to kano
ner under svenskernes angreb i 1645. Nexø by rådede over 

otte kanoner som svenskerne førte bore. Efter angrebet på 
Nexø sejlede den svenske flåde til nordlander, hvor Ham

mershus efter kort beskydning overgav sig den 17. juni 
1645. På H ammershus havde man kun tre 8-punds kano

ner og enkelte mindre. (Det er kuglens vægt, der betegner 

kanonens størrelse.) 

I 1677 forsøgte en svensk storflåde med 36 skibe at gøre 

landgang ved Sandvig, men skansekanonerne jagede land

gangsbådene væk. Er n yc svensk angreb på Sandvig i 1711 

mislykkedes også. I 1710 og 1716 blev der skudt fra Røn
nes to batterier mod svenske skibe. 

I 1744 var der 135 kanoner på Bornholm. H vad angår 
Svaneke, ved vi, at der i 1750 befandt sig tre batterier med 

kanoner til byens forsvar. 
En optælling i 1806-07 viser, at der befandt sig 162 ka

noner på Bornholm når medregnes beholdningerne i am
munitionshusene. D eres kaliber fordelte sig med 26 stk. 

12 pd. , 37 sek. 18 pd. , 10 stk. 14 pd., 47 stk. 3 pd., 16 sek. 
4 pd. , 15 stk. 8 pd., 10 srk. 6 pd. og 1 sek. 5 pd .. 

Fra 18 13-14findesder 107 jernkanoner afforskell igka-
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Kobrnand, skibsred er og konsul 
Mogens Smidt (I 833-1910). 

liber fordelt på 41 kystbatterier på hele Bornholm. N år 

medregnes samtlige sogne er der 58 barrerier og 156 skan

ser, i air 214 sek .. 

Under englandskrigene 1807-14 befandt der sig ved Sva

neke fø lgende skyts: 

Frenne oddes batteri 2 stk. 14 pd. 

Sandkås østre batteri (ved fyrer) 2 stk. 18 pd. (sløjfer) 

Sandkås vestre batteri 2 sek. 6 pd. 

Svaneke vagtbatteri (ved O luf Høstgade) 

1 stk. 4 pd. (sløjfer) 

Svaneke øsere batteri 1 sek. 18 pd. 

Svaneke nordre bacceri 2 sek. 18 pd. 

G 1ynebæk batteri 2 stk. 12 pd. 

I 1808 bombarderede englænderne Christiansø . Svaneke 

fik også besøg af de engelske krigsskibe, og der veksledes 

ret ofre skud mellem batterierne og skibene. I 1809 blev 

der således til beskydning af fj endtlige skibe bruge ikke 

mindre end 306 pund krudt i Svaneke. 

Svaneke hørte cil anden eller øs tre division, der gik fra 

Malkværn cil Bobbeåens ud.løb. Svaneke Borgerkompag

ni, oprettet af C hristian IV i 1631 , bestod af tre officerer, 

seks underofficerer, cre spillemænd og 84 menige. Når mi

litsen skulle samles, blev der skudt tre alarmskud , bavner

ne (bål på højene ovenfor byen) blev antænde, og der blev 

ringet med kirkeklokkerne. 

Under ))Treårskrigen« (1848-50) kom der fra Køben

havn hvert forår en kaptaj n og tre løjtnanter cil Bornholm 

for i tre måneder at lede militære øvelser. Ø stre herreds 

soldater (herunder Svaneke) holdt øvelser på ))F renne« fra 

8.-1 3. maj. 

Efter nederlaget i 1864 stod der klart, ar de kanoner, der 

under englænderkrigene 1801 og 1807-14 gentagne gan

ge havde vist deres overlegenhed overfor daådens krigs

skibe af træ, nu var ved ar blive forældede. O verfor de 

pansrede skibe var kuglernes gennemb1ydningsevne ikke 

scor nok, og de kunne ikke række så langt som de nye ry

per skibsskyts. 

16 Jul på Bornholm 

1867 fik vi en ny hærlov og den ændrede organisationen 

af Bornholms forsvar. Den gamle milits blev moderniserer 

og kaldtes herefter Bornholms Væbning. D e gamle skan
sekanoner blev nu erstattet af mobilt felrarcilleri med den 

nye 75 mm kanon. 

H vor blev de gamle jernkanoner af? 
D e gamle jernkanoner kom ti l salg. D et har i mange år 

været en gåde, hvad der skete med de gamle kanoner i 

skanserne, men gåden er nu løst. Der hørte brødrene Chri

stian Mossin og Mogens Smide i Svaneke om. De var altid 

interesserede i ae gøre en god forretning, og de gav derfor 

tilbud ri! Krigsministeriet om køb af de gamle jernkano
ner i skrivelse af 11. november 1867. 

Mogens og Christian Mossin Smidt tilhørte Smidtfarni

lien i Svaneke, som også talte broderen H ans Larsen Smidt 

og søsteren Karen. Mogens boede i der nuværende ))Siem

sens Gaard« og Christian i Scoregade 2 med der nuværen

de »Svanekegården«. Begge brødre var købmænd, men 

drev også skibsfart med jagter og fra 1867 også med større 
skibe. 

Krigsminisceriec havde pr. ordre af 4. september 1867 
udbudt til bortsalg kassabelt skyts og projektiler. I skri

velse fra Krigsminisceriec af 18. november 1867 giver mi

nisterier tilladelse til at antage der af De-herrer Smidt i 

Svaneke givne bud på skytset, nemlig: 

Sll~ eml 11 Uul1niab11ltn. 
ot:le11•rf'rtltn n,v...i- \l ,"t"11. r 

tlh· Sbi:, 

IlllP111li111', 
X>a.m. pk J od.l or, 

Anl8g al B•devlll"tllor. 

Sir.iler, l'llpcr, Blrl1iliq11, 
landbrugsmaskiner. 
r ... k" " SUnlul<Jnor. 

8.l!Uk!IU & H11lw11i11, 
Maskiner ror Garverler, 

IJUdm1 lf Illlinr. 
Plovgod s, Vinduer, 

" Ol•ti') I St0C"':l .,a" 

Alle 51ags Mashiner 
repareres 

Reklamebrevpapir fra firmaet Strand, Nexø. 1896. 



Ved Svaneke Magasin: 16 mark pr. 320 pd. 

Christian 

Magnus 

Strand 

( 1833-1907). 

Smedemester og 

sroberiejer 
i Nexø. 

Nexø Museum. 

1 stk. 8 pd. Jernkanon vægt C irka 2500 pd. 

5 stk. 12 pd. 3700 pd. pr. stk. 

2 stk 18 pd. 5 100 pd. pr. stk. 

Ved Nexø Magasin: 15 mark pr. 320 pund. 

1 stk. 8 pd. Jernkanon vægt C irka 2500 pd. 

5 stk. 12 pd. 3700 pd. pr. stk. 

1 stk. 14 pd. 5000 pd. pr. stk. 

3 stk. 18 pd. 5 100 pd. pr. stk. 

Ved Aakirkeby Magasin: 14 mark pr. 320 pund. 
1 stk. 12 pd. Jernkanon vægr Cirka 3700 pd. 

Ved Gudhjem Magasin: 12 mark pr. 320 pund. 

1 stk. 12 pd. Jernkanon vægr C irka 3700 pd. 

3 stk. 18 pd. 5100 pd. pr. stk. . 

Ved Allinge Magasin: 14 mark 8 skilling pr. 320 pund. 

3 stk. 12 pd. Jernkanon vægr Cirka 3700 pd. pr. stk. 

9 stk. 18 pd. 5 100 pd. pr. stk.. 

Beregningen over indkomne beløb ved salg af 35 stk. gam
le jernkanoner til De-herrer Smidt i Svaneke var: 

Svaneke: 3 1200 pd. a 16 mark 

pr. 320 pd, = 260 Rigsdaler 00 mark 

Nexø: 41300 pd. a 15 mark 

pr. 320 pd, = 322 Rigsdaler 63 mark 

Aakirkeby: 3700 pd. a 14 mark 

pr. 320 pd, = 26 Rigsdaler 44 mark 

Gudhjem: 19000 pd. a 12 mark 

pr. 320 pd, = 118 Rigsdaler 72 mark 

Allinge: 57000 pd. a 14 mark 8 sk. 

pr. 320 pd , = 430 Rigsdaler 45 mark 

I alt: = 11 58 Rigsdaler 82 mark 

Artilleriet i København protesterer i skrivelse af 14. dec. 

1867, at man ikke derfra kan an befale de af brødrene 

Smidt afgivne bud på kanoner og projektiler beroende i 

Rønne og Hasle medmindre de af vedkommende fo rhøjes 

til 3 Rd. pr. stk. for kanoner og projektiler i Rønne og til 

16 mark pr. stk. for kanoner i Hasle. 

I skrivelse af 6. jan. 1868 approberer Krigsministeriet 

nu det nye indkomne tilbud af 22. dec. 1867 fra De-her
rer Smidt i Svaneke der lyder på: 

Fra Rønne: 

4 stk. 12 pd. 
2 stk. 18 pd. 

Jernkanon vægt Cirka 3700 pd. pr. stk. 

5100 pd. pr. stk. 

Projektiler, 3-12-18 pd. Kanonkugler, 10 og 18 pd. Gra

nater samt mindre Kugler af Kardætsker m.m. der sam t

lige i Vægr er 98 Spd. (Skålpund. Et Skålpund = 498 

gram). Afregnes med 3 Rd. pr. 320 pd. 

Fra Hasle: 

4 stk. 12 pd. Jernkanon vægt Cirka 3700 pd. pr. stk. 

a 16 mark pr. 920 pd. 
Brødrene Smidt sejler selv de indkøbte kanoner hjem 

med en af deres jagter. I Rønne udbetaler skipper Westh 4 

rigsdaler og 3 mark for assistance ved transport af kanoner 
fra tøj huset til havnen. 

Hvad skulle brødrene Smidt bruge kanoner til? 
Øjnede de bare en god forretning? 

Den 14. marts 1868 indgår brødrene Smidt en kontrakt 

om handel med kanoner med smedemester Strand i Nexø. 

Christian Magnus Strand (1833-1907) arbejdede som 

ung smedesvend i København, men kom hjem og overtog 

Dobbeltpumpe ved bykilden i Svaneke. Pumpen er fremsti llet af smedemester 

Strand, Nexø, af jern fra de gamle skansekanoner. 

Foto arValdemar Myhre ca. 1900. 
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Svaneke Am munirionshus opført 1841 under Christian d. VII I. Fm 191 2 

brugt som sprojtehus. Foto af H ugo Marhiessen, 1922. 

sin far, Ole H ansen Strand 's smedeforrerning ved d ennes 

død i 1863. 

Forretningen var ret ubecydelig, men ved sej udholden

hed og Aid lykkedes det ham at få forretningen drevet så 

meget frem, at han i 1867 kunne bygge en smelteovn i det 

støberi, han lod opføre på den grund, der blev købt og lagr 

ril den gani.le smedie. Jernstøberiet lå i den nuværende 

Smedegade i Nexø. 
Jernstøberiers produkter blev kendt ikke bare på Born

holm, men langt uden for denne ø. Det var førs t og frem

mest kakkelovne, der solgtes i konkurrence med støberi

erne i Rønne. Også andre specialprodukrer blev fremstil

let f.eks. den karaheristiske 2-etagers pumpe som ses 

blandt andet ved Vigehavnen og i Bykilden i Svaneke. 

Tre befinder sig i Nexø og en ved Chrisrianshøj. D er var 

jern af fineste kvalitet, der kom ud af de gamle kanoner. 

Kontrakten lyder som følger: 
Imellem undertegnede Smedemester Strand i Nexø og C. 
og M. Smidt i Svaneke er Dags Dato afsluttet følgende 

Handel. Vi C. Smidt og M. Smidt i Svaneke sælge og 

overdrage herved ti l foranførte Strand i Nexø 11 stk. os 

tilhørende Kanoner, hvoraf de 10 stk. ligger ved Nexø og 

1 stk. ved Åkirkeby- for en Købesum af 53 1 Rd. 1 mark 

14 skilling, hvilke Fem Hundrede T redive og En Rigsda

ler En mark og Fjorten Skilling Hr. Strand forbinder sig 

til at betale ti l den l. Januar 1869, og ar forrente Samme 

med 6% pro Anno fra den 1. juli d. Aar. 

H vis Hr. Strand måtte ønske at betale en del af Beløbet 

eller det hele førend den foranførte bestemte T id, da ville 

vi være vill ig til at modtage Summen, og skal i så Fald 

Renten ildcun beregnes til Den D ag Indbetalingen sker. 

Svaneke d. 14. marts 1868. 

CM.Smidt, M.Smidt. 

Brødrene Smidt må have gjort en god forretning, for i 

skrivelse af 13. september 1881 giver Bornholms Tøjhus 

ordre til ar udlevere 12 stk. 18 pd. jernkanoner beliggen

de: 2 ved Svaneke, 2 ved Gudhjem og 8 ved Rønne imod 

en kontant betaling af 1 kr.25 øre pr. 100 pd. 

Endvidere får tøjhuset ordre t il at udlevere 667 stk. 18 

pd. kugler af jern og 280 stk. 18 pd. scykgranater mod 
samme vilkår som ovenfor. 

~rtnbrtng 
11f ~rn :~~Il' 1.'11fr <1f 311irrnctw11rn fl\r (511qiqttq fir~ \1r~ 111 j{'rnb •mrbanbhn~. 

'Datmt ~m ~brn 311lil l i7li. 

Erindring o m fo rsigtighed ved 

o mgang af krudr m.m. 
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Frivillige hjælpere. 6. maj 1995. 
Fra venscre stående Tage Sonne, 

Vilhelm Jørgensen, Henrik Holm 

og Poul Sonne. 

Afregningerne fremgår som følger: ammunicionshus 12 sek. 3 pd.; i Hasle ammunicionshus 6 
sek. 3 pd.; og i Hammerens ammunicionshus 6 sek. 3 pd .. Svaneke: 2 sek. Jernkanoner a 5200 pd. 

l04oo pd. a. i,25 kr./100 
Gudhjem: 2 sek. Jernkanoner a 5200 pd. 

l04oo pd. a. 1,25 kr./100 pd. 

= 130,00 kr. Alle disse små kanoner var mobile og kunne køres hen, 

hvor der blev brug for dem. De er alle fremstillet ca. 

= 130,00 kr. 1760. 
Rønne: 8 stk. Jernkanoner a 5200 pd. 

41600 pd. a 1,25 kr,/100 pd. = 520,00 kr. 

For 667 stk. 18 pd. Kugler og 280 sek. 18 pd. 

Stykgranater a 1,25 kr./100 pd. = 192,07 kr. 

Vi har ingen dokumentation for, at smedemester Strand i 

Nexø købte alle Smides kanoner og granater, men det for

holder sig nok sådan. 

De gamle kanoner blev brugt til mange formål, for 
eksempel lå flere nedgravede i kajen på C hristiansø som 

fortøjningsted ved kølhaling (krængning) af flådens ski

be. 
Den udstillede kanon ved museet i Nexø var tidligere 

nedgravet som fortøjningspæl. 

I turistmæssigc formål havde Gudhjems skanse kanoner 

indtil 1940, da tyskerne forlangte at kanonerne ikke måtte 

kunne ses fra luften. Der blev derfor bygget et halvtag 

h enne ved bådebyggeren ved Nørresand, og der blev de så 

køre hen. Ingen ved tilsyneladende, hvornår de blev fj er

net. Disse kanoner var mobile feltkanoner af nyere dato. 

I Rønne Skanse (Kanondalen) har Forsvarsmuseet Set 

opstillet de fire kanoner som stammer fra Rønne havn og 

som sidst lå i Bornholms Museums have. 

Skanserne henlå som jordvolde efter 1867, da de gamle 

jernkanoner blev fjernet. I nærheden af skanserne var op
føre ammunitionshuse cil opbevaring af krudt, kugler, 

småkanoner og andet tilbehør. I 1806-07 lå der således i 
Svaneke ammunicionshus 8 sek. 3 pd.; i Gudhjem krudt

hus 1 sek. 3 pd.; i Nexø ammun icionshus 9 sek. 3 pd.; i 
Åkirkeby ammunitionshus 3 stk. 3 pd.; i Rønne Kastel og 

Arbejdet med igen at få anbragt kanoner i Svanekes Nord

re Skanse begyndte i 1989. Først i 1995 lykkedes det ved 

hjælp fra kongelig heraldiker Aage Wulff, der havde som

merresidens på Christiansø, at få kanoner til låns fra T øj
huset i København. H an havde her mange bekendte. D et 

blev ikke 18 punds kanoner, som der oprindelig stod i 
skansen, men 12 punds russiske kanoner, der var opfisket 

i Kattegat i 1961. Kanonerne er fremstillet i 1715 i Peter 
den Stores regeringstid. Med stor velvillighed fra Fred

ningsnævnet og Skov- og Naturstyrelsen blev skanserne 
nu frilagt: Med hjælp af frivillig arbejdskraft blev raperter 

og slæder fremstillet af Bent Larsen, Svaneke Savværk og 

anbragt i skansen i 1995. Byforeningen Svanekes Venner 

hjalp økonomisk og har nu tilsynet med kanonerne. 

Taktil: 

Flemming brsen, Svaneke. 
Søren Lindgaard, Svaneke for korrekturlæsning. 

Thomas Mogensen, Allerød for hjælp med forskning. 

Niels Aakjær, Nexø for fotos m.m. 

Kilder: 
U. Salchow, Militærbeskrivelse over Øen Bornholm 181 3-14. 

T rykc i Rønne 1954. 
H.E.Skaarup, Bornholms Militære Domiciler 1985. 

»Jul på Bornholm• årgang 1982. 
Svaneke Bys Historie 1986. 

Familien Smides arkiver. Byforcn ingen Svanekes Venner. 

Bornholmernes Land 1-11. 1944. 

J.W.G. Norrie, Bornholmske Samlinger 11. Række. 

4 Bind 1969. 

Rigsarkiver og T øjhusmuseet. 
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Curt Brink Andersen, bankmand, civil
økonom og underviser 1937-2006 

Forhenværende skoleinspektør Lars Seerup, der var lærer ved Øs[ennarie skole 1965 - 70 og viceskoleinspektør samme sted fra 

1972 - 8 1, skriver om sin born holmske svoger, der døde den 30. juni 2006. 
Brink, som han ofte blev kalde, havde sit erhvervsmæssige virke på Bornholm i perioden 1967 - 2002. I de 35 år nåede han 

at særce sit præg pli erhvervslivet i Nexo, hvor udvidelsen af Nexø Havn især S[od hans hjene nær. I en kon periode wg han 

aktivt del i lob lpoli[isk arbejde for panie[ Venmc i Nexø. I den sids[e del af sin karriere helligede han sig undervisningen p:\ 

Bornholms Erhvervsskole i Rønne. 

Af Lars Seerup. 

Curt Brink Andersen blev født i Villa Brink i Aaker sogn 

den 11. juli 1937 som den yngste af to søskende. H ans sø

ster Kirsten var fød t i 1929. Faderen, Axel Andersen, var 

født i Karlstrup på Sjælland. Moderen , Anna, var af svensk 

afstamning, idet hendes mor kom fra Tommelilla. 

Faderen var uddannet mejerist og arbejdede på et nær

liggende mejeri , Bøsthøj, da Curt blev føde. Moderen pas

sede hjemmet. 

D a C urt var et par år gammel, købte hans far købmands
forretn ingen i Bedegade i Klemensker, hvor Curt voksede 

op. 

Skolegangen blev påbegyndt i Klemensker Nordre Sko

le i april 1944. Det var under den tyske besærrelse, som 

blev ved med at stå stærkt i Curts bevidsthed. H an kunne 

fortælle levende om hændelser fra besættelsestiden. T iden 

med russerne på Bornholm stod ligeledes stærkt i hans 

erindring. H an yndede ar fortælle om fo rskellige ti ld ragel

ser fra den rid . 

I 1948 begyndte C urt i 1. mellem på Rønne Statsskole. 
H an var da er år yngre end de Aeste af sine klassekan1me

rater. Det var navnlig regning og matematik, der havde 

den unge mands interesse. H an havde Lars Glistrup, M o

gens G listrups far, i dette fag. 

Barndomshjemme[ i Bedegade Kobmandsforreming. Fow: Curt Brink Ander

sen, 1965 . 

20 Jul på Bornholm 

Klassebillede fra Rønne Statsskole 1951. Cur[ står ydem ril venstre i bagerste 

række. Klasselærer Poul Nørgaard yders[ cil højre i bagcrs[e række. Fow: Kaare 

Rasmussen, Fow Novo 1951. 

D en sen ere interesse for tog og togdrift blev sikkert grund

lagt på den daglige tur frem og tilbage mellem Klemensker 

og Rønne med D e bornholmske Jernbaner. H erfra kunne 

han fortælle o m egne og andre d renges skarnsstreger på vej 

til og fra skole. Mon ikke han en enkel t gang blev sar af 

toger før Klemensker? 

Skolegangen blev afslutter med realeksamen i 1953. 
Interessen for tog var intakt, så den unge m and prøvede 

at fa foden indenfor hos DSB. Dee lykkedes ikke på grund 
af helbredsproblemer. C urt havde en medfødt hjertefejl, 

idet der var en forsnævring på aorta. 

Curcs far fik ham ril at prøve lykken hos Simon Madsen 

i Rønne, hvor han kom i manufaktu rlære. Der passede 

dog ikke til hans tempera.ment så efter ca. et ha.Ivr år tog 

han sagen i egen hånd og gik ind og sagde sin stilling op, 

hvilket gjorde ha.ns far meget bekymret. Det var Curt til 

gengæld ikke. Interessen for matematik og tal havde han 

fra skolen, så hvad var mere naturligt end at søge en scil

ling som bankelev, og her måtte han vente yderligere et 

halvt å.r, inden han kunne begynde som elev i Diskon to

banken i Rønne. H an blev udlært bankassisten t i 1957. 
Interessen fo r De bornholmske Jernbaner blev vedlige

holdt via billettørjob i friciden. En anden interesse, der 

blev grundlagt i ungdomsårene, var fo tografering. D enne 



Der læses nadonaløkonom i i Vinkel
husene 7 i Kasrrup. 
Foro: Inge Brink Andersen 1964. 

interesse forlod ham aldrig, og han var til sin død en sær

deles habi l amatørfotograf. 

En af Curts ungdomsvenner var Jens Bang, der blev ud

lært journalist på Bornholms T idende. Denne kom senere 

til Møns Dagblad i Stege. H er besøgte Curt ham og var 

med ude i felten med sit fotografiapparat. Curt fortalte 

gerne med stor glæde, hvordan han var med som fotograf 

til et interview med en gammel fisker i Klintholm. 

Curt var allerede fra sin ungdom en fremsynet mand. På 

trods af sin store kærlighed til fødeøen Bornholm, stod det 

ham klart, at skulle han skabe sig en karriere inden for 

bankvæsenet, måtte han søge væk fra øen. Valget faldt på 

København, og den 2. marrs 1959 begyndte han som 

bankassistent i Amagerbankens hovedafdeling på Arna

gerbrogade. Skæbnen ville, at san1me dato begyndt min 

søster Inge også i samme afdeling. 

Mit første bekendtskab med Curt går tilbage til en for

sommerdag i Sorø i 1960, hvor C urt og en anden born

holmer havde besluttet at besøge Inge i hendes foræld res 

h jem på Kirkevej 2 i Sorø. 

Mit første indnyk af Curt var særdeles positivt. H an var 

i besiddelse af en udviklet sans for humor, der svingede 

godt med den, der fandtes i vores fam ilie. Problemet var 

bare det, at hans bornholmske dialekt forhi ndrede mig i at 

forstå alle guldkornene. 

Ved afslutningen af besøget sagde min mor, at de skulle 

være velkomne til at besøge os en anden gang. T il det sva

rede C urt, at det regnede han bestemt ikke med blev til

fældet. 

Det kom nu ikke til at holde stik. Der gik ikke så lang 

rid, før Curt atter var i Sorø sammen med min søster. 

De blev ringforlovet den 24. oktober 1961 og gifr i Sorø 

kirke den 13. april 1963. 

Curt, der var af borgerlig observans var havnet i en so

cialdemokratisk familie, hvor politisk diskussion havde 

høj prioritet. Det gik ikke stille af. Curt var en sand mester 

i at ra hidset sin svigerfar op; men de fo rblev på trods af det 

nære venner. 

Jeg var begyndt på Haslev Seminarium, hvor jeg var 

medlem af en nystifret afdeling af Frit Forum, en socialde

mokratisk studenterorganisation. Curt og jeg diskuterede 

mangen en lørdag til langt ud på natten; men vi blev på 

trods af de poli tiske meningsforskelle også nære venner. 

C urt var begyndt at studere H D i bankvæsen på H an

delshøjskolen i København. Det var hårdt, da han sidelø

bende skulle passe sit arbejde i Amagerbanken. 

En af de undervisere, han satte højest var den cigarry
gende, senere forligskvinde Mene Kofoed Bjørnsen. 

I begyndelsen af studiet måtte Curt tage en lille pause, 

idet man nu var så langt med erfaringer i hjerteoperatio

ner, at man vovede at lægge en 24-årig under kniven. Curt 

blev opereret af professor Erik Husfeldt på Rigshospicalec, 

og heldigvis lykkedes operationen. 

Curt kunne genoptage sine studier på fuld kraft, og i som

meren 1965 fik han sin eksamen som HD i bankvæsen. 

H an blev straks derefter i en alder af 28 år forfremmet til 

fu ldmægtig og souschef i Amagerbankens byggeafdeling. 

Dee var en travl afdeling, som årligt bevilgede lån svarende 
til 80 millioners byggeinvescering. 

Curts fotografier fra sin fødeø og hans begejstrede om

tale af samme havde bevirket, at jeg tog et vikariat i Øster

ma.rie i første halvår af 1964, hvor jeg havde den glæde at 

Curt og Inge besøgte mig, og da min hustru Frida og jeg 

var blevet gift i 1965, fik vi begge arbejde som lærere ved 

Østermarie skole. 
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D er gik kun et par år, så vendte Curr sammen med min 

søster Inge ti lbage til Bornholm, hvor C urr i en alder af 30 
år fik stillingen som underdirektør i Bornholmerbank.ens 

afdeling i Nexø den 1. juli 1967. 

C urt og Inge bosatte sig i Møllevænget 18 i N exø. 

Curt kom med en moderne indsrill ing til bankdrifr. 

H an havde for længst indset, at man måtte væk fra det 

højtidelige inscimtionspræg, som hidtil havde været frem

herskende i bankverdenen. Man kan sige, at han gjorde op 

med Korsbæk Bank, inden Matador var skrevet. D et var 

ham magtpåliggende at skabe et forretningsklima, hvor 

alle kunder - høj som lav - kunne føle sig hjemme. 

D en fysiske ombygning af BornhoLn erbankens Nexø

afdel ing blev afslmtet i slutningen af oktober 1967. 

I slutningen af 1960'erne blev det almindelige, at folke

skolerne lagde erhvervsorientering ud i virksomhederne. 

Curt tog med liv og sjæl del i sådanne undervisningsakci

vitecer i banken. 

Den unge direktør deltog også i det offentlige liv. D en 

19. november 1969 har han ved et møde arrangeret af 

J.A.K. og Bornholms Landboungdom et indlæg om 

finansieringsmuligheder af generationsskifret i landbru

get. Hans Modpart var landsformanden for J. A. K. i Dan

mark, Peter M adsen fra Strib. Det var et velbesøgt møde 

med 140 deltagere. 

I december 1970 optræder C urt i Bornholms T idendes 

panel i en vurdering af den kommende bornholmske er

hvervschefs opgaver og muligheder. 
Curt havde ikke blot blik for de erhvervsfremmende in

frastrukturer så som fuldt byggemodne industrigrunde 

med gode til- og frakørselsforhold, mulighed for indflyt

ning i industrihuse m. v. 
Følgende citat fra Bornholms Tidende viser et fremsyn, 
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der bestemt ikke var almindeligt i 1970: »I øvrigt er det 

også af betydning, at kommunerne stiller faciliteter til rå

dighed for erhvervslivets ansatte, såsom vuggestuer, bør

nehaver og frit idshjem for at kunne tilbyde virksomhe

derne kvindelig arbejdskraft. . . Også fr i tidsfacili teter må 

være til rådighed, f. eks. idrætsanlæg, kulturelle akrivi

tetsm uligheder, da vi ellers ikl<e kan gøre os håb om at 

holde de unge mennesker på øen, langt mindre at til træk

ke ny arbejdskraft«. 

I samme indlæg plæderer han fo r sin h jercesag: etable

ring af diverse grunduddannelser og øgede efreruddannel

sesmuligheder for den bornholmske w1gdom. Selv under

viste han på den etårige bankskole og på den nyetablerede 

merkonomuddannelse. 

H an slmter sit indlæg med følgende valgsprog: »Der er 

kun en vej, og det er fremad«. 

På trods af, at C urc ikke selv var akriv idrætsudøver, hav

de han, som det fremgår af ovenstående, blik for id rætsfa

ciliteternes samfundsmæssige funktioner. 

I de første år efter hjemkomsten cil øen var han med i 

arbejdet for oprettelsen af Bornholms Golfklub. 

D et var også naturligt for ham at gå ind i det praktiske 

arbejde for at fil bygget en idrætshal i Nexø. 

H an dannede i arbejdet med havnefester og loppemar

keder millerpar med sin direktørkollega Poul Andersen 

fra Sparekassen Bornholm. 

Der blev også tid til at blande sig i øens politiske liv. 

I 1969 meldte han sig ind i partiet Venstre. I 1973 kom 
han ind i Nexø Venstres bestyrelse, hvor han også opn åe

de at blive formand. 

Curt var opstillet som numm er fem på Venstres byråds

liste ved valget i 197 4. H er blev han 1. suppleant. 
Den 15. september 1975 kom han ind i byrådet, da 

Bankdirekroren i højt humor ved 
sir skrivebord i Bornholmerbanken. 
Foto: Bornholms Tidende 1983. 



Curr og Charlone i den 
bornholmske nacur. 

Bemærk det uundværlige 

fotografiappa rat. 
Foto: Inge Brink Andersen 

1978. 

avlsbruger Erik Hansen trådte ud. Curt blev som sin for

gænger medlem af havneudvalget og byrådets repræsen

tant i skolenævnet i Bodilsker. 

I et interview i Bornholmeren den 24. januar 1976 ud

taler han om posten i havneudvalget: »Det er en ønske

post, som jeg selv ville have bedt om, hvis jeg var blevet 

medlem af rådet fra periodens start. Det er i og omkring 

havnen, at Nexøs fremtid ligger« . 

Curt havde det synspunkt, ar der var for mange offent

ligt ansatte i de kommunale råd, og at man som erhvervs

mand måtte påtage sig et politisk ansvar, selvom der kræ

vede rid og kræfter. 

Resultatet af arbejder i havneudvalget kan man læse om 

i Bornholmeren d. 7. februar 1977. H er refereres der, ar 

en udvidelse af Nexø H avn på ca. 23 .000 kvadratmeter vil 

stå færdig sidst på året 1978. Jeg husker rydeligt med hvil

ken begejstring C urt ral re om dette projekt, som han hav

de arbejder for både erhvervsmæssigt og poli tisk. 

Curr var som politiker ingen dogmatisk venstremand. 

H an var, hvad der må være naturligt for en erhvervsmand , 

resultatsøgende. På trods af sin uddannelsesmæssige bag

grund fra Handelshøjskolen i København, kunne man ef

ter min opfattelse ikke rubricere ham i den gruppe, man 

har kaldt H andelshøjskolevenstre. Han havde stor social 

forståelse og indsigt, og jeg har aldrig høre ham komme 

med rabiate synspunkter i indvandrerspørgsmål. 

I privatlivet skete der det glædelige, ar Curt og Inge fi k 

en datter i maj 1974. Der var uden tvivl et højdepunkt i 

den lille families liv i Møllevænger 18. Curt fik nu en ny 

dimension i sin fotohobby. H vert år p å sin fødselsdag blev 

datteren Charlotte foreviger blandt nyudsprungne ane

moner i skovbunden. 

På der erhvervsmæssige område gøres der den 26 . april i 

Bornholms Tidende srarus over perioden 1967 t il 1982. 

Curt havde her oplever en kolossal ekspansion fo r er

hvervs livet i Nexø kulminerende med den store havneud

videlse i 1980. 

I samme interview slås der fast, ar den positive udvikling 

for erhvervslivet har smittet af på Bornholmerbanken med 

et kraftigt stigende kundegrundlag, som har fremkaldt 

pladsmangel i banken . Arki tekten Kristen Finker derfo r 

ved ar lægge sidste hånd på tegningerne over en ny tilbyg-

nmg. 

Curt konstaterer med tilfredshed, at banken har und

gået insriturionspræger på trods af den teknologiske ud

vikling. H ans mærkesag fra 1967 om at skabe en arbejds

plads med en personlig og menneskelig nærhed, føler han. 

er gået i opfyldelse. 

Ved indvielsen af de nye bank

lokaler i 1983. Curr i selskab 

med Steen Noreen, Peder Brå

rup og Niels Anker Kofoed. 

Fora: Bornholms T idende. 
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Den 23. april 1983 kan banken rage de nye lokaler i 

brug, og der er næppe forkert ar sige, ar der er højdepunk

tet på Curts karriere i Bornholmerbanken, for i horison

ten truede voksende problemer for fiskeriet også banken. 

I 1983 blev C urt med lem af Nexø Rotary Klub, og han 

blev præsident for klubben i 1988/89. 
Mandag d. 9. marts 1987 aflagde Curt Brink Andersen 

sin sidste beretning som formand for Venstre i Nexø. 

H an forlod dog ikke det politiske organisationsarbejde, 

idet han samme aften blev nyvalgt ril Venstres Amtsbesry

relse. 

Formanden advarede i sin sidste beretning politikerne 

mod at spare enden ud af bukserne. 

H an var i det hele rager ikke bange for ar revse sine egne 

partifæller, når de forekom for snæversynede og bagstræ

beriske. Ved samme møde vedtog Venstre en resolution, 

der gik ud på ar bevare Nexø Sygehus. H er vil jeg vove ar 

påstå, at min svoger er gået på akkord med sin inderste 

overbevisning, der uden tvivl har sagt ham, ar Nexø Syge

hus' dage var talte. 

D en 11. juli 1987 fylder Brink 50 år, og i er inre1view i 

Østbornholm den 1. juli, 20 år efter ar han tiltråd te leder

stillingen i Bornholmerbanken gør han status over den 

forløbne periode. H er kommer C urt med glæde ind på sir 

hjertebarn, undervisningen. Han har på det tidspunkt un

dervise i 18 år på Bornholms Erhvervsskole. H an siger: 

»Det var nærmest en form for frivillig tvang, der fik mig i 

gang med ae undervise på bankskolen. Jeg havde laver 

vrøvl over, at der ikke var nogen efteruddannelsesmulig

heder for folk på Bornholm, og jeg har aldrig fortrudt, at 

jeg kom ind på dette område. Jeg holder utrol igt meget af 
det. D ee tvinger en til at sætte sig ind i de nye ting. Om sit 
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syn på ledelse siger han: »Ledelse er at kunne uddelegere 

arbejdet til dygtige medarbejdere, så glider det hele langt 

lettere«. 

Om sit fritidsliv udtaler han, at han lægger stor vægr på 

familieliv og fotografering. Den runde dag skal fejres med 

en togrejse med den Transsibiriske Jernbane. 

I et interview med Bornholmeren i anledning af den 

runde dag kommer Curt ind på sir samarbejde med sin 

konkurrent i Sparekassen, Poul Andersen, der anmodede 

Curt om en håndsrækning for at få Nexøhallen op at stå. 

»Vi skulle skaffe 500.000 kr. ri l hallen, så ville kommunen 

give samme beløb«, fortæller han. De gik derfor i gang 

med at arrangere havnefester, og i den forbindelse blev 

C urt Nexøs første teaterdirektør med bevilling. H an fik et 

fortrinlige samarbej de i gang med Nexø Amatørscene, der 

opførte havnerevyen. Cheferne for de to pengeinstitutter 

undgik ikke deres skæbne i revyviserne, hvor de blev til 

»Spare-Poul« og »Banke-Curt«. 

D et skal i øvrige tilføjes at over 200 m ennesker mød re 

op på Tre Søstre fo r at fejre, at C urt Brink Andersen, run

dede de 50 år og blev voksen og følsom. 

D en 16. marts 1991 kunne Bornholmerbanken fejre sit 

25 års jubilæum. Curt havde da været med i 24 år. 

M an kom dog hurtige ned på jorden igen, idet banken 

blev erklærer konkurs i 1992. 
Jeg glemmer aldrig, hvordan denne hændelse påvirkede 

min svoger. Han var er menneske med en yderst real istisk 

økonomisk sans. Han kunne på ingen måde være enig i 

Finanstilsynets indgriben, og slet ikke m åden, det skete 

på. 

Oplevelsen var så traumatisk for ham, at han ikke gerne 

kom ind på det emne. 

Curt aflægger bereming i Nexø 
Venstre. 

Foco: Bornholms Tidende 1987 



Den glade 50-arsfodselar sammen 
med husrruen Inge. Priva1 foro 1987. 

Bornholmerbanken blev som bekende overrager af Bi

kuben, der rilbød ham er job i København. 

Der var han narurligvis ikke ri! sinds ar rage imod. H an 

var i den grad blever er med Bornholm, så han forhandle

de sig i sreder ril er solidr gyldenr håndrryk og gik i en al

der af 55 år ud på der frie arbejdsmarked - kendende sir 

eger værd. 

Han havde siden 1969 undervise på Bornholms Er

hvervsskole, dels på bankskolen, hvor fagene havde værer 

samfundsøkonomi og finansiering, dels på merkonomli

nien, hvor han havde undervist i nationaløkonomi og fi

nans1enng. 

I løbet af ganske korr tid havde Curt faet foden yderli

gere inden fo r på erhvervsskolen, som blev hans arbejds

plads de sidsre ti år af hans rid på arbejdsmarkeder. 

Det blev på mange måder en spændende del af Curts liv. 

Han nød ar undervise. 

Han havde gode forudsætninger i form af solid faglig vi

d en både teoretisk og praktisk. Han holdr af sine fag og 

kunne lide at have med unge mennesker at gøre. Han stil

lede klare krav til sine elever; mens han samtidig havde 

forståelse for, at de unge mennesker også havde et fri tids

liv. 

En særlig dimension af arbejdet på erhvervsskolen blev 

Projekt Balrisk Uddannelsesø, hvor Curr gik meger op i 

arbejdet med at udvikle en privat banksektor i Estland og 

Letland. Han var også med i er samarbejde om uddan

nelse af russiske bankfolk fra Skt. Petersborg. I det arbejde 

traf han mange spændende mennesker, der havde arbejder 

under det sovjetiske system. H er kom Curts historiske vi

den ham ri! gode. H an nød ar rale politik med »The red 

Colonel«, der havde haft en høj milirærgrad i Den Røde 

Curt gik på pension i 2002 og brugte meger af sin rid på 

ar læse historie, rejse, høre klassisk musik sarnr ar fotogra

fere. 

Han kunne se tilbage på et særdeles aktivt liv som er

hvervsmand, politiker og underviser. At derre virke var 

udøver på fødeøen Bornholm var af afgørende betydning 

fo r ham. 

D esværre blev hans otium alt for korr. Han blev ramt af 
en alvorlig cancersygdom, som var uhelbredelig. Han dø

de den 30. juni 2006 og blev bisar den 11. juli, hvor han 

ville være fyldt 69 år. 

H ær, men nu var i gang med ar arbejde med bankvæsen. Curr og forfaneren ri l arriklen ved Sorø Sø i 196 1. Foto: Inge Brink Andersen. 
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Silderøg over Aarsdale -
»forr i Tider« 

I en skibskiste, der har cilhorc hans bcdscefur, opbevarer H.C.Holm blande andet dennes sofom bog, breve, dagbøger, en klæde
kølle af hå ndskåren elfenben, prene af dyrec;ender og focografi ske optagelser. Blandt disse er et gulnet fotografi fra ca. 1897. 
Med udgangspunkt i dette billede har han skrevet denne artikel, der afdækker identiteten af det persongalleri, der ses at være 
i gang med fo rberedelse til silderøgn ing. 
Hans Christian Holm, der er født 1924 i Aarsdale, Gaden LO, er forhenværende lærer og prcmicrløjcnam af reserven og bosid
dende i Husodde ved Horsens. 

Af H. C. Holm. 

»Historiske huse i Aarsdale Fiskerleje«, N ationalmuseer 

1980 (Nm), rummer en sand skat af lejers bygningshisto

rie med tilhørende omfattende og grundige udarbejder 

ejerregiseer, bygningshisw rie og macrikelkorc. D ette værk 

har været værdifulde ae konsultere ved udarbejdelse af nær

værende fremstilling og fon jener en værdig påskønnelse af 

den lødighed, udgivelsen i høj grad er præger af. Foruden 

N ationalmuseers egne fotografiske gengivelser af de beva

ringsværdige huse, er der medtaget nogle af de velkompo

nerede og udcryksfulde situationsbilleder af fotografen 

Valdemar Myhre (1 864-1916). Byforeningen Svanekes 

Venner har fra sir arkiv stillet nødvendige materiale til rå

dighed fo r nyk.ning af de i artiklen fig. 2, 4, 5 og 6 gen

givne optagelser af Valdemar Myhre. Ved lokalicecs-
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angivelser er der i aniklen anvende de lange senere indfør

te navne på veje og gader, ligesom de nævnte ejendommes 

beliggenhed vil fremgå af delskicsen af oversigeskoner i 

nævnte udgivelse (fig. 1 ). 

To af Myhres billeder fra N ationalmuseets udgivelse 

var allerede gengiver i Bornholms Tidende den 28.april 

1979 med en bemærkning om, ae de kunne henføres til 

silderøgning i Aarsdale )) forr i T ider«, men ae navnene på 

personerne ikke var Tid ende bekende. I Nationalmuseets 

nævnte udgivelse ses begge billeder ligeledes ae være med

tager uden oplysning om navne på personerne. Avisen vi

derebragte senere en m eddelelse o m identi teten af perso

nerne på det ene af billederne, medens personerne på det 

andet billede så vide vides er forblevet LLkendce. Christian 



FIG. 2: Forberedelse ti l silderøgning. Aarsdale (V.M. ca. 1897). 

Holm (1843-1908), Gaden 10, Aarsdale, købte på den 

tid, da billedet forelå fra Myhres hånd, netop dette tilsva

rende andet billede, der er gengivet som fig.2 . Fotografiet 

havde Christian H olm junior (1889-1967) derefter taget 

vare på .. H an kendte fra drengeårene i Aarsdale de afbil

dede personer, og ud fra hans foreliggende notater har det 

været muligt med stor sandsynlighed at redegøre for iden

titeten af personerne på dette billede. Nogle har det kun 

været muligt at beskrive ved deres navne, ligesom forel ig

gende identitets- og anden tvivl er medtaget for at kunne 

give imeresserede mulighed for at af- eller bekræfte denne 

tvivl og/eller tilføre helt nye oplysninger. I sir værk anfører 

Nm, ar billedet er fotograferet ca.1905, medens Byfor

eningen skriver ca.1900. Ved at sammenholde de benyt

tede notater med kendte data for en af personerne på bil

ledet kan det antages, at billedet er fotograferer allerede før 

århundredskifret: Anton Ludvig Pedersen (fig.2 nr.8) vi

des at være født den 13.juli 1883. Med en anslået alder på 

11-13 år ved fotograferingen, kan det antages, at Myhre 

har opsøgt motiver allerede omkring 1896. 

Er pudsigt san1menfald af omstændigheder har gjort det 

muligt at vise billedet (fig.3) af den dengang 7-årige dreng, 

der på baggrund af sine iagttagelser i barndommen langt 

senere tog initiativet til det notat, der nu har muliggjort, 

ae personerne på billedet har kun net identificeres. Foto

grafiet er taget i 1896/97 af Valdemar Myhre! 

På billeder (fig.2) ses fra venstre. 

N r.1. AnneJulie Margrethe Hansen. Med den egenarte

de, bornholmske sans for dannelse af tilnavne hed hun 

efrer faderen , D iederik H ansen. aldrig andet end »D ie

drikaninan«. Hun levede ugift og viste sig kun sjældent 

uden for huset, Brugsebakken 2, som hun havde arvet ef

ter faderen. 

Nr.2. Elna Busk Hansen (Hansen Busk?) . I Nationalmu

seets navneregister ( N m s.179 ff.) forekommer navnet 

Hansen Busk kun en gang. Elna Busk Hansen kan med 

nogen sandsynlighedsberegning antages at være datter af 

C hristian H ansen Busk og dermed søster til Marie Kristi

ne Hansen (Nm s.151). Navnet Busk synes at skifre place

ring eller udelades. 

Nr.3 Marie Jensen og nr.4. Stine Jensen er formentlig to 

ud af tre søstre: Marie Kirstine, Stine Marie og Juliane 

Marie. Ud fra deres navngivning er det tankevækkende at 

kunne antage, at det kan have været forældrenes ønske 

gennem dåben at sammenknytte og beskytte døtrene i 

Jesu Moders navn: Maria. 

Der er nok ikke tilfældigt, at de to søstre, som det frem

går af billedet, har søgt hinandens selskab under arbejdet. 

I ca. 40 år fra 1875 boede de tre søstre i der nyopførte hus, 

Gaden 37. 
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FIG. 3: Der datidige 7-årige ojenvidne, Christian Holm, Gaden 10, dersom 
voksen beskrev identiteten af personerne på lig. 2. (Y.M. 1896) Privateje. 

Nr.5. Augusta M arie Beyer, søster til Laura, senere gift 

Espersen, Møllevej 14, anses for at være datter af Andreas 

Beyer, Per Jørns Vej 2. Marie levede ugift og blev ejer af et 

nyere hus, Brugsebakken 1. D ette afløste det østre af de to 

tæt på hinanden liggende, stråtækte bindingsværkshuse, 

der begge ses i baggrunden af bi lledet (fig.2), H un ernæ

rede sig om sommeren hovedsagelig ved at »gå i SijUen«, 

og den øvrige del af året ved at hjælpe til i hjemmen e. Ef

ter en lang dag ved vaskebræt og -baljer eller ved slagtnin

ger gik h un i 1930-erne om aftenen hjem og havde da 

tjent mellem en og to kroner. 

Nr.6. H ans Kofoed, er formentlig søn af skrædder Kofo

ed, Gaden 14. H an blev uddeler i Vang og boede i sin 

pensionisttilværelse ræt ved St.Ibs Kirke. 

N r.7. M athilde Kofoed, muligvis mor til Hans, nr. 6. 

N r.8. Ludvig Pedersen, anses for at være identisk med se

nere fisker Anton Ludvig Pedersen, Gaden 6, og broder til 

Albert Pedersen, Gaden 2. Faderen Anton Peter Pedersen 

ejede srorparcellen Gaden 2-6. I 1909 overdrog han søn

nen Ludvig den sydlige del, Gaden 6. 

28 Jul på Bornholm 

Drengens alder kan på billedet anslås til ar være 11- 13 

år, jfr.ovenfor. 

Nr.9. Karl Hansen , sandsynligvis identisk med Karl Fin

danus Kristian Hansen, der 1929 var ejer af Strandvejen 

12. 

N r.10. Petrea Kofoed. D ennes hoved skimtes bag nr.3, 

Marie Jensen. Det må antages, at hun er identisk med Pe

trea Dorthea Pedersen, der i 1868 a1vede ejendommen 

Gaden 19. I 1876 blev hun gift med Peter Mikael Kofo

ed, biavler og ålensker. Omkring 1913 fotograferede Val

demar Myh re parret sam men med senere lærer Anker Ko
foed, Svaneke ( 16.8 1893-11.4 1985) foran parrets h us 

(fig.4) . Dette ses på fig. 2 som der vesrre af de to huse, der 

er omtalt ovenfor under fig.2 nr.5. Lærer Kofoed, der var 

en habil maler, ses at have medbragt staffel i og malerkasse. 

I hans stue på Byfogedbakken hang netop hans lille, fi ne 

olieinteriør fra parrets hjem. På grunden ligger siden 1923 

missionshuset »Berbel«, tilhørende Indre M ission. G run

den blev iflg. udsagn fra en beboer i Gaden fra den rid 

overdraget til Indre Mission som testamentarisk gave. 

H vordan det helt har forholdt sig, kan der herske rvivl, 

idet det fremgår, at parret efterfulgtes i besiddelsen af fi

sker Hans Christian Kofoed fra 1916 til 1920. D enne kan 
have været en længstlevende broder ri l Peter M ikael Ko

foed. Sandsynligheden taler for, at en af ægteparret ud

trykt testamentarisk bestemmelse kunne være tilgodeset i 

forbindelse med overdragelsen ril Indre Mission i 1920. 

Af billedet, fig.2, fremgår det med al tydelighed, at foto

grafen har været tiltrukket af det sceneri, der for mere end 

hundrede år siden udspillede sig under forberedelse til sil

derøgning. Billedet er fotograferet på det sted, hvor i dag 

Brugsebakken munder ud i Gaden, og hvor »Berbel« lig

ger ti l venstre, Gaden 19. Ikke blot har Valdemar Myhre 

skabt et uhyre velkomponeret billede af en dengang dag

ligdags situat ion på en sommerdag i Aarsdale - i den grad 

så levendegjort, at beskueren forventer en fortsættende be

vægelse hos den enkelte af de travlt beskæftigede personer. 

I N ationalmuseets billedtekst anføres, at silden formentlig 

skal røges i d en overfor liggende skorsten, Gaden 16. D er 

forel igger dog stor sandsynlighed for, at det ikke har for

holdt sig sådan. For der første er der en længere afstand fra 

bæringernes placering ril Gaden 16 end der er til ejen

dommen Gaden 2 1. D enne ejendom har desuden et m in

dre skelforløb mod Brugsebakken markeret ved grani t

muren til højre og anbringelsen af bæringerne synes des

uden fo rskudt hen imod denne. M ed et kvalificeret gæt 

kan det derfor vel antages, at røgningen vil fi nde sted i den 

daværende røgeriskorsren på ejendom men Gaden 2 1, der 

ejes af Jens N icolaj Jensen, (fig.5) . 



Der foreligger intet om, hvem der havde fanger de sild, 

der nu ses at hænge klar til røgn ing .. Alligevel kan dette 

sandsynliggøres på baggrund af et med pen og blæk sirligt 

ført regnskab over fangster med »egne garn «, der med sik

kerhed dækker årene 1897 - 1903 og med en mindre 

usikkerhed allerede fra 1892. H eraf fremgår, ar sildevrag

ningen varede fra hen i maj ril fø rst i september. De dag

lige fangster med »egne garn« er anført i ol ( en ol = 4 

snese= 80 stk.). I 1897 har betalingen pr.ol andrager fra 

25-40 øre og i år 1900 fra 40-60 øre, dog betaltes i dette 

år op til 80 øre ved små fangster. D e dagl ige vragresultater 

ses ar have været meget svingende og ligger fra 0 (nul) til 

ca. 30 ol. Såfremt den opfattelse holder stik, at silden på 

d et aktuelle billede skal røges hos silderøger Jens Nicolaj 

J ensen, Gaden 2 1, kan det an tages, at en del af sildene på 

billedet stammer fra de garn C hristian Holm natten før 

sammen med sin makker, Chr. Hjorth Hansen, havde 

vraget med fra deres halvdæksbåd. Fangstregnskabet er 

ført med hans hånd og afslører, at hver eneste dags fangst 

a f ham er solgt til fisker og silderøger »Nicolaj Jensen!!!«, 

Gaden 2 1. 

Det døgn, indenfor hvilket handlingen på billedet ud
spilles, er allerede startet en sen eftermiddag dagen før. På 

dette tidspunkt forlader »Sijllabådana« havnen, - de »ta ' r 

FTG. 4: Ægreparrer Perer og Petrea Kofoed, Gaden 19 og senere lærer i Svan
keke, Ankcr E. Kofoed.(V.M.ca. 19 12). 

i Sijllavrag« - der vi l sige, de driver om narren med de ud

satte garn , - »Majnsårna«. Al t efter vindforholdene bliver 

disse halvdæksbåde (fig.6) roet, eller de går for sej l, ofte 

Aere sømil til havs - derud, hvor si lden står. Om bord på 

en af bådene befinder sig netop fiskerne Chr. H jort Han

sen (1857-1954), Gaden 5 og Christian Holm (1843-

1908) Gaden 10. Chr. Holm havde indtil 1885 sejlet på 
langfart - senest forøvrigt forhyret med barken »Rialto« af 

Svaneke i riden fra 17.9.1883 til 9. 10.1885, da han af

mønstrede i H amburg. Han ernærer sig nu som fisker og 

kadrejer i makkerskab med sin nabo. D eres båd, der nu 

står havnen ud for en let fralandsvind, blev med born

holmsk underfundighed kaldt »Hujnnaølan«, (Hujnnaø

la, øgle, firben) - sådan forlød det med et lunt blink i øjet 

fra Chr.Hjorrs søn, Jacob, Laksegade 2 . 

Bedømt ud fra solskyggen i relation til sydretningen ses 

billedet ar være fotograferer lige efrer kl.12. Den foregå

ende eftermiddag er som nævnt »Sijllabådana cad i Vrag«. 

Meget tidligt næste morgen har »Hujnnaølan « sammen 

med de andre »Sijllabåda.i1a« anløbet havnen med som

mernattens fangst. H avnen rundt ses de sølvglinsende 

»Majnserna« (sildegarn) hænge tungt ned fra stativerne på 

molen - et smukt syn i den tidlige morgensol. Aarsdales 

kvinder er allerede mødt og begynder her den lange ar

bejdsdag med at »pilla Garn« sammen med mændene. 

Spandene bliver hurtigt fyldt og transporteret til røgerier

ne. H er går kvinderne, oftest sammen med stora Bælla 

(børn), såvel Horra (drenge) som Pibla (piger), i gmg 

med at »gjæla sij llen«, det vil sige rense den, men på en så

dan måde, at hovederne forbliver på sildene, for at de kan 

»bånas«, det vil sige stikkes sammen ved hovederne to og 

to. Som der fremgår af billedet (fig.2) er den »bånada Sijl

len« nu hængt på »spid« til tørring på »Bærinjngana« og er 

ved at blive »lajnada« (rettet til på spiddene). Tilbage er 

blot at hænge de tunge spid op i røgeriskorstenen - dog, 

billedet udviser en bemærkelsesværdig detalje i sildens 

hånd tering. Nogle af de bånada sijll ses at være hængt til 

tørre på udspændte reb. Denne ophængning er i gmg og 

synes at foregå fra et trmsportabelt bånekar, hvor de tre 

kvinder midt i billeder ses beskæftiget. M ed et læseglas 

kan det afsløres, at Petrea Kofoed, (fig.2, nr.10), med sin 

høj re hånd er ved ar hænge sild op på det øverste reb. 

Spørgsmålet er, om der, som det så ofte var tilfældet ved 

rigelige fangster, på denne måde gøres klar til en »2.-røg

ning«? 

Billeder bekræfter, ar silderøgningen allerede før år

hundredskiftet havde nået et optimalt stade, der de føl

gende årtier kendetegnede den. Silderøgningsprocessen 

manifesterede sig så urørlig, at den næsten kunne betrag

tes som en rituel handling. Det er derfor ikke ureal is tisk at 

antidatere 30 'ernes og 40'ernes indtryk ri! hin fjerne 

sommermiddagsstund i Aarsdale. Bærinjngma bæres om 
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FIG. 5:Jens Nicolaj Jensen og husrru, Gaden 2 1. (V.M. ca. 1900) 

lidt ind i røgeriet, - spiddene med de røgeklare sild hæn

ges op i røgeriskorstenen. Solen og vinden har tørret skin

det, der nu er parat til at antage den gyldne farve fra elle

træsrøgen. Udefra ses røgen at stige ti l vej rs fra de mange 

skorstene. I godt og vel knæhøjde ligger d er antænd te el

lebrænde, det gløder og brænder med små flammer. Røge

rens årvågne blik f"ar ham til at reagere over for en fo r stor 

Aammeafgivelse. Med den våde svaber dæmper han uhen

sigtsmæssige flammer og opnår derved en passende røgaf

givelse. - H er skal det ikke fo rbigås, at den bedste røger 

ofte var en kvinde. -

FI G. 6: Halvdæksbåde under sejl ud fo r den nordlige del af Ege· 
stranden umiddelbart nord for havnen (V.M . ca. 1900). 

30 Jul på Bornholm 

O m et par timer henligger Aarsdale indhyllet i en tæt, 

ofte solformørkende elletræsrøg tilsat den karal<teristiske 

lugt fra Sijllen. Sijllarøjn bekræfter den forvandling, der 

netop foregår med Sijllen i Aarsdales mange røgeriskor

stene. En særegen, forunderlig, fredfyldt og tryg atmosfæ

re hviler over Aarsdale på denne varme sommereftermid

dag, hvor roen yderligere understreges af Østersøens egen

artede »H avblæj«(havblik) . 

De færdigrøgede sild tages ud af skorstenen og hænges 

tilbage på bærinjgana, de skal pakkes og afsættes. Majns

årna er blevet skyllet i havnen. De har været spredt ud til 

tørring på O ring, - nogle var beskadigede og skal bødes 

med en bødenål (repareres) . Et nyt si ldedøgn stunder til, 

fiskerne har lige nået et par timers søvn, »Majnsårna« er 

kommet om bord. Fortøjni nger slippes, »Hujnnaølan« 

har allerede lagt fra, andre følger efter, sejlene sættes, og 

fyldes snart af en let fralandsvind. - »Sij llabådana e cad i 

V rag«!!! - På karakteristisk vis w1derstreges sceneriet af et 

par gl idende havmågers hæse, dovne skrig, og fra havet ly

der det fra Gaddisana: (havli t) 

Efterskrift 

»Av-av-avlic, Av-;w-avli r!~• 1>Haved e mit, L'1.nned e di r!~c 

(Hans I~ Haagensen, I 926) 

Det må formodes, at ingen af disse velbyggede halvdæks

både længere eksisterer. M en overleveringerne om og bil

lederne af disse havgående fartøjer levendegør fo restillin

gen om deres sejlads. Som et synligt bevis på sin eksistens 
agterudsejlede »Hujnnaølan« ved den uigenkaldelige sid

ste afgang sit smedede anker med de fire fas te, korslagte 

gribekroge, sit dræg og sin lænsepumpestang af nydeligt 

forarbejdet jern endnu påsat det firkantede pwnpestempel 

af træ med den ti lhørende læderventil. 

•Minder vel lader som ingenting, er dog et lønlige kildespring.• 
(Grundtvig 1842) 



Christian Møller 

Den 16 . december 2007 var der I 00 år siden l uthersk Missions srifrer Christian Møller dode. I dag har de fleste bornhol

mere nok glcmr Christian Møller, men for godt I 00 år siden var han en kontroversiel person som mange huskede og havde 

en mening om. B:ide indenfor og udenfor missionsforeningen. 

Af Birger Pedersen. 

I dag har de fleste på Bornholm glemt Christian Møller, 

men for godt 100 år siden var han en person, som mange 
h avde en mening om og huskede. Martin Andersen Nexø 

skriver i sin erindringsbog: »Under aaben Himmel« på 

side 194- 195 om Christian Møller: 

I sine unge dage havde han arbejdet som smed i Helvedesbak
kerne og været en hård hals. Det Lå ikke Længere tilbage, end 
at enhver endnu kunne huske det. Hans tilhængere fortalte 
med en egen vellyst om, hvordan han havde drukket og djæv
fedes og sloges med stenhuggerne, hvis værktoj han var sat til 
at skærpe. De dage havde der ikke hersket nogen god ånd 
blandt stenhuggerne. Ufted og ophidselse mod værkejerne 
hørte til dagens orden, og MøL!er var den egentlige anstifter. 

Men en dag slog det ned i ham som i den mand Saufus. 
Han horte op med at påkalde Djævelen og nyde stærke drikke. 
De stærke ord beholdt han og rettede dem mod sine tidligere 
soldebrødre. Han slog sig på Gud og skriften. 

En dag smed Møffer hammeren, steg ned .fra klipperne og gav 
sig til at forkynde Budskabet ud over Øen. Nådens Budskab 
kaldte han det, men det handlede om ham selv - om Satan i 
ham! Han var en djærv taler og gik ikke af vejen for saftige, 
folkelige udnyk. Og han drog de intimeste Livets foreteelser 

C hristian Møllers gravsted på Rønne Kirkeg~rd ved kransenedlæggelse den 16. 

d ecember 2007. 

Christian Møller i sine yngre år. 

med ind i sin prædiken. - - Og bornholmerne, der var var
somme og forsigtige i deres brug af ordet, skuttede sig og gøs, 
når han rigtig Lagde Løs og vovede sig ud, hvo1· ingen af dem 
havde mod til at følge, så de måtte Lukke øjnene. Det var som 
om de fik oprejsning hos ham for meget - og meget livsvigtigt. 
De fidgte ham. I Løbet af to årtier - Længere få hans omven
delse ikke tilbage - var der rejst forsamlingshuse og dannet 
menigheder rundt om på Øen, og sekten havde bredt sig borte 
også, især i VestjyL!and og Sverige. 

Fattige drenge fra Nexø 
Martin Andersen Nexøs erindringer om C hristian Møller 
grunder sig på den sladder, der var i Nexø, da han selv 

voksede op der som en fattig d1·eng. Christian Møller var 

født i 1834 og Martin Andersen Nexø 25 år senere. Begge 

voksede op i Nexø som søn af arbejdere, der havde svært 

ved at brødføde deres familier. Begge prøvede at gå sLJten 

i seng og at blive hånet af de andre børn pga. deres tøj og 

manglende fodtøj. Begge måtte tidligt på landet for at tje

ne og derved bidrage til familiens underhold. 

Christian Møllers far døde ret tidligt fra kone og 4 dren

ge. Hans mor tjenre lidt på at give privatundervisni ng til 

læsesvage og adfærdsvanskelige børn. Hun var tilsynela-
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gudelige vækkelse i Sverige var meget omfattende, og på 

den tid havde Pietisten flere abonnenter end det største 

dagblad i Sverige. I Pietisten fandt Møller den samme 

evangeliske tone, som 

han selv var kommet 

frem til gennem sin 

langfredagsoplevelse. 

Møller og Sejersen 

blev godt modtager i 

Stockholm. Rosenius 

gav sig god tid ri! ar rale 
med dem , og de fik lov 

ril ar prædike i hans kir

ke og flere andre steder i 

Stockholm. Rosen ius gav dem det råd, at de skulle fort

sætte deres forkyndelse, men gå tilbage ri! folkekirken. 

Samtidig fik Møller tilladelse ril at oversætte og udgive ar
til<ler fra Pierisren i Danmark. 

O gså Trandberg nærmer sig folkekirken i disse år. Alli

gevel skilles deres veje. Trandberg rager kontakt ril grundt

vigske kredse og danner en grundtvigsk valgmenighed. 

Men rilslumingen er lille, og i 1872 emigrerer han ril 

USA. 

Bornholms Forening til Evangeliets Fremme 
1. marrs 1868 stiftedes »Bornholms Forening ri l Evange

liers Fremme«, og den største del af fr ikirkens medlemmer 

melder sig ind. Som navner anryder, vil man il<l<e være 

kirke men udelukkende virke »ti l evangeliers frem me« -

dvs. forkynde der budskab om den frie nåde, som nu skal 

være foreningens kendemærke. Dåb, nadver, begravelser, 

vielser og alr andet, som hører en kirke ri!, vil man over

lade til folkekirken. I praksis medfø rer det en stærk ned

prioritering af alt andet end forkyndelsen. 

C hristian Møller bider i der sure æble og møder op hos 

provsten i Rønne og anmoder om at blive optaget i folke

kirken igen. D er bliver han også på betingelse af, at han 

ikke vil benytte sig af den ordination ril præst, som han i 

mellemtiden har raet af en frikirkepræst i København. 

Chriscian Mollers hjem i Piscolscræde, Rønne. Foco: Birger Pedersen. 
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Brevkort fra Chriscian Møller cil lederen af LM's møde

plads i Aarsballe. 

M en for mange af missionsfo reningens medlemmer rager 

der lang rid, før de rar taget sig sammen ti l ar melde sig ind 

i folkekirken. Og selv om de melder sig ind, kommer de 

kun meget sjældent i kirken. Missionsforeningen bliver 

deres åndelige hjem i mange år. 

Da foreningen bliver stiftet, er det Christian Møller, 

som træder frem som leder. Fra den 1. marts 1868 da man 

valgte en midlertidig bestyrelse og indtil hans død i 1907 

sad Christian Møller for bordenden. Sådan var det bare. 

Der var nok rider, hvor andre mente, at han god t kunne 

træde et skridt tilbage, men sådan blev der aldrig. Om han 

selv bare ville være leder, eller han så det som er guddom

meligt kald, er nok svært at svare på. 

På rejse 
»Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866« havde utvivl

somt en meget god kunde i Christian Møller. På en tid 

hvor de fleste bornholmere il<l<e havde været udenfor øen, 

benyttede Christian Møller dampskibene flittigt. Først og 

frem mest var han på m øderejser. Fra friki rkens tid havde 

han kon takter i København og på Nordsjælland. Og gen

nem dem fik han invitationer til at komme ril Lolland

Falster og t il Vestjylland. 

D et var langt fra altid, Christian Møller blev så godt 
modtaget som han kunne ønske sig. Engang havde han 

raer en invitation ti l at kom me ril Vinderup i Vestjylland. 

M en da han kom dertil , turde den mand, som havde invi

tere t ham, alligevel ikke arrangere noget møde. Han var i 

mel lemtiden blevet advaret mod Møller af en indremissio

nær, som påstod, ar Møller var vranglærer. Men mens de 

sidder og snakker, rar de besøg. Den nyankomne begyn

der at spørge M øller ud, og ril sidst trækker han en bog op 

af lommen og spørger: »Kender du denne bog«. »Ja1<, siger 

Møller, »for den har jeg selv skrevet«. »Så kan du komme 

med mig hjem , for så bliver der forsamling hos m ig klok

ken ro«. 

Der var ikke alene Møllers egne bøger, men nok så me

get hans oversættelser af Rosenius' skrifter, som banede 



vej fo r ham og missionsforeningen. Flere steder blev der så 

også mulighed for, at andre prædikanter fra Bornholm 

kunne komme. I 1869 blev »Bornholms Forening - -« la

ver om til »Luchersk Missionsforening cil Evangeliers 

Fremme i Danmark« - den forening, som i dag hedder Lu

thersk M ission. 

Men Møller rejste også meget i Sverige og noget i Nor

ge. I Sverige var der missionsforeninger, som meget lig

nede den bornholmske og i 1870'erne og 1880 'erne var 

der en livlig udveksling af præd ikanter. 2 gange om ugen 

anløb båden mellem KØbenhavn og Rønne Ystad. Og 

dengang var det åbenbart ikke så vanskeligt for bornhol

mere at forstå svensk og omvendt. 

Men i november 1882 er Christian Møller ude i en or

kan , som bevirker, at rejsen til København tager 2 1 timer. 

H an har ikke regner med at slippe fra der med livet i be

hold. O g efter den tur begrænser han sin rejseaktivitet 

m est muligt. 

Forfatter, redaktør og oversætter 
C hristian Møller brugte meget af sin tid foran sin skrive

k ugle - el ler måske allermest med at skrive i hånden. Som 

n ævnt udgav han helt fra 1865 sit eget blad »Budskab fra 

Naadens Rige«. Det fortsatte han med hele til sin død. 

Blader indeholdt nyheder om missionsarbejdet men først 

og fremmest opbyggelige artikler og sange. En del af bla

dets indhold skrev Møller selv. 

Det næste store projekt er oversættelsen af artikler fra 

R osenius' blad Pietisten. M øller udgav flere bind under 

riden »H emmeligheder i Lov og Evangelium «. Disse over

sættelser var i høj grad med til ar bane vej for ham som 

prædikant og for missionsforeningen. 

Fra 1874 udgav Møller »Kriscelig Børnetidende«. Et 
blad for børn. I dag virker artiklerne heri både meget gam

meldags, lange og tunge, men dengang var det noget nyt, 

at man på skrift henvendte sig til børn, og bladet inde

holdt både billeder og små gåder. Både »Budskab fra Naa

dens Rige« og »Kristel ig Børnetidende« fortsatte Møller 

med at udgive helt til sin død. 

Efterhånden som Christian Møller og Luthersk Mis

sionsforening blev kendt ud over landet, voksede mod

sranden. Fra frikirkeligt hold blev Møller angrebet, fordi 

han holdt fast ved barnedåben, og fra folkeki rkeligt hold 

blev han angrebet for ensidigt at understrege det, som 

Gud har gjort til menneskets frelse i Jesus Kriscus. D et re

sulrerede i, at Møller skrev flere små bøger. En af dem hed 

»Vort svar«. 

Borger i Rønne 
Det skriftlige arbejde gav et økonomisk grundlag for Chri

stian Møllers liv. I 1873 købte han et hus i Pistolstræde i 

Rønne. D et var nabo til missionsforeningens mødesal, 

som i øvrigt senere blev købt af Bornholms Tidende. I hu

set fik han nu mulighed for at samle sin familie, som kom 

til at bestå af 3 drenge og en pige. 

Christian Møller modtog aldrig løn for sit arbejde i 

Luthersk Missionsforening. Arbejdet som prædil{ant og 

formand for besryrelsen var hele tiden ulønnet. Men en 

Darreren Eva Moller ved Møllers skrivekugle, nu på Bornholms Museum. 
Foro: Bornholms Museum. 
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Chrisrian Møller 
på sine ældre dage. 

del tyder på, at hans blade og bøger - i det mindste i p erio

der - gav ham et solidt økonomisk grundlag. En af søn
nerne blev også hjulpet i gang som bogbinder, fordi han 

kwrne indbinde sin fars bøger og blade. 
Efterhånden hørte Møller til middelklassen i Rønne. 

H an havde er stort ønske om kvalitet og ville gerne have 
ring, som hævede sig over gennemsnitter. Jævne folk kun

ne godt føle, at Møller var lidt fin med guldkæde til lom

meuret og fyldepen. Fra 1877 til omkring århundredskif

ret havde han også en meget god hest, som var opstalde t 
udenfor byen. Den blev brugt, når han skulle ud at præ

dike forskel lige steder på Bornholm. 

En sammensat personlighed 
Det var ikke altid ler at blive klog på Christian Møller. 

Han kunne svinge fra overstadig glæde ti l dyster m elan
koli. Og det var ra af hans venner, som var trygge og kun

ne slappe af i hans selskab. 
Løssluppen og glad var han først og frem mest, når han 

var sammen med børn. I søndagsskolen i Rønne og ved 
julefester rundt om på øen førte han an i løjerne. Børnene 

i søndagsskolen var begejstrede og glade, når de opdaged e 
ar Møller var hjemme og kom med i søndagsskolen . Men 

en af missionsforeningens ledere i Østermarie var så fora r
get over, at Møller fandt på ar lege sammen med børnene 

rundt om juletræer, at han næsre år fik udvirker, at jule

træet stod helt ind til væggen, så ingen kunne gå eller løbe 

omkring det. 

Sangforfatteren Zakarias Nielsen skriver om »bornhol

mer-prædikanten smed Møller«: »En alvorlig mand var 
Mollet~ en mand, der talte ud af en gladende overbevisning 
og samtidig magrzetiserede sine tilhørere med et blik, der bo
rede og drog på en gang, en mand, som der var stof i til et 
blodvidne. Uden at tage mindste hensyn til sit helbred drog 
han om fra sted til sted og talte med glad og kraft i timer om 
menneskets elendighed og herligheden i Jesus Kristus, somme
tider flere steder så samme dag. « 

Møller prædikede uden manuskript på klingende bom-
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holmsk. H ans tale var klart bygget op om nogle ta hoved

punkter, og han kunne udtrykke sig meget præcist. H an 
var ofte dramatisk- stampede i gulvet eller smækl<ede hån

den i prædikestolen. Og hvis rilhørerne tog uret frem, 
kunne Møller sige: »Ja ska nok passa klokkan!« 

Splittelse 
I løbet af 1880' erne kom der en voksende modstand mod 

C hr. Møller. Personlige modsætninger spillede en ikke 

ringe rolle. Møller var ikke nogen demokrarisk leder eller 
god ri! at lytte ri l andres meninger. 

Og i løbet af 80' erne kom han til nye erkendelser som 

ikke alle var enige i. H an skrev en bog om Jesu genkomst, 

- og han rejste med sin ældste søn, der havde ganespalt
ning til en helbredelsesprædikant i Sverige. Og så kom 

han frem til , at i sin iver for at forkynde evangelier, havde 

han - og m issio nsforeningen lagt for lille vægt på de bibel

ske formaninger. Det havde - efter Møllers opfattelse - re
sulterer i, at en del medlemmer af missionsforeningen ikke 

levede i overensstemmelse med den kristne lære. 

Alr dette blev for meget for nogle medlemmer af Lut

hersk Missionsforening. Og fra 1889 ti l 1892 dannedes så 
Evangelisk Luthersk Missionsforening, først i København, 

senere i Jylland og sidst på Bornholm. D et rog naturligvis 
hårdt på Møller, ar hans venner fo rlod ham, og økono

misk var det også af stor berydning, da en sror del holdt op 

med at abonnere på hans blade og købe hans bøger. 

Sygdom og død 
Christian Møller døde i hjemmet i Pisrolsrræde den 16. 
december 1907. Selv om han havde kræft i maven, arbej

dede han med sine bøger og blade helt til ra dage før sin 
død. 

Begravelsen foregik fra m issionsforen ingens hus i Set. 

Mortensgade. På søjlerne i missionshuset var der ophængt 

mange signerede palmedekorationer fra LM's afdelinger 

og kredse ud over landet og på talerstolen var ophængt en 

forsølvet palmegren fra Jyllands afdeling. D en findes sta

dig i LM's missionshus i Rønne. 

Begravelsen og mindesamværet viste, hvor stor beryd

ning Christian M øller 

havde haft for mange 

mennesker på Born

holm, i resten af landet, 

men også i Sverige og 

Norge. 

Christian Møllers gravsrcn 
på Ronne Kirkegård. 
Foro: Birger Pedersen. 



Aase Alsing, tropsfører for de 
blå pigespejdere 
i Aakirkeby 1950erne 60erne 
Hvem var hun? 

Fysioterapeut Inger Gnosspelius, som bor i Lund i Sverige, gør her et forsøg på ae beskrive et spændende menneske, sin mor 
Aase Alsing der bl.a. var spejderfører gennem mange år og som døde den 25. januar 2005. 

Af Inger Gnosspelius 

Aase Alsing var født i 1913, og som barn boede hun i 
Rønne på Bornholm, hvor hendes far var læge Gudjohn

sen. H an kom fra Island, og hans store interesse var bjerg

bestigning. Han var bl.a. den første dansker, der besteg 

Matterhorn i Schweiz. M en da I .verdenskrig brød ud, 

blev der svært ar rejse sydpå, så han rejste nordpå, hvor 

han vandrede og besteg de norske og svenske fjelde. Aase 

kom tidligt med på disse ture, og på den måde startede 

hendes glæde for naturen og for de norske og svenske fjæl

de. 
Som barn var hun spejder i Rønne og deltog bl.a. i 

korpslejeren på Brahe-T rolleborg 1928 og det efterfølgen

de førerkursus, hvorfra hun har skrevet dagbog. 
Efter studentereksamen rejste Aase til København, hvor 

hun læste til lærerinde på Zahles seminarium. I Køben
havn traf hun Robert, der læste ril dyrlæge, og som hun 

senere giftede sig med. Men fø rst var hun lærerinde i Ita
lien er halvt år. Der underviste hun danske diplomat

børn. 
Hun tog Robert og en anden kame.rat med på vandretur 

i Lappland i Sverige, det var med telt og proviant til hele 
turen, for at se om Robert og hun også kunne dele denne 

h endes store interesse. 

Aase Alsing 

I 1946 flyttede familien , som nu bestod af2 børn, Inger 

og Erik, ro hunde og en kar, tilbage til Bornholm, hvor 
Robert havde købt dyrlægepraksis i Aakirkeby. 

Først i 195 1 da datteren. Inger blev blåmejse, blev Aase 
igen spejder. Hun begyndte som divisionchef for Born

holms division, og derefter blev hun også rropsføre i Aalcir

keby trop. 

Aases gode ven siden spejdertiden, Gerda O lsen, var 

spejder i en Lyngbytrop og da hun og Dirre i Påsken 1952 

Lyngbys bornholmcrtur i påsken 
1952. 
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Snogbrød er altid gode. 

var med dem på vandretur på Bornholm, blev Aase enga

geret med det praktiske og der var familiens jeep en god 

støtte. 

Bekendrskabec med Gerda og Ditte var til stor glæde og 

inspiration; der blev ordnet førerlej r på Bornholm m ed 

Dirre som leder, og Aase fortsa tte med førerlejr på Fænø 

og på Jægergården. 

Så gik der slag i slag med Blåmejselejre i Onsbæk, byløb 

i Aakirkeby for både drenge- og pigespejdere og den føme 

sommerlejr for Bornholms division gik til Knudshoved 

sammen med Lyngby rroppene. 

I 1954 ordnede Aase sin første divisionslejr ved Buk

kehave på Tåsinge. Robert kom fra Svendborg, så der var 

allerede gode kontakter. Foråret inden rejste Aase og Ro

bert på rekognosceringscur, hvor alt blev ordnet, lejrplad

sen, kontakt med de handlende osv. 

I disse sommerlejre lå man i celc, på mad rasvår som blev 

fylde med hø eller halm, der blev gravet latrin som siden 

benytredes gem t bagved hesjan, der var morgen- og aften

parade, morgengymnastik, og der blev lavet lejrar bejder. 

Maden blev laver på bål, og menuen var røde marmelade

mader, svensk pølseret og andet godt, og derefter skulle de 

sodede gryder renses med ståluld så de skinnede. 

Der var altid en bivuaktur, hvor man lå i skjul lavet af 
gran eller bregner, og hvor en del af maden bestod af en 

stegt kanin, som ankom med hud og hår, dog ikke leven

de. 

Så var der en sightseeing cur for at lære egnen ae kende, 

enten med bus eller som vandretur. For ikke at slæbe 

runde på madpakker havde Aase en særlig menu til disse 

ture. Den bestod af røde pølser og kærnemælkskoldskål. 

Aase gik ind på det lokale mejeri (dengang fandtes der små 

lokale mejerier overalt i Danmark), hvor hun købte en hel 

mælkejunge med kærnemælk og en lirer piskeAød e, som 

blev hældt oven i sammen med nogle skivede citroner, og 

så bad hun mejeristen, om han samtidig ville varme de 

røde pølser med deres damp. D erri! fik man et halve 

franskbrød per person og sennep. 
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l 954 fandr man en ny divisionschef, og derefter kon

centrerede Aase sig om at være tropsfører. Derfor blev næ

ste års lejr en rropslejr og denne gang gik ruren ri! Djurs

land, hvor Aase havde skaffet kontakt med ægteparet Wier 

ved Sru bbe sø. 

D engang kunne alle danske skolebørn hver sommer sø

ge om en graris rejse med tog indenfor Danmarks grænser, 

så på den måde blev prisen for lejrene holdt nede. Dee var 

ikke rilladr ar have mange lommepenge med, men foræl

drene måtte gerne sende breve og helse ofte. 

Rejsen fra Bornholm ril København foregik om narren 

m ed damperen, hvor man lå på dækket. Aase sørgede for 

at troppen fik dækker på langsiden fo r sig selv, og så lå 

spejderne på rad og række i deres soveposer i både srille, 

blæsende og vippende vejr. 

Sommeren 1956 var der korpslejr på H ylkedam, hvonil 

Aalci rkeby sendre en patrulje og hvor Aase var med som 

hjælper. D erefter var der almindelig sommerlejr i Broager 

i Sønderjylland, og ruren gik også til Flensburg, hvor man 

fik lov ri! stille og forsigtig at overnatte i Duborgskolen. 

Man badede altid på disse lejre. Aase var uddanner 

svømmelærer, hun del re alle op i par, og når hun fløjtede 

skulle de ro og ro række hænderne i vejrer. Selv sad hun 

inde på stranden med fløj ren parat og holde øje med bade

gruppen. 

D er var ikke bare lejrene som var noger særligt. Aase 

havde også konral<r med mange mennesker, med skovfo

gederne og landmænd, med Sr.Georgsgiller og med dren

gespejderne. Så hendes spejderne fik lov ri! ar ligge i relt på 

Eskildsgård, ligge på hølofter over kosralden hos en anden 

landmand, overnatte i Srrandrøstan, som var drengespej

dernes srrandh yrre, og på FjæUsrauan i Paradisbakkerne 

som ejedes af Kirsten Lauritzen. Der havde Aase allerede 

været som ung spejder. 

Fjællstauan blev i sin rid bygget af rektor Hartvig Møller 

på Gammel H ellerup Gymnasium. Han havde ffiec ideen 

Fiskekonerne på Gammel Strand i Kobenhavn, bccragces af spejderne. 



fra de tyske ungdomsherberg og Fjællstauan blev det før

ste vandrehjem på Bornholm. 1950 blev det lukket som 

vandrehjem på grund af brandfaren, men med gode kon

takter fik Aase lov til at overnatte der med sin trop. 

Hele Aases familie, selv dyrlægeassistenten og naboerne, 

blev engagerede og interesserede når de forskellige aktivi

teter og konkurrencer skulle afprøves og sættes igang. Da 

spejderne skulle samle aviser for at ra penge til en rejse, 

flyttedes bilen ud af garagen, som derefter blev fyldt med 
de indsamlede aviser. Da patruljerne skulle lave et ildbor, 

så higede dyrlægeassistenten ikke før han havde faet borer 

til ar virke så det slog ild . O g dengang der var rednings

øvelse Ekkodalen sluttede transporten af den 
»forulykkede« med en an1bula.ncetur. D et gjorde rednings

mændene gerne, og forældrene til den »forulykkede« blev 

informerer inden ambulancen holdt uden for deres dør. 

1959 gik sommerlejren til Norge. Aase var meget begej

strer for Norge og havde rejst der mange gange. D enne tur 

gik med Bergensbanen til Mjølfjell hvor spejderne blev 

indkvarteret på et slags vandrehjem. Derfra gik turen en 

dag ri! Flomdalen. 

H vordan geder malkes i Norge. 

På en stationen i Norge i I 959. 

Aase syntes om at fornemme naturen og i stedet for at 

tage toget ned ti l Sognefjorden så vandrede man. Å.J:et ef

ter, da sommerlejren var i Gul borg på Falster, gik man til 

fods over Storstrømsbroen , for at fa fornemmelsen af hvor 

lang den var. 

Turen til Norge måtte som sædvenlig ikke blive for dyr, 

så rejsen gik først gennem hele Danmark på gratis billet. 

Som altid var lejren nøje forberedt med besøg foråret 

inden og hele konceptet af Norgesrejsen blev senere an
vendt af gamle spejdere som nu var ledere i en Lyngby 

trop og i Glostrup. Alt var nøje planlagt og dokumenteret, 
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Busserne på Ronne Havn 

så det var bare at følge planen. Aase gentog selv den tur i 

1966. 
I 1965 stod der i Bornholms tidende om spejdernes roe

optog gennem Aakirkeby, da havde man skåret lygter ud 

af roer. Er andet år lavede de kravlenisser i stor størrelse, 

som derefter blev solgt til de handlende i byen og hænge 

op som årers juledekoration. 

En sommerlejr var på Langeland, så samtidig med at 

spejderne havde lejr, lærte de også deres land at kende. 

I 1966 var Aase med i den nordisk føreudveksling, hvor 

hun var en måned i Nordnorge. Hun købte en nordisk 

rundrejsebiller og rejste først op gennem Sverige til Ki ru

na, hvor hun besøgte en af sine gamle spejderpiger, som 

arbejdede som sygeplejerske der. D erfra gik ruren videre 

ri! Narvik og ned gennem Norge. 

Da hun fik denne chance skrev hun: »Jeg interesserer 

mig for landets geografi og fol keliv, især i fj ælder og de af

sidesliggende fjorde i Nordnorge«. 

Udfra dette havde repræsentanter for de 2 pigespejder

korps laver en begivenhedsrig rejseplan hvor de forskell ige 

værter selv bestem te, hvordan de ktmne underholde Aase. 

Hun havde selv valgt februar, den mørkeste og koldeste 

måned. Det var noget der passede hende. H un elskede ar 

stå på ski hvad enten det var på hyn erur i Norge eller en 

tur ind over markerne på Bornholm lige så snart der lå er 

lille lag sne. 

Hun skriver selv i sin rapport om denne måneds ud

veksling: »Det blev en enestående oplevelse. Hvert seed 

var hele anderledes end der foregående, og alle mennesker 

jeg mødte var ovenud gæstfri og omsorgfulde for at jeg 

skulle opleve og deltage i så meget som mul igt. I min dag

bog ender så at sige hver dag: »d ene var alligevel den aller

bedste dag«. 
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Aase besøgte Narvik-Tromsø-Hastad-Trasrad-Svolvær

Sydal-Gravdal-Ballsrad-Bodø-Suli tjelma-Røkland-Mo-i 

Rana-Sreinkjær-T ronheim og Rena i Østerdalen for at en

de med besøg i Oslo, bl.a. på de to korpskontorer. D eref

ter skrev hun en meget in teressant rapport dels til de d an

ske og dels til de norske spejdere. H un indledte rapporten 

med: »Man kender ikke et land, før man kender i hvert 

fald nogle mennesker i landet« og hun afsluttede m ed: 

»Tænk, at en ganske almindelig tropsfører fra en lille by 

kan komme til ar opleve en spejdertur som denne. Det 

skal I alle, store som små have msind tak for. Jeg tror, jeg 

aldrig vil glemme et eneste øjeblik af denne even tyrlige 

rur«. 

Nogle år efter sluttede Aase som spejderfører og lod 

yngre kræfter fortsætte. 

Jeg vil afslutte dette med at fortælle, hvordan min mor 

fortsatte som den spændende og energiske person hun var 

også efter spejdertiden. Efter pensionsalderen meldte hun 

sig til en skirur i Lappland i Sverige, hvor man med fuld 

oppakning på 1yggen, med færdleder og på ski, skulle gå 

fra hytte til hytte. D a hun derefter bestil te en pensionist

biller for at komme dertil , fik hun besked om at hun var 

for gammel til at deltage i denne mr. Først efter ar flere 

troværdige mennesker havde udtalt sig om hendes energi 

og gå-på mod, fik h un lov til ar komme med, og endda 

først efter at man første dag havde ser hende an og tesred 

hendes kapacitet. 

Hun kla rede hele turen uden nogen som helst proble

mer. Sådan var Aase. 

Aase Alsing, fodt G udjohnsen, 6.6. 1913 - 25.1.2005. 

Korpslej r 1955. Velkomst på havnen i Ronne. 



Kanonbriggen FAMA's dramatiske stranding 
på Bornholm for 200 år siden 

På er lille skilr \'ed Hammer Odde Fyr kan man læse, ar der under en srensærning rær ved fyrets værksredsbygning gemmer sig 
en grav med omkomne engelske sofolk fra briggen FAMA, der strandede rær "ed Hammer Odde i 1808. 
Nysgerrighed og hisrorisk interesse fik pensionerer major Poul Anron Pedersen fra Rønne til ar undersøge sagen nærmere. Han 
konrakrede den engelske ambassade og der engelske admiralirers bibl iorek, læste gamle breve og dokumenrer, og her følger så 
resulrater: Bererningen om kanonbriggen FAMA og dens sørgelige endeligr korr før jul 1>;\ Hammer Oddes ugæsrfri kl ipper 

Af Poul A. Pedersen 

Den 9. august 1808 genlød Nyborg Fjord af kanonskud 

og kamplarm. Engelske krigsskibe angreb to mindre dan

ske orlogsfartøjer - FAMA og SØORMEN. Et drama, 

der på mærkværdig vis skulde nå sit højdepunkt og ende 

på den ugæstfri bornholmske klippekyst, tog sin begyn

delse. 

Forhistorie: 
Den 16. august 1807 erklærede kronprins Frederik - den 

senere Frederik VI - England krig, og Danmark blev der

m ed Napoleons forbundsfælle. Forud var gået er antal år 

m ed engelske magtovergreb og chikaner. H vem husker f. 
eks. ikke slager på Reden i 1801. Ligeledes var det efter

hånden blevet dagligdag, ar danske handelsskibe blev 

standset og kontrolleret på verdenshavene af engelske 

krigsskibe. 

Situationen i årene efter slaget på Reden havde dog på 

ingen måde forhindret Danmark i ar opnå en position på 

Sejlregning af Briggen Fama regner 
på Nyholm den 12. marts 1803 af 
H. Hohlenberg. Søerarens Korr- og 
Tegningssamling. Rigsarkiver. 

Kanonbriggen FAMA. 
Forlise: 23. december 1808. 
Skibsrype: Brig. 
Klasse: Brevdrageren 

(3 skibe). 
Byggeår: 1802 på Nyholmen 

Københa\'n. 
Bevæbning: 2 srk. 6 pund 

bov kanoner og 
16 stk. 12 pund 
kanoner. 

verdensmarkedet, som aldrig senere blot tilnærmelsesvis 

er nået. Krigserklæringen satte imidlertid et brat punktum 

for »den glimrende handelsperiode«, som samtiden be

nævnte den. 

Napoleon tilbød straks franske troppeforstærkninger, 

og den 2. marts 1808 modtog marskal Bernadotte march-

General markis de la Romana, 
ho"edkraften bag de spanske rrop
pers Augr på engelske skibe fra 
Nyborg og L1ngeland i sommeren 
1808. 
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ordre, og hans arme omfattende store franske og spanske 

troppekontingenter satte sig i bevægelse mod Danmark. 

Er par spanske regimenter blev stationerer på Sjælland 

medens resten af spanierne - ca. 9.000 mand - blev statio

neret på Fyn og i Østjylland under kommando af Don 

Pedro Carn y Sureda marquis de la Romana. Spanierne i 

Østjylland vil især blive husker på grund af branden på 

Koldinghus den 29. marts 1808. De var meget kuldskære 

og fy rede for kraftigt i slottets gamle kaminer. 

Da Napoleon indsatte sin broder Joseph Bonaparte som 

konge i Spanien, flammede et national t oprør op, og da 

iygrerne om dette - ved engelske agenters hjælp - nåede de 

spanske tropper under Roma.nas kommando, kom der til 

voldsomme antifranske demonstrationer. Romana tog 

konrakr med en engelsk adm iral i Storebælt, og denne 

kunne oplyse, ar han af sin regering var opfordret til at 

tage de spanske tropper ombord og sejle dem ri! Spanien, 

hvor de kunne støtte oprører mod Napoleon. 

Under falsk påskud af ar al le spanske afdelinger skulle 

aflægge troskabsed ri! den af Napoleon indsatte konge gav 

Romana ordre ri! ar alle spanske tropper på Fyn skulle 

samles i Nyborg den 8. august - og her følger så historien 
om kanonbriggen FAMA: 

SØORMEN (Salorman) 

Forlisr: 22 . december 1809. 

Skibsrype: Designcc af den danske skibskonscrukcør Scibolr og bygget som 

kongejage. Benyrrec som lcc bevæbnet fartøj. Konstrueret til høj 

fure, var skibet velegncc cil offensiv rolle mod engelske konvojer. 

Klasse: HelleAynderen klasse (2 skibe). 

Byggeår: l 789 på Nyholm, København. 

Bevæbning: 8 srk. 4 pund kanoner. 

Søslaget ved Nyborg 
I Nyborg fjord lå et betydeligt antal handelsskibe beskyt
tede af to mindre danske orlogsskibe, kanon briggen FA

MA på 18 kanoner under kommando af premierløjtnant 
Otto Friderich Rasch (1780-1817) og kongejagten SØ

ORMEN på 8 kanoner under kommando af sekondløjt
nant Tøger Emil Rosenørn (1787-18 19). 

General de la Romana anmodede den 9. august premi
erløjtnant Rasch om at sørge for, at alle de i fjorden lig

gende handelsskibe blev gjort sejlklare med henblik på at 
overføre de spanske tropper ril Sjælland. Premierløj tnant 

Rasch nægtede pure at efterkomme anmodningen og til
føjede, at han havde fået andre ordrer fra sin stationschef i 

Svendborg. Romana gentog sin anmodning, men uden 
held, og en henvendelse fra Nyborgs danske kommandant 

blev også ignorerer. Premierløjtnant Rasch fas rholdr, at 
han havde ordre ri! at passe på de opankrede handelsskibe. 

Derpå gjorde han sin lille styrke klar til kamp - og denne 
lod ikke længe vente på sig. 

Kl. 18.30 styrede et antal engelske krigsskibe ind i fjor

den ved Nyborg. Kanonbriggen KlTE under kommando 

af kaptajn James, to bombeski be HOUND og DEVA

STATION under kommando af kaptajnerne Lockyer og 
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Briggerne Brevdrageren og Fama. 

Rigsarkivet. 
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Smith, tre kanonbåde under kommando af kaptajn May 

og endelig to bevæbnede småfartøjer - alle under over

kommando af kaptajn M'Namara fra linieskibet ED

GAR. De danske skibe blev opfordret til at overgive sig, 

men svarer var er blankt: NEJ! 

En heftig kamp tog sin begyndelse. D e danske skibe 

blev beskudt fra såvel de engelske skibe som fra de af spa

nierne besatte kystskanser suppleret med enkelte skud fra 

Nyborg fæstn ing. De to danske skibe kæmpede tappert i 
ca. 20 minutter, hvorefter Rasch lod flaget stryge på FA

MA, et eksempel der kort efter blev fulgt af Tøger Rosen
ørn på SØORMEN. De danske tab blev fra dansk side 

efterfølgende opgjort til 2 døde og 14 sårede, medens de 
engelske beløb sig til tre døde - løjtnant Harvey fra linie

skiber SUPERB og to menige - samt er antal sårede. De 37 
danske handelsskibe i fjorden bemandedes straks med en

gelske matroser, og den 11. august blev alle de spanske 
tropper sejlet til Langeland med henblik på indskibning i 

engelske skibe og hjemrejse til Spanien. 
De to danske skibschefer måtte kort tid i fangenskab i 

England. De kom hurtigt hjem og deltog i kampen mod 
England. Senere blev de sammen med en kadet, benådet 

med Ridderkorset af Dannebrogsordenen for udvist tap

perhed. Begge skibschefer deltog i øvrigt i hele krigen med 

England indtil 1814 og udmærkede sig ifølge Dansk bio
grafisk Lexikon bind XIII og XIV ved flere lejljgheder. 

Den 9. august er i dag en af Søværnets mærkedage. 
FAMA OG SØORMEN indgik med det samme i den 

engelske flåde med engelsk chef og besætning suppleret 
med hverver personel og løste i sensommeren forskellige 

p arruljeringsopgaver m.v., men ingen af skibene nåede 
nogensinde engelsk farvand. I deres korte engelske karri

ere blev de aldrig opmålt eller registrerer som egentlige en
gelske krigsskibe. Begge fartøjer gik tabt i Østersøen. FA

MA, som der fremgår af det efterfølgende, ved Hammer 
Odde den 23 . december 1808, og SØORMEN - i mel-

Gennemsn ir af Briggerne Fama 

og Brevdrageren N. l og 2. med 

angivelse af brugen af nogle af rum

mene. Rigsarkiver. 

lemriden omdøbt til SALORMAN af sproglige årsager -

blev slåer ril vrag er år senere en halv sømil øst for Ystad. 

FAMA's sidste rej se 
Den 22. december 1808 forlod FAMA under kommando 

af løjtnant Charles Topping Karlskrona sammen med ad
skillige andre skibe for at eskortere en konvoj ri! England. 

Vejrer var dårligt og forværredes først på natten med hård 
vind og slud. Sigtbarheden var elendig. Klokken 01.30 

løb FAMA på grund på H an1mer Odde. Løjtnant Top
ping kom stral<s på dæk kun iført skjorte og beordrede, ar 

stormasten skulle kappes, men før der kunne ske, bankede 

briggen ind i klipperne med stor kraft løfter af bølgerne. 

Stormen tog ri! med snebyger og en sømand, en kvinde og 

den letpåklædte Topping døde på dækket af kulde. Ved 

dagg1y kom lokale ri! for at hjælpe og sendte liner ud til 

briggen for at ffi besætningen bjerger, men yderligere seks 

sømænd og en kvinde døde inden de nåede i land. 

Styrmanden, Willian1 Affleck blev ved et senere søforhør 

i England fundet skyldig i ar have ændrer kursen uden at 

have underretter løjtnant Topping. Yderligere havde han 

ikke sørger for, at der blev holdt ordendigt udkig, hvorfor 

man havde mistet forbindelsen med fregatten SALSETTE, 

der ledede konvojen. På grund af sin ellers gode tjeneste 

slap han imidlertid med en reprimande. 

Engelske personoplysninger 
Det engelske Admiralitet har lister følgende omkomne: 

Lieutenanr Charles Topping. 
Able Seaman Burnet Mathewson. 

Able Seaman William Smirh. 

Ordinary Seaman John Paine. 

Ordinaiy Seaman John Kjnsale. 

Landsman John Clark. 

Landsman Michael Degbine. 

Boy 3rd Class Godfrey Austin Silk. 
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To kvinder - en drukner og en frosset ihjel på dækker. 
Navnene er ikke kendte, idet der var imod reglemenret i 
den engelske flåde at have kvinder ombord. 

D er var mere end 40 overlevende, hvoraf de Aesre blev 

sendt tilbage ri! England i løber af få måneder, men syv 

forblev i Danmark: 

Frederik W imspire, Landsm an William Horner, Able 

Seaman Sweden (sic) Johnson, Able Seaman G reg01y 

Johnson og Ordinary Seaman Hanse Holsron blev efcer

ladr på Bornholm, medens Benjamin Anderson og Able 

Seaman William Martin blev overført ril København. 

Gravsted og klippekysm1. 
Fotos: Poul A. Pedersen. 

44 Jul på Bornholm 

Spanske og franske soldarert:yper 
på Fyn 1808. 

I det engelske admiralicet undskylder man, at der des
værre ikke er helr sryr på besætningens nationali teter, hvil

ket skyldes, at der drejer sig om et lille skib, der kun havde 

gjort tjeneste i ra mån eder i den engelske flåde, og ar alle 

skibets papirer herunder lønningslister gik tabt under for

liset. 

D erfor kan der ikke skel nes mellem statsborgere fra de for

skellige skandinaviske lande, og der kan have været såvel 

danskere som svenskere blandt de overlevende. 

Her kunne hisro rien om kanon briggen FAMA så slu tte, 

men tilbage står, at man ikke kender navnene på de to 

omkomne kvinder. Iain MacKenzie fra det engelske ad

miralitets bibliotek håber, at man på Bornholm kan 

bidrage med oplysninger om disse ro kvinder. Er der mon 

nogle, der kender til deres navne, og hvor de er begra

vede? 

Vragrester af FAMA kan endnu registreres ved Finnenak

ken på H ammer Odde. Der er tidligere blevet henter ef

fekter fra vraget - bl. a. en sp1ydstage - og så sene som i 

sommeren 2007 har dykkere hentet en kanonkugle fra 

vraget. Arkæologer har gennem fund af skelerrester, uni

formsdele og knapper kunnet bekræfte, at ligene af løjr

nanr Charles Topping og hans mænd - og måske også de 

ro kvinder - er begravede under en srensærning på plænen 

overfor værkstedsbygningen ved H am mer Odde fyr. 
Man kan undre sig over, at der ikke for længst er rejst er 

mere værdigt minde over de omkomne sømænd. D e er 

begravede i uindviet jord under en hob sten på en græs

plæne. Måske går deres grav om føj e år i glemmebogen. 

Var det ikke en ide ar g ive dem er varigt minde i forbin

delse med 200-årer fo r deres dram atiske død i julen 

1808. 



Musikhuzet - en solstrålehistorie 
Vi synes dee er dejlige her ved juleeid ae kunne fortælle om Musikhuzec og hvordan dee er 
blever ril. Dee er en solsrr:1lehiscorie. 
Vi hedder Seeen Gees Chriseensen (SGC) og Olav Elvang(OE). 
Artiklen er crcdele, hvor SGC beskriver den forsce, som omhandler den periode begrebet 
musikhus blev konkreeiserec. OE, den første formand, og Sreen Jørgcnsen(SJ), den førsre 
daglige leder, skriver om den anden periode, hvor begrebee bliver organisacorisk og fysisk 
cil virkelighed. Den sidsre, den vi er i nu og hvor vi kan se huset fungere som er vældige 
akriv i der bornholmske kulrurliv, beskrives af Niels Ebbesen(NE). 
Jan JørgenscnUJ). direkrør for TV2/Bornholm kommenterer samarbejdce med Musiklrn
zee ogTV2 og berydningen heraf. 

Af Srcen Gees Chrisrensen og Olav Elvang 

Steen Gees Christensen - »Kompositionen« 
At beskrive hvorledes er musikhus bliver til, er som ar skri

ve et stykke musik, hvor nodepapiret er blankt, men hvor 

nodelinierne indbyder ri! at skrive løs, en komposition, 

ikke skrevet af en musiker, men af mange enkelte musi

kere og ensembler. 

Nodepapiret bliver leveret af loven om Statens Musik

råd og dannelsen af amtsmusikudvalgene i 1977. Er kul

turpolitisk initiativ tager af Folkeringer og som &r amter

ne op af stolene. For her er jo tale om er diktat fra stats

magten som pålægger amterne ar interessere sig for musik

livet, afsætte penge hertil og danne er udvalg, hvor flertal

let ikke er politikere, er udvalg som samtidig skulle for

valte kulturpenge og være rådgivende over for amtsrådene 

i spørgsmål om musik- og kulturpolitik. Er sådant udvalg 

bliver riJ i 1977 og hermed er nodepapirer lagr frem og 

klar ri! brug. Ensemblerne i amtsmusikudvalget kommer 

fra mange forskellige interessegrupper på Bornholm: 

Bornholms Musikforening, Musikskolen, kirkelige kon

certarrangører, Bornholms Musikudvalg, er enkelt med

lem fra musiklærerforeningen, men der mangler repræ

sentanter for den rytmiske musik- ik

.,,_---~ ke fordi der ikke eksi
sterer er rytmisk mu

sik.liv på øen, for der er i allerhøjeste 

grad en vital og fornyende musik.kraft, 

med flere orkestre, som spiller i mange for

skellige genrer, men de er en uorganiseret 

gruppe, ikke etableret i der sædvanlige for

eningsliv, der hvor amtsrådet udpeger medlem

mer fra til amtsmusikudvalget. M en i 1983 bli-

ver SGC indvalgt i amtsmusik.udvalget som re

p ræsentant for der rytmiske musikliv på Born

holm. 

Musikken kan komponeres. Der bliver en 

utrolig svær opgave, for der rager rid ar ra 

fundet ud af, hvad der skal spilles og især 

hvordan. Hele processen er i den impro-

viserede musiks ånd, forslag 

bliver lagr frem, forkastet, gen

forhandler og lang tid bliver 

brugt på ar ra de mange musi

kalske interesser ri! ar spille 

sammen, men enkelte personer 

fra Statens Musikråd følger 

processen og kommer med 

mange og gode råd om, hvor

dan hele sagen kan gribes an. 

Men som i al improviserer mu

sik afhænger meget af enkelte 

solisters indsats, ind i mellem 

er der i de improviserede øje

blikke ar stor kunst skabes. 

Da musikhus-orkesteret står 

lidt i stampe, så melder ro soli

ster sig som frem til i dag bliver 

afgørende for den videre pro

ces. Der er ikl<e sikkert, ar de er 

særligt musik.alske, men stor 

kunst kan også opstå i løber af 

rasekunder med er minimum af musikalitet. Solisterne er 

amtsborgmester Jens Brandt og arkitekt Knud Harild. 

Musikaliteten og viljen hos Jens Brandt fø rer til, at Rønne 

Bio bliver købt af amtsrådet, med ti lhørende 2/3 af Raschs 

Pal<hus. (Den sidste 1/3 bliver overtaget senere fra en far

vehandler) . Uden Jens Brandts præstation havde vi ikke 

haft et Bornholms Musiklrns i dag. 

Den anden solopræstation kommer fra Knud Harild, 

som på er amrsmusikudvalgsmøde fremlægger en plan for 

hele arealer fra Rønne Bio til Snellemarkcenterer. 

D et bliver fonygende inspirerende og giver amrsmusik

udvalger der endelige input ri! for alvor ar komme i gang 

med ar spille sammen. Ensembler amrsmusikudvalger har 

i mellemtiden skifret ud bland t flere medlemmer (i for

bindelse med nyvalg til an1tSråder) og ind er kommet ro 

væsentlige medspillere, Johs. Nielsen fra Bornholms Mu-
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sikfestival og Steffen Hyldig, ny leder af Bornholms Mu

sikskole, som hver for sig bidrager til at højne den musi

kalske kvali tet. Dertil kommer at amtsmusikudvalget nu 

bliver suppleret med musikere fra deres respektive baglan

de, så inden året 1988 er gået er orkesteret udvidet til en 

størrelse som er helt symfoniorkester og det samlede orke

ster bidrager til musikhusberænkningen, som danner 

grundlag for det videre forløb omkring etablering af hele 
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musikhusområdet. Men alt koster, også musik, så da der 

fra amtets side ikke bliver afsat større midler, så må der rej

ses penge og goodwill fra Statens M usikråd. 

Bornholm har en god sag . Musikråder har været invol

verer i mange spillesteder rundt om i landet. Da forman

den for Bornholms Amtsmusikudvalg, Valenriner Brandt 

og næstformand SGC mødes med Statens Musikråd første 

gang, er man synligt og lydeligt imponeret over de tanker, 
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som bliver fremlagt fra Bornholm. D et unikke er helheds
tanken: scene til amatører og professionelle øvelokaler, 

musikskole og mulighed for andre kulturelle aktiviteter 
inden for samme område. Især er man begejstret over 

kombinationen musikhus, øvelokaler og musikskole. Det 

er ikke set før. Der kommer projekret til stor nytte at et 

m edlem af Statens Musik.råd, Anna Lise Malmros, bliver 

fortaler og støtte med stor indsigt i det bornholmske mu

sikliv. Det bliver til mange forhandlinger og tilsagn om 
økonomisk støtte i et sådant omfang, at al le nu begynder 

at tro på, at det hele kan gennemføres. 

I mellemtiden er der sket noget med det store orkester 

på Bornholm. En del af der ellers så enige orkester ffi r den 

tanke, at det som amtet havde købt ikke var fint nok, ikke 

monumentalt nok og ikke kunne rumme f.eks. store sym

foniorkestre . D et fører overraskende nok til en model af 
et musikhus, som hvis den bliver ført ud i livet, medfører 

nedrivning af hele det nuværende musikhusområdes byg

ninger og opførelse af en mindre udgave af Musikhuset i 

Århus til anslået 19 mill kr. Orkesteret er nu i vildrede om 

i hvilken retning kompositionen skal fortsætte. Og her 

kommer en ny solist på banen, som far hele orkesteret t il 

at svinge sammen. Solopræsrationen står daværende amts

borgmester Knud Andersen for og steder for solopræsra

tionen er Cenrralsygehusets store mødesal, hvor alle orkes

termedlemmer er samler, suppleret op med diverse ud

valgsformænd for de politiske partier. Musikken der spil

les er et requiem. Der er ikke penge til det store projekt og 

en for en rar udvalgsformændene ordet til en gravtale, alt 

sammen meget nydeligt, men også bedrøveligt. Punktum! 

slut! Fermaten er nået efter flere års arbejde fra Amtsmu
sik.udvalget, køb af biografkomplekset m.m. Mens alle 

holder vejret kommer det til en dialog mellem Knud An
dersen og SGC, som har svært ved at forstå, hvorfor man 

ikke kan komme videre med det oprindelige projekt. Om-

dannelse af de indkøbte bygninger og indretning til det, 

som oprindeligt er tanken: rytmisk spillested. O g fo r de 

midler, som kan skrabes sammen således, at musikhuset 

nødtørftigt kunne indrettes og musikskolen komme i 

gang, det er der jo afsat midler til. Så vil de rytmiske orga

nisationer skaffe yderligere midler fra fonde, Statens M u

sik.råd etc .. Knud Andersen tøver et øjeblik, kigger på ud

valgsmedlemmerne og giver så tilsagn om at fortsætte det 

oprindeligt skitserede projekt under forudsætning af at 
man kan acceptere, at der skal skaffes driftsmidler ad an

den vej og at musikhuset, Rasch 's pakhus og musikskole, 
øvelokaler etc. måtte udbygges i etaper over en årrække. 

Det giver de rytmiske organisationer, først og fremmest 
repræsenreret ved formanden for Musikforeningen Øster

marie O lav Elvang, tilsagn om. For amtsmusikudvalget er 
det en sejr, og man kan fortsætte dialogen med Statens 

Musik.råd om at skaffe midler til et musikhus/musikskole 
i det oprindelige spor, som forhandlingerne er startet i, 

Trombonespilleren skabe af 
Arne Ranslec. Skulpturen 

er placeret mellem Rasch 
Pakhus og den smrc sal {den 

gamle biograf). 
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1985 (1. juli): Er af d e områder, der i kulrurhusrankerne srod 
i førsre række, var især den rytmiske musik. Derfor erhver
ves den rid ligere Rønne Bio på Score Torv i Rønne, med den 
bagved Liggende magasin-bygning - der nuværende Rasch's 
Pakhus. 

1985: Der blev arrangerer høringer med ofFenrlighed en. Derre 
skal uddybes. 

Da amrsråder ikke umiddelbare havde anlægsmidler ril ar 
særre musikhuser i den ønskede srand, blev der beslurrer 
ar forernge visse ænd ringer i den ridligere biografbygning, 

således ar den kun ne anvendes ri l koncerrformål også i den 
periode, der mårre gå, indri1 amrsråders anlægsbudger gav 
mulighed for mere gennemgribende ændringer. Amrsråders 
ønske var, ar musikhuser blev b ruge mesr mulige uden ar 

påføre arneskommunen væsentlige driftsomkostninger. 
Arkirekr Knud Harild fik ril opgave ar srå for de nævnre 

ændringer af bygningen. 
1986 (12. september): Åbning/indvielse af •Musikhuser«. 

Frem ril 1988 afholdes ca. er arrangement pr. uge, som 

arrangeres af forskellige arrangører. Musikforeningen Øsrer

marie er hovedkraften i denne periode og afholde d. 28. 
april 1987 er offendigr møde i magasinbygn ingen, hvor for
en ingens formand O lav Elvang bl.a. præciserede, hvad han 

forsrod ved ryunisk musik. 
1988 (Foråret): Nedsætter Bornholms Arnesråds Undervis

nings- og KuJrurudvalg en sryregruppe, som fik til opgave 
ar overveje hvorledes man mesr hensigtsmæssige kan ændre 
den t idligere Rø nne Bio og magasinbygning til er •musik

hus«. Sryregruppen er sammensar af akåve mennesker fra 

kulrurliver. Sryregruppen er uden politisk repræsentation. 
Amtskonsulem Jørn Jallov udpeges som sekretær for sryre

gruppen. Srærkr moriverende i arbejder bliver: 

Amrsråders køb af den tidligere Rønne Bio og dermed 
erklærede vilje til ar erablere er musikhus på Bornholm, 

Den daværende formand fo r undervisnings- og kulrurudval
ger, A. Engell Kofoeds klare udsagn ved oprakrsmøder den 
18. okrober 1985 om, ar man forse og fremmest ønsker ar 

tilgodese d en ryrmiske musik ved køb og indretning (med 

skyldige hensyn til andre områder). 
Amrsråders beslutning om den midlerridige igangsætning af 
akrivirecerne i musikhuser (fra seprember 1986). 

Undervisn ings- og Kulrurudvalgers besluming om nedsær
relse af sryregruppen som sker i 1988. 
Amrsråders planer om, i begyndelsen af 1990'erne, ar opra
ge anlægsmidler på budgerrer ril bl.a. musikformål. 

1988 (Seprember): Sryregruppen på srudierur ril Kobenhavn, 
Århus og Herning fo r ar indsamle ideer og erfaringer vedr. 
organisarion og forvalming same planskirse/anvendelse af 
seeder. 

1989 Qanuar): Afgiver sryregruppen sin betænkning til 
behandling i Amrsråder. I den anledning bringer Bornhol

meren en arrikel om rapporren 21. januar 89. 
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men nu med er endelige rilsagn fra Bornholms Amrsråd. 

Orkestret er kommet en lang vej, med skiftende med

lemmer, solister og d irigenter. Tiden er nu kommet ti l at 

gøre orkestret professionelt og skifte ud på mange af 
orkesterets medlemmer, amatørernes rid er forbi. 

Men amatørerne havde lage grunden til, at musikhuset i 

den gamle biograf nu kunne blive et fuldtonet professio

nelt rytmisk spillested med udviklingsmuligheder i mange 
retninger. Det overraskende i hele denne proces er den 

enighed som opnås mellem de forskellige musikretninger 
og arrangører og som til trods for at ikke alle musikformer 

kunne eller ville tilgodeses i det endelige musikhus førte 
frem til det musildrns, vi kender i dag. 

Olav Elvang - »produceren« 

»H er vil det nok være på sin pl ads at fil udblødet begrebet 

eller snarere foresti llingerne vedr. iytmisk musik. Mange 

forbinder hermed noget råt, uforsonlige, dem fremm ed, 
hvor det i virkeligheden er noget meget varmt, nærværen

de. Rytmisk, dækker folkemusik, en hver form for jazz, 

samba, afro. Der er førs t og fremmest tale om musik, men 

begrebet dækker også enhver bestræbelse på at samle mu

sik, lys, lyd og teater. Samspil er måske nøgleordet«. 



»Tidligere var rytmisk m usik henvist ri! værtshuse, re

stauranter og andre private steder hvilket periodevis også 

er gået fint, men ind i mellem så sandelig også dårligt. F. 

eks. kunne der opstå krav om, ar særlige former for ryt

misk musik var udelukket. I og for sig rimeligt nok, efter
som de forskellige værter har forskellig smag«. Musikhuset 

blev hurtigt centrum for seriøs, 1ytmisk musik på hele 
øen. Men der dukker stadig nogle nøgleord op, som skil

drer manglerne - ikke alene i musikhuset, som der er, men 

på Bornholm i det hele raget: Øvelokaler, er intimt spille

sted med repertoire uafhængigt af kommercielle interesser 

og er virkelig godt PA - system og en svaghed fremstod 
klart: administrative funktioner, herunder booking, fore

går stort set fra private hjem. 

Efter mødet på sygehuset går man så i gang med ar gøre 

klar til koncerten. Jeg (OE) er i den gamle biografsal for at 
skabe mig overblik, da Knud Andersen tilfældigt kommer 

forbi og spørger: 
»Nu rager du vel formandsposten«?. Jeg svarer ja. Na

turligvis under forudsætning af at blive valgt af bestyrel
sen. Bagefter må jeg erkende at jeg ikke ved hvad jeg siger 

ja til. For jeg vil jo den koncert. Men at jeg bliver hvirvlet 
ind i en proces hvor mange og meget er på spil, er helt 
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klart. Som formand for M usikforeningen Østermarie, 

medlem af musikudvalget og nu formand for musikhuset 

far jeg mange kasketter. Ikke mindst over for pressen giver 

det problemer. Men i dette kaskecrod er jeg hele tiden sik

ker på værdien af er spillesced. Og det bliver måske netop 

det der karakteriserer mit formandskab på godt og ondt. 

Alt skulle formes: organisation, fysiske ramm er, pro

grampolitik, alkoholpolitik, ungdomspolicik osv. Koncer

ten må tage sin begyndelse. Det politiske klima er jeg ikke 
specielt bevidst om. Men generelt virkede det som om po

litikerne gerne vil steder bare musikhuset selv kan finde 

midler til realisering. 

Den opgave jeg med andre ord specifikt her far, består i 
at realisere en ide, der ikke må koste kroner. Stat, Born

holms Arne og Røn ne Kommune viser sig mestre i ae spille 
hinanden ud. H vis der startes en forhandling med Amtet 

siger det ja, men under forudsætning af at Rønne Kom

mune også siger ja og vice versa. Staten udtrykker et prin

cip om ae betale lige så meget som hjemstavnskommunen 
gør. Når bestyrelsen henvender sig til staren med den be

sked ae Bornholm er parat til ae betale mere, henviser sta
ren cil en musefældeklausul. Der bliver ikke altid spiller 

lige kønt. 

Og bestyrelsens medlemmer som jo er repræsentativt 

sammensat forfægter naturligvis de interesser de hver for 

sig repræsenterer. D ee giver en turbulens i bestyrelsesar

bejdet at jeg tænker i helhedsløsningen og derfor ikke fin

der det væsentlige om der er snavs på gulvet, om teacerin

ceresserne fungerer. Men alle har jo er godt partitur og 

troen på en vellykket koncert vokser. 
En helt fantastisk begivenhed bliver at den lokale fond 

Sparekassen Bornholms Fond frikøber mig fra jobber som 

gymnasielærer for en periode til fondssøgning og endvi

dere bevilliger store beløb der gør opbygningen og udvik

l ingen af M usikhuzet mulig. Samlet kan man sige at der 
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offentlige bidrager til driften, men at etablering af M usik
huzet i høj grad kommer til at bero på fondsmidler og her 

er ikke mindst Sparekassen Bornholms Fond en kendsger

nmg. 

Det bliver mig, der far den glæde at ringe til Steen Jør
gensen fo r ar drøfte hans ansættelse som den første daglige 

leder af Musikhuzet, af orkestret. At kommentere den be

tydning jeg far for opbygningen af Musikhuset er ikke 

nem, men selv mener jeg at besidde en klippefast tro på 
projektet plus at jeg er en del af et enormt stort netværk 

ikke kun på Bornholm, men også ovre. Men orkestret 

havde nogle gode m usikere: bestyrelsen, embedsmændene 

Jørn Jallov, Erik Lindblad og Jakob Jensen og så havde or
kestrer jo, skal det vise sig, en god dirigent i SJ . Jeg ser selv 

min rolle som den der trækker i tråde, glatter ud når orke

stermedlemmer er oppe at toppes og så som den der må 

finde midler til gennemførelse af koncerten. Hele tiden er 

mit sigte klart. H vad valget i en given situation kan bestå i 

er bestemt i m it hoved af hvad måler med musikhuset er. 

Det gælder naturligvis at holde fast i partituret. M ine ev

ner som formand slår ikke til når der kommer til fagfor

eningsmæssige spørgsmål. Det må jeg erkende, men stra

tegiudviklingen er klar for mig. At der klassiske ikke kom
mer ind seriøse i udbygningen mener jeg må tilskrives det 

klassiske miljøs holdning over for opkomlingen, det 1y t
miske, plus ae man fra klassisk side ikke finder stedet vel

egnet. 

Min rid som formand er noget jeg mindes med glæde. 

Steen Jørgensen, den første koncertmester: 
En lørdag eftermiddag i august 1992, rær på september så 
vide jeg erindrer, går jeg og spiller pool på en cafe på Ve

sterbrogade, da min ældste datter pludselig står i lokalet 
og kalder, skingert: »Der er en som har ringet fra Born

holm, om du vil komme i morgen .... «. 



1992: Formelr nedsærres en bescy relse for Musikhusec. 
1996: I 1996 opnåede BM starus som regionalt spillesred i 

Kulrurminisreriers forsøgsordning og var således med ri l ar 
udvikle rammerne til dec der senere skulle gå hen og danne 
grund for Lovgivningen om ryrmiske spillesredec. 

1999: lværksærres Bornholms Musikhus Projekr 2000 for ae fl 
en mere ådssvarende fysisk ramme for husers virke. 

2000: Indvielse af BM projekt 2000 (fase I): Er nyrenoverer 
Paklrns indeholdende bl.a. en intimscene, udsrillingslokale, 
billedskole, samr cilføjelse af bagscenelager ål eksisrerende 
musikhussal. 

2000 indgik BM en afralekonrrakr, der løber over 4 år. Som 
regionalr spillesred. 

2002: I. februar iværksærres projekt 2000 (fase2), som er før
sre del af ombygning af Musikhuser, bla. en kapacirers udvi

delse i form af en indskudt balkon. 
2003: Komrakren forlænges med I år i forbindelse med etab

leringen af Starens Kunstfonds Musikråd. 
2004: D en 6. okrober modrager vi besked om, ar Musikhuzer 

efter ansøgning er udpeger som regionale spillesced for 4 år i 
perioden 2005-2008. 

2008: Der er lokale indgået budgetforlig i kommunalbestyrel
sen for bud ger 2009 til 20 12, hvor er eksrra driftstilskud ri) 
M usikhuzer indgår. 

Jeg havde solen i øjnene kan jeg huske, hjemad mod 
Rahbeks Alle og telefonen, svedende. 

Lige på det tidspunkt havde jeg faktisk glemt hvad der 

fik mig ti l at søge stillingen som leder af Bornholms M u

sikhus adskillige måneder tidligere - ude af syne ude af 
sind, som tiden var gået uden en lyd. Men det meste vend
te naturligvis tilbage, da jeg havde Olav i røret første 

gang. 
Som deltidsansat leder af et lille kulturhus nord for Kbh. 

var opråbet fra Bornholm naturligvis attraktivt. Mulighe
d en for at komme videre ad nogle af de stier jeg allerede 

h avde betrådt, udfordringen ved at skulle forme og udføre 

- sætte nye hjul i gang - og så ansvaret og det hele konge-

Koncerr i Musikhuset ca. 1986. 
Bornholms Museums billedarkiv. 

rige. I mine øjne et uimodståel igt tilbud og en chance for 

at leve drømmen ud. Ikke for at søge lykke, men fordy
belse og udfoldelse. Ambition. 

Inden ansøgningsfristens udløb rejste jeg et døgnstid til 
øen og besøgte byggepladsen, Amtsgården (og Jørn Jal lov, 

den kæmpe!!) og Centralbiblioteket i Rønne - en hel ef

termiddag med gamle aviser og en uendelighed af for & 

imod. 

Jeg fandt hvad jeg søgte i form af en masse gode inten

tioner, ufærdige pejlemærker, forbehold og vane, og -

frem for alt - en halvt færdig koncertsal, der nemt satte 

tanker i gang. Jeg var solgt denne dag, min første dag no

gensinde på Bornholm i øvrigt, og vidste nok allerede der 

at der skulle være OS! 

Jeg brugte godt nok ikke megen tid på refleksioner over 

det politiske og administrative landskab denne dag. Det 

skulle der til gengæld blive rig lejlighed til siden hen ..... . 

Jeg mener selv at de administrative værktøjer var på 

plads fra start af - jeg kunne både tale pænt til folk i tele
fonen og holde styr på en kassekladde. En mangeårig pas

sion for den rytmiske musik havde givet et både nuanceret 
og bredt overblik over scenen i DK, ligesom både egne 

indsatser som musiker og mine arbejdsår før Bornholm, 
havde bidraget med indsigt i musiklivets støttestrukturer 

såvel som de førs te erfaringer med arrangørvirksomhed. 

Vigtigst i forhold til at opbygge et spillested på Born

holm og i starten af 1990' erne, har dog nok været tålmo

dighed, evnen til at lytte og lære, oprigtighed, stor arbejds

kapacitet - og så der strejf af naivitet/ydmyghed i udførel

sen, som altid vinder positivitet fra omgivelserne når man 
vil det man gør, og gør det man vil ordentligt!! 

I bakspejlets klare erindring er det min opfattelse, at 
Amtsmusikudvalgets daværende ønsker for Musikhuset 

(og derved også udvalgets anbefalinger) væsentligst ud
trykte det »nationale kompromis« indenfor Bornholms 
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musikliv, som afgørende b idrog til projektets realisering. 

Det musikhus som endte med at blive indrettet på Store 

Torv, var jo i en helt anden og mindre ambitiøs »an lægs

liga« end det tidligere og kuldsejlede nybyggeri-projekt -

den klassiske musik var ikke repræsenreret i Fondens be

styrelse, og de klassiske arrangører ønskede ikke at benytte 

M usikhusets faciliteter som alternativ cil de van te »klassi

ske« spillesteder på øen. I den udbredte opfattelse var 

Bornholms Musikhus tiltænkt rock'n 'roll, og det hang 

ved også længe efter at stolene blev blødere og flyglet i ver

densklasse! 

Om genrerne i øvrigt må det fastslås at Musik.huset gen

nem årene er kommet rigtig godt rundt i krogene. I de 

indledende år naturligvis med megen fokus på at opbygge 

traditioner i dialog med publikumsinteresserne, men også 

udvikling i en arbejdsdeling med de hidtidige arrangører 

på øen - amatørerne/musikforeningerne og idrætsfor

en ingerne med deres halballer. 

1990'erne var bl.a. kendetegnet ved en vældig talent

masse på den danske rock/popscene, og Musikhuset etab

leredes h urtigt som indgangen ti l »nyt land« fo r den tur

nerende musik. Bornholm har herved kunnet følge mange 

bands (også de kommercielle gennembrud) fra vugge cil 

grav, og kan fortsat være med. For meget eller for lidt er 

svært at vurdere. Opbygning af musikken og pirken til 

publikums musikopfattelse var og er under alle omstæn

digheder vigtigere!! 

Jeg ved ikke hvor total- og musikteatret blev af1 U dover 

Teaterforeningens bestyrelsespost og et å rligt antal »alter

native« forestillinger i Musikhuset, kan jeg erindre mig 

både polsk mime og performance med pibeler!! For ikke at 

glemme »Images Of Africa« - her, der og alle vegne. 
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Som antydet ovenfor var den rytmiske musik først og 

fremmest en bunden opgave. Fondens bestyrelsessam

mensætning afspejlede dette, og Musikhusets frivillige 

personalegruppe var fra dag 1 mønstret blandt de græs

rødder/ musikforeninger som opfattede huset som deres. 

Endelig var driftsbudgettet allerede i afsættet lagt an på 

spillestedsstøtte fra Statens Musikråd, og opbygger på er

faringer indhentet i spillestedsmiljøet. 

D a Statens Musik.råd i 1992/93, i et forslag til revision 

af M usikloven , introducerede begrebet »det regionale spil

lested« som en m ulig hjørnesten i fremtidens musikfor

midling, var det her M usikhusets »skæbne« blev endeligt 

beseglet. Tildelingen af status og støtte som regionale spil

lested pr. 1.4.94, er i min optik helt afgørende for den suc

ceshistorie som siden er oprullet omkring M usikhuset. 

Udover det m arkante løft i aktivitetsniveau og - økonomi, 

havde den nyvw1dne status scor lokal gennemslagskraft. 

Politikere syrnes pludselige ae de havde truffet visionære 

beslutninger, og smilte selvom krone-til-krone finansie

ringen forpligtede. Og Musikhuset skiftede for alvor 

gear! 

Såe, støttemuligheder åbnede op for forbedring af egen 

indtj ening gennem højere og (ind imellem) mere renta-

belt aktivitetsniveau .. ... . . 

Ja, det giver i hvert fald mange diskussioner" "Musik

huset er for mange foreningsfolk er vellykket resultat af en 

mangeårig indsats for musikformidlingens og -udviklin

gens kår på Bornholm. Og en anerkendelse af samme, d i

rekte afregnet gennem sammensætningen af fondens be

styrelse. Udover den nødvendige poli tiske repræsentation 

(i sædvanligt styrkeforhold mellem Amt og Kommune) og 

Teaterforeningens repræsentant, er bestyrelsen fra star ten 



domineret af det foreningsbaserede rytmiske (amatør-) 

musikliv på Bornholm. De kræfter som har argumenteret 
og kæmpet så vedholdende, landede også det overordnede 

ansvar fo r husets drift og udvikling. O g der er naturligvis 

stort engagement og store følelser i omsætning her. Og 

ejerskab! 
Samtidigt er der vel også en smule ubalance imellem 

d rømme og gode intentioner, og reel indsigt i driften af en 
professionel kulturinstitution. 

I min fø rste tid i Musikhuset er bestyrelsen som helhed 

og foreningsfolket i særdeleshed en uvurderlig ressource, i 

mit projekt med at aflæse det lokale kulturlivs demarkati

onslinier. Hertil og meget naturlige, et årvågent øje med 

m egen omsorg for »barnets« første skridt. 

Tilliden til projektets bæredygtighed indfandt sig hur

tigt - også i bestyrelsen - hvilket naturligt flyttede fokus i 

vores samarbejde, fra det lidt snævre og drifrsoriencerede 

til en mere fremadrettet og vel tæt på visionær dialog om 

husets udviklingspotenciale. 

Eftersom vi ikke havde med et politisk prestigeprojekt 

at gøre i de indledende år, var der go' plads i bestyrelseslo
kalet til score armsving, og til det hjerteblod som især for

eningerne repræsenterede. O g således rig lejlighed til at 
diskutere kvalitetsbegreber, succeskri terier, realpolitik, 

sund fornuft, ucopia og meget mere. 
I udviklingen af Musikhusets kunstneriske indsatser er 

der naturligvis holdninger at vende ind imellem. Bestyrel

sen har dog altid i dette felc haft både opbakning og tillid 

til mine dispositioner som leder, og jeg havde (indenfor 

budgerrammerne) et nærmest ubegrænset råderum og 

mindes denne del af samarbejdet som noget i retning af 

»konsensus«. 
Samtidig er jeg også bærer af erindringen om ec ledelses

m æssigt samarbejde med »klassiske« skønhedsfejl - væ
sentligst omkring mine arbejdsforhold, institutionens per

sonalenormering, nødvendig kvalifikationsstruktur mm. I 
dette spor mener jeg ikke at den foreningsdominerede be

styrelse voksede med opgaven. 
Omvendt er pionerindsatser altid både slidsomme og 

lærerige, og alle involverede opsamler værdifuld erfaring at 

komme videre på ... 
På den bornholmske politiske scene er billederne noget 

uskarpe i de indledende år. Musik- og kulturpoli tikken 

var i høj grad båret af de forskellige aktører og institutio

ner, snarere end at være udny k for formaliseret politisk 

indsats. 
Arnesmusikudvalget som rådgivende og bevilgende or

gan på samme måde afspejlende de kendte aktører i øens 
musikJiv - og vel i indledningen mere konserverende end 

ud vi ldende. Amtsrådet var mere end musil<l<en optaget af 

at tøj le sig selv og tugte de 5 kommuner, og Kulturudval

get udstyret med et meget begrænset råderum. 

M usikhuset er således blot et eksempel på den »levede 

politik«, og indgår i udgangspunktet i kampen om poli tisk 
opmærksomhed på lige fod med andre aktører. 

Den tidlige regionale status som spillested har som 
nævnt scor betydning, ikke mindst i forhold til en større 

politisk lydhørhed lokale og gryende forståelse for den ryt

miske musiks berettigelse i kulturbilledet - og således hele 

i tråd med intentionerne fra Statens Musikråds side. 

Arbejdet med politisk legitimitet og den vedholdende 

argumentation for udvildingsbehov og potentiale, er na

turligvis en stor del af både mit og bestyrelsens arbejde. 

Som tilflytter brugte jeg nogen tid på afdækning af land

skabet, men mener at det lykkedes fine gennem konstruk

tiv dialog. Over årene kommer også hjemstedskommunen 

på banen, og så hjalp det vel på navigationen at der kom 

en lods i bestyrelsen?? 

Øvelokalernes placering i Musikhuset tilfører det lokale 

musikmilj ø ra men gode faciliteter, og gav fra starten Mu

sikhuset en direkte kontakt til samme miljø. En del af de 
w1ge udøvende musikere indgik i husets frivillige korps af 

medarbejdere, og øvekælderen var med riden fast leveran
dør af supportaccs til koncerterne »oppe«. D enne sam

menhæng havde uden tvivl stor betyd ning i begge retnin
ger, og den bornholmske del af 90' ernes talentmasse hav

de i hvert fald en kvalificeret udfoldelsesramme. Fødekæ

detanken fungerede i en vis udstrækning også i forholdet 

til Musikskolen, om end af mere uformel karakter - oftest 

med øvekælderen og det rytmiske samspil som selvorgani

seret overbygning til instrumentundervisning i Musiksko

leregi. 

Og så havde vi i udgangspunktet vel nok det smul<l<este 

lagerlokale i Paldrnset - med duer på loftet! 

Toots Thieleman i Musikhuzet . 
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Tankerne om at aktivere den samlede bygningsmasse og 

udnytte »det kulturelle rum« i nærheden mellem musik

hus, musikskole og keramikfabrik, lå i rugekassen allerede 

fra start af. Jeg mener det er en mild overdrivelse ae cale 
om politisk bevågenhed, da virkeligheden omkring udvik

lingen af projektet »Musikhus 2000« i indledningen nær

mere må betegnes ved politisk obstruktion. Sandheden er 

jo, at vi omkring erhvervelsen af den sidste del af Pakhuset 

kun var en enkelt politisk rævekage fra at hele projektet 

var styrtet. Omvende var dec netop her - om end i stilhed 

- ae Musikhuset for alvor bestod den politiske svendeprø

ve. En dobbelc-dobbelc rævekage?? 

Der er ingen tvivl om at Bornholms Musikhus foresat er 

anerkende som ec betydende regionalt spillested. I lige tråd 

fra afsættet er det lykkedes at udvikle et musikhus - nu 

med »Z« - som med god energi tøjler en ødækkende/re

gional musik- og kulturopgave med tydelig gennemslags

kraft. 

Udbygning - projekt 2000 og dets faser 
Musikhuzees aktivieeesniveau har fra scarcen væree seøc sn

gende, men rammerne viste sig hurcigc ar være for snævre 
og indretningen i seigende grad mangelfuld. I 1999 iværk

sarce Musikhuzec " Projeke 2000« for ae ra mere ridssvarende 
fysiske rammer for husers virke. I 2003 var den væsentlig

see udvidelse en balkon på 220m2 , hvilkee har øgets salens 
maksimale ålskuercal eil 700 stående. 

2004 bevilgedes de sidste 8,2 mill. Kr., således at akustisk 
regulering, venci laeion, udendørs færdiggørelse, etablering 

af udendørs koncercplads og adminiscraeionen kan færdig

gøres. 
Dee hører med i dee samlede bil.lede, ae Musikhuzet på 
grund af dee uforudsee langsrrakee moderniseringsforløb har 

oplevee perioder, hvor byggerod interfererede med planlæg
ningen og afviklingen af koncercer og arrangemeneer. Allige
vel er d et lykkedes ae indfri kontraktens og egne forventnin
ger eil husee - både kvancicaeive og kvaliraeivc. 
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Koncerc i Musikhuscc, ca. l 988. 

Bornholms Museums billedarkiv. 

Jan Jørgensen, direktør TV2 Bornholm: Musikhuzet er 

formentlig det eneste musikhus i den størrelse i Danmark, 

der også er opbygget til TV-studie. Baggrunden er det tæt

te samarbejde med TV 2/Bornholm. Det er et samarbej

de, der er blevet udvidet over årene, og som har resulteret 

i mere end 20 koncerter med danske topnavne produceret 

til landsdækkende TV, og som den sidste udvikling også 
betød, at en række af jazzmusikkens verdensnavne kom til 

Bornholm for at give ro koncerter i sommeren 2007. De 
to koncerter skal udgives på DVD over hele verden. 

I starten brugte TV 2/Bornholm og Musikhuzet tid på 
at sætte salen op til TV-produktion og pille det hele ned. 

D et er ikke synderligt økonomisk i længden, og derfor be
sluttede TV 2/Bornholm at betale for en fast installation 

m ed stik og kabeltræk fra de forskellige kamera-positioner 
i salen og ud til et skab på ydersiden af huset. Det er meget 

tidsbesparende og betyder, at TV 2/Bornholm kan bruge 
Musikhuzet også med kort varsel til andre produktioner. 

Det samarbejde har igennem de senere år været utroligt 
givende for begge parter, og det vil hel t sikkert fortsætte. 

Visionen v. Niels Ebbesen, formand for Musikhuzet: Da

capo. Og nu ligger Musikhuzet så og soler sig i midt på 
Score Torv i Rønne: Med Toots Thielemanns, Niels Lan 

Doky, Randy Brecker, David Sandborne, Lise N ielsson, 
Steffen Brandt og TV2, Kim Larsen, Danser med Drenge 

og Big Fat Snake lige i ryggen og med front mod Steffen 

Brandt & Uden for Sæsonen forude. 

For os at se en uimodsigelig succes: der er tale om bred

de, tyngde, genremæssig variation og i flere tilfælde regu

lær verdensklasse. Hvordan kan det overhovedet lade sig 

gøre på Bornholm og kan dec blive ved?? 
Svaret er, at det kan det iklce uden videre, men det skal 

det! 
Visionen er at konsolidere og udbygge det nuværende 

kvalitets- og akcivitecsniveau, foresætte med en mangesi-



dig programprofil, så vi virkeligt er alle bornholmeres mu
sikhus, og så forhåbentlig - via målrettet fundraising- ska
be en tradition for en årligt tilbagevendende jazzkoncert 
på Bornholm af allerhøjeste internationale klasse. Få sat 
Bornholm på verdenskortet som er: Ikke rock, men jazz, 
ikke mega-stort, men småt og intimt, men med samme 
klasse og deraf følgende positive branding af vores ø. 

Samarbejde med økonomisk tungere partnere er vi ikke 
uvant med. TV2 Bornholm har på uvurderlig vis udsendt 
en lang række koncerter i lands-TV optager i Musikhuzet. 
Og der var naturligvis TV2 Bornholm, som reelt lagde ryg 
til de seneste ro fornemme jazzkoncerter. 

Der er den form for samarbejde, der skal udvides og sæt
tes i system, hvis der skal lykkes ar bevare og udvikle vores 

musikudbud. Og det synes vi bestemt, ar vi skal. For 
Bornholms Musikhuz ER er af øens højeste kulturelle fyr

tårne, vi kører rundt og lyser op netop i den mørke tid, 
hvor turisterne har forladt os, og vores lyskegle når i sti

gende grad ud over øens og i enkelte tilfælde landets græn
ser. 

Vision v. Steen Jørgensen, den første koncertmester: 
Musikhuzet er vel sagtens ved endnu en skillevej. Næsten 
15 år har udviklingsarbejdet stået på, de sidste mange med 
store indsatser omkring de fysiske rammer og tekniske fa
ciliteter. Den dynamik og iderigdom som har kendetegnet 
realiseringen af »de store armsving«, er naturligvis nu vig

tig at fastholde og fokusere i udfoldelsen af den kulturin
stitution som altid har været argumentet. En opgave ikl{e 
blot for husets ledelse og bestyrelse, men i høj grad også 
for Regionskommunen og bevilgende myndigheder i øv

n gt. 

For hele buketten af spillesteder i DK bliver 2008 et spæn
dende år. Kulturministeren barsler med en ny 4-årig Mu
sikhandlingsplan og de regionale spillestedskontrakter 

skal genforhandles. 
På baggrund af det aktuelle fokus på den rytmiske mu

siks vækstlag i arbejdet med Musikhandlingsplanen, er det 
givet at Kunstrådets Musikudvalg i arbejdet med de regio

nale kontrakter også vil fokusere i denne retning. 

Spillestedsloven har snart 10 år på bagen, og mange finder 
det relevant at vurdere på musiklivets udkomme af loven 
indtil nu. Bornholms Musikhus har været med hele vejen, 
og vil gennem en nøgtern evaluering af egenindsatsen i øst 
- med musikken i centrum - kunne levere et vigtigt ind
sp ark i den stående debat, og et relevant grundlag for de 

forestående kontraktforhandlinger. 
Og fremadrettet vil jeg opfatte det som et privilegium at 

skulle indgå i dialogen om Musikhusets kommende opga
ver, i musikkens tjeneste!! 

STATUS 

Musikhuzec er udpcgcc af Kunscrådecs Musikudvalg som regionale spil

lesced. Der er indg<lec en 4-årig kontrakt fra I .januar 2005 mellem Kun

strådet, Bornholms Regions-kommune og Musikhuzec. Musikhuzcc er 

det professionelle spillesced på Bornholm. Med ec afgrænset geografisk 

område som opland har Musikhuzec fra scarcen satset på en bred pro
gramprofil. Musikhuzec har sideløbende med den rytmiske musik lage 

lokaler til en lang række beslægtede, ødækkende kulturelle arrangement

er og akcivicecer. Dette er en bevidst scracegi, som har vist sig vellyk

ket: Flere og flere befolkningsgrupper på øen flr øjnene op for sccdecs 
muligheder og bliver koncertgængere hos os. Musikhuzcc arrangerer 

min. I 00 professionelle koncerter årlige. Musikhuzcc er medlem af spil

lesceder.dk, en sammenslutning af rytmiske spillesceder i Danmark. 

Hvordan går det idag 
Finale v. SGC og OE. Afsluttende kan vi kun fremsætte 
det ønske at alt og alle vil bidrage til at musikken kan spil
le videre. 

Er det ikke på sin plads her at bringe ønsker om fremti
den: 1). At fil skabt en Støtteforening må være det næste 
skridt. En størreforening kan stå for arrangementer, hjæl
pe aktivt til med vedligeholdelse og forbedringer. En støt
teforening kan løse mange opgaver, så vi kan bevare Mu

sikhuzet og videreudvikle det og 2). Kulturaksen er en 
fremragende ide som vi ønsker må blive til virkelighed. 

Kvarcec 2007. Acryl på lærred 138 x 95 cm. Tulla Blomberg Ransler. 
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Den bornholmske vildmand 
i det danske rigsvåben 
Om Mogens Gliserup vil gå i glemsel er dee for eidligt at spå; hans srudiekammerae og ven Simon Spics er stadig en myte, 
som nu skal filmatiseres, skønt rejsekongen døde for 20 år siden. Somme vil mene, ae G listrup gjorde sin fødeø skarn, andre 

becragcer ham som en frihedshele og det mest originale bornholmske bidrag ril dansk policik siden J . N. Madvig. Begge drev 

dee vide på Københavns Universicee, men cil forskel fra sin landsmand var Glistrup anarkisc, og ligesom Dr. D ampe blev han 

politisk fu nge, endda to gange. 

Af Jacob Ludvigsen 

Mogens Glistrup: 28. maj 1926 i Rønne - 1. juli 2008 i 

Kongens Lyngby. 

Mogens Glistrup oplevede jeg første gang nogle år før 
hans politiske gennembrud og berømmelse. Som advokat 

for Spies Rejser havde han til opgave ar nedgøre en person, 
som ville nedlægge fogedforbud mod et rejsekatalog. Jeg 

var Ekstra Bladets udsendte reporter, og charterstof var 

godt. Fogedforretningen blev af en eller anden grund fore

taget i Glisrrups domicil på Fuglevadsvej i Lyngby, og jeg 

så både svømmepølen og den skarpe jurist m ed rør hu

mor. Således var jeg fo rberedt, da han begik sit livs geni

streg eller dumhed ved at vise sit nul-skattekort i mono
polfjernsynet ti l den årvågne, nu afdøde journalist O rson 

Nielsen. 
I 1972, vores første år i Gudhjem, deltog jeg i nogle mø

der i »Bornholm Frit«. Vi besluttede at hyre Mogens Gli
scrup til ar tale i Brændesgaardshaven og fik ham til at 

komme for 1.500 kr. Om de var »Sorte« vides ikke. H an 
havde er par gange ymtet noget om Bornholm som skat

teparadis, og med hans indsigt i praktisk fortolkn ing af 
skarrelovgivningen nærede vi forventninger til, ar han 

kunne bidrage til den selvstyreproces, som ulykkeligvis si
den er tabt på klippegrund med der resultat, at Bornholm 

for stedse er degraderer ti l en tredjerangs københavnsk 
omegnskommune. 

Glistrup leverede imidlertid ikke det frih edsbudskab, vi 
havde forventet, men hævdede, at man bare skulle lade 

Bornholm gro ri! og betragte det som reservat fo r livsny

dere og hashrygere. G rundlag for et tættere samarbejde 

var ikke til stede. Engang i 1980'erne fo rærede jeg ham 

under besøg i hans hjem et sæt originale bornholmerdaler, 

som han sært nok ikke fandt inspirerende. 

Mogens Glim up 1973. Vandhunden nyder Ø sccrsøen, og fotograf Algot fra 

Bornholms Tidende må gerne forevige det. Det vigtigste er ar komme i avisen. 
Glistrup var lide af en med iejun kie, der ikke kunne undvære at optræde som 

godt stof. Bornholms Museums billedsamling. 
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Inden den politiske berømmelse var Glistrup er velkendt 

begreb i forretn ingskredse. H an serieproducerede aktiesel

skaber, dengang var kapitalkraver 10.000 kr. Der skal nok 

have irriteret en del af hans kolleger, ar han til konkurren

cedygtig pris kunne sælge disse selskaber med beskeden 

fortjeneste. H ans egne selskaber havde sjove navne som 

Furesøens Paraplyudlejning NS. Ved hjælp af blyant og 

viskelæder kunne han sende penge runde i et internt kreds
løb. For at ffi ham dømt måtte anklagemyndigheden siden 

opfinde en tvivlsom nyskabelse i retsplejen, fiktionsteori
en, med påstand om, at pengene i koncernen ikke eksiste

rede. Man kunne jo ikke direkte straffe manden for at ha

ve skabt ravage i dansk politik. Jeg vil dog fas tholde, at der 

var tale om en maskeret poli tisk proces, hvor statsmagten 

ville sætte en rebel på plads. 

Glistrup betalte den næsthøjeste pris for sit samfunds

engagement, rab af forretning og formue. Man kunne jo 

ikke længere være klient hos sådan en avekat, og hans ad

vokatkontor visnede; længe havde det været hovedstadens 

største. En lykke, at han havde sin kloge og sympatiske 

hustru Lene, der støttede han1 i et og alt. Så kunne G li

strup helt koncentrere sig om politik, og med 28 manda

ter ved det såkaldte jordskredsvalg i 1973 tog han fusen på 



dem alle sammen. »Skal De så være statsminister?«, spurg

te tv-journalisten og fik svaret: »Statsministerposten af

skaffes og jeg skal være minister for afvikling af offentlige 

anliggender.« Blandt de nye folketingsmænd var også en 
bornholmsk skikkelse, boguy kl{er Vestergaard Eriksen fra 

Aalcirkeby, som slog Niels Anker Kofoed af pinden og 
snart var ude igen, så Venstre kunne ffi sit parlamentariske 

arvesølv tilbage. 
For Glistrup har det sikkert været forfærdeligt at opda

ge, at de 27 fremskridtsfolk- en af dem opnåede tilnavnet 

Den Talende Grusbunke - havde svært ved at tænke lige 

så hurtigt som ham selv. Kroniske kriser og fornærmede 

fraktioner plus mangel på en blot nogenlunde sammen

hængende politik forvandlede systemkritikerens gennem

brud til en farce, hvilket modstanderne ikke havde noget 

imod, størstedelen af pressen var fjendtlig. Han anfægtede 

d en moderne velfærdsstat, baseret på et kostbart og kom

p liceret omfordelingsapparat; dengang i 1970' erne var an

tallet af offentligt ansatte og forsørgede langt mindre end 
nu, alligevel havde papirnusseriet taget overhånd, og Gli

strups antibureaukratiske anklager har vist sig at være rig

tige, uden at det har mindsket kontorismen. 

Ordet skrankepave er blevet tillagt Glistrup, men blev 
opftmdet af Ekstra Bladet som et slags eklm af papirnus

serne. D anmarks dengang største avis skrev gerne om Gli

strup og blev derfor beskyldt for at gå hans ærinde. H ans 

scrapbøger må omfatte mange tusinde avisartikler, hvortil 

kommer hans enorme arkiv. Engang iagttog jeg ham på 

en bænk i Bornholms Lufthavn, hvor han rev interessante 

artikler ud af de medbragte aviser. 

Knap bukserne, Mogge. Han var hjælpeløs uden Lene, og der fangede fotograf 
Jens-Erik Larsen, Bornholms Tidende. Bornholms Museums billedsamling. 

Hans egentlige budskab var størst mulig lykke til flest 

mulige mennesker. Kultureli ten gøs, når han fremhævede 

dansk kolonihaveidyl med Giro 413, og han mestrede 

kunsten at forarge. Som provokatør rummede han en ibo

ende trang til at udfordre sine omgivelser og stille ting på 

spidsen. Forfængelig eller ømskindet var han ikl{e, om end 

det blev patetisk, da han i forbindelse med end.nu et frå

dende partiopgør begyndte at synge, pivfalsk: »Altid frej

dig, når du går«. 

Rørende er det at se, hvordan tidligere fjender i minde

ord har hyldet ham. En gratis omgang, kan man sige. På 
den anden side var egentligt samarbejde ikke muligt, Gli

strup var ingenlunde forligets og den fremstrakte hånds 
mand. På sine ældre dage stod han ene, men stærk. Han 

havde kastet sig over et studie af muhammedanere i Dan
mark og fremskrev befolkningsudviklingen. For disse be

regninger og bemærkninger blev han i en sen alder sat i 
spjældet, dømt for overtrædelse af den såkaldte racismepa

ragraf. O m det kommer til at gå så galt, som Glistrup 

brugte tusindvis af sider til at advare om , vil fremtiden 
vise. 

Erindringen om Glistrup inkluderer hans upolerede 
Rønne-fint, der passede til temperamentet, men gav et 

forvrænget indtryk af det bornholmske sprog, som det ef
terhånden er lykkedes danskestaten at ra bornholmerne til 

selv at afskaffe. Vi ved, at han elskede det simple liv i som
merhuset på Stampen. Tanken om, hvad han kunne have 

udrettet for Bornholms fremtid er svimlende. Men som 

andre af Bornholms'fnest lysende personligheder vendte 

han kun tilbage som feriegæst. 

Glisrrup fotograferer i augusr 2005. Foto: Allan Rieck, Bornholms T idende. 
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Skolelærerens øjenvidneberetning 
fra bombardementet af Christiansø 

Rasmus Voss er journalisr- og hisroriesruderende ved Roskilde Universirerscenrer. Rasmus Voss har ridligere skrever bachdor

projekr om kapervirksomheden fra Christiansø i 1807-1809, og skal til januar påbegynde sir speciale om der engelske bom

bardemenr af Christiansø d. 24. okrober 1808. I forbindelse med sin research af emner har han i Rigsarkiver fonder skolelærer 

Joha.nsens hidril ukendte bereming om bornbardemenrer. 

Af Rasmus Voss. 

Da englænderne bombarderede Christiansø den 24. 
oktober 1808, nedfældede fæstningens skolelærer kort 
efter sine oplevelser i et hemmeligt brev. 

»Bombardementet blev nu alt hæftigere. Mangfoldige 
Bomber, Granater og Brandkugler sprang paa Frede
riksholm, i Havnen og paa Christiansøe meest i Linien 
vester for Siersteds Have, endskjønt der ogsaa sprang en 

deel i Nærheden af det nye Krudtmagasin, hvor en Mor
teer, ladet med en Skraasæk af Steen blev lettet af Raper

ten«. 
Sådan oplevede fæstningens skolelærer bombardemen

tet af Christiansø den 24. oktober 1808. Hans beretning 
har indtil nu været fuldstændig ukendt for historiketne. 

Skolelærerens beretning 
Englændernes bombardement af Christiansø i 1808 var 
den mest dramatiske episode i de 171 år Christiansø var 
en militær søfæscning. De hidti l kendte kilder har været 
den unge artilleriløjtnant Markus Christian Bechs øjen
vidneberetning, nedfældet 60 år efter selve begivenheden i 
»En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdomserindringer 1787-
1816«, og fæstningens kommandant Johan Henrik Va
lentin August Kohls rapporter om bombardementet til 

/ 
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Maleri af C hrisriansøs komman

danr trnder bombardemenret, 

Johan V. Kohl. Han var rødt på 
Christiansø og havde i 1796 over

tager kommandanrskaber efrer sin 
afdøde far. Ubekendr maler. Born

holms Museum. 

sine overordnede. N u er en ny kilde imidlertid dukket op 
i form af et brev fra fæstningens skolelærer, Johansen. Jo

hansen, eller Jansen som han også kaldes, optræder flere 
steder i de historiske kilder. M.C. Bech nævner ham i sin 

erindring, det samme gør en tysk præst ved navn Fich. 
Præsten besøgte Christiansø i 1806, hvor han fik logi af 
Johansen, som ifølge Fich var: »En Mand af sieldne Evner 
til sit Fag, af en yderlig Virksomhed, og, næsten kunde jeg 

sige, mageløs Færdigh ed i Ungdoms-Underviisningen«. 
Af fæstningens mønsterruller fremgår det, at Johansen 

blev født i Holsten. På tidspunktet for bombardementet 
havde han tjene på fæstningen i fem år, var 30 år gammel 

og havde en kone og tre børn. 

---' 
Under bombardementer Aygrede 

skolelærer Johansen ud ril sin 

have, der lå på Chrisriansøs øst

lige side, i håber om ar bomber

nes bane gik over haven . Akvarel i 

Lilie T årn på Chrisriansø. 



Fom af akvarel af Jacob Perersen afbombardemenret, Frederiksborgmuseer. Kopi på Bornholms Museum. 

Skolelærerens brev giver et indblik i, hvordan de civile 

på fæstningen oplevede de rædselsfulde timer, hvor bom

berne regnede ned over Christiansø. Hvor Kohl og Bechs 

beretninger generelt er nøgterne og beskriver bombarde

mentet ud fra en militær synsvinkel, er Johansens beret

ning følelsesladet, og frygten står mejslet ind mellem 

linjerne. D erudover kaster Johansen nyt lys over forskel

lige episoder under bombardementet, som tidligere er be

skrevet forskelligt i Bechs og Kohls beretninger. 

Baggrund for det engelske angreb 
I 1807 bombede englænderne København og ranede den 

danske flåde. Som modsvar blomstrede kapervirksomhe

den i de danske farvande, og Christiansø kom til at spille 

en nøglerolle. Det skyld tes primært fæstningens geografi

ske beliggenhed og havn, som i 1808 var den bedste i om

rådet. Samme år blev Christiansøs garnison forstærket 

med 280 mand af den bornholmske milits og yderligere 

200 mand fra marineregimentet under kommando af kap

tajn Hannibal Krieger, som blev vicekommandant på 

C hristiansø. Selve fæstningen var på dette tidspunkt i en 

sølle forfatning. Artilleriet bestod primært af 12- og 

18-pundige kanoner, samt en gammel tæret 100 punds 

morter, som stod placeret på Møllebakken, Christiansøs 

højeste punkt. Derudover var et par såkaldte stenmorterer 

til kardæskskydning opstillet de steder, hvor en eventuel 

fj endtlig landgang kunne foretages. 

Den engelske Øsrersøhandel var af afgørende betydn ing 

for Englands krigsførelse under Napoleonskrigene. Varer 

som tømmer, tovværk, tjære, beg og sejldug var vitale for 

den engelske flåde, der havde herredømmet på verdensha

vene. For handelsskibene i Østersøen var ruten nord om 

Bornholm også dengang en hovedtrafikåre. Her lå Chri
stiansø som en lille, men irriterende sten i skoen på stor

magten England. Allerede fra efteråret 1807 benyttedes 

Christiansø flittigt af kaperne, som, beskyttet af Chrisri

ansøs kanoner, indbragte adskillige engelske skibe i fæst

n ingens havn. Den engelske reaktion kom d. 24. oktober 

1808. Det blev den mest dramatiske dag i fæstningens 

historie og formodentlig også i Johansens Liv. 

Bombardementet 
Allerede klokken 17 om eftermiddagen søndag den 23. 

oktober 1808 fik man på Christiansø de fjendtlige engel

ske skibe i sigte mod nordøst. Eskadren bestod af to 74 

kanoners Linjeskibe, en svær 44 kanoners fregat, 3 såkaldte 

bombarderfregatter, fartøjer bestykket med tunge morte
rer, samt to mindre skibe. 

»Alt i Søndags Eftermiddag og Aften opholdte sig nær 

under Øen nogle fjendtlige Krigsskibe, som ifølge de Ma

nøvrer de gjorde, lode formode: at et nær tilstundende 
Angreb paa Fæstningen truede os«, skriver Johansen om 

optakten til angrebet. 
D a klokken var lidt over seks næste morgen, lå den en

gelske eskadre for drivsejl sydøst for fæstningen. D e tre 
bombarderfregatter sejlede op og lagde til anker i en linje 

efter hinanden østsydøst fo r fæstningen. Klokken lidt i syv 
begynd re bom bardemen ret. 

»De førs te Bomber, Fjenden kastede faldt paa Græs
holm, men Fjenden mærkede det snart og formindskede 

Krudtet saa meget at Bomberne ved næste Wurf alt dalede 

imellem Nyhavn og Vestre Skjær. Ko rt efter faldt air en 

Bombe paa Friderikholm. Nu begyndte et almindeligt 

Jammerskrig af Koner og Børn. Man vilde flygte, men 

Jul p~ Bornholm 59 



hvorhen, det vidste Ingen;( ... ) Dee var et rædsomt Syn at 

see; hvorledes alle vaabenløse fuld af Forvirring løbe imel

lem hinanden, uden ar vide at finde er sikkert Ophold

sted. Jeg med min Familie tog min TilBugc til min H ave, 

da jeg stod i den formening: at da den ligger saa nær hen

imod den nærmeste Pynt, de fjendtlige Bomber da muli

gen kunde gaae hen over os«. 

Johansen var som skolelærer civil, og havde ikke som de 

fleste af øens mandlige indbyggere nogen forsvarsmæssige 

forpligtelser. Med J ohansens brev ffi r vi et indblik i, hvor

dan de civile på fæstningen oplevede bombardemen ter. 

M .C. Bech , der som arcilleriløjcnanr havde sin post på 

Chrisriansøs kanonbatterier, skriver i sine erindringer: 

»Vi forholde os rolige paa de mod Fienden vendende 

Batterier, da vi med vore daarlige 12 punds Kanoner ei 

kunde naae dem«. 

Bech fik derfor ordre til ae affyre morteren på Møllebak

ken mod fjenden, men den sprang ved første »vurfo. Ifølge 

Bech var det det eneste skud, der blev afgiver fra fæstnin

gen den dag. På samme tidspunkt opholdt Johansen sig 

sandsynligvis med fam ilien i sin have. Klokken 9.30 kom 

Kohl forbi haven og talte kort med Johansen og hans fa
milie. 

»Han befandt sig den Gang vel og forlod os for arter at 

gaae fra Batterie til Barrerie, for at eftersee om Alting var i 

Orden og ar opmuntre Folker til at forsvare Fæstningen til 

der yderste, da han bestemt erklærede, saa ondt det endog 

gjorde ham for Koner og Børn, ei at overgive Fæstningen 

saa længe han levede« . Skriver Johansen. Grun den til , at 

Chrisrianso som vi kender den i 
dag. Under bombardementer var 
b:merierne mindre og ikke forsy
ner med beskyttende stenmure, så 
mandskaber srod fuldstændig udæk
ket. Fmo: Bornholmeren, Born
holms Museums bclledarkiv. 
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Johansen nævner noget om Kohls velbefindende, skyldes, 

at kommandanten senere på dagen blev sårer. 

Skød øen tilbage? 
Da klol<lcen var hen imod ni, sej lede resten af eskadren, 

der havde ligget og ventet i sydøst, op mellem bombarder

fregatterne og fæstningen og gav C hristiansøs østlige bat

terier »det glatte lag« adskillige gange. Et af de store ube

svarede spørgsmål omkring bombardementet af Christi

ansø har hidtil været, hvorvidt fæstningen skød igen under 

denne del af angrebet. D e hidtil kendte kilder, Kohl og 

Bech , fortæller hver sin historie. Kohl skriver, at ilden 

»blev uopholdelig og rask svaret af Batterierne«, mens 

Bech sieriver, at mandskabet il<lce kunne gøre andet end at 

kaste sig ned i dækning på kanondældcene. Johansen kom

mer her Kohl til undsætning og skriver, at fæstningen 

skød fli ttigt igen: »vore Batterier paa den østre Side be
gyndte alt at give en levende og velrettet Ild paa dem ( ... ) 

Ved at see mig en(d) engang om bemærkede jeg at et af 

vore Batterier satte begge sine Kugler ind i Siden af et 

Rangskib, hvorpaa det srrax hold t af for de Vind«. Med 

fundet afJohansens beretning synes spørgsmålet om hvor

vidt øen skød igen , dermed at være besvarer. 

J ohansens have lå ud mod Christiansøs østlige kysr. 

Derfor var han nogen lunde i sikkerhed, da bomberne ved 

førs te del af angrebet gik hen over hoveder på ham. Men 

da linjeskibene skød deres bredsider mod de østlige batte

rier, ramte flere af kuglerne uhyggeligt tæt på Johansens 

have. 
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Fæscningens kendte krudtmagasin. Dee er dog først bygger i 18 13. Krudtmagasiner Johansen nævner, la på den østlige side af Christiansø mellem Bielkes og Kil
dendals bastion. Foto: Bornholms Museums billedarkiv, Kjøller, Allinge. 

»Min og Familiens Forfatning blev nu frygtelig; thi for 

at være fri for Kugler laae min H ave for nær ved Søen. Vi 

troede nu ene at kunde finde nogen T 1yghed i T aarnet, 
men inden vi kunde naae samme oplevede vi de skræk

somste Øieblikke. Min Kone, jeg og Pigen havde hver et 

af mine Børn paa Armen; og Kugler, Bombesrykker og 

Steen Bøi os bestandigen omkring Ørerne fra den Tid vi 
gik fra H aven indtil vi kom i Taarnet; dog vare vi saa lyk

kelige at ikke en Flise af denne hagelrykke Sky uaf os«. 

Da den lille familie nåede op til Storetårn, blev de vid

ner til endnu en bemærkelsesværdig hændelse. 

Kommandanten såres 
Det er en kendt sag, at Kohl blev såret under angrebet. 

Bech var tæt på, da det skete. 

»Medens jeg stod paa Coucheron ved siden af Comman

danten, og han saae sønder ud, jeg derimod ind i Fæstnin

gen, bem ærkede jeg tydeligt i Solskinnet et stort Stykke af 

en Bombe komme flyvende lige mod os. Da jeg var tæt 

ved ham, greb jeg ham hurtigt, og saa stærkt jeg kunde i 

den høire Arm for ar faae han1 afVeien; han kom ved Ryk

ket til at strække venstre Been fra sig, og Bombesrykket 

raslede ned af Bener, hvorved han falde overende og ka

stede den i H aanden holdende Kikkert fra sig, som tog 

betydelig Skade ved Falder paa Stenene( ... ) H an ømme

de sig endeel og jeg lod øieblikkelig hans lange Støvle 

trække af, som var høieste T id , da den erholdre Contusion 

giorde at hele Benet og Foden svulmede betydeligt op«. 

H verken Kohl eller Johansen nævner noget om Bechs 

heltemodige redning. T værtimod nævner sam tlige kilder 

en underkanoner, H ans Ude, som blev sårer, men ikke 

vilde vige fra sin post. For denne bedrift fik Ude »Danne

brogsmændenes H æderstegn«. Man kunne måske mene, 

at Bechs ovennævnte indsats også ville vække omtale i ki l

derne, men dette er som sagt ikke tilfældet. Bechs beret

ning er som tidligere nævnt nedfælder 60 år efter begiven

heden, så måske artilleriløjtnantens hukommelse er blevet 

lide for god, som årene er gået. M en under alle omstæn

digheder; Kommandant Kohl blev hjulpet væk fra kamp

pladsen. Hvad der videre skete med ham, var Johansen 

vidne til: 

»Neppe vare vi lyldceligen kommen i Taarnet, førend 

den bedrøvelige Tidende lød os i møde: at den sig paa 

denne D ag ved saa megen Aandsnærværelse og hædrende 

Mod udmærkede Com mandant var qvæstet, og i samme 

Øieblik blev han til Alles Skræk og Bekymring baaren hen 

til T aarnet hvor han i den frie Luft i Kredsen af sine Strids
fæller vilde lade sig forbinde og hvor han, inden han kun

de bevæges til at bæres ind, tog sin H ar af, svingede den i 

Veiret og raabte Vores gode Konge leve! Hvilket med glad 

Jubel isremmedes af alle Omkringstaaende og ledsagedes 

med et trefold H urraraab og med det Ø nske Vor gode 

Konge nyde den Glæde at erfare at det danske Flag vaier 

her paa Fæstningen saalænge D e og vi leve. Efterat han nu 

i T aarnet var forbundet af Lægen forlangde han at bæres 

ud igjen og al vores Overtalelser til ham om at forblive ro

lig hjalp intet. Han sagde »jeg maa ud for at mine Follc 

kunne see mig; rhi denne Tak skylder jeg deres Kjækhed 

og D eeltagelse for mig« Jeg tilligemed nogle Styrmænd fra 

en Kaper bare han1 nu ud igjen og er »Leve vores Comman

dant med er uedobbe!t H urra ledsagede ham; og nu saa 

snart havde vi sadt ham paa en Lænestol ved Soelskiven 
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førend er Stykke af en Steen, som en, tæt ved os nedfal

lende Bombe førre hen til os, slog paa hans Har dog uden 

ar skade hans Ansigt. Stenen har jeg som et Tegn paa: 

hvor nær Faren arter var ham tager til mig«. 

Henimod middag, var der begyndt ar blæse op og vin

den vendte, så den blev ugunstig for den engelske eskad re. 

Den sarte derefter sejl, stod nordpå og sejlede bort fra fæst

ningen. H erefter kunne fæstni ngen tælle sine døde. T a

bene var beskedne: Seks svenske krigsfanger og en gammel 

kone. Selvom bygningerne på fæstningen havde lidt en del 

skade, lader det ifølge Johansen til , at folkene på fæstnin

gen har været ikke så lidt kry efter angrebet fra den ellers 

overlegne fjende: 

»For et nyt Angreb frygter ingen brav Mand for. H an 

haaner Engelsk.manden fordi han med saa overlegen Magt 

kun har udrettet saa lidt. Mange ønske ar faae deres Koner 

og Børn i Land, hvormed og alt nogle have gjort Begyn

delse i dag. !morgen agrer jeg at sende min Familie over, 

og naar den først er i Sikkerhed, saa skal jeg i Faren ikke 

vige et Øieblik fra Commandanrens Side«, skriver Johan

sen. 

Det hemmelige brev 
Der vides ikke præcist, hvem F.C. Johansens brev er stiler 

ti l, men det er tydel igt, at det er en øvrighedsperson. Der 

kunne være Bornholms guvernør, Koefoed, som var Kohls 

nærmeste overordnede. I dag befinder J ohansens brev sig i 

Det kongelige Generalkommissariatskollegiums arkiv, så 

det er også en mulighed at brevet er stilet ti l en embeds

mand i der pågældende kollegium. 

»Min store H øiagtelse for Deres H øivelbaarenhed og 

mine Følelser for Fødelandets Ære, der her efter blev hæv

det, lede mig alene til dette Skridt; hvorefter jeg ha.aber 
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Deres Tilgivelse for min Frihed ved dette brug af samme; 

som ogsaa D eres Taushed imod min gode og høie C hef 

ifald jeg herved imod mit Vidende og Villie skulde for

nærme ham. Som civil Betjent Kjender jeg det ikke saa 

nøie hvor meget jeg maaske vover derved. ( ... ) D ersom 

Deres Høivelbaarenhed vil tilgive mig at jeg falder Dem 

besværlig med denne min underdanige Efterretn ing og 

ansee den som et ringe Beviis paa min Hengivenhed for 

Deres Høivelbaarenhed saa ønskede jeg gjerne ikke at sige 

til Nogen at jeg har sheven Dem til, da det ellers mul igen 

har kunde bringe mig en eller anden Uven«. 

Som det fremgår af ovenstående, ønskede Johansen, at 

eksistensen af hans brev blev hemmeligholdt. D er kan 

skyldes, at kommandovejen naturligt gik gennem fæstnin

gens kommandant, og ved at skrive til andre øvrigheds

personer gjorde skolelæreren sig formentl ig skyldig i in

subordination. En anden grund kan være, at J ohansen 

måske nærede en frygt for det lille øsamfunds sladder og 

misbilligelse, hvis det kom frem, at skolelæreren sådan 

skrev sig øvrigheden på. 
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1787- 18 16 (Me moirer og Breve bind XJl), August Bangs Fo rlag, 1968 
Dr. Johann Chrisrian Fich: Beskrivelse over Chrisriansoe. lndvaanere og 
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Folk vi husker 

Portrætter af fødte og førte bornholmere 

afgået ved døden i perioden 

1. september 2007 til 31. august 2008 

H envendelser om denne rubrik kan rettes til: 

Henrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 4 1 91 

Knud A11dersen, Hedcbovej 4 1, Knud
sker. Lærer, befalingsmand, i 1963 sko
leinsp. Knudsker Skole. Skoledirekror 
i Ronne. Medlem af Sogne-, By- og 
Amtsråd for S. 
3. januar 1927 - 22. seprember 2007 . 

Knud Ble111 Bidstrup, Torneværksvej 69, 
Rønne. ingen iør, d irekror for Born
holms Maskinfabrik og sids1 iådgiven
de ingenior, samr akriv sejler. 
15. oktober 1924 - 10. april 2008. 

A11ge Jem A11dene11, Klem. Sienl<løver, 
kass. I Murer- og Srenarbejdernes Fag
forening. Landmand og rraktorsamler. 
28. januar 1937 - 24. september 2007. 

Torbe11 Bjom, Nr. Lokke I I , Rønne. 
Lojmanr af reserven, lærer, formand 
for Ronne Byorkesier, medlem af 
Bornholms Musikamarorer samt bog
illustramr. 
I. august 1927 - 9. juni 2008. 

Ame C.S. Amo/dus, Lundcsrræder 6, 
Holbæk. Tidl. avlsbruger, arbejdsleder 
og formand på Rabækkeværkc1, for
mand i SID, kommunalbes1. Hasle. 
15. juli 1926- 26. april 2008. 

Bi1ger B/0111q11irt, Sdr. Srrandvej 4 1, 
Tejn. Tomrer. Bygmester. Byggede 
mange huse i Tejn, Bornholmcrcente
re1, Hotel Griffen samt glasfiberbåde 
• Blomquistjollero. 
19. april 1936 - 3. marrs 2008. 

Re111y jemen Bech, Pilebroen l 6, Allin
ge. Frisormesier, medl. af AL-Gudhjem 
Byråd. Form. for de Blå Spejdere på 
Bh. og medl. af. Frimurerne. 
22. sept. 1946- 4. november 2007. 

Cnrl A11drc Cho111y Christeme11, 
Hojvangen 2, Ronne. Siyrmand hos 
A.P. Mollerog 1866/BornholmsTra
fiken, medlem af marine- og skipper
foreningerne . 
14. juni 1925 - 12. februar 2008. 
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Alice Mei11ertz Christemeu, Thorkildsvcj 
51, Ronne. Frisor, husmoder og aktiv 
i Dk. Kvindcsamf. og medl. af Menig
hcdsridet, mm. 
15. maj 191 8 - I I. september 2007. 

!tin G1rgerse11, Hentreg~rdsv. I I , Ø M. 
Kokkenassistent Aere steder samr man
geårig kogekone. 
2 1. april 19 19-7. november2007. 

Cecilie H11mm, Smrmgade 27, Nexo. 
Musiklærer mm. uddanner ved Der 
Kgl. Dk. Musikkonservatorium. 
29. september 19 10 -29. juni 2008. 

1'0111-Erik fpse11, »Gipsi« Trommere
bakken 6. Øster Somark. VVS I ns ral. 
Leder af Mecodisr spejderne i Ronne og 
Odd Fellow Logen. 
I. maj 1947 - 20. juli 2008. 
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jnn Christofjl!rsen »Stoffer,<, Nørrevang 
3, Svaneke. Fisker senere matros på 
Chrisciansofurten, medl. og valgcilfor
ord net af S og medlem af Kildefestens 
komire. 
30. maj 1943 - 29. juli 2008. 

13rittn Cm11, Egeløkken 14, Rø nne. 
Kontorise, HF eksamen. stud. tysk, 
turistguide, guidesen•ice og guideud. 
med v. oprr. :tfTcam Bornholm. 
2. marts 193 1 - 2. feb ruar 2008 . 

Robert Hnme11, Gocl1h11bsvej 4, Øster
marie. Kæmner og kom. di r. i Allinge
Gudhjem Kommu ne. I best. for Bh. 
Hist. Samfund, Rode Kors Al. og ØM. 
Idrætsforening. 
23. marts 1935 - 14. juli 2008. 

/-leury Vnng lpst'11~ uHjemmet<t Klemen
sker. Lagerforv. Skolebetjenr, Klemen
sker Skole og Hjemmet. 
3. august 1917 - JO. oktober 2007. 

Torben E!lielbe1g. Nordskovvej 9A. 
Ronne. Lærer 1968-86. Aktiv fritids 
ornimlog, medredaktor af •Gaddisijn•. 
I 0. marrs 194 I - 16. november 2007. 

Hnm Peter G11dbe1gse11, Løkkegade I 0, 
Rønne. Murerarbejdsmand specielt 
kendt for mosaik og terrazzoarbejde. 
Haveforeningen H~ber. 
16. marrs 19 17-24. september 2007. 

Knj Gyldstojf H1111w1, Øsrergacle 
13, Ronne. Murer, klubformand for 
murerne mm. og i bestyrelsen for 3FI 
SiD. 
7. september 1949 - 1. mans 2008. 

Niels Fredsg11nnl lvenm, R. af D. Sort
harvej 15 Ronne. Major i Hæren med 
tje. ved Almegårds Kaserne. Lokalfor
mand for sin gruppes faglig org. Med
lem af Odd f'ellow Logen. 
Il. mans 1937 - 14. juli 2008. 

Mogem Glism1p, Hummclcofrcvej 125, 
Virum. Sagfører, lekcor i skatccret ved 
KU. Mcdsrarcer af Fremskridtspanier, 
MF. Forfacccr mm. 
28. maj 1926 - I. juli 2008. 

Kristirm Hnme11, Høje Gladsaxe 4 1, 
Søborg. Kommis, fra 1957- 1990 
vejer og måler i Nexo. 
I . juni 1930 - 28. mans 2008. 

Edgnr Kure Holm, Rønnevej 14, Aakir
keby. L'lndmand, L1'rkeshoj og lasibil
chf. I mange år ti lknyt. Bh. Travbane. 
I 0. marts 1933 - 30. juni 2008. 

Elma V. }c11se11, Kystparken 5. Rønne. 
Monumemhugger p5. DFG, var med til 
at starte Moselakken Stenbrudsmus. og 
i best. og æresmedl. i Om it.For. 
10. april 1928- 25. oktober 2007. 



Cml A11ker}e11Se11, Vestergade 17, 
Allinge. L:rndmand, tidl. L. Lærkeg~rd, 
Olsker, form. for TiF, Tejn og æresmed
lem Medlem af Luftmeldekorpsec. 
8. okcober 1927 - 17. juli 2008. 

Viktorje11Se11, Vang 27. Maskinfører. 
Aktiv i Hjv. Skydei nstruktør, formand 
for Skytteudvalget i Klemensker 
Idrætsforening mm. 
14. januar I 929- 15.marts 2008. 

Erikjohnsen, Havnegade 29, Nexø. 
Smed og :tkriv roer, samt medhjælper 
ved Nexø Boldklubs sommerfesc. 
25. september 1930- 15. dec. 2007. 

Inge-lise Kjol!C1; Strandvejen 47, Alli n
ge. Kioskejer og tidligere medarbejd er i 
"J'rodukren« Allinge. 
18. juli 1926 - 7. marcs 2008. 

Nolgerjewen, Gudhjem. Hovmester, 
styrmand og dir. og medejer afChris
ciansø·Fanen. 
30. august 1920- 16. okcober 2007. 

Ange}e11Sen, Kirkepladsen 9, Rønne. 
L111dmand, kontrolass. tidl. Brændes
g~rd ØM. Form. f. Venstre ØM, for 
Fri ridshuser mm. Gymnasc og instruk
cor mm. 
2. dec. 1921-14. november2007. 

Arne }orgen Joh11Sen, Hedrofrsvej 2, 
Nexø. Disrrikrsmonrør ved KTAS. 
Kass. inden for Telefonsranden. Fod
boldspiller, haveinrersserec. 
23. dec. 1922- 13. september 2007. 

Poul Erik Knudsen, Hoiers Gd r. 2, 
Allinge. Tumcher i Skive og Kolding 
og souschef i Ronne, forremingsforer 
for ASTE. Lokalrcdakcor for Born
holms Tidende. 
31. juli 1924 - 5. marrs 2008. 

}om Boye}e11Sen, Sejersvej 20, Røn ne. 
Marinespecialist ved Bh. Marinedist. 
Tillidsmand f. konsrablcr, formand for 
svomning i DGI, EDB-support mm. 
6. maj 1950 - I 0. december 2007. 

CmlAnge}emen, Sandvig. Tømrer
mester, Bornbyg. I Allinge - Gudhjem 
Kommunalbese. 1970-82, viceborgme
ster og i bese. for ASTE og ASG, mm. 
6. maj 1935 - 9. januar 2008. 

Evnld Christin11 }orgel/Sen, Nørregade 
11, Hasle. Sognepræst, emeritus. 
28. august 1923 - 18. januar 2008. 

Ellen Kristine Elisnbeth Kofoed, Paradis
vej 81, Rønne. Husmor, plejemor og 
kogekone, mm. 
20. juni 19 11 - 7. december 2007. 

Vemer»Nnppyu }rme11, Skovkanten 23, 
Hasle.Telefonmontor KTAS, fodbold
spiller, en af Bhs. fodbolds. markante 
personer. 
2. maj 1926 - I 0. januar 2008. 

Robert }eme11, Svinget 14, Aakirkeby. 
Pedel, indehaver af Spar-supermarked. 
Aktiv poliriker for S, i bydder i Aakir
keby. Formand for Å IF. 
30. januar 1938 - 5. juni 2008. 

Erli11g}orgeme11, tidl. Smcdeg5rd, 
Nylars. Gårdejer, medl. af Sognerådet, 
form. f. Brugsen, i besr. f. mejerier, 
Øernes Andel, BAF mm. 
26. dec. 1925 - 16. sepcembcr 2007. 

Hl'lirik Vnlde1111rr Krisrinnsen, 1> Posr 
Henrik«, Hoiersgaard 2, Allinge, tid
ligere Tejn. Posrbud. I menighedsrå
det i Tejn/Olsker, æresmedlem i Tejn 
Idrætsforening. 
13. juni 1926 - 16. juni 2008. 
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Ange Kure, Aakirkcbyvej 111 , Ronne. 
Erhvervschef, bestyrer og di rektor for 
Hasle Klinker, formand og sekrerær for 
flere erhvervsudvalg p~ Bornholm og i 
SØSK mm. 
4. maj 1927 - 22 maj 2008. 

Ame Lnurbeig lund, Solsricn 12, 
Gudhjem. Bagermcsrer, medlem af 
bestyrelsen for Bornholms Bagermester 
forening, skuemester, mm. 
30. april 19 16 - 14. maj 2008. 

Tove Nielsen, rid I. Rosenhaven, Sva
neke. Fra 1943 drev hun med sin mand 
bl.a. Hoiers Hotel, Hotel Østersocn. 
Sidsr d rev hun Rosenha\•en i Svaneke. 
14. juli 19 16 - 2 1. juli 2008. 

Steen Noreen, Gl. Posrvej 2 9, Nexø. 
Journalisi ved TV 2/Bornholm, bl.a. 
med programmerne •Sprogblomsten• 
og • Da fo rtid var nutid• m.A. Anker
mand i FUT-revyen . 
5. augusr 1945 - 27. april 2008. 
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Henrik Lnnen, Brombærlokken 8, 
Ron nc. Arb. i Pol i tier og som jobguide 
ril sin dod. Idrætsleder, bueskytte og 
bl.a. formand for Nordisk Bucsk}'cte 
Union. 
31 . okt. 1947 - 15. november 2007. 

Knrl M11rke1; G regersgad e 45, A.akirke
by. Arbejdsmand i Aere virksomheder, 
sidst Bornholms Anlis Vejvæsen . Aktiv 
socialdemokrat, i Aaker sogneråd, æres
medlem af S. 
8. november 19 18 - 26. august 2008. 

H11ns }01gen Holm Nielsen, Ronnc. 
Havneass., lods, meget akriv for 
•Mester•, formand for Skipperforenin
gen mm. 
2. d ecember 1935 - I I. juli 2008. 

Anker Pedersen, Syren vej I I, Rønne. 
Avlsbruger, Lidi igere Søholr, Aarsballe. 
Mangeårigt medlem af bestyrelsen for 
Aarsballe Brugs. 
15. marts 192 I - 8. juni 2008. 

Ange Due lm-;en, Svaneke. Kommis i 
Aere Brugser, Seniorsergenr ved tele
grafer. Meget hisrorisk inceressercr. For
futter og underviser i gotisk håndskrifr. 
27. sep r. I 936- 5. september 2007. 

Bmge Munch, Svinger 2B, Aakirkeby. 
Vejer pa Slagreriei, turisrudlejer, star
tede Klemensker Bridgeklub, akriv 
brid gespiller i mange år. 
8. juli I 92 1 - 3 I. december 2007. 

Kt11n111t1 Nygt111rd Ni/JJon, Sr. Søsrr:ede 
8 , Ronne. Sygeplejerske, d istriktsjorde
moder i Ronne og Bornholms Cen
cralsygehus. 
LO. marts 1915-2. februar 2008. 

Rigmor Pede1>en, Syrcnvej I 8, Aaki rke· 
by. Boghandler, Nyboder Bogh andel. 
I besr:yrd sen for Bornholms Hjem
stavnsforening af I 942, formand I 980-
92, æresmedlem. 
19. maj I 933- I I. september 2007. 

Hnmld lpsen Lind, Postgade 3, Svaneke. 
Malermester 1944-92, formand for Ac
re foreninger, æresmedlem af Svaneke 
Turisrforening og hisrorisk interesserer. 
3. november 19 I 6 - 23. marrs 2008. 

Knren M1111k, Lynghojen 45, Ronne. 
Uddanner hos Pog T, i boghandel, på 
BornholmsTrnfikken, HK og Modulda
ta. Formand fo r Aglow. 
I I. april I 942 - 27. apri l 2008. 

Keld Rhode Ni!Je11, Splicsgårdsvej 7, 
Klemensker. Policiassisrenc, Formand 
for KJF, 1994-99, kasserer 2001-06. 
13. nov. 1958 -26. november2007. 

Ben// Christen }emen Pelle, Smålandsvej 
9. Ronne. Bagermescer i Ro. Formand 
for Ro ldrærsforcning, medlem af sog
neråder og i besryrelsen for Gudhjem 
Sparekasse. 
I 0. maj 1925 - 9. jan. 2008. 



Fi1111 Mnnfi"ed Petmeu, Rosengade 20, 
Allinge. Skibsforer, automekaniker, 
b:ldmand for Al linge Solodseri, og har
m onikaspiller i Aere orkestre. 
6 . august 1932 - 15. januar 2008. 

Ove Pih/, Bodilsker. Gartner, grønt
handler på rorvene i Rønne og Aakir
keby igennem mange år. 
9. dec. 1937 - 26. december 2007. 

Jvlnrim111e S1t1rck, Lundensvej 22, Rø n
ne. Keramiker og grafiker fra Holsten, 
ansat i Ronne hos Michael Andersen og 
Søn 1955 - 1993. 
9. augusc 1931 - 13. december 2007. 

Ulln l'(lo/111)" Klokkegade 11 , Ronne. 
Bu tiksindehaver. medlem af By-og 
Amrsråd for Venstre, formand for 
socialudvalg, leder af Kvinde Krise 
Centrc:c. 
26. juli 1938 - 26. januar 2008. 

Fffde )1111! f'eterseu, Alekildcvej 7 , Tejn. 
Mejerist, startede i 1972 Ostehjornet 
i Rønne. Formand for Klemensker 
Bridgeklub. 
1.mans 1925 - 6. november 2007. 

Niels Kristin11 llt1s11111Sse11, Åbakken 13, 
Rønne. Lærer fra Herning, sergent 
Bornholms Værn, lærer i Klemensker, 
overlærer på VUC. Historisk Filmpro
ducent, kaptajn i Flyverhjemmeværnet. 
8. juli 1941 - 2. november 2007. 

Niels Sylvest, Odensegade 45, Århus. 
LTrer, skoleinspektør i Rø. Kunstmaler 
og grafiker. Medlem af St. Kunstfonds 
Billedkunstneriske Udvalg 1993-95. 
13. maj 1938 - 16. februar 2008. 

Micht1elA11kj"1; Hammershusvej 20, 
Sandvig. Konrorist ved Almegård. 
Kaserne, CF Allinge samt bestyrer af 
Blanchs Hotel. Medl. i Aere foreninger. 
23. juli 1930 - 3. marts 2008. 

Kimen !'ih/, Kapelvej 16, Rønne. Kon
rornssisrcm, Rønne Kommune, Stats
amtet og Sygehusforvalmingen. I HKs 
bestyrelse og H Ks Seniorklub. 
I 0. september 1933 - 30. juli 2008. 

Erik Scho11111n11dt, Smallesund 55. Røn
ne. Elckrriker hos NCC, Rønne hele 
live<. Medlem af Bornholms Slægts- og 
Lokalhisroriskc Forening. 
5. marrs 1948 - 20 februar 2008. 

Fle111111i11g R. Tho111se11, Smallesund 
BIA, Rønne. Optiker med forretning 
i Ronne i 30 år. Bestyrelsesmedlem af 
Ronne Handelsstandsforening og med
stifter af Bornholms Golfklub. 
24. juli 1938 - 28. oktober 2007. 

Emn Hoegh Pihl, Havnebryggen 7. 
Svaneke. Kontorist hos Ferdinand Jor
gen.<en, Rønne. Horfobrikkcn, Revisor 
og Sparekassen i Svaneke. 
31. januar 1937 - 23. o ktober 2007. 

Helme Skov111n11d, 13orgcrgacle 17 , Røn
ne. Musikp:cdagog fra Konservatoriet, 
spillelærerinde gennem mange år. 
7. november 1912 - 8. marts 2008. 

Birthe Bnch V11/e111i11er-Brmu/1, Nexo. 
Overlærer, cand. pa:d. Lokalkonwlent 
for Undervisningsminisleriet. Dron
ningens fo rtjenstmedalje for 40 års 
c1enesre. 
18. maj 1938 - 13. oktober 2007. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2007 - 2008 

Ved Jens Sørensen 

A11derse11, Frank Egholm: Martin Anderse/l Nexo som ung. 
Score danske fo rfacrere som unge, bind 8. 
Ill. med sorc/hvide focos. 107 s. 

Forlagec Her og Nu."""""""""""""""""""""""""" """"" . 299,-. 

Bomholm. Guidebog til cykelopleve/ser. 
Ill. (focos og korc). Fonden Fyn Tour, 
VisirDenmark & Oescinacion Bornholm. 

82 s. D ansk Cyklist Forbund."""""""" """"""""""""""."" 119,-. 

Bomholm - guide to bilæ experiences. 
Engelsk udg.: 82 s. Dan ish Cyklists Federation. " """"""""" . 119,-. 

Bomholm - Fahrrndfiihrei· zu Erlebuisse. 
Tysk udg.: 82 s. Dansk Cyklisc Forbund"."""."." "." .. ""."".. 119,-. 

Bomholm 2008 i billede1: 
Redigerer af Per Frosc. Illuscrerec med pressefocos. 
64 s. Bornholms Tidendes Forlag. """ .. """"""""""""""." " I 00,-. 

Bomholmske billeder 2009. 
Kalender. Ill. med 13 sorc/hvide bil.leder 
fra turismens scorhedscid 1890 - 19 14. 

Score formac. Bornholms Lokalhiscoriske Arkiv"."""""""""" 90,-. 

Braudt, Jorgen Gustava: Mit Liv. 
387 Erindringer. 

111. 766 s. Tiderne Skifter. """""""""""""""""".""""" """. 350,-. 

Butzbach, Jorgeu: Geologi p å Bornholm 
- og i det i det llJ gy11111flSium. 
Ill. med f.-u-vefocos. 111 s. NacurBornhom. " """"""" ""."""" 249,-. 

Danekræ - Da11111arlls bedste fossile1: 
Redigerer af Niels Bonde, Scig Andersen, 
Niels Hald og Sren Lennart Jakobsen. 
(S ide 20 - 33: Bornholm fra Trias cil Kridc 
- en subcropisk kysezone). 
Ill. med farvefocos. Score formac. 225 s. 

Gyldendal. """"""""""."""""." """"""""""" Indb. helpap. 350,-. 

Engelhm·dt, Paul Erik: Skåne mellein dausk og svellsk. 
En undersøgelse af de nationale brydninger i Skåne 
srifr i årene 1658 cil 1679. lU . delvis i farver. 315 s. 

Museum Tusculanum .. """"."""""".".""".""" ... " "" .. " .""". 248,-. 

European Glass Coutext 2008 -
Bornholm 13.09. - 19. J 0. 2008. 
Ill. med son /hvide porrrærrer og farvefotos. 
Sco re rværformac. 336 s. Bornholms Kunsrmuseum, 
Bornholms Erhvervs Cenrer, Glas og Keramikskolen 
på Bornholm, Nexø, Grønbechs Gård, Hasle 

og Møbelfabrikken, Nexø""."""." """.""."""""""""""""" . 300,-. 
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Haage/lsen, Erling: M01·det p å 01·det. 

Ill. 312 s. Forlaget Documenras""""""" " " " """"".""""""". 299,-. 

Harris, Preben: Det storste politiske mord. 
En biografisk foreælling om d r. J .] . Dampe. 

Ill. 176 s. Gyldendal."""""""""""".""" """""""""""".""" 199,-. 

Hem·iksen, Leif. Nogle bomholmske plante11avne. 

Ill. 24 s. ""." """"""""""".""""""" ."."""""""""" """" Privaccryk. 

Holm, Tyge Axel og Rene Dupont: Naturens Padamellt. 
Forord: Museumsinspektør Julie Bilgrau. 
Udgiver i forbindelse med udsrilling 22. juni -
3 1. augusc 2008. Ill. af Rene Duponc med 
son/hvide focos. 23 x 21. 48 s. 

Bornholms Kunstmuseum." .... "."".""""" .. "".""""""".""". 145,-. 

Host, Ulla: Vildt Bornholm. 
Forord af Hans Kongelige Højhed Prinsge
malen . Kogebog med essays. 
Ill. med ak"Vareller afforfacceren. 
Score rvr.-formac 2 1,5 x 30. 

Bornholms T idendes Forlag."" """" " """"."". Indb. i helpap 148,-. 

Jorge11se11, j.A.: Bomholms Historie. 
Fra oldtiden til år 19 00. 
Genforcalr af Palle Bruus Jensen. 
Med efrerskrifc af Ebbe Gere Rasmussen. 
2. rev. udg. 224 s. 

William Dams Forlag.""""""" """"""" " .".""."".""""""" ca. 300,-. 

Kjolle1; Niels: Bon1holmske lu-imi11alsage1: 
Ill. med son/hvide focos. 214 s. 

Wi lliam Dams Forlag . . " .. """." .. . " .""." .. ... "".""."" .... """". 

.Kærgaard, ]. Dam: Hedvigs kokken. 
Gennemilluscrerec - fortrinsvis i farver. 
Srorr formac. 91 s. OlufHøsc Bibliocekec. 

Larsen, Anders Koefoed: Lauegaardsfamilien 
og den deri i11dgiftetle slægt. 
8. udg. Ill. 2 bi nd 559 + 228 s. Privarrryk. 
Henv.: Forfacceren, Kampeløkken 9, 

3770 Allinge. Tlf. 56 48 06 17 . """"""""""""""""""" """" 

L11dvigse11, Jacob: Sommer p å Kureinollen. 
Mennesker og miljø på en bornholmsk 
vi ndmølle. Udarbejder i samarbejde med 
Margrethe, Anne og Ju lie Sommer, 
Øsrermarie. !li. 119 s. Kuremøllens Venner. 

Medlemspris 150,-. " .. """".""" .. """" .... """""."""""" .. " ... 

250,- . 

150,-. 

400,-. 

200,- . 



Mogensen, Thomas E.: Carls Dagbog. 
111. 2 15 s. Forlag] .dk. Eksp.: Forfatteren, 

lrisvej 12, 3450 Allerød " """"""."""""." .. """".""" .. " """ ca. 300,-. 

Mrmch-Petersen, Gustaf. Malerier og digte. 
Red.: Marcine Cardel Gertsen og Erik Hagens. 
rII. Fortrinsvis i farver. Stort format. 178 s. 

Forlaget Sohn. """""""."""""".""""""""""" .Indb. helpap. 300,-. 

Moller; Flemming: Sol over Gudhjem -
og andre udsatte steder: 
150 illustrationer i fa rver. Stort format. 

160 s. Privattryk. """""""""""" """."""""".".Indb. helpap. 380,-. 

Mollei; Soren: Bornholm - skærgårdskyst. 
Ill. med akvareller af Merete Møller. 52 s. 

Illeman Tryk, Herlev"". ".""""" """"" "."""""""""" """."." 11 9,-. 

M olle1; Soren: Gudhjem - i tekst ogfm·ve1: 
Ill. farvefotos: Merete Møller. 40 s. 

llleman Tryk, Herlev . . " """" .. """"""""""""."""""""".""" 80,-. 

Nicolaisen, Asta: Drengenfohmmes. 

Roman. 327 s. Queenswood. "."""""""""" " """.""."".""". 250,-. 

Nielsen, Frank: Finneløkken. Mm·tin Ande1'Sen Nexo 
og spillet om Slotslyngen. 

156 s. Bornholms Tidendes Forlag .. ".""""""."""".""""""" 250,-. 

Oluf Host 2009. 
Kalender. Lamberrh ... " .. "" .... " .. "" .. " .. " " .... " .. " ... " ... " " ..... "" I 00,-. 

Pedersen, Birger: Aftryk. 
M em1eskei; der satte spor i m it liv. 
(Sekretær i LM Gunnar Svendsen) 83 s. 

Logos Media (DBK)""." ."."""" ""."""". """".""" ." ."."."." 98,-. 

Pedei·sen, Ole No1.,.egam·d: Den klarede De sgu godt, 
»Bra11dmajor«. Et halvt århundrede 111ed DSB. 
!li. delvis i farver. 294 s. 
Danmarks Jernbanemuseum, Odense . . "" " .""." Indb. hel pap 275,-. 

R.tm1msse11, Ebbe Gei·t: Skåne og Bomholm. 

Triumf og tragedie i skæb11eå re11e 1658-59. 
Ill. fo rtrinsvis i farver. 183 s. 
TV2/Bornholm ." ." ... """ .... """ .... """ ." .... " " .. .Indb. helpap. 299,-. 

Roskilde/reden 350 år 
- P,.ån da11skt til sve11skt kyrkoliv. 
Redigerer af Srig Alenas. 
(Side 2 16 - 24 1 Ebbe Gert Rasmussen: 
H ermed consenrerer og samrykker. 
Kirken på Bornholm og dens præster). 
Jl l. 256 s. Årsbok 2008. 
Srifrshisroriska sallskaper i Lunds stift." .. ".""""""""""""". ca. 175,-. 

Ro1111e Havn AJS 2008. 
Information Serviceindex. 
Kort. Ill. med foras og korc i farvetryk. 
40 s. Bornholms Tidende/Grafisk Hus .. "".".".".""".""""" " Gratis. 

Sandberg, je11s H e11rik: Host p å F1·ederiksberg 
- Oluf Hosts u11gdomså1: 
lll. fortrinsvis i farver. 40 s. O luf Høst Biblioreker. 

S1111dberg, f eizs Henrik: Oluf Host 111useet - I 0 å1: 

!li. med er udvalg af farvefotos af 

Janne Klerk. Srorr format. 100 s. 

85,-. 

Oluf Høst Biblioteker...""""".".".""" .. . "."""".".""""."""" 250,-. 

Seege1; Kirsten Olstmp: Frie11dly Fire. 
Eri ndringsbiografi om Aage O lstrup. 
Agent i M 16 og offer i KZ-iejren 
Neuengamme. 
Ill. delvis i fa rver. Score format. 148 s. 

Bornholms Tidendes Forlag"".""." "" .... " " "" ."" """."""."". 250,-. 

Sillehoved, Saren P.: Bon1hol111ske Vandreture 3. 
!li. med f.'ll'Vefotos. Lommeformat. 

120 s. Bornholms Tidendes Forlag. "." ..... ""."""""""""""." 120,-. 

Sindets o! 
En Hyldest til Sindet og Bornholm 
i tekst og billeder. Skrevet og illustreret 
af Bornholm s faste indbyggere og andre 
med tilknytning til øen. 
Ill. farver. 99 s. Sind. Bornholms 
Kredsforening. Udgiver i samarbejde 

med W illiam Dam Bog & Ide . . "."."".""""." ."." "."".""""" 48,-. 

Solm, Ole: Gustaf M1mch-Peterse11 og 
Dm spanske Bo1-gei·krig. 

Ill. 184 s. Forlaget Sohn. """"."."".""."""""".".""."".Kart. 199,-. 

Sanne, Niels Erik: Da Ronne vm· i Lommelaldei·e11. 
Ill. med mange fotos. 252 s. 

Bornholms Tidendes Forlag"""""" " .. """""""" .... """"" " .". 279,-. 

Stadle1; Poul: Lystjiskei-guide 
(A11ge/fiihre1~. 

Ill. med farvefo tos og regninger af 
Rasmus Hansen. Kore: C laus Sørensen. 

127 s. Temabøger. " "" "" """"." """ "" ".""" "" """ ""."" " "". 

Voss, Tage: Stemme i orke11e11. 
Udvalgte essays 1940 - 2008. 255 s. 

49,-. 

Forlaget Cervus. ".""."" .. """""."".""" .... "." .. "" .... ". """"". 248,-. 

W'estman, l11ge Lise: Skygger i græsset. 
Ill. med gengivelser af stentryk. 
10,5 x 14,5. 3 1 s. Trykt i forbindelse med 
udstilling i Clausens Kunsthandel, 

Toldbodgade 9, 1253 København K " " " """" """".""""""" . 

A 1·sskriftet Natur på Bornholm. 
Red.: Morten Top-Jensen. Rigt ill. 80 s. 

NaturBornho lm. Kart. """" .. """"."."""""".""""" .. . "."".". 

Listen omfatter kun bøger, der skønnes af almen interesse, 

og der rages forbehold for fejl og prisændri nger. 

Registreringen er afslutter pr. 15. 10. 2008. 

25,-. 

80,-
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~~\!JW 
B ~J<.J'-J\,J..._.,.._,,....,,....., ..... 
En beretning om 
Rønnes tilstande 
og personligheder 
gennem 300 år 

Skrevet af Niels Erik Sonne 
252 sider med mange fotos 

kr. 279,-

Friendly Fire 
Erindringsbiografi 
om Aage Olstrup, 
agent i MI6 og offer i 
KZ-iejren Neuengamme 

Skrevet af hans datter 
Kirsten Olstrup Seeger 
148 sider 

kr.250,-

....... -Da Rønne var I 
Lømmelalderen 

Kan købes i 
boglader og 

kiosker 
over hele øen 
eller direkte i 

Bornholms 
Tidendes 

ekspedition 

Den bornholmske 
kogebogstrilogi er nu komplet 
Hver måned sine opskrifter 

Bogen gi'r dig både historier, stemninger 
og opskrifter til alt det derude fra 
BORNHOLMS NATUR 

• • • • • • • • • • • • • Forord af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen 

Bornholmske 
Vandreture 3 
En lille handy bog, 
med en nem og hurtig 
tilgang til øens mange 
dejlige og smukke 
naturområder. 
Mange spændende 
vandreture i den 
bornholmske natur. 
Skrevet af 
Søren P. Sillehoved 
120 sider 

kr.130,-
70 Jul på Bornholm 

Sc<en P SitlelloVe<I 

Bornholmske 
vandreture 3 

Skrevet og illustreret af Ulla Høst 14 8 _ 
72 sider, rigt illustreret kr. ' 
I samme serie: 

Østersøens fisk og tilbehør 
2. oplag. Fås også på engelsk 

Skaldyr og Østersøens 
mere ydmyge fisk og tilbehør 

~ornholm~ tribenbe 
FORlAG 



Autoriseret forhandler af: 

$ SUZUKI 
<§> 

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 skriftligt tilbud. 

4. Værkstedet udfører kun det 
arbejde som I er enige om. 

5. Du får supplerende oplys
ninger, når du henter bi len. 

6. Din servicerådgiver følger op 
og holder forbindelsen. 

7. Udfyld voreskundetilfreds
hedsskemaer 
vi vil gerne blive bedre! 

Aut. Service 
Ford, Mazda, 
Suzuki, Kia 

- hverdage til kl. 16.00 

(Åkirkebyvej) 

Dansk Autohjælp 
- tryghed på vejen 

Det er bilhusets 
egne mekanikere 
der kommer ud ti l 
din havarerede bil 

- 24 timer i døgnet! 

Delphi Aircon 
Service 

-Vi anbefaler 
et servicetjek 

hver 30.000 km 
eller hver andet år 

SkåClecent~~~ 
eorn1io]m ~. 

• • I . . ~ : ' • . • - . • . ' ' I 

Au'e·s~rvice: Kia, 
Ford, M·azda, suzuki : .;: 

r· ". ·: ~ ·~ .·. ·:;:,.1. : ~~~ 

U Heldet er sket 
- hvad så nu? 

Du bestemmer 
selv dit værksted! 
- Vi henter bi len 

' - Erstatningsbil t i lbydes 

- Omg. elektronisk 
skadesrapport 

- Hjælp t il papi rgang 
med fo rsikring 

- Servicerådgivning 

- 3 års GARANTI 
på karrosseriarbejde 
og larkering 

- Tilbud på rustarbejde 
til faste priser. 

... og sA fik 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 
tilsvarende bil i vores udstilling. Biler over kr. 100.000,- yder vi 6 mdr.'s fuld brugtbilgaranti oven i de 24 mdr's reklamationsret, som købeloven kræver. 

bil huset 
Rønne: Zahrtmannsvej 98 · 3700 Rønne · Te lefon 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 pla11telwmller ... 

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: 

!uro 
lforist· 

ÅBNINGSTIDER: 
Hverdage ... kl. 8.00-17.30 
Lørdage . . . . kl. 8.00-15.00 
Søndag. . . . . Lukket 

S AGAVEJ 1 • 3700 R ØNNE 

T ELEFON 56 95 47 24 
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ÅRET RUNDT! 
~ornl1olm~ €ibenbe 

-bragt til din d ør 
gennem 141 år 

med alt hvad du belwuer for at 
folge med i debattell på Bornholm 
og livet i stort og smilt pd uor o. 

Avisen kan også 
blive din ... 

Kontakt nhonnementsafdclingcn: 
Ring 56 90 30 oo 

eller e-mail: 
abonncmc nt@b ornholmstidendc.d.k 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs mere: 

www.bornholmstidende .dk 

~ 
World Cliw Qualil) 

BORNHØLMS ANDELSMEJERI 



Bornholmske ud2ivelser 
fra William Dams forlag 

- - - -

kr . . 65°0 
.. •. -

Bøger siden I857 

Fås over hele øen William Dam •" ·" Bog&itle 
St. Torv 7 • 3 700 Ronne • Tlf 56 95 01 67 • E-mail:74 JO@bogpost.dk • Telefax 56 95 18 JO 
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FIUgger på Bornholm 
ønsker alle en 

rigtig glædelig jul 
samt et godt og 
farverigt nytår. 

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

Storegade 87 
3790 Hasle · Tlf. 5696 5587 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tlf. 5649 1224 

~PhotoCare 
:fordi livet ikke kan tages om.I 

Store Torv 4 · 3700 Rønne 
Tlf. 5695 54 54 

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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Rønne i.W,llf Danske 
Wsedemænd 

Begravelsesforretning 
v/ Peter Lund 

Begravelser og 
ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

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

Østergade 43, 3700 Rønne 

56 95 06 44 

Portvinen er kommet i havn 
I årevi s har det 
været en turistvit
tighed, at kalde 
Doktordammen i 
byen midt inde i 
landet for 
Aakirkeby Havn. 
Bornholms 
Vinforsyning har 
de1for valgt at 
kalde en portvin 
(Tawny Reserve) 
for "Port of 
Aakirkeby." 

OR s 

Hos os får du 
endvidere: 

Vine fra hele 
Verden 

AakirkebyG !asset, 
designet af 

Pernille Bastrup, 
De kendte lokale 

de likatesser, 
whisky, rom & 

cognac 
Born.holmerslipset 

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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fra GEORG JENSEN 
Daisy margurit 

Danmarks nationalblomst. 
Nu i 18 kt guld med diamanter 
fås med hvid eller sort emalje i 
både halssmykke og ørestikker 

- også STORT udvalg af ringe 
i Daisy serien 

' 
d 

l 
I , 

Årets Julepynt fra 

GEORG JENSEN kr. 359,-

BORNHOLMERCENTRET · St. Torv 11 · 3700 Rønne 
Merete og Kenn Lund· Telefon 56 95 02 70 · Fax 56 95 37 06 

www.ur-guldhuset.d k . post@ur-guldhuset.dk 

0 
OLE LYNGGAARD 

COPENHAGEN 

0r.7N (' /, :/y,'YP""r/ 



OPLEV MERE 

Hou ~ "" Sælvig 
Kolby Kås -~ )1 

·".... Kalundborg 

... """"" tJ 
•• "."""" -. 411 

"".""". _". 411 .. . 
• • 

• • • 
• 

• • • 

•• •• Rønne 

NORDIC FERRY SERVICES A / S 

ALS ~ TRAFIKKEN 

FANØ ~ TRAFIKKEN 

SAMSØ ~ TRAFIKKEN 

111111 
5 703813 0096 77 

ISBN 978-87-7799-196-7 

LANGELAN DS ~ TRAFIKKEN 

BORNHOLMS ~ TRAFIKKEN 

www.nordic-ferry.com 


