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UPÅTRÆNGENDE 
stramhed og poesi 

Kunstneren Julie Høm har arbejdet med keramik på Bornholm hele sit voksenliv. 
Som kunstner sptender hun vidt, og ud over keramikken er det blandt andet blevet ti! en halv 
snes orgeludsmykninga De senere år har store udsmykningsopgaver optaget det meste af hendes 
tid, og det er blevet til både store stentøjsreliejfer og et par meget store fugleskulpturer på et skelet 
afjern og fiberbeton, der efterfolgende er modelleret med forskelligfarvet puds og beklædt med 
små mosaikstifter af stentøj. 

Af Mogens Lau 

Der skal en scærk psyke ri! ae blive 
målt mod tre foregående generatio
ners resultater på keramikkens områ
de - især når der er tale om en succes
ser. Dee er ikke desto mindre den vir
kelighed, som keramikeren Julie 
Høm, der er fjerde generation af den 
berømte "Hjorth" keramikerslægt fra 
Krystalgade i Rønne, må forholde sig 
cil, da hendes mor, keramikeren Lis
beth Munch-Petersen var datter af 
Hans Hj ort, der var søn af grundlæg
geren af "Hjorchfabdkken" i Rønne, 
Lauritz Adolph Hjorth. Dertil kom
mer, at hendes far, maleren Paul 
Høm, var en anerkendt maler, så der 
var egentlig kun to muligheder for 
Julie Høm da hun skulle vælge en le-

vevej - enten ae løbe skrigende bore 
fra kunstnermiljøer, eller stædigt hol
de fast i der og manifestere over for 
sig selv og omverdenen, at hun kunne 
noget i kraft af sig selv, og ikke i kraft 
af sine familierelationer - og heldigvis 
valgte hun den sidste vej. 

Egentlig ville hun ikke være kera
miker. Som barn var hun optaget af ae 
tegne, men selvom hun voksede op 
med sin mors arbejder og var fascine
rer af arbejdet med leret, var det hen
des opfattelse, at der svinede for me
get. Hun ville i seeder arbejde med 
ceksciler, da hun i 1962 tog ri! Køben
havn og kom ind på Kunsthåndvær
kerskolen. 

Leret havde alligevel faet rag i hen-

de, og der endte med, ae hun blev ke
ramiker og vendte tilbage ri! Born
holm i 1968 efter ende uddannelse og 
arbejdsophold i Frankrig og Køben
havn. I Gudhjem var maleren og gra
fikeren Sigurd Vasegaards hus i Hol
kadalen blevet tome efter hans død i 
1967, og Julie fik mulighed for ae ta
ge der i besiddelse. Det var kusinen 
Myre Vasegaard, der havde arvet sin 
fars hus hvor mosteren Gertrud Vase
gaards gamle keramikværksted stadig 
var intakt og ideelt for Julie Høm og 
hendes daværende mand, Bo Kri
stiansen, der nu kunne begynde deres 
liv som selvstændige keramikere. 

Efter nogle år blev Jonas Linds lille 
husmandssted længst inde i Holkada
len cil salg, og i 1972 rykkede Julie 
Høm og Bo Kristiansen de fa meter 
over marken. I 1975 ophørte samli
vet med Bo Kristiansen, og herefter 
har Julie Høm arbejder alene på værk
sceder i H olkadalen, hvor hun fortsat 
er aktiv. 

I november måned 1969 præsente
rede den da 25 årige Julie H øm og Bo 
Kristiansen for første gang deres ar
bejder for offentligheden ved en ud
stilling på Bornholms M useum i 
Rønne, i det ene af de to huse i Lille 
Madsesgade, som museet havde er-

Julie Horn i sit værksted i 2000 under 
arbejdet med en af sine stentojsskufptum: 
Foto: Anja Hvidberg. 
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hvervet og bygget sammen med ho
vedbygningen. Det var en omfatten
de udstilling med gode 200 arbejder 
af det unge keramikerpar, som blev 
godt modtaget af såvel pressen som af 
ec talrigt og købende publikum. 
Bornholms Museums daværende le
der, lektor Aage L. Davidsen, sikrede 
sig flere af de bedste arbejder til mu
seet. 

Udstillingen afslørede - i sagens na
tur - et par unge, søgende keramike
re; men de grundlæggende strukturer 
i Julie Høms keramik fornægter sig 
ilcke. På udstillingen præsenterede 
hun såvel vaser, skåle, fade og krukker 
som små fugleskulpturer, alt sammen 
i stentøj, som er fortsat med at være 
Julie H øms foretrukne materiale. 
Hun har været en kort rur omkring 
porcelænet, men det tilfredsstillede 
ikke de intentioner om samhørighe-

den mellem form, dekoration, farve 
og stoflighed, som hun tilstræber. 

Stentøjet 

Udgangspunktet, eller inspirationen 
om man vil, for Julie Høms arbejde er 
naturen , der i rigt omfang er en del af 
hendes hverdag. Hun bor inderst i 
Holkadalen, som er en sprækkedal 
omgivet af skov og marker og med 
klipper stikkende frem overalt. Skulle 
det ikke være tilstrækkeligt, er der 
blot et par hundrede meter til Bokul
klippen med udsigt over Gudhjem og 
klippekysten mod Salenebugten. 

Det er i dette landskab, Julie H øm 
er vokset op sammen med den rige 
landskabsbilledkunst, der i mange år 
var tradition for i Gudhjemområdet. 
Og det er dette udgangspunkt i tradi
tionen, som Julie Høm har fortsat og 

Fugl (blåhals) af lertoj, .fremstillet i 1965. 
Hojde 18 cm, bredde 22 cm. Fuglen har 
falgt Julie Høm livet igennem og står 
fortsat i hendes stue. Foto: Mogens Lau 

omsat til et nutidigt sprog i sit eget 
medie. Ikke således, at hun kopierer 
naturen eller naturelementerne; m en 
hendes keramik kan ses som abstrak
tioner med udgangspunkt i naturind
tryk. 

Den 17. september 2004 blev Julie Homs store skulptur - hojde ca 2,5 meter - "Vildgåsen'; indviet af Kobenhavns overborgmesterjens 
Kramer Mikkelsen. Skulpturen er opstillet på Bispebjerg i Kobenhavns NV-kvarter ved Gnmdtvigskirken over for Utterslev mose. 
Foto: Annette Hasdahl. 
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Julie H orn har gennem årene udfort en Lang række udsmykningsarbejder i form af reliejf'el: Dette relief er en del af den udendors udsmyk
ning af Musikhuzet i Ronne .fa 2007. 180 x 85 cm. 

"Julie Høm arbejder meget med 
lerstrukturer og begitninger, der sam
mensættes, så motiverne opfattes som 
dannet af felter, afgrænset af fine stre
ger i lerets overflade. Hun har næsten 
altid foretrukket stentøjet, hvor gla
suren ved den høje temperatur over 
1300 grader smelter sammen med 
skærven til en stoflighed, der minder 
om strukturen i klipperne, og med 
farver som stenenes vækster netop i 
den natur, hun har for øje i Holkada
len". Således karakteriseres Julie 
Høms keramik af en af de førende 
kendere af keramikken i Danmark, 
Jørgen Schou-Christensen, Kunstin
dustrimuseet i København. 

Det er en meget præcis og dækken
de beskrivelse af de grundlæggende 
træk i Julie Høms stentøj, og selvom 
det er en del år siden den blev formu
leret, er den fortsat aktuel, idet Julie 
H øm er fortsat i det en gang lagre 
spor; men hendes arbejder er med ti
den blevet stadig mere stramme og 
raffinerede. 

Samspillet og spændingerne mel
lem den rå skærv, områder med begit
ninger og glasurer i forskellige over
fladekarakterer virker - i samklang 
med farver og ornamenter - med en 
nærmest naturgiven og ubesværet 
selvfølgelighed ; men et sådant resul-

rat kan kun opnås gennem stædig
hed, en sikker formsans, fuld beher
skelse af håndværket og mange års er
faringer med lerets virkemidler og de 
komplicerede processer ved brændin
gen. D et hele styret så præcise, ae man 
ikke er i cvivl om hendes intentioner 
samtidig med, at de færdige arbejder 
rummer en egen, poetisk skønhed. 

Uendelig meget er gennem årene 
endt i brokkassen. "Kunst, det er 
hårdt arbejde", blev Julie H øm citeret 
for at sige i et fødselsdagsinterview i 
2004, og hun forestår da også selv he
le fremstillingsprocessen for ae sikre, 
at resul tatet modsvarer de kunstneri
ske intentioner. I dag anvender hun 
"kø bel er", der er fuldstændig fri for 
urenheder og derfor uden overraskel
ser i brændingen. For at bøde på det 
tilføjer hun som regel lidt lokal t ler 
for at sikre de små uberegnelige ud
fald, der giver overfladen karakter og 
understreger stofligheden. 

Hun drejer selv sine fade, skåle og 
krukker og modellerer skulpturerne. 
Tidligere støbte og seriefremstillede 
hun enkelte ting, f.eks. nogle fi rkan
tede tekander, men i de seneste man
ge år er alt hvad hun laver unika. De
korationerne er baseret på selvfrem
stillede glasurer og begitninger og den 
afsluttende brænding foregår i en gas-

ovn ved godt 1300 grader. Resultatet 
er arbejder der ejer en præcision og 
stramhed, som forlener dem med en 
tidløs, arkaisk skønhed. 

Reliefferne 

Julie Høm fik tidligt overdraget ud
smykningsopgaver. Det begyndte 
med et kors til Kvong Kirke og et re
lief til Rø Kirke i henholdsvis 1970 
og 1971. H erefter meldte Gladsakse 
Kommune sig med bestilling på et re
lief til udsmykning af plejehjemmet 
"Kildegården" i 1979 og i 1986 og 
1989 udførte hun relieffer til Born
holms Centralsygehus. Teknisk Skole 
i Rønne fik en reliefudsmykning i 
1992 og Bornholms Musikskole i 
1994. D erefter kom turen til Rigsho
spitalet i København i 2000 og i 2008 
blev Musikhuzet i Rønne udsmykket 
med tre udendørs relieffer, hvoraf det 
ene i 2006 var udstillet på Gudhjem 
Museum på den årlige uds tilling med 
nogle af de bedste nulevende kunst
nere på Bornholm, "Hokahesren". 

I løbet af 1980'erne udførte hun en 
række relative score relieffer sammen 
med sin mor, Lisbeth Munch-Peter
sen. D et daværende Nexø Rådhus fik 
ved indgangspartiet indmuret et relief 
på 2,4 x 1,5 meter i 1984. Relieffet 
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var skænket af Sparekassen Born
holm, og mocivet er inspireret af so
len, sandstenene, helleristninger, ha
vet og naturelementer, herunder fug
le. De følgende år nød Tyskland godt 
af samarbejdet mellem mor og datter, 
og Oksevejens Skole og Treja Skolen 
- begge i Flensborg - fik reliefudsmyk
ninger i henholdsvis 1986 og 1987 
mens det sidste fællesarbejde var et 
relief til Kjellerup Sygehus i 1989. 

Kirkerne 
Udover de nævnte udsmykninger til 
kirkerne i Kvong og Rø har Julie 
Høm fremstillet store gulvvaser cil 
Aakirke i 1973 og 1988 samt alterva
ser til kirkerne i Rønne og Gudhjem i 
1983 og 1993. Dertil kommer form
givning af en messehagel til Rønne 
Kirke i 1991. 

Men også på et andet område har 
Julie Høm sat sine spor i en halv snes 
kirker, nemlig med udsmykning af 
orgler, og hun er så vidt vides den 
enesce i landec, der har foretagec så
danne udsmykninger. Orglerne er 
nærmest at ligne med store skulpturer 
i kirkerummet og de varierer i stør
relse efter kirkerummet og kan bestå 
af flere tusinde piber i forskellige ma
terialer og størrelser op til 6 meter i 
højden og med en diameter på en 
halv meter. Opgaven har været at de
korere facadepiberne, der - på de org
ler Julie Høm har dekoreret - er ud-

ført af kobber og udsmykket med or
namenter i 22 karat bladguld. Som 
riden går angribes kobberet af luftens 
ile og mørkner, og dermed vil guldor
namenterne træde stadig cydeligere 
frem. D e udførte ornamenter er pri
m ært baseret på geometriske former. 

Det begyndte med orglet i Helsing
borg Kirke i Sverige så tidlige som i 
1968. Efterfølgende kom turen til 
domkirkerne i Helsingør og Lund i 
Sverige, og også orglerne i kirker i 
A alborg, G udhjem, Voldby, Nyborg, 
Ringsted og Haslev har Julie H øm 
dekoreret. I 1993 bestilte N y Carls
b ergfondet en udsmykning af orglet i 
brygger Jakobsens kirke, Jesuskirken, 
i Valby og den indtil videre sidste ud
smykningsopgave af denne karakter 
fandt sted i 2001 i Set. Gertrud kir
ken i Grenå, hvor arki tekten Alan 
Havsteen-Mikkelsen tegnede det nye 

• 
L1 I 

I 
LI 
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Julie H orn har også 
beskæftiget sin med 
udsmykning ef orgelpibe1: 
På billedet er hun i 2001 
ved at dekorere 
orgelpiberne til 
Set. Gertrud Kirke i Grenå 
med ornamenter af 
bladguld 
De storstepiberer omkring 
en halv meter i diameter og 
ca. seks meter hoje. 
Foto: Frank Pedersen. 

orgel i forbi ndelse med en omfatten
de restaurering af kirken. 

Skulpturerne 
Allerede på udstillingen i 1969 præ
senterede Julie H øm en lille, 14 cm 
høj, friskulptur af en gærdesmutte, 
som blev købt af Bornholms Muse
um. Om denne og senere fugleskulp
turer skriver Lars Serena i sin "Guide 
til kunst i bornholmske museer", at 
de er formet i et groft, kornet ler med 
begitninger hvor formen ikke efter
ligner fj erdragt, "men med artistisk 
kunnen vedkender sig materialets ud
tryksfulde stoflighed". 

Går man en tur gennem Gudhjem 
og M elsted støder man overalt på 
spor efter Ju lie H øm i form af hus
numre, der er udformet som små reli
effer, der udover selve husnumret in
deholder en dekoration. Flere steder 
støder man også på større udendørs 
relieffer, f.eks. i en portåbning i Brød
degade overfor Jan tzens H otel. 

I Åbogade, hvor der tidl igere var en 
antikvitetshandel, er de to murede 
søjler ved indgangen forsynet med 
skulpturer af et edderfuglepar, som er 
et af byens mest yndede motiver for 
turisternes kameraer. Skulpturerne er 
udfø rt i sten tøj i 1968/69 og hun-

I efterårsferien 1970 udstillede Julie Horn, 
hendes mand Bo Kristiansen og hendes 
mor Lisbeth Munch-Petersen hos 
Kent Jensen i Skolegade i Gudhjem. 
Foto: Ruben Jensen. 



Et eksempel på et af 
Julie Homs seneste 

arbejder er denne skål 
firz 2008, hvor hun har 
eksperimenteret med en 

helt ny form for 
dekomtion. 

Hojde 17 cm og 
diameter 28 cm. 

Foto: Mogens Lau. 

fuglen er udført af Julie Høm mens 
hannen er udført af Bo Kristiansen. 

Efter i en årrække at have udført 
mindre skulpturer af dyr og fugle, ud
førte hun i 1992 en skulptur med 
større fugle til Borreby Slot ved Skel
skør og året efter til Kragerupgård ved 
Slagelse. De var dog, hvad størrelsen 
angår, for intet at regne mod den be
stilling hun fik omkring årtusindskif
tet på en over 2 meter høj skulptur af 
en vildgås, der skulle opstilles ved Bi
spebjerg Terasser i Københavns Nord
vestkvarter ved Grundtvigskirken og 
med Utterslev Mose som genbo. 

Denne bestillingsopgave bød på 
tekniske udfordringer af en helt an
den karakter end det almindelige ar
bejde med keramikken. Det normale 
h avde været, at modellere en fugl i 
fuld størrelse i ler. På basis af denne 
skulle der laves en form, hvorefter 
skulpturen skulle støbes i beton. Julie 
Høm havde imidlertid kendskab til 
en særlig bornholmsk beton, og i 
samarbejde med PL-beron i Muleby 
fandt man en mere hensigtsmæssig 
løsning på problemer, baseret på den 
af virksomheden udviklede fiberbe
ton, der anvendes til opgaver, hvor 
æstetikken er i højsædet. 

På basis af et stålskelet forsynet med 

påhæftet trådnet dannes skulpturens 
grundform som derefter påsprøjtes et 
lag fiberbeton, der er et utrolig stærkt 
materiale, der ikke er fugtabsorberen
de. Denne råskulptur med en vægr 
over 1 tons, blev efter en afhærd
ningsperiode flyttet til Julie Høms 
gårdsplads, hvor hun kunne gå igang 
med ar give skulpturen den endelige 
udformning med en kombination af 
overflader bestående af forskelligfar
vet puds og overflader belagt med 
små srentøjskakler i forskellige farver, 
størrelser og overfladekarakterer, som 
hun forinden havde fremstillet i sit 
værksted. Alle anvendte materialer -
metal, cement, kakkellim, fugemasse 
m.m. - var i forvejen testet for tempe
ratur- og trykpåvirkninger, samt for 
modstandsdygtighed over for fugt. 

Da skulpturen var færdig og klar til 
afrejse til sin blivende plads i Køben
havn, blev den i en kortere periode 
opstillet foran Gudhjem Museum til 
stor glæde for museets gæster og an
dre, der lagde vejen forbi. Og da den 
forsvandt i efteråret 2004 efterlod 
den et stort tomrum foran Gudhjem 
Museum. 

Bestyrelsen for G udhjem By-og 
Mindeforening besluttede derfor at 
arbejde for, at der kunne skabes en 

skulptur af tilsvarende størrelse til 
permanent opstilling ved museet. Der 
første problem var selvfølgelig, om 
Julie Høm ville være villig til endnu 
engang ar give sig i kast med et så 
stort projekt. Men alt faldt på plads, 
og efter et års pause gik hun igang 
med forberedelserne til den nye 
skulptur. Det var et ønske fra forenin
gen, at motivet for skulpturen skulle 
være en Abo (edderfugl), der på det 
nærmeste er områders "national-
fugl". 

Efter en række skitser og modeller i 
stentøj , valgte bestyrelsen den model, 
der skulle danne udgangspunkt for 
skulpturen. Den blev udført i størrel
sesforholdet 1:5 og var Julie H øms 
trofaste følgesvend i de år, der blev ar
bejdet på skulpturen. På basis af de 
indvundne erfaringer med "Vildgå
sen" endte råfuglen på hendes gårds
plads i efteråret 2007, og i løber af 
foråret 2008 blev den modellerer fær
dig med puds og beklædning af sten
tøjskakler. Den blev indviet i forbin
delse med markeringen af forenin
gens 40-års jubilæum den 10. sep
tember 2008. 

Artiklens forfatter havde den glæde 
at være med i processen fra den spæde 
start, og især den sidste del bød på 
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nervepirrende oplevelser. Når jeg på 
mine ture lagde ruten om ad Holka
dalen kunne jeg på lang afstand for
nemme, om arbejdet skred fremad, 
eller om der var problemer. Hvis der 
var stille, var det gode tegn, men hvis 
jeg hørte en iltert hakkende hammer 
var jeg klar over, at de sidste dages ar
bejde ikke havde fundet nåde fo r 
kunstnerens blik, og at dele af de pud
sede områder eller påsatte kakler måt
te lade livet for nye forsøg. N u er 
Åboen så landet foran Gudhjem Mu
seum, og mange forbipasserende må 
hen og lade hånden glide beundrende 
ned over dette nye vartegn for G ud
hjem. 

H ædersbevisninger og 
udstillinger 
AJierede 1965 modtog hun 
Hirschsprungs Legat. Det blev fulgt 
op af Statens Kunstfond i 1969 og 
1975 og af Hofjuveler Michaelsens 
Legat i 1977. O le H aslunds Legat 

fulgte i 1980 og 3 gang har hun mod
taget hædersbevisninger fra Danmarks 

Nationalbanks Jubilæumsfond. 
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Det er en nærmest uoverkommelig 
opgave ar opremse alle de udstillinger 

i ind-og udland, som Julie H øm gen
nem årene har deltaget i; men ud over 
talrige udstillinger i Danmark er det 
blevet ril udstillinger i Sverige, Færø
erne, Tyskland, Frankrig, Schweicz, 

Joguslavien, Lecland , Polen, USA og 
Skotland. 

Hun er repræsenteret i utallige sam
linger runde om i verden. I Danmark 
på Kunstindustrimuseet, Trapholt, 
Roskilde, keramikmuseet Grimmer
hus og de bornholmske museer og på 
4 museer i Sverige, 3 i Tyskland, i 
USA samt på C uba og i Escland. 

Julie Høm har et særligt forhold til 
Gudhjem M useum. Dee var hendes 
forældre, der var blandt initiativtager

ne og meget aktive da der i år for 40 
år siden lykkedes ae skaffe midler til 

købet af den gamle stationsbygning i 
Gudhjem og indrette den til museum 
med fokus på o mråders historie. 

Julie Høm ha r da også føle en gan
ske særlig tilknytning til Gudhjem 
M useum og været en flittig udstiller 
gennem årene, og da man i 2001 

etablerede udstillingssamarbejdet 

To karakteristi
ske arbejder af 
Julie Høm fra 
2009. 

1 
Lågkrukken er 
23 cmhojog 
JO cm bred, 
mens skålen er 
19 cmhojog 
har en diameter 
på20cm. 
Foto: 
Mogens Lau 

"H olkahesten" bestående af en grup
pe af de bedste bornholmske samtids
kunsrnere inden for maleri, skulptur 
og kunsthåndværk, var initiativtager

ne Inge Lise Westman, Julie Høm og 
hendes mand Peter Tiemroth, og In
ge Lise Westman og Julie Høm ind
tog deres helt naturlige plads i grup
pen. 

Siden årtusindskiftet har hun tillige 
sammen med artiklens forfatter fore
stået såvel planlægningen af som det 
praktiske arbejde i forbindelse med 
udstillingsvirksomheden på Gud
hjem Museum. 

"H endes stentøj karakteriseres af 

samspillet mellem den nøgne skærv 
og felter af begitninger og glasur i 
matte, halvmatte og blanke flader, 
som struktureres af indridsede, fine 
streger, ofte med indlagt glasur. I de 
store vægrelieffer kommer denne syn
tese af teknik og naturinspiration sær

ligt frem , hvor en smuk helhedsvirk
ning udspringer af den lette, frodigt 

groende streg og de raffinerede over
flad estrukturer." Således afsluttes ar
tiklen i Weilbachs Kunstnerleksikon 
om Julie Høm. 



Om "SKJALM HVIDE" 
og overlastning 

I min bog "Svaneke - Handel - Søfart - Skibsbygning': der udkom i år 2000 betegnede jeg 
barkskibet "SVANEN" som "det største og smukkeste skib" Svaneke sendte ud på verdenshavene. 
Det var i 1858. 
Ti år senere (I 868) byggede Henrik Hansen (I 819-91) et skib, der i skønhed kunne måle sig 
med "SVANEN". Det fik navnet "SKJALM HVIDE': da det lob af stabelen i Svaneke den 
9. juli 1868. Det var brødrene Mogens, Christian og Hans Smidt i Svaneke, der havde bestilt 
skibet bygget til den lukrative frugtfart fra Middelhavet. 

Af Poul M Sonne 

Mogens Smidt, købmand, skibsreder og 
konsul {1833-1910). 

Familien Smidt boede i Svaneke si
den Mogens Madsen Smidt (1795-
1872) kom hertil fra Gudhjem i 
1821. Han ernærede sig som kvase
skipper (kvase: Et skib til transport af 
levende fisk. Lastrummet står gen
n em huller i skibsbunden i forbindel
se med søen) og åbnede siden en køb
mandsforretning i kælderen i huset 
Kirkebakken 6, hvor han boede med 
sin hustru Ane Dorthea. Hun var dat
ter af skomager C hristian Mossin i 
Svaneke. 

Disse jagttyper ejede familien Smidt 
14 stykker af Her ses "Karen Line" 

fort af Hans Larsen Smidt fta 1848-54. 

Af børn fik de først Karen Kjerstine 
(1824) dernæst sønnerne Hans Lar
sen (1826), Christian Mossin (1829) 
og Mogens (1833). 

Poul Jensen Blem (1802-76) byg
gede til familien Smidt jagterne "Snap 
Op" (1840), "Nøjagtsomhed" (1844), 
"Sarpen" (1846) og "Karen Line" 
(1848). 

I 1852 solgte Jens Muller Nansen 
(1796- 1864) sit værft til Henrik Han
sen (1819-1 891), som straks byggede 
sin første jagt "Surjes" til familien 
Smidt. Poul Jensen Blem byggede li
geledes i 1852 jagten "Castor" til fa-

milien Smidt. Dernæst fulgte syv jag
ter fra Henrik Hansens værft indtil 
1865, hvor han begyndte at bygge 
større skibe med skonnerten "Svane
ke" som den første. Hun løb af stabe
len den 9. november 1865. 

I 1867 lagde man kølen til en frugt
farer på 71 commercelæster. En com
mercelæst svarer til 2600 kilogram. I 
årene frem til 1873 byggede Henrik 
H ansen 13 skibe til familien Smidt i 
Svaneke. 

Mogens Smidt (1833-19 1 O) var en 
rigtig entreprenør. Foruden at tage sig 
af skibene med administration, kor-
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"Skjalm Hvide" som nybygning i Svaneke havn. Skibet afiejlede den 6. oktober 1868 i 
ba!Last til Danzig i Polen. 

respondance, vedligeholdelse m.m. 
fik han også tid til at oprette sildesal
terier i Svaneke, Bølshavn, Listed, 
Arsdale og Snogebæk i 1870. Han 
eksporterede saltede sild til egne pak
huse i Warszawa og Breslau i Polen. 
Desuden var han i 25 år tysk konsul. 
Han sad i Svaneke byråd i 24 år. H an 
var branddirektør, strandingskom
missær, medlem af havneudvalget i 
40 år, formand for skoleudvalget, 
medstifter af "Østbornholmske 
Dampskibsselskab", amtsrådsmed
lem og medstifter af Sparekassen for 
Svaneke og Omegn. 

Broderen Christian Smidt dør åd
ligt i en alder af 39 år. Det var et score 
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tab for Mogens. Christian Smid t om
tales som en dygtig sømand og for sit 
gode humør. Mogens mister også sin 
ældste broder Hans, som drukner ud 
for Svaneke havn den 3. oktober 
1887. H an var ude ae røgte ålecæller 
fra en jolle, som knustes på klipperne 
ved opfriskende østlig vind. 

I 1906 overdrog Mogens Smidt sin 
forretning til sin søn Christian 
Smidt. 

Mogens Smides hustru Oliva (føde 
Fuglsang i Rønne) fødte ham tre børn 
og døde samme år som han selv i 
1910, hvor Svaneke mistede en af si
ne store sønner. 

Mogens Smide var afholdt i Svane
ke, og han betød meget for sin bys 
udvikling. Hans hjælp til fiskerne un
der stormfloden i 1872 fik dem til at 
skrive et taknemmeligt læserbrev i 
Bornholms Avis. Når hans skibe gik 
tabt, påtog han sig ansvaret som vær
ge for de efterladte koner og børn. 

"Skjalm Hvide"s 
bilbrev hvori 
Henrik Hansen 
bekræfte1; at 
han har b)igget 
hende med 
Guds hjte!p. 



jens Rasmussen Hintze (1830-72) 

som forte ogforliste med skibet i 1872. 

Skibet "Skjalm H vide" 

Fra bilbrevet dateret Svaneke den 8. 
september 1868 ses dets mål, at "Far
tøjet er langt i øverste Vandlinie 89 
Fod 6 Tommer, dets største Bredde 
paa T ømmerets Yderkant er 22 Fod 2 
Tommer, D ybden i Lasten fra Dæks
bjælkens redinie i Borde til Spundin
gens Overkant ved Kølen paa Mid
delspant er 11 Fod 4 Tommer, og Far
tøjet er bygget af sundt og godt Ege
træ med Fyrretræs Beklædning fra 
Kølen til Barkholtets Underkant og 
kobberfast fra Kølen til øverste Vand
linie". 

"Skjalm Hvide" blev bygget på hav
nepladsen neden for "Siemsens Ga
ard". Det tog 8 måneder og hun ko
stede 19.600 rigsdaler at bygge. 

Bornholms T idende skriver den 11. 
juli 1868: "Den for der driftige Fir
ma, Brødrene Smides Regning i det 
sidste Aar her i Byen (Svaneke) byg
gede Skonnertbrig, løb igaar af Stabe
len (det var i forgårs (P.M.S.) i over
værelse af en stor skare Mennesker fra 
By og Land. Skibet, der efter kyndi
ges Mening skal være et hurtigtsejlen
de og i det hele taget et smukt og vel
bygget Fartøj, som gør Rederiet en 
stor Æ re, og er 70 Læster drægtig, er
holdt det ærværdige gamle danske 
Navn "Skjalm Hvide". Om Aftenen 

holdes et splendid Tømmergilde, 
hvortil omtrent 250 Personer af for
skellige Samfundsklasser vare ind
budne, og hvor der herskede en jævn, 
ligefrem og urvungen Tone, indtil 
hen paa Natten, da man skil tes ad". 

"Skjalm H vide" fik navn efter en 
dansk stormand, der deltog i slaget 
ved Nisaa i 1062 og under Oluf Hun
ger foretog et krigstogt mod venderne 
til hævn for sin broder Avres drab. 
Skjalm Hvide havde store besiddelser 
på Sjælland og stod så høj t i Erik Eje
gods gunst, at han ved sin pilgrims
færd i 1102 efterlod sin lille søn Knud 
til opfostring hos ham. Skjalm H vide 
blev stamfader til en af de mest be
røm te adelslægter i middelalderen 
(Absalon, Esbern Snare, Anders Su
nesen, Marsk Stig Andersen o.a.). 

Skibsføreren 

Jens Rasmussen H inrze (1830-72), 
der blev fører af "Skjalm H vide" blev 
født i Svaneke den 27. august 1830 
og blev døbt i Svaneke kirke den 12. 
september 1830. H an var søn af fi
sker Jens Rasmussen Hinrze og hu
stru Karen Kirstine Mossin. Ved søn
nens dåb var faderen død. En af fad
derne var Ane Dorthea Mossin, der 
var gift med skipper og købmand 
Mogens Madsen Smidt (1795-1872) . 
H eraf følger, ar skibsfører Jens Ras
mussen Hinrze og Mogens Smidt var 
færre (far og søn har samme navn!). 

Skibsfører Jens Rasmussen H inrze 
vokser op i Svaneke i den periode, 
hvor Peter F. H eering fik bygger sine 
skibe i Svaneke med skonnerten ,,Ax
nold" som der første i 1833. Med en 
far som fisker og al den aktivitet på 
Svaneke havn med skibsbygning er 
det ikke så mærkeligt, at Jens valgte 
livet til søs. Han tager sine nautiske 
eksaminer med karakteren "Beqvem" 
i Flensborg, som dengang var dansk. 
Der var kun ro karakterer "Beqvem" 
eller "Ej Ubeqvem". Han bestod den 
1. september 1855. Han rar borger
brev i Svaneke den 28. juni 1861, og 
den 20. juni 1862 gifter han sig med 
jomfru Cathrine Margrethe Petersen, 
datter af skomager Johan C hristian 

Petersen, Svaneke. Cathrine (kalder 
Trine) var født i Svaneke den 17. no
vember 1839. 

Vi kender ikke hans ungdomssej
lads og møder ham første gang i 1861 
som fører af en skonnert ved navn 
"Paca" hjemmehørende i København 
i er rederi ved navn E. E. Albertsen. I 
1862 har han &er er andet af rederiers 
skibe ved navn "Phoenix" ar føre og 
fra 1865 fører han samme rederis 
skonnert "Svava", der er på 100 com
mercelæsrer. Han sej ler med disse ski
be i europæisk fart og især med frugt 
fra Middelhavet til Østersøen. 

I er brev fra sine to færre Mogens og 
Christian Sm idr i Svaneke daterer 31 . 
januar 1868 står: ,,Allerhelst ønsker 
Vi om du vilde føre den". D er var 
skonnertbriggen "Skjalm H vide'', 
som da var under bygning i Svaneke 
der var tale om. 

"Skjalm Hvide" løb som sagr af sta
blen den 9. juli 1868 og var klar til af
gang fra Svaneke den 6. oktober 1868. 
Hun var blevet rigger som skonnert
brig - en rype rigning, som også be
nævntes brigantine. Der mønstres fuld 
besætning den 1. oktober 1868 i Sva
neke. Ved afsejlingen havde Jens R. 
Hintze Morren Peter H ansen (1838-
19 12) med sig som styrmand, som fik 
30 rigsdaler om måneden i hyre. Ma
tros Niels Peter Weideman (født 1845 
i Svaneke) fik 20 rigsdaler. Letmatros 
Peter Chr. Jensen (født 1850 i Svane
ke) fik 16 rigsdaler. Letmatros Andre
as August Nielsen (født 1848 i Røn
ne) fik 16 rigsdaler. Ungmand Peter 
Andreas Larsen (født 1851 i Svaneke) 
fik 12 rigsdaler og endelig fik dæks
dreng Hans Frederik Bohn (født 1853 
i Svaneke) 4 rigsdaler. 

Rejserne 

Med skibet forsikret for 20.000 rigs
daler i Bornholms Søe-Assurance 
Forening sejles fra Svaneke den 6. ok
tober 1868 medbringende 50 tønder 
saltede sild til Danzig i Polen. H er la
stedes hvede til Belfast i Irland. I er 
brev daterer 29. november 1868 skri
ver Jens R. Hinrze ri! sin ærede fætter 
i Svaneke, ar "jeg blev udlosser den 
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Svaneke havn, byem livsnerve var i 1800-tallet præget af fiskeri og sej/skibsfart på 
alve1dens have, og kendt for sit skibsbyggeri. 

24. med 991,412 Quarter H vede" 
svarende til knap 216 tons ( 1 Quarrer 
hvede = 217, 728 kg). Da skibet las re
de 71 commercelæsrer = 184 tons var 
der altså tale om 216-184 = 32 tons 
overlast på jomfrurejsen. Om rederen 
var begejstret eller bekymret, ved vi 
ikke. I en oversigt fra familien Smidrs 
arkiver står der dog om den første rej
se (hvede Danzig-Belfasr): "Meget 
svært las tet, dybgang 11 fod 11 tom
mer agter, 11 fod 2 tommer forude. 
Fragt f 210 16 sh. Den dybe lastning 
på ruren til Belfast har medført, at 
mandskabet oftest gik med støvlerne 
fulde af vand og undertiden i vand til 
liver". 

have været igennem. Brevene beskæf
tiger sig mest med hvilke ladninger, 
der er at fa, og hvad fragten er. Som 
medejer kan han selv slutte ladninger 
til skibet, hvad han ofre gør, blandt 
and et den ladning, der bliver hans 
skæbne. Hvad Mogens Smidt skriver 
til h am, ved vi desværre ikke. Hintze 
fortsætter med ar overlaste skiber, når 
lejlighed byder sig. Først lærer han 
Nordatlanten at kende på en rejse fra 
Malaga til Baltimore i efteråret 1870. 
I et brev dateret 17. oktober 1870 fra 

Baltimore skriver Jens R. H intze til 
Mogens Smidt således: 

"Jeg sejlede (ikke "vi sejlede" 
(P.M.S.) fra Malaga om Natten imel
lem 15. og 16. eller rettere 16. Sep
tember om Morgenen, passerede Gi
braltar den 17. Eftermiddag og den 
Øsrligste af Azorerne (St. Maria) den 
25. med godt Vejr og variable Vinde 
indtil den 6. og 7 . Oktober, hvor vi 
havde en meget haard Storm fra NØ. 
Den 8. blev Vejret bedre indtil den 
12., da fik vi en Orkanagtig Storm fra 
Syd. Den begyndte om Morgenen Kl. 
8 og var i sin fulde Kraft til Kl.4, da 
der blev med en Gang dødstille. Så
længe der blæste var der intet i Vejen, 
vi fik ikke Tanke af Sø over, men da 
det blev stille, at Skiber nu kunde lø
be bort for Søen, fik vi flere Søer over, 
hvorimellem var en som brækkede 
over H ækken, splintrede den ene Ka
hytsdør og fyldte Kahytten med Vand. 
Det var just ikke det interessanteste 
Syn efter min Køretur nemlig fra 
Storskøderne og hen til Stormasten, 
som var der Sted, jeg først fik Hove
der oven Vand igen, og efter at have 
stødt mit venstre Knæ temmelig 
slemt, kom jeg hen til Kahytten og 
saa Proviant, Bøger, Søkort, Sofapu
der, Støvler og andre Genstande 
svømme om hinanden. Vi kom selv
følgelig snart hele Besætningen i gang 
med at pøse Vandet op, og Kl. 6 var vi 

Jens R. Hintze ejede en fjerdepart i 
skiber. Han var som sagt fætter til 
brødrene - og de andre medejere -
Mogens, Christian Mossin og H ans 
Larsen Smidt. I fire år fører han sine 
fætres og sir eget skib "Skjalm H vi
de". D er blev bygger til den lukrative 
fart med frugt fra Middelhavet til 
Østersøen, oftest til St. Petersborg. I 
37 bevarede breve fra Jens R. I:-!;nr?e 
til sin (som han skriver) ærede fætter 
Mogens Smidt i Svaneke, lærer vi 
skibsføreren at kende. Dog skriver 
han meget lidt om sit skib. Han næv
ner aldrig noget om mandskabet og 
kun fa af de mange storme, skibet må "Skjalm Hvide" under sejl med vulkanen ~sttv i baggrunden. Ukendt malet: 
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færdige dermed. Efter 31 Dages Rejse 
fra Malaga ankom vi til Baltimore". 

Sådan kunne skibet klare en orkan, 

når det var let lastet med frugt ( = ap
pelsiner i kasser)! 

Den 27. okt. 1870 skriver han: " 
Jeg har indlastet 900 Quarter og be
stemt til Cork (Irland) for Ordre." (1 
quarter = 217.728 kg. 900 quarter = 

196 tons. Altså 11 tons overlast efter
årsdag i Nordatlanten. Nu beder han 
Gud om hjælp!):" Haabende Gud vil 
skænke mig en hurtig og lykkelig Rej
se herfra til mit Bestemmelsessted". 
Det vil Gud denne gang, for han an
kommer til Montrose (Skotland) den 

12. december 1870. 
Jens Rasmussen Hinrze sejler vide

re, men han respekterer stadig ikke 
havet. Han fortsætter med at overlaste 
sit skib. I et brev hjem dat. 23 . maj 
1871 skriver han: "Vi skal have 6 Læ
ster Potaske og 74 Læster Hamp og 
Rest Fjer til Kjøbenhavn". I brev fra 

St. Petersborg dat. 13. juni 1871 skri
ver han: "Jeg har nu min Last inde, 
ialc 108 Læster hvoraf3 Læster Kahyc
celasc, vi har saaledes lascec 6 Læster 
mere dette end forrige Aar". Vi erin

drer os, at "Skjalm Hvide" fra bygme
sterens side var beregnet til at laste 71 
commercelæster. Altså en overlast på 
ikke mindre end 37 læster, hvilket sva
rer til 96 tons - næsten 50 % overlast! 

I et brev af 1. maj 1872 spørger 

Mogens Smidt sin fætter Jens R. 
Hintze om han mener "Edouard Su
enson" kan gøre en amerikarejse og 
Hintze svarer: "Jeg vil ikke undlade 
paa det bestemteste at fraraade det, da 
Skibet er for lille til den Fart især Ef
teraarstid". Respekten for Nordatlan
ten er genoprettet. Det er ikke tilfæl

det, når det gælder overlastning. I 
brev dat. 16. maj 1872 fra St. Peters

borg skriver Jens R. Hintze: "Ved 
nærværende har jeg den ære at lade 
Dig (Mogens Smidt) vide, at jeg igaar 

aftes fik min Last i Skibet i alt ca. 111 
Læster bestaaende af Potaske, Hamp, 

Fjer, Sejldug og 3Y2 Læst Tovværk, 
sidstnævnte Artikel til Hr. Rønne paa 
C hristiansø". Videre skriver han: 

"Dine Sager er ej iberegnet i de 111 
Læster, men jeg har 3 Læster Fjer i 

? 
}' ," " 

jens Rasmussen Hintze 's sidste brev til sin ærede fatter. Bemærk at negre i 1872 var sat til 
at trække sporvognene, da hestene var syge. Nu i 2009 har Amerika flet en sort præsident. 

Kahytten". Er han mon bekymret? 
Brevet slutter: "Haabende Gud vil 
skænke mig en hurtig og lykkelig Rej
se hilses hele Familien og især være 
Du hilset fra Din Fætter]. R. Hintze". 

I Malaga den 22. august 1872 slut
ter Jens R. Hinrze "Skjalm H vide" for 
en frugtlast til Baltimore. Han skriver: 

"Det er, som jeg mundtligt har sagt, ej 
med stor Lyse, jeg gaar paa den Tur, 
men alt andet som er i Markedet er 
udsolgt og saaledes intet andet Valg, 
naar der skal Tanke ae tjenes lidt". 

Den 23. oktober 1872 går der tele
gram fra Baltimore til Smidt i Svane

ke: "Arrived safely, charcered seven 
three Bristol Chanel. Himze". I et ef
terfølgende brev dat. 26. okt. 1872 

skriver han: "Jeg har sluttet Last til 
Bristol Canalen til 713 pr. Quarcer 

H vede eller Majs, det er nemlig at 
forstaa 7 shilling 3 pence pr. Quarter 
til Penarrh Road (Cardiff) for Ordre 
at losse i en Havn i Brisrol Canal og 
716 dersom Skibet kommer op cil 
Gloucester (Briscol kanalen)". 

Om rejsen fra Malaga til Baltimore 

skriver han: "Jeg afsejlede først fra 
Malaga den 21. om Morgenen, da vi 
ej kunde komme ud Dagen i forve

jen. Den 22. om Aftenen passerede vi 
Gibraltar i Forening med "Maria" og 
"Nadinka" som kom under Sejl en 
Time før os. Rejsen har været afveks
lende, noget uroligt Vejr, men meste 
Tiden godt. Nogen ordentlig Storm 
har vi ikke haft paa hele Rejsen, det 

vil sige overfundig (= meget gode). 
Ved Azorerne var jeg atter sammen 

med "Maria". "Nadinka'' var jeg sam-
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Maleri fra Nordatlanten. Marstal.sk Newfound/,andsskonnert moder passagerskibet "Lisu
tania" i Nordatlanten. Det var i disse omgivel.se1; at "Skjalm Hvide"forliste. Maleri af 
Arne Skottenborg Frederiksen. Maleriet er på Marstal Sofartsmuseum. 

men med 15 Sømil udenfor Indsej
lingen ri! Balrimore Bay, og fik vi 
samtidig Lods ved Cap H enry den 
22. om Aftenen Kl. 9, men her paa 
Floden har vi haft meget daarligr Vejr. 
Regn og Storm og kneb der for 
"Skjalm H vide" ar holde "Maria" 
Stangen, men der gik dog. Vi ankom 
her ved Quaranrinen 10 min. fø r 
ham, saa du kan deraf se min Ven, at 
det har knebet, men "Skjalm H vide" 
har klarer sig bedre med "Maria" end 
jeg havde turdet haabe" . 

Så skriver Jens Rasmussen Hinrze 
sir sidste brev til sin kære fætter i Sva
neke. Brevet er daterer den 6. novem
ber 1872: "Jeg har i Dag faaer min 
Last i al r 7725 Bushel Majs'', hvilket 
svarer til 901 1/3 Quarrer Hvede, sva
rende ri! god t 196 tons. Al tså 12 tons 
overlast. D a majs stuver 1.27 kubik
meter pr. ton og "Skjalm Hvide" rum
mer 402 kubikmeter har den frie over
flade beløbet sig til 153 kubikmeter. 
Uden er langskibs kornskot gennem 
lastrumm et er denne ladning fa.retru
ende, da den ler forskubber sig ved 
slingerage. Om "Skjalm Hvide" havde 
kornskot, ved vi ikke. At han har haft 
ladningen i løs vægt, ved vi, da H inrze 
videre i brevet skriver: "Jeg fik hele 
m in Last ind paa 3 1/4 Time; de har 

14 Jul på Bornholm 

faaet bygger en ny Elevator, hvorved 
de kan las re 200 danske T ønder i er 
Minut. Der lyder næsten utroligt, 
men jeg har selv prøver der i Dag. I 
gaar var her Præsidentvalg. Grant blev 
valgt igen, iøvrigt er den væsentligs te 
Nyhed her, at meste enhver Hest i 
Baltimore er syg, da 560 Sporvogne, 

Dokument, der beviser "Svanen"s overlastning. 

som ellers daglig er i Gang har staaer 
stille i 5 Dage og kommer næppe i 
gang her der første. Man ser nu 
Hundredevis af Vogne som trækkes af 
en 8 a 16 Negre; især Forretningsfolk 
lider meget store Tab. H aabende Gud 
skænke mig en hurtig og lykl<elig Rej
se hilses hele Familien og især hilses 
Du fra D in Fætter. J R Hinrze". 

Nu er der brug for Gud igen!! Vin
ter i Nordatlanten med et hårdt lastet 
,,lille" skib er ingen spøg. 

Fra konsul Mogens Smidts indbe
retning til toldvæsenet læser vi: "at 
der siden den 9. november f Aar 
(1872) da foranførte Skib, ført af 
Kapcaj n J. R. Hinrze, forlod Cap 
H enry efter at være afgaaet fra Balti
more i Amerika Dagen forud - aldeles 
intet er høre eller spurgt fra dette Skib 
eller sammes Fører, og maa derfor an
tages være forulykket totalt - gaaet 
under med Mand og Mus". 

H vad skete der? Den 13 . november 
1872 blev Ø stersøen ramt af en 
stormflod, der ødelagde bl.a. Svaneke 
havn. Måske var det fo rløberen for 
denne storm, "Skjalm H vide" løb in d 
i fire dage før. Vi husker, at "Skjalm 
H vide" i efteråret 1870 fik hele sin 
agterkahyt fyldt med vand fra en 
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A Last- og tralastmarktr 
for maskindrevet fartØi 

I Dækslinie, fribordsdæk 
2 Fribordsmærke, pllm

sollmærke. Bogstaverne 

3 Lastmærke, som angi
ver, hvor dybt skibet 
ml lastes afhænaia af, 
hvilke farvande der 
skal besejles 

4 Trælastmærke. Skibe 
med trælast m~ lastes 
noget dybere. Bogsta· 
verne har samme be· 
tydning som i fig. 3, 
idet der sættes et L 
(trælast) foran. 

B Lastmærke for sejlskibe 
I Dækslinie, fribordsdæk 
2 Fribordsmærke. Den 

vandrette linie anaiver 
sommerlastvandlinien. 

C Amningsmarker p4 
stavnene 
Dybgangen afmærkes i 
engelske fod med ro
mertal eller i centimeter 
med arabiske tal. Teg
ningen viser afmærk
ning i fod, idet hvert 
ciffer afsættes en halv 
fod højere, så at cifre· 
nes underkant viser den 
givne dybgang. I viser 
dybgang 20 fod, 2 vi
ser 20 fod og 6 tom· 
mer. 

angiver den Idassende 
myndighed, her Lloyd's 
Register. Overkanten 
af den vandrette streg, 
som skærer cirklen, 
skal ligge i diameteren 
og i samme højde som 
linien S i fig. 3. 

Bogstaverne betyder: 
TF Tropisk {ferskvand) 
SF Sommer (ferskvand) 
T Tropisk (saltvand) 

3 Lastmærke, hvor F be· 
tyder ferskvand og 
WNA vinter i Nord
atlanten 

S Sommer (saltvand) 
W Vinter (saltvand) 
WNA Vinter (Nord· 

atlanten) 

FRIBORDSMÆRKER 

LTP 

A ' 

LT 
UP 

LI 

LW 

LWNA 

B 
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Lasteliniemærke1: Tegning af Fribords- og Amningsmærke1: 

medløbende sø. Dengang var skibet 
let lastet med en ladning frugt og 
kunne bære en bordfyldning, og som 
kaptajn Hintze skrev: "Vi fik ikke 
Tanke af Sø over". Nu var skibet ned
lastet (= overlaster) og en sådan bord
.fyldning agrerfra, som måske efterføl
ges af Aere, er katastrofal. Vi f°ar der 
aldrig at vide. 

Jens Rasmussen Hintze ejede en 
fjerdepart i skibet, så hans hustru Ca
thrine Margrethe fik udbetale 5.000 
rigsdaler. Der var ingen gæld i skibet, 
som havde tjent sig hjem på de fire år, 
den fik lov at leve. 

I 1875 opførte Cathrine (Trine) 

Note l) Er syscem af streger maler midt

sk ibs på skibssiden således, ae overkanten 
af en streg angiver den dybest cilladte ned
lascning i er for stregen gældende område: 

F.eks. VNA: Vincersejlads i der nordlige 
A dancerhav. 

Hinrze et 6 fags hus, der nuværende 
Vestergade 29, Svaneke, men Jens fik 
hun ikke hjem og lille Johan på 3 år 
blev faderløs. Mogens Smidt påtog 
sig ansvaret som værge for drengen. 

Til minde om Jens Rasmussen 
Hintze blev rederiets næste skib op
kaldt efter ham. Skonnerrbriggen 
"Jens Hinrze" (1873) Bruttotonnage: 
196.81, Nettotonnage: 187.20. Ski
bet blev bygget i Rønne af skibsbyg
mester G. N. Sandorff i 1873. 

Jens Rasmussen Hinrze var langt 
fra alene om at sejle på denne måde. 
For eks. skriver Jens R. Hintze i er 
brev fra St. Petersborg dat. 26. maj 
1870: "Edouard Suenson" fik sin Last 
i Mandags. Efter Kaptajn H ansens 
Udsagn havde hun lastet 1 55~ Tons 
og laa 10 Fod For og Agter". "Edou
ard Suenson" havde en lasteevne 
(dødvægt) på 108 tons. Altså 47Y2 
tons overlaster. 

Endnu et skib skulle Mogens Smidt 
miste, nemlig skonnerten "Christian 
Smidt" (opkaldt efter hans broder 
Christian, som var død i 1869). Ski
bet var på rejse fra Newcastle, U. K. 
til Svaneke med kul. Skibet afsej lede 
fra N ewcasde den 8. oktober 1875 og 
gik ned i Nordsøen. Om hun var 
overlaster, ved vi ikke. 

Andre skibe overlastede også 

I 1869 sejlede det i 1858 i Svaneke 
byggede barkskib "Svanen" en lad
ning kul og koks fra Sunderland i 
England til Rio de Janeiro i Brasilien. 
Skibets lasteevne var 135 commerce
læster svarende til 351 tons. Skibet 
udlossede imidlertid 21 Keel svaren
de til 452 tons i Rio de Janeiro - altså 
en overlast på 101 tons. 

Med på rejsen var Peter F. Heerings 
(rederen) svigersøn søløjtnant Adolph 
Muller, som var lidt syg i sindet, og 
man mente, at en sørejse ville gøre 
ham godt. H ans observationer vedrø
rende skibets overlastning kommer 
frem i et brev som skibets kaptajn C. 
W Ebsen sender fra Rio de Janeiro 
den 20. november 1869 ti l Peter N . 
Heering (rederens søn). 

Adolph Mi.il ler var klar over over
lastningen allerede i Sunderland og 
efter fire dage i søen forlangte han, at 
blive sat i land på kysten af England. 
Kaptajn Ebsen skriver: "Da vi kom til 
Kysten af Portugal blev Vejret meget 
urolige; der kom noget mere Vand 
paa Dækket. Lieurenant M. spurgte 
gjentagne Gange Styrmændene om 
ikke Skibet var læk, om det ikke var 
for dybt lastet, og om jeg ogsaa havde 
indført i Journalen den sande Dyb-
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gaaende o.s.v. Han udviste i det hele 
endeel Frygtsomhed . En Aften kom 
han hen til mig og forlangte, at jeg 
skulde sætte ham i Land paa Madeira 
for Skibet var synkelastet. Jeg svan e, 
at Skibet var dyblastet, men ikke syn
kelastet. At det Rere Gange havde væ
ret dybere med Kul, Caffe og Salt, og 
ar jeg vilde indesraa for hans Liv med 
mit eger". Efter en heldig rejse ankom 
"SVANEN" til Rio de Janeiro og her
fra tog Muller tilbage til Europa med 
postdamper, hvad der jo ikke havde 
været meningen, da han gik til søs med 
"Svanen". Efter hjemkomsten blev 
han indlagt på Sc. H ans Hospital. 

Om lasteliniemærkerne 

I 1875 træder den mand ind på sce
nen, som skulle redde mange sømænd 
fra druknedøden og lidelser under 
sejladserne. Der var en engelsk politi
ker ved navn Samuel Plimsoll (1825-
98). Han blev medlem af der engelske 
underhus fra 1868-80. 

Samuel Plimsoll var en temmelig 
ubetydelig kulkøbmand og han må 
have set kulskibene forlade de engel
ske havne med dækker under vand og 
siden hørt om de mange forlis. H ans 
lidenskab var søfolkenes lidelser i, 
hvad han kaldte ,,ligkisteskibe", usø
dygrige eller overlastede skibe sendt 
ril søs af skruppelløse ejere og kraftigt 
forsikrede. Han skrev en bog om der, 
og der lykkedes ham at ra nedsat en 
kongelig kommission, og et lovfor
slag blev præsenteret for at bringe 
skibsrederne under kontrol, men før 
loven blev vedtager annoncerede Dis
raeli, som da var premierminister, ar 
regeringen havde beslurrer ar opgive 
den. D erved misted e Plimsoll sir tem
perament i Underhuset og kaldte 
medlemmerne for skurke og knyttede 
sin næve i ansigter på formanden, og 
ved denne skandaløse gestus gjorde 
han mere for sømændene end han 
kunne have gjort med en livslang tål
modig argumentation. Han måtte 
undskylde, men den opstandelse han 
havde forårsager bragte offemlighe
den over på hans side. Lovforslaget 
blev genoptager og i 1876 blev loven 

16 Jul på Bornholm 

Storegade 2, Svaneke kaldet "Kobmandsgaarden". Opført af Christian Mossin Smidt i 
1857. Han boede her med sin hustru Oliva Marie (fedt Blem) til sin dod i 1868. 
Derefter boede hans broder Mogens Smidt og hustru Oliva (fadt Fuglsang) her .fra 1870 
til 1911. Derefter hans søn konsul Christian Mossin Smidt og hustru Astrid .fra 1911 til 
1936, hvor Fridolf Christensen købte huset. Foto: Valdemar Myhre, Svaneke. 

vedtaget. Den gav magr til Board of 
Trade (Søfartsstyrelsen) ri! at kontrol
lere skibe og erklære dem usødygrige, 
og til ar udstyre dem med lasrelinie
mærker, som lige siden har været 
kendt som Plimsollmærker. 

Reglerne blev hurtigt indført i an
dre lande. Samuel Plimsolls initiativ 
gjorde, ar antallet af forliste skibe 
faldt drastisk i de kommende år. 

"Jens Hinrze" lastede ca. 70 tons 
mere end "Skjalm H vide" og klarede 
stormvejr i Nordatlanten. Hun afgik 
fra Balrimore i november 1874 (lige
som "Skjalm H vide" to år før) med 
en last harpiks i tønder. Matros Th. 
Folkmann fra Rønne skriver i Rønne 
Søfarts Historie: "På Rejsen mødre vi 
meget haardr Vejr med Havet i væl
digt Oprør og havde mange haarde 
Dravater med Brådsøer så høje og 
stejle, ar vi tvivlede om, ar vor lille ha
arddasrede Skonnert vilde klare At
lanterhavet." 

"Jens Hinrze" undgik forlis. Hun 
blev solgt til København i 1888 og 
omdøbtes til "Warerwirch". I 1897 
blev hun solgt til Sverige og fik navnet 

"Ski:ildmi:in". I 1908 blev hun solgt ri! 
Danmark for 1100 kroner til ophug
ning. I er brev fra er familiemedlem 
står, ar Mogens Smidt havde tårer i øj
nene, da han a.Reverede skøder ved 
salget af "Jens Hinrze". Måske har 
han tænkt på sin fætter Jens Rasmus
sen Hinrze, der skrev hjem: "Det er ej 
med stor Lyst, jeg gaar paa den Tur". 

Kilder: 
David Howarch: Sovereign OfThe Seas. 
Poul M. Sonne: 

Svaneke Handel - Søfarc - Skibsbygning. 
K. Thorsen: Rønne Søfarcs Hiscorie. 
Familien Smidc 's arkiv. 
Byforen ingen Svanekes Venners arkiv. 
Pecer N. H eerings familiebog. 

Bornholms Museum. 

Tak til: 
Soren Lindgaard, Svaneke for korrekturlæsning 
og billeder. 
Thomas Mogensen, Allerød for hjælp med 

forskning. 
Byforeningen Svanekes Venner 



BORNHOLMS 
M usikf es ti val i 40 år 

Bornholms Musikfestival er Danmarks ældste i sin art. 
Pastor Tage Rossel, Aaleirkeby, var en af stifterne og formand 1969-1981. 
Johs Nielsen, Pedersker, var formand 1982-1990. Mogens Rafn har været formand siden 1990. 

Af Mogens Rafn 

Berliner Streichquartett besogte Bornholms Musikfestival mange gange i 70'erne og 
80'erne. Her i 1984 med Toke Lund Christiansen. BMs biL!edsamLing. 

D en 14 . januar 1969 meddelte et par 
præster og et par skolelærere i Born
h olms T idende, at man ville starte en 
m usikfestival på Bornholm for at ffi 
koncerter af høj kvalitet ti l øen af 
h ensyn til turisterne og til os selv. 
Præsterne var Tage Rossel, Åkirkeby, 

ogJørgen Fabricius, Rønne. Skolelæ
rerne var Jens Juul N ielsen, Rønne 
Privatskole, Niels Mogensen, Rønne, 

samt rektor Bjørn H enriksen, Rønne 
Statsskole. Desuden var maleren Poul 
Scolrze fra starten kraftigt involveret i 
planerne. 

Det erklærede formål med en mu
sikfestival på Bornholm var, at øens 
in dbyggere skulle have lejlighed til at 
s t ifte bekendtskab med musik af in
ternationalt format og have et kon
centilbud af en kvalitet, man ikke var 

forvænt med , og som slet ikke kunne 
ffis i vintersæsonen . Samtidig vil man 
støtte det bornholmske turisterhverv 
ved i lighed m ed udlandet at arrangere 
en festival, som direkte kunne inddra
ges i turistbrochurerne. Tidligere hav
de der været enkelte koncerter, men 

da de ikke blev annonceret nogen ste
der, var publikumstallet temmelig 
lavt. Festivalen lægger sig derimod fast 
på ganske bestemte dage inden for en 
fire ugers periode - selv i dag er kon

certdagene de samme - nemlig man
dag og torsdag. Egnede koncertloka
ler fandtes ikke på øen, men man 
mente, at kirkerne var akustisk glim
rende. Om økonomien blev det op

lyst, at man arbejdede med er budger 
på 20.000 kr. Kulturministerier havde 
lovet at bidrage med 5.000 kr. 

I de følgende år frem til i dag har 
festivalen arrangeret 495 koncerter. 
Vi kender kun rilhørerantallet fra 
1982 til 1987. I de år overværede 
69.803 personer koncerterne, så er 
kvalificeret gæt vil være, at ca. 100. 000 
tilhørere gennem årene har filet en 
god musikalsk oplevelse i Bornholms 
Musikfestival. 

D en begrænsede økonomi var nok 
årsag til, at man de første mange år 
havde forholdsvis mange fremragen
de ensembler fra østlandene, der på 
det tidspunkt langsomt var i gang 
med at åbne op for tilladelser til, ar 
musikere kunne give koncerter i de 
vestlige lande. Det gjald t f.eks. Prager 
Kammerstudio, Novak Kvartetten, 
Berliner Streichquarrett og ikke 
mindst Janacek Kammerorkester. 
Men i programmerne optrådte også 
tidens bedste danske musikere, f.eks. 
D en danske Kvartet, Den danske 
Blæserkvintet, og i 1972 for første 
gang den da 13-årige M ichala Sam
bleben (senere Petri), og året efter 
pianisten Elisabeth Westenholz. 

En af koncerterne i 1975 kom til at 
danne skole. D et var en koncert, hvor 
man præsenterede musik af Ib Nør
holm , den tids mest hotte navn inden 
for dansk musiks avantgarde. De 
medvirkende ved denne koncert var 
Edith Guillaume, Elisabeth Westen
holz, Ingolf Olsen og H enrik Svitzer. 
M an præsenterede komponisten (el

ler han præsenterede sig selv), lod 
ham fastsætte programmet, som helt 
eller delvis kunne bestå af hans egen 
musik, og så var det i øvrigt ham, der 

Jul på Bornholm 17 



bestemte, hvem der skulle medvirke. 
Det er, hvad vi kalder komponistafce
ner, andre kalder det portrætkoncer
ter. Gennem årene er en lang række 
komponister blevet præsenceret på 
denne måde. Uden at prale kan man 
vel sige, at alle betydelige danske 
komponister har været en tur på 
Bornholm for ae blive præsenteret for 
det lokale publikum. D e har oven i 
købet været glade for dec. Kongeræk
ken ser således ud: 

Komponistaftener: 

Ib Nørholm 1975 
Gunnar Berg 1978 
Yngve Jan Trede 1979 
Axel Borup-Jørgensen 1980 
Herman D. Koppel 1981 
Pelle Gudmundsen-Holmgreen 1982 
Leif Thyboe 1983 
Per Nørgård 1987 
Vagn Holmboe 1988 
Poul Ruders 1989 
Robert Simpson 1990 
Asger Lund Christiansen 1990 
Hans Abrahamsen 1991 
Niels Viggo Benczon 1992 
Mindaugas Urbaitis 1993 
N iels Rosing-Schow 1994 
Arne Nordheim 1995 
Tage Nielsen 1997 
Bene Sørensen 1998 
Karl Aage Rasmussen 1999 

I mange år afholdes en koncert i forbindelse med Bornholms Musikfestivals Venners gene
ralforsamling. I 1988 var det med "Festivalkoret'; et til lejligheden sammensat kor bestå
ende af sangere .fra de bornholmske ko1: Her Ronne Statsskoles festsal. BMs billedsamling. 

Anders Nordentoft 
Mogens Christensen 
Bent Lorenczen 
H ans-Henrik Nordstrøm 
Andy Pape 
Thomas Agerfeldc Olesen 
Peter Bruun 
Svend H vidtfelc Nielsen 
Karsten Fundal 
Anders Brødsgaard 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

I 1978 kunne man afholde den 10. 
musikfestival. Det skete med en vis 
stil. Programmet indledtes med en 
hilsen fra kulturminister Niels Mat
th iasen, og samtidig kunne man smit 
bekendtgøre: 

"Det har, i de år Bornholms Musik
festival har eksisteret, været et savn 
ikke at have et flygel til råd ighed. 
Decce savn er nu afhj ulpet, idet vi, 
takket være tilskud fra kulcurminisce
riet, Carlsbergfondet og Sparekassen 
Bornholm samt et opsparet flygel
fo nd i 1977 har kun net købe et Stein
way D-21 1. Bornholms Musik-For
ening har ydet sit bidrag, idet for
eningens flygel er indgået i handelen. 
Vi takker alle, der har bidraget til op
fyldelsen af det længe nærede ønske 
og glæder os til at kunne udnytte det 
til gavn for dec bornholmske musik
liv." 

Kirsten Egelund ogjlojtenisten Henrik Svitze1: BMs billedsamling. 

Samme år fandt den an den kompo
nistaften sted. Det var med Gunnar 
Berg (1909-89), som har en særlig til
knytning cil Bornholm. H an var født 
i Schweiz og ville næste år være blevet 
100 år. Hans far, Sigvard Berg (1854-
1914), var ingeniør og ejede 1876-80 
ec stedbrud og granithuggeri ved Al-
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Programmet til festivalens fors te koncert i 1969. 

linge. Desuden var han ansat ved 
Hammerværket og medvirkede ved 
anlæggelsen af Sæne Havn i 1893. 

Gunnar Berg kom i 1948 på rekre
ationsophold hos stadsdyrlæge Veil
bæk i Rønne. Dette ophold sluttede 
l. maj. Samme dag spadserede han til 
Højskolen i Almindingen. Berg skri
ver i et brev: "D et var min agt at vaga
bondere i nogle dage "for at tage øen 
i nøjere eftersyn". Jeg nåede dog ikke 
længere end til Almindingen, hvor en 
af mine venner cand. jur. Jørgen 
Schou virker som højskolelærer. Un
d er mit besøg aftalte jeg med forstan-

deren hr. Lauridsen en koncert for 
eleverne. "Denne koncert fandt sted 
søndag den 9. maj på åbningsmødet 
for sommerkurser. Desuden holdt 
Berg foredrag på højskolen og gav en 
koncert i forbindelse med husmoder
dagen på højskolen 18. maj . Gunnar 
Berg fik således forlænger sit ophold 
på Bornholm med en måned. Han 
rejste fra øen 3. juni. Dagen før afrej
sen fra Bornholm blev det til endnu 
en koncert for eleverne. Gunnar Berg 
vendte senere flere gange tilbage til 
Bornholms Højskole. 

Tage Rossel lærte Gunnar Berg at 

Edith Guillaume og Musica Dania i 1988. BMs billedsamling. 

kende på Uldum Højskole, hvor Berg 
spi llede og fortalte om musik, især ny 
m usik. Det blev en øreåbner for Tage 
Rossel og indledningen til et mange
årigt venskab. I 2004 spillede Lon
don Music Phoenix Gunnar Bergs 
Pour clarinette et violon fra 1959 ved 
en koncert den 22. juli 2004 i Aa Kir
ke. D et var ment som en hyldest ti l 
festivalens medstifter Tage Rossel, der 
fejrede sin 85-års fødselsdag på selve 
dagen i sin "egen" kirke i Aakirkeby. 

1982 var et kriseår for festivalen . 
Formanden Tage Rossel var flyttet fra 
øen i 1981. Bestyrelsen var splittet og 
gik af. Økonomien var dårlig, og der 
var problemer med benyttelsen af kir
kerne som koncertsteder. I en presse
meddelelse meddelte bestyrelsen føl
gende: 

"Den siddende bestyrelse for Born
holms M usikfestival har i dag, 19. 
august 1982, været samlet til et m ø
de, for at drøfte en række problemer 
vedrørende afviklingen af den årlige 
bornholmske musikfestival i øens kir
ker. Efter grundige overvejelser har 
man i enighed måttet træffe den be
slutning at standse Bornholms Mu
sikfestival. Man må derfor betragte 
den nyligt afsluttede fest ival som den 
sidste med undertegnede som med
ansvarlige arrangører. Johs. Nielsen, 
der i ca. to år har været Bornholms 
Musikfestivals formand, har allerede 
for nogle dage siden trukket sig tilba
ge og med øjeblikkeligt varsel bedt sig 
fritager for formandshvervet. Offent
ligheden vil fra lang tids debatter vi
de, at Bornholms Musikfestival er 
blevet stillet over for voksende van
skeligheder. Når man derfor nu øn
sker at takke af, må det ikke opfattes 
som en spontant taget beslutning. Si
den 1969, da Bornholms Musikfesti
val begyndte, har der været vigtigt for 
initiativtagerne, at fest ivalen skulle 
være en ø-dækkende begivenhed. 
Man har ønsket at komme så tæt som 
muligt ud til mennesker i al le sogne 
med dette tilbud af koncerter, og det 
er giver, at såvel herboende som de 
mange udenlandske gæster har været 
meget glade fo r, at Bornholms Mu
sikfestivals koncerter har kunnet præ-
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Hattie Andersen og Flemming Berg medvirkede i 1985. BMs billedsamling. 

formidling mellem festivalen og kir
kerne. Formanden for kirkeudvalget 
bliver pastor Jørgen Hede Madsen, 
Rø. Kirkeudvalget er det vigtigste led 
i den nye organisation. Den nye orga
nisation lægger op til forhandling 
med menighedsråd, provst og andre, 
der har et ord at skulle have sagt i 
spørgsmålet om koncerter i kirkerne. 
Grundholdningen til formen for kon
certer i kirker er den samme i den nye 
bestyrelse som i den gamle. Men nu 
har man altså er organ, der vil kunne 
rydde eventuelle misforståelser af ve
jen. Er økonomi- og regnskabsudvalg 
varetager fra nu af alle økonomiske og 
regnskabsmæssige forhold i festivalen 
og i festivalens Venner. Formanden 
for dette udvalg bliver Calle AJexan
dersen med Johs. Nielsen som menigt 
medlem. De sidste brikker for sæson 
1983 er ved at falde på plads. Det be
tyder, at man snart har færdigfor
handlet med kunstnerne til næste års 
koncerter. Nu mangler man blot at 
finde kirker at spille i. Men festivalens 
nye ledelse er fuld af fortrøstning. 
Kirkernes døre i Klemensker, Ålcirke
by og Ø stermarie er åbne, og desuden 
har en række mindre kirker tilkende
givet en positiv holdning for at gå 
med til musik i kirken på betingelser, 
som Bornholms Musikfestival kan 
acceptere. 

ges af at finde sted i smukke og for
skelligartede kirker beliggende over 
hele øen. Den kendsgerning, at dette 
ikke mere kan lade sig gøre, og at også 
visse problemer i øjeblikket synes ulø
selige, er baggrunden for, at man må 
trække sig ud af dette arbejde. Skulle 
nogle have mod på at få genskabt det 
musikliv, vi her mister, vil vi følge det 
med stor interesse. Men der er vores 
opfattelse, at der så må andre menne
sker til end os, der nu afslutter arbej
det med Bornholms Musikfestival". 

Pressemeddelelsen var underskrevet 
af: 

Flemming Berg, Rønne 
Bent Mortensen, Rønne 
Poul Stoltze, O lsker 
Palle Guttmann, Klemensker 
Gunnar Sigersrrom, Rø 
Bodil Toftdal, Aakirkeby 

Festivalen srod altså til nedlæggelse. 
Men der skLJle kun gå en uge, så kun
ne Bornholms Tidende meddele: 

Bornholms Musikfestival fortsætter 
nu med en ny og mere moderne orga
nisation. For godt en uge siden med
delte den tidligere bestyrelse, ar festi
valen måtte standse. Initiativet til den 
nye organisation kommer fra støtte
institutionen Bornholms Musikfesti
vals Venner anføre af Johs N ielsen og 
de to tidligere bestyrelsesmedlemmer 
i festivalen, lærer Niels Mogensen og 
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kunstmaler Paul Stoltze. I en presse
meddelelse fortælles det, at den nye 
bestyrelse for Bornholms Musikfesti
val består af Calle Alexandersen, Jør
gen Hede M adsen, Niels Mogensen, 
Mogens Rafn og Johs Nielsen, der er 
formand for bestyrelsen. Retningslin
jerne for festivalens nye organisation 
bliver, at der tilstræbes principielt 
størst mulig decentralisering af opga
ver til selvstændigt virkende udvalg, 
der efter behov kan etablere grupper 
til at løse praktiske opgaver. De over
ordnede retningslinjer for arbejdet 
drøftes og vedtages i festivalens besty
relse. Et kirkeudvalg skal varetage al En del af festivalens vanskeligheder 

Kuhlaukvartetten var også en flittig gæst i festivalen. Her med vores kvartetlampe, der 
ikke, som man skulle tro, er konstrueret af Storm P. BMs billedsamling. 



havde baggrund i udbruddet af en 
sand religionskrig. 

Det stemte ikke sindene mildere i 
kirkelige kredse, at Johs Nielsen i en 
kronik i Berlinske Tidende 18. maj 
1982 benyttede sin ytringsfrihed til 
med henvisning ti l kommunalrefor
men at mene, at kirkens administra
tion burde samles i kommunalt regi, 
og kommunalbestyrelsen burde vælge 
menighedsrådsmedlemmerne for at 
komme fredsvalg og lukkethed i fol
kekirken til livs. Hensigten var at sik
re åbne kirker med plads til kunstne
riske aktiviteter. Synspunktet var i 
hver fald originalt. 

I de følgende år rasede krigen vide
re. Må man overhovedet have kon-

certer i kirken? I bekræftende fald 
skal det så være en del af en kirkelig 
handling med bøn, salmesang og vel
signelse? Må man tage entre? Kan an
dre end kirkernes organister arrange
re koncerter? Må der klappes i kirken? 
Kan man afholde koncerter i kirken, 
uden at de er en del af en kirkelig 
handling, men blot en koncert? Syns
punkterne var mangfoldige som de 
blev fremført i medierne. En af forta
lerne for, at koncerter skal være en del 
af en kirkelig handling, sagde 14/2-
85 i Bornholms Radio, at det væsent
lige er, at Jesus Kristus får lov til at 
blive i kirken. Og hvis hans ord, hvad 
enten det så er i form af en bøn el ler i 
form af en bibellæsning, ikke er til 

Janacek Kammerorkester medvirkede mange gange i 70 'erne og 80 'erne. 
BMs billedsamling. 

Gunnar Berg (1909-89). 

stede på den ene eller anden måde, så 
har man ikke noget at gøre i kirken. 
Så gør man kirken til en kræmmer
bod, og så skal de drives ud. Rene ord 
for pengene. Tempelskændere! 

Bølgerne gik altså højt. Mange be
tragtede Bornholms Musikfestival 
som en gøgeLU1ge, der søgte at trænge 
andre (organisterne) ud. Derfor blev 
den bekæmpet af øvrige arrangører, 
som f eks. i amtsmusikudvalget den 
9. november 1983, hvor man under 
behandlingen af en tilskudsansøgning 
fra Bornholms M usikfestival, mens 
festivalens medlemmer var sat uden 
for døren, fik vedtaget et princip om, 
at etablerede institutioner principielt 
ikke kunne fa tilskud. 

D er var i øvrigt for mange koncer
ter om sommeren. For at koordinere 
koncerterne i kirkerne dannede nogle 
af menighedsrådene Bornholmske 
Menighedsråds Musikudvalg. I fe
bruar eller marts ville dette udvalg 
meddele Bornholms Musikfestival på 
hvilke datoer og i hvilke kirker, der 
var planlagt koncert - og hvilken slags 
koncert, der var påtænkt. Derefter 
kunne Bornholms Musikfestival ud
fylde de huller, der måtte være, hvil
ket måske kunne indebære, at festiva
len måtte indskrænke antallet af kon
certer lidt. 
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Bent Lorentzen og pianisten Erik Kaltoft under komponistaften i 2002 på Bornholms 
Kunstmuseum. 

Man lugter krudtrøgen 

I endnu et forsøg på at koordinere 
koncerterne blev der i amtsregi med 
Jens Brandt for bordenden indledt 
forhandlinger, der var lige så vanske
lige som de mellemøstlige fredsfor
handlinger. Et konkret resultat var 
dog en samarbejdsaftale mellem 
Bornholms Musikfestival og Rønne 
Musikfestival. 

Samarbejder indebærer, ar man bi
står hinanden med råd og vej led ning 
om den praktiske rilrenelægning og 
gennemførelse af koncerterne, samt 
at man kan indgå samarbejde om af
holdelse af fælles koncerter. Born
holms Musikfestivals koncerter fi n
der sted på mandage og torsdage i pe
rioden medio juli til medio august. 
Rønne M usikfestivals koncerter· fin
der sted i Rønne på onsdage og fre
dage i perioden ultimo juli til ultimo 
august. Afvigelser fra dette forhandles 
og aftales mellem parterne. 

Samarbejdsaftalen gjaldt fra sæso
nen 1986 og har virker upåklageligt 
siden. 

Men der blev også rid ti l at arran
gere koncerter. Man kunne f.eks. hø
re Inga Nielsen ved to koncerter i 
1982 og en koncert i 1987, hvor også 
hendes mand Robert H ale medvirke
de. Man husker en uforglemmelig 
duer fra Haydns Skabelsen, Holde 
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Gattin! I 1986 kunne man høre 
Drottningholm Barockensemble med 
Anne Sofie von Otter som solist. Hun 
san g bl.a. Telemanns Kanariefugle
kantate. 

En af Berliner Srreichquartetts kon-

Michael Lind .fa 
Klemensker er en 
af verdens bedste 

tubaiste1: 
Til daglig spiller 

han i Stockholms 
Phifharmoniske 

Orkestef: Han har 
flere gange med

virket i festivalen. 
BMs billedsamling. 

cerrer i 1984 endte i en karascrofe. 
Ved prøven om formiddagen i Øsrer
marie kirke følte musikerne, der var 
placeret i centrum af der korsformede 
kirkerum, sig generet af døbefonten, 
som stod samme sted. Man fo rsøgte 
ubetænksomt at flyrre den lidt med 
der resultat, at den runge font, der var 
anbragt på en noget mørner, muret 
sokkel, brød sammen og gik i mange 
stykker. Vild panik. En af musikerne 
ville straks rejse hjem, en ville skrifte. 
Man fik med besvær beroliget musi
kerne, og ved aftenens koncert var 
fonten sar nødtørftigt sammen, og en 
del bestyrelsesmedlemmer agerede 
støtte og forhindrede samtidig, at no
gen kom den for nær! 

Efterfølgende havde repræsentanter 
for festivalen er møde med menig
hedsrådet, der til gengæld bevarede 
roen. Festivalen havde ingen forsik
ring, men man overrakte en check på 
6.000 kr. som et første bidrag til den 
indsamling, man formodede vi lle bli
ve startet for at ra fonten restaureret. 
Det viste sig senere, at Nationalmu-



seet restaurerede fonten uden om
kostninger for menighedsrådet, hvor
for de søde mennesker nogle år senere 
returnerede pengene med renter! Fe
stivalen arrangerede derefter en kon
cert med den svenske trompetist Bo 
Nielsson, Elisabeth Westenholz på 
orgel og Bornholmske Musikamatø
rers Kor i forbindelse med fejringen 
af ki rkens 100 års jubilæum 18. okto
ber 1991. 

Under en koncert i Øsrermarie kir
ke i 1984 - muligvis den omtalte ka
tastrofale - kom en nordmand hen og 
præsenterede sig med ordene: "Jeg er 
Kjell Bækkelund". Der blev begyn
delsen til et spændende samarbejde 
med den verdensberømte norske pia
nist. Året efrer spillede han sammen 
med Kontrakvartetten, i 1987 spille
de han sonater sammen med cellisten 
Erling Bløndal Bengtsson og i 1992 
igen i Aa kirke med Kontrakvartet
een. Det var ved den lejlighed, at han 
sendte kirkens organist Kurt H en
ning Pedersen ud i byen med besked 
p å ae finde den dame, der ledsagede 
h am. Kure Henning spurgte lidt for
sigtigt, hvordan hun så ud, og fik 
brysk svaret: "Hun er norsk, hun bær 
Norge i sitt hjerte!" Med den beskri-

velse var det jo ingen sag for Kun 
Henning at finde hende. 

Kjell Bækkelund var er nyttigt be
kendtskab for Bornholm. H an spille
de også et par gange på Svanekegår
den, og når han sådan rejste rundt, 
skrev han hjem til Verdens Gang og 
andre norske dagblade om, hvad han 
oplevede. En begejstrer omtale af 
1985-programmet slutter: "Born
holm er ikke bare et skjønt sted for 
tilrejsende. Bornholm er også bli tt et 
sted, hvor de besre musikalske præ
stasjoner formidles." 

I 1991 spillede cembalisten Yngve 
Jan Trede værker af Bach i Rø kirke. 
Yngve Jan Trede var også komponist 
og professor ved konservatoriet i Kø
benhavn, så Bach var i gode hænder. 
D et blev den første af en lang række 
tilsvarende koncerter i Rø kirke, hvor 
han hvert år kunne samle en lille me
nighed af særligt interesserede. Des
værre fik det en brat ende i 2004, 
hvor koncerten måtte aflyses, efrer at 
hans kone havde været ude for et al
vorl igt ulykkestilfælde. 

En anden koncertserie blev sat i 
gang i 2004, hvor pianisten Anne 
Øland begyndte at spille samtlige Be
ethovens 32 klaversonater. I 1996 

Michala Petri debute
rede i J 969 og spillede 
Jorste gang i festivalen 
i J 972. Da hed hun 
Michala Sambleben. 
Bi/Ledet her er fin 
1989 i Ronne Kirke. 

,.. BMs billedsamling. 

havde Københavns Klavertrio ved 3 
koncerter i træk spillet alle Beetho
vens klaverrrioer. 

I 1995 fandt endnu en katastrofe 
sted i Østermarie kirke. Denne gang 
var det dog ikke døbefonten, det gik 
ud over. Cellisten Gert von Biilow 
spillede barokmusik sammen med 
Klaus Andersen på hammerklaver. 
Kirken var stopfuld. Første værk var 
en sonate af hollænderen Pieter Hel
lendaal . Den begynder med nogle 
kraftfulde akkorder, og pludselig lød 
det et højt brag. Gen von Biilows ba
rokcello var nærmest eksploderet, og 
han sad med stumperne i hånden! 
H os arrangørerne bredte panikken 
sig. H vad nu? Folk måtte jo have pen
gene tilbage, og de fleste kontanter 
befandt sig i turistbureauerne. Men 
efter at have sundet sig et øjeblik er
klærede cellisten, at det godt nok var 
den eneste cello, han havde med her, 
men han havde en moderne cello i 
Allinge, og den ville han nu hente. 
Imens ville Klaus Andersen fortælle 
om hammerklaveret! Gert von Bi.i
low, der er professor i Rostock, star
tede sin bil, og Klaus Andersen beret
tede om hammerklaverets hemmelig
heder. Efter en lidt udvidet pause var 
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Gert von Bi.ilow tilbage, og koncerten 
kunne starte forfra. Efterfølgende vi
ste det sig, at barokcelloen kunne re
pareres. D et, der skete, var, at en læ
derrem, som holdt celloens dele sam
men, var sprængt. 

Gert von Bi.ilow havde i øvrigt i 
2000 en mindeværdig koncert på 
Svanekegården, hvor han spillede alle 
Bachs seks solosuiter på en koncert! 
Der startede kl. 17, hvor han spillede 
ro suiter. Så var der en lang pause, 
hvor tilhørerne kunne drikke kaffe og 
spadsere lidt rundt i byen. Så fik vi 
endnu to suiter. Igen en lang pause 
med tilhørende buffet og mulighed 
for at strække benene. Derefter de to 
sidste suiter. Det hele blev optager af 
radioen, og der var fuldt hus. 

I 2002 begyndte et meget givende 
samarbejde med Tim Frederiksen, 
som er prorektor og professor i kam
mermusik og bratschspil ved konser
vatoriet i København. I forvejen hav
de vi haft et uformelt samarbejde med 
hans far, Knud Frederiksen, der man
ge gange som bratschist i Den danske 
Kvaner har medvirket i Bornholms 
Musikfesrival. Samarbejdet foregik på 
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den måde, at Knud Frederiksen som
me rider ringede og efter en hyggelig 
snak sagde: "Tim siger, ar ... er go
de." D et var som regel nok til et enga
gement i Bornholms Musikfestival. 
Tim Frederiksen selv havde mange 
gange spille t i festivalen i forskellige 
sammenhænge. 

Samarbejder m ed Tim Frederiksen 
begyndte m ed en workshop på Sva
nekegården to danske og en finsk 
strygekvartet: Paizokvartetten, Kro
gerkvartetten og Arkadiakvartetten , 
der havde der tilfælles, at de var unge 
og talentfulde. D e blev i åbne prøver 
instrueret i kunsten ar spille Haydn. 
Året efter flyttede projekter til Kunst
museet, hvor Trio con Brio, Jalina
Trio og Trio Ondine blev instrueret i 
åbne prøver med efterfølgende kon
cert. I de følgende år kom turen til 
D en unge d anske Strygekvartet, Trio 
D ania, Trio Ismena m.fl" hvoraf nog
le var så nye, at ensemblet endnu ikke 
havde noget navn. Decte san1arbejde 
har berydet, at unge talenter dukker 
op i Bornholms Musikfestival endnu 
inden de er blevet kendt rundt om
kring. De h ar som regel lige nået ar 

-l Elisabeth Westenholz (tv) , 
, Ina og Tage Rosset (bagest) 

og den amerikamke 
trompetist Eduard Tarr 
i doren til præstegården i 
sommeren 1974. 

spille i Natmandsforeningen, som 
Tim Frederiksen i øvrigt er formand 
for. 

Vi har altid lagt vægr på at give en 
grundig orientering om koncerternes 
indhold og musikerne. Programhef
tet er designet af Poul Stoltze og har 
principielt haft den udformning si
den år 2 (1970). Desuden har vi si
den 1996 haft en hjemmeside (www. 
bornholms-musikfestival.dk). Efter
hånden som koncertplanen og pro
grammerne fo r de enkelte koncerter 
foreligger, lægges de ud på festivalens 
hjemmeside sammen med noter om 
værkerne og de medvirkende. 

Bornholms Musikfestivals Venner 
er fortsat et meget vigtigt aktiv for fe
stivalen. Foreningen er først og frem
mest udtryk for en moralsk støtte til 
festivalen, men da også en vigtig øko
nomisk støtte gennem kontingentbe
talingen. Men man f°ar da også noget 
for kontingentet. For kontingen tet 
modtager man i januar koncertpla
nen for Bornholms Musikfestivals 
kommende sæson. Når det endelige 
program foreligger før 1. juni, bliver 
det tilsendt medlemmerne. Medlem-



merne har desuden gratis adgang til 
afslurningskoncerren. Alt i alt får man 
d a noget for sir kontingent. Og så 
støtter man ikke ar forglemme festi
valen. 

Bag festivalen står en mangfoldig 
og broget kreds af mennesker i og 
uden for bestyrelserne. Bornholms 
Musikfestival har en organisations
plan, der giver oversigt over hvem og 
hvad. Den ligner til forveksling pla
n en for organisationen i en større 
koncern. 

Der er i sig selv usædvanligt, ar en 
festival overlever i så mange år, og 
man kan spørge sig selv om årsagen. 
Jeg kender ikke svaret, men der er 
formentlig flere forhold, der gør sig 
gældende. Der har gennem årene væ
ret kriser, også ,,livstruende", både 
økonomiske og mere eksistentielle, 
festivalen er ikke elsker overalt, men 
der er hver gang lykkedes at overvin
de kriserne. Jeg kan i hvert fald pege 
på tre væsentlige faktorer: 

Der er lykkedes ar fastholde en høj 
kvalitet i festivalen. 

Der er vilje til at støtte festivalen 
økonomisk, især lokalt. 

Der er mennesker, der bakker festi
valen op ved at arbejde med ved gen
n emførelsen, ved at være medlem af 
Bornholms Musik.festivals Venner el-

Zapolski-kvartetten og pianisten Tanja Zapolski medvirkede i 1999 ved en komponistaf 
ten med Karl Aage Rasmussen. Det var Tanjas 18-års fodselsdag og efter koncerten fik hun 
faderens gave, en ny komposition. Tanjas kommentar: ,,Ah nej, i!?ke nu igen!" 

ler ved simpelthen ar komme til kon
certerne. 

Ar drive en fes tival som Bornholms 
Musikfestival er en lidt særpræget be
skæftigelse. En ikke uvæsentlig forud
sætning er, at man skal være lidt sær 
og lide af en uhelbredelig trang til at 

høre mærkelig musik. O g så skal man 
være immun over for den almene op
fattelse af, ar man er "finkul turel" - er 
af ridens værste skældsord. Born
holms Musikfestival er en festival for 
kammermusik, der som bekendt ikke 
er en del af ridens trend, og derfor be
tragtes som lidt mærkelig. Ikke alle 
synes, at den elektriske guitar med til
hørende forstærkeranlæg er Guds ga
ve til menneskeheden. Alligevel er der 
en minori tet i samfundet, der holder 
af kammermusik, og som lader sig 
fange ind og opsluge af denne musik. 
Det er forunderlige at opleve publi
kums koncentration under koncer
terne. Der lyttes intenst. Og der er 
endda ingen servering. 

Elisabeth Westenhofz og den franske violinist Gerard Poufet ved koncert i 1989. 
BMs billedsamling. 

Meget vand er løber i stranden si
den festivalens start i 1969, men dens 
væsentlige formål og hele eksistensbe
rettigelse er stadig at bringe koncerter 
af høj kvalitet og internationale for
mat til øen om sommeren. I dag er 
Bornholm til fældigvis hjemsted for 
Danmarks ældste m usikfestival, og 
den agter vi trods alle vanskeligheder 
at videreføre, sådan som grundlæg
gerne ville der. 
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Baltisk Bro -
naboer på verdens vippe 

Den 20. februar 2010 er det 20 år siden, foreningen Baltisk Bro i 1990 blev stiftet på 
Centralbiblioteket i Rønne. Foreningen søgte at bJ1gge bro over den afgrund, som 50 års 
opdeling af Europa i ost og vest havde skabt mellem mennesker i Baltikum og på Bornholm. 
Journalist jens Stubkjær var blandt initiativtagerne til Baltisk Bro. Her fortæller han om, 
hvordan Baltisk Bro blev til. 

Af jens Stubkjær 

Utrolige, at "fortiden" i den grad kan 
blive historie i løbet af bare 10-20 år! 
Gennem foreningen Baltisk Bro mær
kede vi ec pust af historiens vingesus, 
da vi i 1989-90 knyttede de første 
kontakter til folk på Saaremaa/Øsel, 
vores estiske naboø. 

Dee var som om både vi på Born
holm og esterne på Saaremaa var me
get tæt på midten af den store ver
denspolitiske "vippe", som i årtier 
havde udgjort magebalancen mellem 
øst og vest. Men der var en scor for
skel: Deres lands selvstændighed og 
deres kulturs eksistens var på spil i de 
måneder. 

Ved mic første besøg på Saaremaa i 
september 1989 med Next Stop Sov
jet, mødte vi mængder af sovjetisk 
mili tær på vejene på øen. 

Russerne forlod som bekendt Born
holm igen, efter 11 måneders besæc
celse/befrielse, i april 1946. Born
holm havnede således lige akkurat på 
den vesclige side af "vippen". 

43 år efter, i 1989, var det sovjeti
ske militær foresat massive til seede på 
Saaremaa. Øen var blevet en såkaldt 

sovjetisk grænsezone med militær og 
vagter, ikke mindst langs kysten for at 
hindre flugtforsøg fra der store ,,fæng
sel". 

Men med præsident Gorbarjovs 
nye toner for styret i Sovjetunionen, 
Berlin-murens fald i november 1989 
og den baltiske "syngende revolution" 
i voldsom udvikling regnede sig et 
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stadig større håb for esterne. Vippen 
var kommet i bevægelse. 

Det havde esterne ventet på siden 
2. verdenskrig, og i februar 1989 
sendte de lokale politikere på Saare
maa ec brev cil Rønne Kommune, 
hvor man foreslog ae oprette ven
skabsforbindelser mellem hovedbyer

ne på de to øer. 

Øen nær midten 

For Bornholm kom de nye mulighe
der, der så småt tegnede sig mod øst, 
yderst belejligt. 

Begrænsninger for fiskeriet og sti
gende arbejdsløshed var med til ar be
rede Bornholm for den "baltiske bøl-

Den bornholmske 
fortrop (Pelle Carlo 
Nilsson, Saskia Gees 

Christensen og 
Peter Harteg) i 

Tallinn på vejen mod 
Saaremaa i maj 1989 
far at invitere esterne • 
til Baltitur Festival i 
sommeren 1989 på 

Bornholm. 
BMs billedsamling. 

ge", man beredvilligt lod skylle ind 
over øen de kommende år. 

Men det var en flok unge born
holmske gymnasieelever, der banede 
vejen for Baltisk Bro mellem Born

holm og Saaremaa. 
De gik med ungdomsbevægelsen 

Nexr Stop Sovjet - ti l kamp mod 
acomprøvesprængninger i Sovjetuni
onen. De unge fra forskellige steder i 
Danmark skulle tage kontakt til lo
kalområder i Sovjetunionen for ar 
udbrede protesterne mod atomprøve

sprængningerne. 
De bornholmske unge valgte uden 

røven øen Saaremaa, som i 1989 til
hørte "Sovjetrepublikken Escland". 
Men dermed fik de fat i en helt anden 



Da de unge bornholmere besogte Saaremaa med Next Stop-bevægelsen i september 1989, skabte opblodningen i Sovjetsystemet mulighed 
far at de unge kunne besoge een af de grænsevagtstatione1; der endnu lå ved den estiske kyst med korte me1lemrum og var bemandet med 
unge Sovjet-soldate1: De forhindrede estere og andre Sovjet-borgere i at sejle ud fi-a kysten til friheden i Vesten. 

og langt større lokal "protestbevægel
se", der handlede om ae genvinde Est
lands frihed fra den sovjetiske besæt
telsesmagt. 

Bal ti tur-festival 

Gymnasieeleverne nøjedes langt fra 
med at drage øst på for at demonstre
re. Forbindelserne til Saaremaa blev 
åbnet op med en musik- og kulturfe
stival med calstærkt besøg ( 66) fra 
Saaremaa til Rønne i juli 1989 - Bal
citur-festival. 

I dag kan det være svært at genkal
de sig, hvor banebrydende det var i 
maj 1989, da tre elever fra 2.g rejste 
via Leningrad til Saaremaa for at invi
tere esterne til festivalen på Born
holm. 

- Kore cid forinden var der en jour
nalist fra Politiken, der havde filet lov 
at komme ud på øen, men ellers hav-

de der ikke været nogen danskere på 
besøg siden 2. verdenskrig. Som vig
tig sovjetisk militærbase var det et luk
ket land, fortæller Peter H arceg, der 
var en af de tre unge fra gymnasiet. 

Som journalist ved Bornholms Ra
dio dækkede jeg de unges projekt. Al
lerede da gæsterne fra Estland ankom 
i juli 1989, og alle blev privat ind
kvarteret, mente Peter Harceg, at jeg 
kunne have en af dem boende hos 
mig. D et blev journalisten Ragna 
Malm fra Saaremaas svar på Born
holms Tidende. 

Et eventyr 

I de dage fik jeg - gennem Ragna 
Malm - min første personlige oplevel
se af, hvad det kunne have betydet, 
hvis ikke russerne havde forladt Born
holm i 1946 efter 2. verdenskrig. Som 
journalister havde vi mange tanker og 

ambitioner fælles, men vores arbejds
vilkår var forskellige som nac og dag. 
Censur og KGB's ånde i nakken var 
stadig hverdag for en journalist på Sa
aremaa i 1989. Og Ragna Malm så i 
1989 stadig frem til, at russerne skul
le forlade hendes ø. H er var en scor 
frihedstrang. Øen var mellem 1. og 2. 
verdenskrig en del af et uafhængige 
Estland. Og næsten ingen civile rus
sere var siden blevet bosat på øen -
modsat udviklingen på det estiske 
fastland. 

På den baggrund var det et eventyr 
uden lige for de estere, der på Born
holm i juli 1989 for første gang så et 
vestlige land. For de fleste var det før
ste gang i deres liv, ae de havde direkte 
kontakt cil mennesker fra den anden 
side af det dengang velkendte "jern
tæppe" mellem øse og vest. Og med 
Baltisk Bro blev de ikke blot "turi
ster", men gæster gennem en hel uge 
hele inde hos de bornholmske famili
er, hvor de som gæster sad med om
kting spisebordet. 

Til Estland 

Et par måneder efter Balcicur festival, 
i september 1989, rejste så en snes 

I september 1989 tog eleverfi-a Bornholms 
Gymnasium som nogle af de farste 
bornholmere til Saaremaa i Estland 
som en del af"Next Stop Sovjet" 
-bevægelsen, det ville protestere mod 
atomprovesprægninger i Sovjetunionen. 
Det blev starten på Baltisk Bro. 
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unge fra Bornholm til Saaremaa (og 
Moskva) som led i Next Srop Sovjet 
projektet. Jeg fulgte med for ar lave 
programmer om der til Bornholms 
Radio. 

Og jeg oplevede den fantas tiske 

modtagelse de unge bornholmere fik 
af deres estiske værter i hele ugen. 
Mange af værterne havde været på 
Bornholm. Den modtagelse de gav os 
var .. . ualmindelig hjertelig. Vi var 
nok cirka så velkomne, som man kan 
være, hvis ens værter har glædet sig i 
50 år til ar ra de gæster, de selv ønsker 

at få besøg af - og ikke nogle besætte
re, der pårvinger dem et fremm ed sy
stem, sprog og kultur. D et var natur
ligvis en oplevelse, der gjorde score 
indtryk på os alle. 

Sovjetrepublik 

Vi kom i de dage helt tæt ind på fami
lier, der dagligt mødre tomme hylder 

Ronne Kommune varfi·a starten positiv 
far at knytte bånd til .Kuressnare, 

"hovedstaden" på Saaremrta. I juni 1990 
var denne delegation afited: Fv. Henrik 

Vensild, leder af Bornholms Museum, 
ukendt, Ingrid Tilst, engelsHerer på 

Saaremaa og aktiv i samarbejdet med 
Bornholm, Henrik Espersen, 

direktorfar Espersen AJS, ukendt, Helge 
Clausen, sekretariatsleder i Ronne 

Kommune, Arne Hansen, borgmester i 
Ronne, Kaj Hansen, No1fo og 

Birte ]anum. BMs billedsamling. 
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og lange køer foran butikkerne. Kaf
fe, sæbe, benzin og meget andet var 
svære at fa fat i. Mange varer kunne 
kun fås "under disken". Forbudte bø
ger (f.eks. George Orwells Animal 
Farm, på dansk: Kammerat Napolo
en) blev købt diskret hos grønthand

leren (!) og pakket ind i brunt papir. 
Man hviskede per automatik, når 
man gik forbi KG Bs hus i byen. D et 
estiske flag var gemt nederst på kiste
bunden, for d er var kriminelt at be
sidde. Dee meste af kysten var afspær
ret, fiskerjolle r og havne ødelagt, i 
seedet var der vagttårne befolket af 
meget unge sovjetiske grænsetropper 
og deres schæferhunde. Vi var i sov

jetrepublikken Estland. Alt i alr noget 
af et chok for de Aeste af os, der kom 

Ved besogsrejserne til Saaremaa blev vi .fra 
Bornholm modtaget hjerteligt og det bedste 
fondet .frem .fra gemmerne, selvom der var 
mangel på alt muligt. Her har min estiske 
journalist-kollega, Ragna Malm, som min 
familie og jeg boede hos, inviteret os med 
ud til hendes forældre, der boede i en lille 
by på oens nordlige side 

direkte fra der bornholmske smørhul 
lige på den vestlige side af vippen. 

Forhåbningsfuld 

Da vi rejste fra Saaremaa for at slutte 
Next Stop Projektet af i Moskva til en 
stor rockkoncert sammen med unge 
fra andre dele af Danmark og Rus
land, forlod vi en nervøs, men for
håbningsfuld samling mennesker på 
Saaremaa, som vi følte, vi var kom

met ganske tæt på i løbet af kort tid. 
O g som vi med vores kontakter h av
de været med til at give ny t håb for 
fremtiden. 

Koncerten i Moskva foregik under 

en overvældende politi- og milirær
bevogcning, der gav mig ondt i maven 
ved tanken om , hvad denne provoka

tion kunne føre ril i en konfrontation 
mellem vestens unge og Sovjets unge 
- sidstnævnte i uniformer og under 
militær kommando. Der skete heldig
vis ikke noget, men det gav en sidste 
understregning af, hvilken overmagt 



vores nye estiske venner på Saaremaa 
var oppe imod. Og hvor vigtige, det 
var, ae holde fase i de tætte bånd, der 
var knyttet i juli og september 1989 
mellem Bornholm og Saaremaa. 

Stiftelse 
Da de fleste af de unge i Nexc Stop 
projektet vendte hjem og gik videre 
med deres hverdag, var vi nogle styk
ker, der syntes, ae de gode kontakter, 
der nu var skabe på tværs af årtiers 
isolation mellem øse og vest ikke måt
te tabes på gulvet igen. Og vi fik an
dre med os, selvom de ikke havde væ
ret i Estland - endnu. Vi var en lille 
snes mennesker, der stiftede Baltisk 
Bro den 20. februar 1990 på Central
biblioteker i Rønne. 

Gennem mange af Baltisk Bros alc
cive år har bestyrelsen bestået af næ
sten samme personkreds, nemlig 
Alice Østerbøg, Rønne, Steen Kofod, 
Rønne, Bent Danielsen, Rønne, 
Knud Asmann, Nexø, og underteg
nede - samt som suppleanter, der del
tog aktive i bestyrelsesmøderne, Er
ling Johansen, Aakirkeby, Birgit Han
sen, Aakirkeby, og Anders Gjerløv 
Christensen, Østermarie. 

Da foreningen var danner, gik der 
stærke med udviklingen af kontakter-

ne inden for Baltisk Bro mellem 
Bornholm og Saaremaa - og senere 
Litauen. Det gik stærkt med de man
ge andre kontakter, der voksede frem 
mellem Bornholm og Baltikum - det 
var nærmest en baltisk bølge, som 
Bornholm beredvillige forsøgte at 
surfe sig ud af krisen på i starten af 
1990'erne. 

Forandringerne blev naturligvis 
større i Baltikum end på Bornholm. 
Fra Sovjetstyre og Sovjetøkonomi 
blev de på et tiår deltagere i vesteuro
pæisk demokrati og kapitalismens 
velsignelser og kriser - medlemmer af 
både Nato og EU. 

Den mellemfolkelige vej 

Men i starten af 1990, da Baltisk Bro 
blev stifter gjalde det bare om at holde 
fase i de varme kontakter, der var op
bygget ved de unges initiativer - og 
om mulige udvikle dem. 

Dee var oplagr, ae besøgsrejser i stil 
med det, vi havde praktiseret i forbin
delse med Nexc Stop-projektet, var 
nøglen ril udvikling, vi ønskede. Dvs. 
privat indlcvarcering - gerne hos fag
fæller eller andre med fælles interesser. 
Senere kom ungdomsudveksling og 
kulturelle projekter ind som andre 
måder ar bygge bro. Foreningens blad, 

Den 2. besøgsrejse 
med Baltisk Bro 
fm Bornholm til 
Saaremaa fandt 
sted i juni 1991, og 
på Saaremaa fik vi 
samlet de fleste af 
både de bornholm
ske gæster og de esti
ske værter til dette 
store gruppebillede. 
Foto P. E. Rath 
Holm. 
BMs billedsamling. 

Baltisk Bro Nye, berettede om stort og 
småt i udvekslingsarbejdec, og foto
graf Poul-Erik Rach Holm sørgede 
tidlige for ae bladet kunne blive lay
outet på computer - med dansk og se
nere også estisk tekst til medlemmer 
på begge sider af Østersøen. 

Tættere på hinanden 
Som nogle af de første kom, i marts 
1990, tre skolelærere fra Saaremaa til 
Bornholm for at besøge lokale skoler. 
Få uger forinden havde Estland er
klæret sig uafhængige, men det var ik
ke en ide, der blev sanktioneret i Mo
skva, som lod sine tropper blive på 
øen. 

Og når en af lærerne fra Saaremaa i 
et interview i Baltisk Bro Nye diplo
matisk sagde om forbi ndelserne mel
lem de to øer: "Vi har brug for ae 
komme tættere på hinanden", så lå 
der ting i det, der ikke kunne siges ty
deligere på det tidspunkt. 

Første besøgsrejse her 

I august 1990 kom de første 20 estere 
fra Saaremaa til Bornholm med Bal
tisk Bro. De fik set både BOFA, syge
huset, Espersens fiskefabrik og et mo
derne landbrug og mødte lokale poli-
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23. januar 1991 modtog Ronne viceborgmester Esben Christemen (i midten) to gæster fi'a 
Saaremaa, oens viceguvernor Mait \&inu Soodiir og arkitekt LiUian Hansm: En uge efter 
blev Mait formand, da man på Saaremaa stiftede Baki Sild, en soste1forening til Baltisk Bro. 
BMs billedsamling. 

rikere. Men førs t og fremmest ople
vede de bornholmske familiers hver
dag ved at være privat indkvarteret, 
og nogle kom også med deres værter 
på arbejde. 

Planlægningen af rejsen foregik så 
godt som de dengang elendige kom
munikationsforhold til Estland tillod 
det, sammen med vore kontaktperso
ner på Saaremaa. Det bedste var at 
sende breve med folk, der rejste mel
lem øerne, men dem var der ikke 
mange af. Eller med fiskekuttere fra 
Saaremaa, der var i Nexø. Det var 
svært at få telefonforbindelse. Breve 
var længe undervejs eller de forsvandt 
på vej gennem den sovjetiske brev
kontrol. 

Første besøgsrejse der 

Den 12. oktober 1990 ankom 23 
bornholmere ril Tallinn, hvor vi blev 
mødt af vore Baltisk Bro værter fra 

Saaremaa. De førte os gennem et tå
get efterårslandskab til deres ø, Saare
maa. Der blev en fantastisk uge, med 
en hjertelig, varm modtagelse, hvor 
esterne fandt al t det bedste frem fra 
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gemmerne for at traktere deres gæ
ster. Og hvor vi alle fik stærke indtryk 
af hverdagens vanskelige vilkår for 
esterne efter mange år som borgere i 
den kommunistiske sovjetrepublik 
Estland. 

Det officielle Bornholm trak på 
samm e hammel. Rønne Kommune, 

med borgmester Arne H ansen , sagde 
ja til ar blive venskabsby med Kures

saare på Saaremaa. 
- Vi følte meget med de tre lande. 

Vi syntes, det var frygteligt, de blev 
indlemmer i Sovjet. Vi havde hjertet 
med, fortalte Arne Hansen mig, man

ge år efter. 
Allerede 11.juni 1990 drog politi

kere og erhvervsfolk fra Rønne til Sa
aremaa fo r at begynde et samarbejde, 
som også kommunens sekretariats
chef H elge Clausen arbejder ihærdigt 
for. Det blev ganske omfattende bl.a. 
omkring bevaring af Kuresaares man
ge fine, gamle huse og opbygning af 
en egerulig systematisk registrering af 
byens bygninger. Daværende afde
lingsarki tekt i Rønne Kommune, 

Hans Chr. Vejby og hans "kollega" 
Lilian Hansaar i Kuresaare udviklede 

dette samarbejde, der også omfattede 

planlægning af et nyt plejehjem. Røn
ne havde i en periode er kontor i Ku
ressare, der også blev omtalt som 
Bornholms ambassade på Saaremaa. 

Også Bornholms Amt, med amts
borgmester Knud Andersen i spidsen, 
kulturudvalgsformand Egon Søren
sen og en række embedsmænd, ikke 
mindst Jørn Jallov, øjnede såvel men
neskelige som politiske og økonomi

ske perspektiver i at profilere Born
holm som Danmarks brohoved til 
den nye demokratiske åbning i Balti
kum. 

Demokratifonden støttede Baltisk 

Bros arbejde. Den hørte under Uden
rigsministeriet, hvor Uffe Ellemann

Jensen brændte for sagen. Også TV 
2/Bornholm med direktør Bent Nør
by Bonde så muligheder i Baltikum, 
som han senere udmøntede i Baltisk 
Film Festival og Baltisk Mediecenter i 
Svaneke, hvor også Preben Harris 
h urtigt fandt ud af, at den nyåbnede 
Svanekegården skulle være et baltisk 

kulturcenter. 

På vippen 

I de første år med Baltisk Bro, 1990-
91, var de baltiske landes selvstændig
hed langt fra etableret. De var stadig 
truet af, hvordan magtspillet i Mo

skva fald t ud - og deres fremtidige fri
hed var hele tiden på vippen. 

Bare et lille skridt på vippen kunne 
gøre en afgørende forskel. Vi på Born
h olm oplevede det som om vores 
kontakt med vores nye venner på Sa
aremaa, for dem, måske kunne blive 

denne afgørende forskel - den lille 
forskel, der kunne sikre esterne mod, 
ar vippen igen faldt ned til den sovje
tiske side. 

Med de førs te besøg på Bornholm 
og deres hel t nye, personlige venska
ber med mennesker på denne side af 

jerntæppet, føltes det som om, der 
var lidt større vægt på den vestlige en

de af vippen - og dermed en frem tid 
med frihed, national selvstændighed 
og alle vestens muligheder i syne. 

På den baggrW1d virkede der som 
om vores kontakter gennem Baltisk 



Bro fik en voldsom betydning. Både 
for esterne og for os fra Bornholm, 
d er her strakte hænderne ud mod 
hinanden og holdt fast - hen over den 
afgrund, historiens adskillelse i to po
litiske systemer, havde skabt. 

Dræbte i Baltikum 

I januar 1991 sendte Sovjet eli teenhe
d er af Den Røde H ær til de bal tiske 
lande som magtdemonstration mod 
d e baltiske regeringer, der åbenlyst ar
bejdede for selvstændighed . I Vilnius 
i Litauen blev 14 mennesker dræbt 

ved kampe i byen. I Riga i Letland 
blev fem dræbt, ved det lettiske in
d enrigsministerium, mens Ryan An
d ersen fra TV 2/Bornholm rapporte
rede midt i kugleregnen - og senere 
skrev om det i Baltisk Bro Nyt. "Vi 
oplevede et folk, der står sammen 
mod en overmagt. Bedst kan det må
ske sammenlignes med situationen i 
Danmark under besættelsen", skrev 
Ryan Andersen. 

Dagen efter drabene i Vilnius be
gyndte Baltisk Bro en underskriftind

samling i Rønne "mod militær magt
anvendelse i Baltikum". Peter Kyhn, 
der var en af gymnasieeleverne, der 
havde været med Next Stop i Estland 
og medstifter af Baltisk Bro, stod i ti
m er i januarkulden på Store Torv i 
Rønne. Med hjælp fra de to lokale 
aviser og mange andre, blev det til 
2.039 underskrifter, som Peter Kyhn 
den 4. februar 199 1 personligt afleve
rede på den sovjetiske ambassade i 
København, hvor man lovede at ville 
bringe dem videre - helt til Gorbatjov 
i Moskva. 

Det var jo nok næppe Peter Kyhn 
og Baltisk Bros skyld, men senere på 
årer trækkes de sovjetiske kamp
vognsenheder og meget andet militær 
tilbage fra de baltiske lande. Og 6. 
september 1991 anerkender Moskva 
formelt de tre baltiske lande. 

Estisk Baltisk Bro 

D en 1. februar 1991 stifter esterne 
formelt "Bal ri Sild", deres Baltisk 
Bro-pendant til vores forening. Mait-

Vainu Sooaar bliver den første for
mand. Han er viceguvernør på Saare

maa og kendt på Saaremaa som karis
matisk og engageret i øens udvikling. 

14 dage efter inviterer han, gennem 
Baltisk Bro, den bornholmske og 
danske presse til Estland den 3. marts, 
hvor der skal være folkeafstemning, 
om Estland skal være et uafhængigt 
land. TV2/Bornholm sender et TV
hold af sted. 

Anden besøgsrejse der 

I juni 1991 går næste besøgsrejse fra 
Bornholm til Saaremaa, og vi lander 
midt i øens sommer-kulturfestival. Vi 
bidrager bl.a. til festen med en udstil
ling af bornholmsk kunsthåndværk, 
papirklip, fotografier m.m., der tar 

fornem plads på slottet i Kuressaare. 
Ugen er præget af en mere lys og 

løftet stemning end vores første fæl
les, tågede, triste møde med sovjet
samfundet året før. 

I ugen undfanges også vores fælles 
langtids-frugtbare ide: Ungdomsud
veksling med unge fra Saaremaa til et 

års skolegang og ophold i en born
holmsk familie. Det er vejen frem for 
en langsigtet udvikling af forbinde!-

serne mellem vore to øer/lande. Be
styrelsesmedlem i Baltisk Bro, Alice 
Østerbøg, der som gymnasielærer på 
Bornholm har erfaringer med ung
domsudveksling, står i spidsen for 
projektet. 

De unge skal kunne nå at starte i 
uddannelse på Bornholm halvanden 
måned senere, og der er meget der 
skal på plads inden. Visa, økonomi, 
værtsfamilier og udvælgelse af de un

ge osv. De unge bliver fundet på Sa
aremaa i løbet af ta dage, mens vi er 
på øen. 

8. august kommer to drenge og tre 
piger på 18-19 år til Bornholm og 
rykker ind hos deres bornholmske 
værtsfamilier, hvor de lærer dansk 
sprog og kultur efter naturmetoden. 

Efter jul talte de pænt dansk. Det er 
fantastisk flot! O g de blev de kom
mende cirka 10 år efterfulgt af knap 
40 andre unge fra Saaremaa og sene
re også fra Kretinga i Litauen. 

De unge kunne - når de vendte 
hjem til deres hjemlande bidrage ril 
danskundervisningen i Estland og Li
tauen og den almindelige kulturfor
ståelse mellem landene. 

I 1994 overtager Jette Pedersen det 
store arbejde som koordinator af ung-

At lwmme til Saaremaa omkring 1990 var på mange måder en rejse til en anden ve1den -
præget af en mærkelig blanding af værdier fra Sovjet-samfundet og gode borgerlige værdie1; 
som vi forbandt med Danmark i 50'erne. 
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De første Jem udvekslingsstudenter, som Baltisk Bro fik til Bornholm .fra Estland 
i skoleåret 1991-92, er på tur til København for at opleve nogle af demokratiets 
institutioner med ungdomskoordinator Alice Øster bøg. F v. Tiina Merila, Reilika 
Sooiiiir, lndrik Saar, Inga Kupp og Mait Kaal. 

domsudvekslingen, som fortsætter 
frem til 2001 . Demokratifonden og 
Sparekassen Bornholms Fond støtte
de økonomisk, og mange, mange fa
milier på Bornholm har åbnet deres 
hjem for disse unge i mange måne
der. 

Statskup skabte nervøsitet 

I sommeren 199 1 glædede vi os i Bal
tisk Bro til at den anden besøgsrejse 
med estere fra Saaremaa skulle kom
me til Bornholm. Men så lagde histo
riens åg sig pludselig tungt over vores 
planer. En gruppe gammelkommuni
stiske medlemmer af Sovjetunionens 
regering indledte den 19. august 1991 
et militær- og statskup mod den ny
valgte præsident Boris Jeltsin. 

Kupmagerne var imod Gorbatjovs 
reformpolitik og de tidligere sovjetre
publikkers (bl.a. Estlands) vej mod 
selvsryre. Hvis kuppet lykkedes, kun
ne grænserne bl ive lukket, også Est
lands. Og planen for den næste be
søgsrejse med en gruppe på 30 fra Sa
aremaa til Bornholm sidst i august 
kunne blive umuliggjort fra den ene 
dag til den anden. Og blot være et 
symbol på, at Estlands vej mod frihed 
kunne blive blokeret - om "nødven
digt" med sovjetisk militærmagt. 
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Både vi - og allermest esterne selv
følgelig holdt vejret - og fulgte med i, 
hvad der skete i Moskva. 

Boris Jeltsin talte t il russerne fra en 
kampvogn i Moskvas gader - mod 
kupmagerne. Hele verden hørte med. 
Også de sovjetiske soldater, der næg
tede at følge kupmagerne og nægtede 
at angribe regeringsbygningen. Efter 
tre dage kommer Gorbatjov tilbage til 
magten. Kuppet er slået fejl. Esterne 
trækker igen vejret, om ikke frie, så 
dog nok til at de tør rejse til Bornholm 
og mødes med deres Baltisk Bro-ven
ner på denne side af jerntæppet. Og 
endnu v igtigere: Esterne kunne vende 
tilbage til et Estland på vej mod frihe
den efter besøget på Bornholm. 

Jo, det var rigeligt spændende og 
igen et koldt pust i nakken fra histori
ens vmgesus. 

Vi er ikke alene 

I 1991 var Estland stadig stærkt præ
get af Sovjetstyret. "Vi lever her på 
Saaremaa - som overalt i Estland - i 
en temmelig nervøs og anspændt at
mosfære. Der er lange køer og tomme 
hylder i butikkerne, og priserne fort
sætter med at stige. At grave og passe 
sin have og ra en gang frisk forårsluft 
- det kan ra enhver til at ra det bedre. 

Så længe vi kan dyrke kartofler på vo
res jord, vil vi ikke sulte", skrev min 
journalistkollega, Ragna Malm i Bal
tisk Bro Nyt i maj 1991. 

Hvad haverne betød for den dagli
ge overlevelse kunne vi se ved selvsyn 
på vore besøg derovre. 

I september 1991 blev forenings
bladet Baltisk Bro Nyt tosproget. 
Med hjælp fra udvekslingsstudenter
ne på Bornholm fra Estland indhen
tede vi stof fra begge øer og oversatte 
frem og tilbage. Målet var at skabe en 
fælles kommunikation gennem bla
det til alle Baltisk Bro-medlemmer -
uanset om de var på den ene eller an
den ø. Det hele skulle stå på både 
dansk og estisk. Og bladet udsendes 
på begge øer. Det var ikke så enkelt, 
skal jeg hilse og sige. 

I september 199 1 - da esterne var 
vendt hjem efter besøgsrejsen - havde 
kontakterne stadig "strategisk" betyd
ning. Mait-Vainu Sooaar, formand 
for Baltisk Bro-foreningen på Saare
maa, skriver i dette første Bro Nyt på 
dansk og estisk: "Den politiske situa
tion i Estland er svær, men vi sætter 
vor lid til vore baltiske venner på 
Bornholm. Vi er ikke alene". 

Bland t de rejsende bornholmere på 
de første besøgsrejser var flere, der se
nere deltog i omfattende faglige sam
arbejder mellem Bornholm og Saare
maa. Det var bl.a. museumsfolk, ar
kitekter, pædagoger, sygeplejersker og 
erhvervsfolk. 

Et baltisk fællesskab 

Vi på Bornholm er selvfølgelig ikke 
de eneste, der på denne tid oplevede 
et behov for at genskabe kontakter til 
naboerne øst fo r Østersøen. På Got
land var man - af naturlige grunde -
tidligere ude end vi. 

O g fra Gotland rar vi brev fra Bengt 
Goran Holmert, der er central i Got
lands mange støtteproj ekter for Sa
aremaa, som jo ligger langt tættere på 
Gotland end på Bornholm. Han op
levede som 17-årig i 1944 personligt, 
hvordan tusindvis af baltere ankom 
til Gotland i små både især fra Saare
maa på flugt fra de russere, der nu 



igen indtog Escland, efter det en kort 
periode havde været tysk besat. 

Han startede foreningen Gocland
Balcikum i 1990, der også var inspira
t ionskilde fo r vores Baltisk Bro arbej
de på Bornholm. 

"Vi har många personliga kontakter 
diir borca, vil ker gor acc vi vec acc der vi 
skanker, verkligen når fram", skrev 
B.G. H olmerc bl.a. i Bro Nye - på 
svensk, som selvfølgelig ikke blev over
sat ri! dansk men til estisk i bladet. 

Ligesom Lene Sceenbuchs artikel i 
samme blad om hendes families fan
tastiske kontakt til en fotograf i Li
tauen, der skabtes via flaskepost fra 
Sandvig på Bornholm, også blev over
sat til estisk. Hendes - og andres - en
gagement i Litauen førte til at Baltisk 
Bro også satte sig for ae bygge bro 
mellem Kretinga i Litauen og Born
holm. 

Der blev stiftet en litauisk Baltisk 
Bro fo rening i Krecinga, besøgsrejser 
begge veje og unge udvekslingsscu
d encer fra Litauen til Bornholm. Og 
senere med projekter og møder for 
Balrisk Bro folk fra både Saaremaa, 
Kreringa og Bornholm - og Gotland 
på sidelinjen, så var vi så småt ved ar 
få en fornemmelse af en slags fælles
skab omkring Østersøen - et baltisk 
fællesskab. 

Lastvogn fuld af tøj 

I vinteren 199 1-92 rog Baltisk Bro
medlemmerne Birgit Hansen, Aakir-

keby, og Kari Jensen, Rønne initiativ 
til ae samle tøj og legetøj ind på Born
holm med henblik på ae kunne glæde 
børn og voksne på Saaremaa med 
"overskudstøj" fra Bornholm, både 
nyt og brugt. Det skete efter aftale 
med Baltisk Bro på Saaremma, som 
skulle være ansvarlig for en retfærdig 
fordeli ng af dec. 

Resultatet var overvældende. Kun 
med støtte fra vognmandsfirmaet Ole 
Holm, der stillede en kæmpe lastvogn 
med anhænger - og chauffør - til rå
d ighed for Baltisk Bro, lykkedes det 
ae fil det meste af det cil Saaremaa og 
fordele runde på øen. En tur i februar, 
og en modtagelse på Saaremaa, som 
Kaci og Birgit sent glemmer. Senere 
blev røj og legetøj sendt med fiske
kuttere ril BB-Saaremaa. 

Unge til Saaremaa 

Mens der i starten af 1990' erne var 
meget stor in teresse blande de unge 
(og deres foræld re) på Saaremaa for ae 
komme cil Bornholm som udveks
lingsstudent med Baltisk Bro, var in
teressen begrænset for "det omvend
te". Så gik lide bedre med er andet 
projekt - at være hjælpelærer i på Sa
aremaa. 

I 1992 rejste rre unge bornholmere 
til Saaremaa for ar undervise som 
hjælpelærere på øens skoler. D ee var 
en pædagogisk udfordring for Sonja 
Kim Pedersen, Rikke Nielsen og Ka
rina Kjøller, som ikke talte estisk. De 

Baltisk Bro-medlemmerne 
Birgit Hansen og Kati Jensen drog i 
1992 til Saaremaa med en kæmpe 
lastbil fidd af tøj og legetøj m.m. 
indsamlet på Bornholm. Her afleveres 
forbindsstoffer fra Falck til overlægen 
på sygehuset på Saaremaa. Foto: Poul 
Erik Rath Holm. BMs billedsamling. 

fik i hvert fald en oplevelse ud af det 
på de 3-4 måneder, som de var på Sa
aremaa. 

Men et forsøg i dette år på, ae "spejl
vende" vores ungdomsudvekslings
projekc, så unge fra Bornholm kunne 
komme et skoleår til Saaremaa, måtte 
vi erkende, der ikke var interesse for 
blandt de unge på Bornholm. En en
kelt ung fra Bornholm vendre hjem 
efter et halve år på Saaremaa. 

I maj 1992 kom endnu en gruppe 
fra Saaremaa til Bornholm på besøgs
rejse. Programmets organisering var 
lagt i hænderne på de estiske udveks
lingsscuden ter på Bornholm. Og sidse 
i juni 1992 blev der "gjort gengæld" 
ved et bornholmsk besøg på Saare
maa. O g først i august kom det nye 
hold på fem unge udvekslingsscuden
ter til Bornholm, som afløste det al
lerførste hold. 

Børn, bryllup og besøgsrejser 

Foreningen har over hundrede med
lemmer på Bornholm, og aktiviteter
ne foresætter på fuld tryk. 

I .september 1992 åbnede Kuressa
are Børnehave en afdeling for handi
cappede børn - den første af sin art på 
Saaremaa. Ideen kom, i følge den lo
kale børnelæge, fra Bornholm , hvor 
Susanne Månsson var leder special
børnehaven i Svaneke. Hun og hen
des mand var også værtsfamilie for en 
af de første udvekslingsscudenrer, og 
hun deltog i den første besøgsrejse til 
Saaremaa. Engagementet og samar
bejdet med andre ligesindede og fag
fæller i Baltikum er foresat aktive i 
dag. 

Sidse i juni 1993 rejste 43 born
holmske besøgsrejse-deltagere til Sa
aremaa, bl.a. en amatørteatergruppe 
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Erling og Lisbeth Johansen stod i spidsen for et stort arbejde i Baltisk Bro med at 
dele danske handicaperfaringer med estiske ligesindede. Her er besøg i Rønne i 
199 7 af estisk forening af forældre med handicappede børn. 

fra Klemensker Aktørerne, som op
trådte i Estland. 

Under besøget var der bryllup i Ku
ressaare. Brudgommen er bornhol
meren Peter Kyhn, der var blandt de 
unge gymnasieelever, som tog de ind
ledende kontakter til Saaremaa med 
Next Stop Sovjet projektet, der bane
de vejen for dannelsen af Baltisk Bro, 
som han var med til at stifte i 1990. 
Bruden er Tiina Merila, der født på 
Saaremaa. Hun var en af de fem før
ste udvekslingssrudenter, der kom til 
Bornholm med Baltisk Bro. 

Og i august kom så 36 fra Saaremaa 
til Bornholm på den næste baltisk be
søgsrejse. I 1994 kommer også 35 
estiske unge på en uges besøg med 
privat indkvartering her på øen på 
hos gymnasieelever - et projekt som 
gymnasielærer og Baltisk Bro besty
relsesmedlem Alice Østerbøg var pri
mus motor 1. 

Lisbeth og Erling Johansen, Aakir
keby, gik aktivt ind i Baltisk Bro-ar
bejdet og åbnede deres hjem for den 
førs te af flere handicappede udveks
lingssrudenter og senere som driv
kræfter i en række forskellige samar
bejdsprojekter på handicap-området 
mellem Bornholm og Saaremaa. En 
forening af forældre med handicap
pede børn på Saaremaa kom til Bom-
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holm og fik lejlighed til at lære af den 
"danske model" og de danske hold
ninger at kende til, hvilke muligheder 
handicappede skal have i samfundet 
- noget der lå ret langt fra datidens 
holdninger i Estland. Senere var Bal
tisk Bro også fødselshjælper på sam
arbejdsprojekter mellem blinde på de 
to øer. 

Baltisk Bro til Litauen 

Den efterhånden lidt dalende born
holmske interesse for at tage på bal
tisk besøgsrejse fik et nyt vitaminind
skud, da Ketty Bolhøj, Snogebæk, 

I 1994 blev 
Baltisk Bro 

udvidet med en 
gren til Litauen. 

Og flere grup
per af litauere var 

på besøgsrejse til 
Bornholm. 

I 1996 medvir
kede hele gruppen 

i tv-indslag på 
TV 2/Bornholm 

hos studievært 
Poul Erik Jessen. 

Bent Danielsen, Rønne, og andre 
Baltisk Bro-medlemmer i 1993 gjor
de alvor af tankerne om, at broen 
skulle udbygges til også at forbinde 
Bornholm og Litauen. 

Gennem kontakter til Kretinga
området ved Østersø-kysten blev det 
muligt den 24. marts 1994 for en 
gruppe at stifte Baltijos Ti!tas, (Bal
tisk Bro på Litauisk) med Vanda Ver
buriene, Kretinga, som formand. 
Hermed var den nye bros faste ,,lan
dingspunkter" på plads, så der kunne 
åbnes for "trafik" mellem Bornholm 
og Litauen. 

I august 1994 kom 30 litauere til 
Bornholm på den første baltiske be
søgsrejse fra Kretinga til Bornholm. 
Det blev en ny og meget positiv ople
velse for gæster og værter. 

Som ved tidligere besøgsrejser f"ar 
gæsterne et varieret indtryk af det 
bornholmske samfund - politik, er
hverv, kultur, miljø - og selvfølgelig 
privat indkvartering. 

"The Baltic Bridge joined not only 
our lands, it joined the hearts of 
people as well. We look forward to 
seeig you in Kretinga soon", skrev 
Vanda Verbutiene bl.a. efter besøget 
på Bornholm. 

En af deltagerne, kunstneren Adol
fas Viluckis, gik straks efter hjem
komsten fra Bornholm i gang med at 
rå-hugge en egesramme til en to en 
halv meter høj træskulptur, som han 
ville forære til Bornholm i taknem
melighed over rejsen. 



I sommeren 1997 skabte Jem litauiske kunstnere under stor bevågenhed hver deres træskulptur ud af egestammer midt på hav
nen i Nexø. Skulpturerne står i dag (2009) ved havet overfor Nexø-Huset i byens nordlige udkant. 

I sommeren 1995 rejste 17 born
holmere til Kretinga for at møde de 
litauere, der havde været på Born
holm i 1994 og opleve dette charme
rende og temmelig ukendte land. 
Blandt deltagerne var historiefortæl
ler og papirklipper Jens Jakob Sabber, 
der udstillede sine klip i Kretinga, og 
bidrog til at tre litauiske papirklippe
re et halvt år efter kunne komme til 
Bornholm og udstille på museet i 
Rønne. 

I august 1996 kom der igen en 
gruppe litauere til Bornholm. D er var 
nu 76 medlemmer af Balcijos Tilcas i 

Litauen. Under besøget indviedes 
Adolfas Viluckis' træskulptur ved 
Bornholms Højskole, hvor den står 
smukt i dag. Under besøget og under 
indtryk af Adolfas smukke træskulp
tur opstod ideen til et unikt kulcur
udvekslingsprojekt, som Baltisk Bro 
realiserede den følgende sommer på 
havnen i Nexø . 

Held i ulykke 

Sommeren 1997 drog en gruppe 
bornholmere igen på besøgsrejse til 
Litauen, hvor også en delegation fra 

Baltisk Bro-Saaremaa gjorde det mu
lige for de tre landes brobyggere at 
drøfte fælles ideer. 

Gruppen på 17 deleagere fra Born
holm fløj direkte til den nærmeste 
lufthavn i Litauen, men papirklipper 
Sabber, turde ikke flyve og tog i seedet 
for toget, for at slutte sig til besøget 
lide senere. Da han ikke ankom som 
planlagt, startede en hektisk proces 
med at finde ud af, hvad der kunne 
være sket. Vi erfarede, at han var ind
lagt på et hospital i det sydøstlige Po
len - men havde svært ved at ra be
sked om hans tilstand. 
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Så var det et held i ulykken, at Bent 
Danielsen i Litauengruppen og med
tilrettelægger af rejsen var pensioneret 
overlæge fra sygehuset i Rønne, og 
formanden for Baltisk Bro-Litauen 
var ledende overlæge på det lokale sy
gehus. Og så var det med at bruge de 
forbindelser, man havde for at kom
me Sabber til undsætning. 

Vanda Verburiene fremtryllede en 
lokal ambulance, med chauffør. Med 
hende og Bent, kørte vi de 600 kilo
meter på en nærmest surrealistisk am
bulancetur gennem Litauen, forbi 
kæmpekøen ved grænsen til Polen og 
videre til hospitalet i Bialys tok, hvor 
vi desværre fandt Sabber bevidstløs 
og svært tilskadekommen. 

I løbet af nogle dage blev han srabil 
nok til at overføre til Rigshospitalet i 
København med ambulancefly. Og vi 
kunne tage tilbage til Litauen, men 
Sabbers skæbne lå som en skygge over 
det ellers fantastiske program, litau
erne havde forberedt til deres gæster i 
ugen. Sabber var desværre mærket af 
ulykken frem til han døde i 2005. 

Træskulpturer i Nexø 

Umiddelbart efter turen til Litauen i 
1997 løb Baltisk Bros unikke kulcur
udvekslingsprojekt af stablen på Nexø 
H avn. De tykke og tre meter lange 
egesrammer var forinden sejlet til 
Nexø af en litauisk fiskekutter. Fem 
litauiske træskærere, der havde dybe 
rødder i den litauiske kulturtradition 
med træskulpturer, arbejdede i 14 da
ge midt på havnen i Nexø med at ud
forme hver deres træskulptur. 

Bestyrelsesmedlemmerne Steen 
Kofod, Rønne, der havde været Bal-

I 2000-01 var det blevet vanskeligere 
at finde værtsfamilier herpå øen til 

baltiske udvekslingsstudenter og 
interessen for at komme til Bornholm 
var også mindsket blandt de unge der 

ovre. Men Kaisa Kaasik fra Estland og 
Olivija Zalyte fra Litauen havde det 

alligevel sjovt i selskab med 
ungdomskoordinator i Baltisk Bro, 

Alice Østerbøg. 
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tisk Bros kasserer gennem alle årene, 
og Alice Østerbøg, Rønne, styrede 
hele projektet, fra formelle ansøgnin
ger til de litauiske kunstnersjæles ud
foldelser på Bornholm. 

Mange bornholmere og turister 
fulgte, hvordan skulpturerne på Nexø 
Havn voksede ud af stammen dag for 
dag. O g de fem skulpturer blev stillet 
op på græsarealet mellem haver og 
Nexø-Huset i byens nordlige udkant, 
hvo r de stadig vidner om en gammel 
kulturtradition på den anden side af 
havet - og forbindelserne via Baltisk 
Bro . 

Børn og unge og rejsende 

Som led i handicap-samarbejdet be
søgte fire handicappede børn og deres 
fam ilier i august 1997 Bornholm 
gennem Bal tisk Bro. Suppleant og 
aktiv i bestyrelsen Erling Johansen, 
og Lisbeth Johansen, koordinerede 
besøget, så gæsterne fik indblik i dan
ske handicappedes forhold. 

Sommeren 1998 gik Baltisk Bro
besøgsrejsen fra Bornholm til Saare
maa med en lidt mindre gruppe end 
før. På Saaremaa var også gæster fra 
Baltisk Bro-Litauen, så vi bl.a. kunne 
lægge sidste hånd på den forestående 
ungdomsudveksling, som nu blev ud
videt, så unge fra både Litauen og 
Esdand kom til Bornholm som ud
vekslingsstudenter i 1998-99. 

Men for første gang kneb det med 
at skaffe værtsfamilier på Bornholm. 
Og da koordinator Jette Pedersen ef-

ter en stor indsats sagde stop, kom 
der ikke udvekslingsstudenter til 
Bornholm i 1999-2000. 

Men for 2000-01 lykkedes det med 
møje og besvær for Alice Østerbøg og 
Erling Johansen at finde to værtfami
lier, så Olivia fra Litauen og Kaisa fra 
Estland kunne opleve et år på Born
holm. 

17 andre unge, der havde søgt på 
Saaremaa og i Kretinga, men ikke 
blev valgt til hele årsprojektet, kom i 
stedet en uge til Bornholm og blev 
privat indkvarteret hos gymnasieele
ver her på øen. Men Alice Østerbøg, 
der stod for p rojektet, oplevede, at de 
unge fra Estland og Litauen egentlig 
havde beskeden motivation for at væ
re åbne i dette møde med unge fra 
Danmark. 

10 år efter murens fald og Baltisk 
Bros start var det unge, som havde 
været 6-7 år, da deres land blev frit, 
og de havde i 2000 en hel t anden 
åben adgang til den vestlige verdens 
lyksaligheder. Og Bornholm var må
ske mindre spændende end så meget 
andet. 

Efter IO fantastiske år med Bal tisk 
Bro mellem tre lande svandt interes
sen og behovet for arbejdet. I dag er 
foreningen ikke aktiv længere. Men 
vi kan glæde os over, at vi fik skabt 
noget særligt, netop da der var brug 
for det. Og målet om at åbne op for 
forbindelserne mellem Bornholm og 
naboerne omkring Ø stersøen lykke
des - med en stormende medvind fra 
samfw1dsudviklingen som sådan . 



Som om vi ikke 
er rigtige danskere mere 

Indtryk fra Nexø i majdagene 1945 

" . .. en Russisk Maskine kom op over Byen og Tyskerne gav sig til at skyde 
efter den . .. " (fra brev 13. maj) 

Af Ebbe Gert Rasmussen 

Sidsre år modrog jeg en hilsen fra en 
ven i hovedsradsområder. Ved.lagr 
hans brev var et eksemplar af "Born
holm. Besar - bomber - befrier", der i 
1945 blev udgiver af Frihedsbevægel
sen på Bornholm på Ernsr G. Olsens 
Forlag. Bogen var fundet i er anrikva
riats bogkasse. Der var ind.lagr for
skellige ring i den. Der drejede sig om 
nogle privatforos, der lå i en hvid 
konvolut, der var klistret ril bogens 
bagersre flap. Der var også et (eller 2) 
håndskrevne, private breve. D et hele 
stammede fra Nexø og drejede sig om 
begivenhederne der i maj 194 5. 

Det omtalte brev eller breve består 
dels af tre ark brevpapir, dels af to ark 
fra en linieret blok. Alle sider er rær 
beskrevne. D et første ark er skrevet af 
entreprenør P. L. Kofoed i Nexø, der 
samtidig var leder af byens brandvæ
sen. Hans navn står øverst på arkene, 
der også angiver hans virksomheds te
lefonnummer. Det første brev er skre
vet søndag eftermiddag 13/5 - 45 til 
børnene Helmer og Tove, der da for-

mendig befandr sig i Køben
havn. Der fylder næsten hele 
arket. På overgangen fra sam
me arks bagside ri! 
begyndelsen af det 
næste rar vi - med en 
anden håndskrift - at 
vide, ar her "maatte 
Far afbryde for at gaa 
en Tur mellem Rujner-
ne for at paase at Ilden 
ikke blusser op noger 
Sred ... " Her er det så 
hustruen, der fortsætter 
beskrivelsen på de næsre ro 
ark. Med der andet brev om 
mandagen 14. maj rager 
husfaderen på ny rråden op 
med tre siders beskrivelse af, 
hvad han oplevede efter at ha-
ve forladt hjemmer dagen før. 

Den skråtstillede håndskrifr 
er for begge brevskriveres ved
kommende forholdsvis ler at læ-
se. Det er tydeljgt, at de begge er skri
vevante. De udrrykker sig i et velfor
mulerer sprog med da.ridens retskriv
ning. Der er iøjnefaldende, ar deres 
beskrivelser næsten går ud i et, næ
sten uden nye afsnit. Denne ejen
dommelighed skyldes urvivlsomr de 
dramariske tildragelser, de for nylig 
havde værer igennem. Det samme er 
sikkert forklaringen på de forekom
mende, men forholdsvis ra, sravefejl 
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ikke, hvor, hvornår og af hvem bille
derne blev raget. Med ranke på bre
vets afsender er det ikke ucænkeligc, 
at netop brandmajoren selv var deres 
ophavsmand. Om de er afsende til 
den samme adresse som brevene, la
des vi uvidende om. Utænkelige er 
der ikke. Som helhed er der tale om 
andre motiver end dem, der er gengi
ver på de 14 sider i billedbogen, der 
omhandler bombeskaderne for Nex
øs vedkommende. 3 har motiver fra 
der beskadigede rorvemiljø og 4 fra 
havnen; heraf er 1 med D ee øscborn
holmske Dampskibsselskabs bombe
ramte og kæntrede passagerskib "Øsc
bornholm" med den for kaj surrede 
"Nordbornholm" i baggrunden. D og 
er synsvinkelen en lide anden end 
den, der er gengiver i billedbogen. De 
sidste 13 fo tos gengiver forskellige ga
demotiver i byen, der i vore dage ikke 
i alle tilfælde umiddelbart lader sig 
stedfæste på grund af de omfattende 
bombeskader. 

For ae fastholde den stemning, der 
er i brevene, gengives de i der følgen
de ordret; tegnsætningen er dog nor
maliserer, ligesom gentagelser er strø
get af denne artikels forfatter: 

Søndag eftermiddag 13 - 5 - 45 
Kære Helmer og Tove 
Jeg er ikke i tvivl om, at i har længes ef 
ter at høre .fa os de senere Dage mere 
end nogen Sinde, hvilket vi godt kan 
forstaa, efter den Omgang vi har gaaet 
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igennem. Vi har dog trøstet os med, at i 
har modtaget Meddelelsen "Alt vel" ved 
Telefon fra Ester og Mogens, der har 
faaet Telegram .fa Moster. 

Jeg skal forsage at berette noget af, 
hvad her er sket de senere Dage: Samti
dig at vi flagede for Befrielsen den 3die 
Dag, altsaa Mandag Kl. ca 12.20, Mor 
var ved at dække Bord og vi var alle i 
Stuen, kommer der et aldeles uventet 
Bombeangreb med forudgaaende Ma
skingeværild. Der var ganske vist Flyver
alarm om Formiddagen, og Overflyv
ning, men man regnede med, at det var 
forkert, nu vi havde Fred 

Man blev snart klar over, at det var 
Alvor og sagte Dækning, hvor man bedst 
kunde under Møbler og lign. underfør
ste Bølge. Vi sagte straks efter ud af By
en. Mor og Frits naaede til Anlæget, og 

jeg gik ned i Teknisk Skoles Kælder, idet 
jeg troede, de andre var der, og Lise var 
i Boxen paa Kommunekontoret under 
første Bølge, men kom løbende og naa
ede Mor og Frits under anden Bølge. 
Derefter fortsatte Mor, Frits og Lise op
ad Landet til og kom til Skolen ovenfor 
Bodils Kirke, hvor de opholdt sig til hen 
ad Aften, indtil de af Sogneraadsfor
manden blev fordelt til Kattesletgaard, 
hvor de opholdt sig sammen med Bed
stefar; Bedstemor og Onkel Mathias, 
der kom derop om Aftenen efter andet 
Angreb Kl. ca 6 40. De mente nok efter 
første Angreb, at de vilde blive hjemme 
og gaa i deres gode Kælder, men efter 
sidste Angreb (Mandag) ønskede [de} 
dog at lwmme udenfor Byen, og jeg sør
gede for at faa dem kort i Bil derned. 

H vor jeg opholdt (mig) meddeles se
nere i Brevet, idet jeg havde mine Plig
ter overfor Brandvæsenet. 

Om Tirsdagen kom der atter Bombe
angreb, første Angreb Kl. 8. 4 5 og næste 
Angreb Kl. ca. 14. 40. Det første Angreb 
var udelukkende Sprængbombe1; me
dens det sidste Angreb var baade med 
Spræng- og Brandbomber. De sidste an
tændte en stor Del af Byen, der nu i sto
re Dele af Byen ligger som Ruiner dels af 
Brand- og dels af de ca. 25 Sprængbom
ber. Næsten alle Huse i Byen med Und
tagelse af de længst ude i Yderkvarterer
ne er beskadiget paa Tage og Vinduer af 
Luftrykket og Maskingeværku[g)ler. 
Hjemmet her er mellem de heldige, ca. 
10 Ruder i Stuehus, en Del Ruder i 
Værksted, Tegltage i Uorden og Plade-



tag over l ager gennemhullet af Kugler. 
Punchs Bygning med Mosters Bohave er 
brændt (Moster har været paa Tingfo
gedgaard i lbsker ). Det gamle Apotek er 
værst medtaget, der hvor Johannes boe
de, han har dog senere r·eddet det meste 
af Indboet bortset fra noget Porse læn, og 
Skabet i Spisestuen var gaaet i Stykker 
men kan nok samles igen, de skal heref 
ter bo paa Værelser paa Loftet indtil vi
dere. Moster bor hos Bedstefar, idet det
te Hus ogsaa kun havde Tag og Vinduer 
i Stykker. Sprængbomber er faldet og 
har ødelagt C P Jørgensens Købmands
hus paa Aasen fuldstændig, Købmands 
Pihl Hus og Hjørnestedet Kildestræde -
Smallegade. Det nye Hus paaApoteke[r} 
haven til Aasen, der er faldet en Bombe 
i Apotekerhaven, en i Doktorens Ha
velJ en i Gærdet udenfor Johannes, en i 
Ejendommen ved siden af og mange an
dre Steder. Paa Havnen er faldet flere 
store Bomber, der har ødelagt Kajerne, 
Østbornholm ligger om paa Siden i 
Havnen. Nordbornholm har Brandvæ
senet pumpet læns for at den ikke skulle 
synke, der ligger desuden sunket i Hav
nen 1 Sejlskib, en tysk Hurtigbaad og 
en Ammunitionsdamper. Toldbygnin
gen er ødelagt og ligeledes det store Pak
hus på Havnen og mange andre i Ga
derne. Af Brand er hele Johs. Munck[s} 
Ejendom samt hele Kvarteret øst for helt 
ned til Havnen, endvidere paa Torvet 
Eriksen, Funcks, Sparekasse, Posthus, 
Bank, Apotek og hele Komplekset med 
Brugsforeningen og Pakhusforeningens 
Bygninger; Slagter Glistrup var ogsaa af 
Sprængbomber blevet ødelagt ligesom 
Dommerboligen. Det menes, at Nexø 
efter sin Storrelse er den mest ramte By i 
Danmark. Rønne har ogsaa faaet slem 
Omgang men dog ikke saa slemt som i 
her. 

Mandag 
Kære Helm(er) og Tovemor 
Her maatte Far afbryde for at gaa en 
Tier mellem Ruinerne for at paase, at 
Ilden ikke blusser op noget Sted, det er 
nemlig blæst op til en lille Storm, og det 
ulmer jo stadig her og de1: ja - det var jo 
ikke saadan, vi havde tænkt os, at det 
forste brev efter Fredslutningen skulde 
blive, vi havde netop haft det saa herligt 

om Lørdagen med Musik paa Torvet. 
Johannes var med i Musikken - alle de 
mange Flag smeldede, og ingenting fik 
man bestilt den Dag uden det strænkt 
nodvendige, og næste Dag var der Tak
kegudstjeneste i Kirken som i det øvrige 
Danmark, og Kirken var fyldt til Ran
den, efter at mange extra Siddepladser 
var skaffet til Veje, samme Søndag 
vrimlede det ind til Byen med endnu en 
mægtig Skylle Tyskere. I skulde have set 
et Syn nede lang[s} Stranden fra Hav
nen ud ad nordre Strandve;~ der gik en 
ustanselig Strøm i Land og fordelte sig 
langs Stranden og ude i Lystskoven, et 
underligt Syn midt i Festglæden, og saa 
kom Forskrækkelsen Dagen efter, idet 
en Russisk Maskine kom op over Byen, 
og Tyskerne gav sig til at skyde efter den 

- saa kom Rygtet ud, at Tyskerne ville 
faa Kanel hver 3die Time, samme For
middag var der afholdt Møde paa Kom
munekontoret angaaende Evakuering 
afByen, ogdaAngrebetkom mellem 12 
og 1 maatte Mødedeltagerne og Perso
na/et i alt 11 Personer stuges sammen i 
Boxen, Lise iberegnet, og inden Frits 
naaede ned efter hende, var hun paa 
Vej Hjem og naaede os her i Gaden, 
derefter løb vi ud af Byen. I kan tro, der 
blev evakueret hele Nexo saa mange, 
der kunde løbe, var paa Vej ud paa 
Landet til alle Sider - vi naaede op i 
Anlæget, hvor vi kastede os ned, de an
dre i Grotten deroppe og jeg bag en 
Gærde midt imellem et Par Tyskere. Det 
var en uhyggelig Omgang, eftersom det 
jo foregik saa at sige over Hovedet paa 
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os. Vi har haft det godt paa Gaarden, 
ligget dejligt i Senge, nogle Steder var 
der saa mange, saa man maatte ligge i 
Høet. Efterhaanden kom dog Tankerne 
paa Plads igen, og saa begyndte man at 
spekulere paa, hvor de andre var blevet 
af hver især, hvad vi dog snart fik opkla
ret, heldigvis. Men Ak! Hvilken By at se 
paa, det kan slet ikke forklares, men 
man fatter næsten ikke, at dette er Nexo, 
vores Fødeby og i Fredstid. I vil næppe 
kende Byen igen, hvis I kommer Hjem, 
og dog i vores Gade ses der intet af Ulyk
ken, for man kommer ned ved Hotellet 
og Købmand PihL Mor var nede i Apo
tekerhaven i Gaar Formiddag far at 
finde Rabarber, der var end ikke en til
bage, og Sommeræbletræet er helt 
sprængt bort med Rod og Krone og det 
hele, Blommetræet og Ribsbuskene, ja 
ogsaa to af de andre Æbletræer og alt 
grønt som svedet af - nogle nye Rækker 
Jordbær er ogsaa væk, men det gamle 
Stykke staar da der - men Fy hvilken 
Ødelæggelse - og samtidig blev det for
talt, at man festede i København intet 
anende om vores Ulykke, godt far jer. 
Heldigvis har Nerverne dog holdt til 
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det, om end man hører Flyvemaskiner i 
hver en Lyd, værst tog det paa Lise, hun 
farer op for en Bagatel, hun ligger i Sen
gen her paa Gaarden med daarlig Hals 
og har i Dag Diare, der er en Masse 
Mennesker, der nu bagefter har faaet en 
saadan Mavehistorie, og nu maa alle 
koge Vand og Mælk - selv har jeg klaret 
mig vældig godt igennem det hele. Aiier
værst har det vel næsten været for je,; 
som har gaaet i al den Uvished om vores 
Skæbne. Underligt som det lyde1; kræ
vede det hele dog kun et eneste Dodsof 
Jer og ingen Saarede af Nexøs Befolk
ning, og nu i Gaar kom vort Politi saa i 
Gang igen officielt, saa Frits er nu i Trø
jen igen. I har maaske hørt om Indkal
delserne. Johannes har ingen faaet hel
digvis, han ligger Hjemme i Svaneke 
med daarlig Mave i Dag. 

I Dag har vi far farste Gang faaet 
Post, og vi har modtaget jeres Telegram 
for lidt Siden, det vil sige far en Times 
Tid siden - vi haaber, I nu har modta
get Telegrammeddele/ser .fra os. [H}er 
har slet ingen Forbindelse været, far el
lers havde vi ringet eller Telegmferet 
straks for at berolige je1; og Elektrisite-

ten var afbrudt ogsaa paa Gaarden, saa 
vi hørte heller ikke de forste Dage, hvad 
der blev sagt om det i Radioen, far det 
var slemt alt sammen, siden var der en 
af Brandmændene, som fandt udaf at 
der fandtes en Batterimodtager paa en 
Gaard i Nærheden. Vi tænkte os, at der 
havde været Brev .fra jer angaaende Tit
ren Hjem, som eventuelt var afsendt for 
Afbrydelsen, men der blev vi snydt, der
imod fik Moster et Brev fta Mogens, 
som var kommen ad Omveje, og hvori 
vi ser, at I har været ængstelige far os. 
Hvad vi nu skal gøre ved vort Bryllup, 
ved jeg næsten ikke, foreløbig kan I jo 
ikke komme, da Flyveren ikke tager 
Personer med foreløbig, og de synes jo de 
to her, at det er rent galt at betale far 
Sommerhuset og lade det staa tomt, saa 
de vel tror, at[?} gerne giftes snarest. Nu 
ved man jo desuden ikke, hvad Born
holm skal bruges til. I Øjeblikket er det 
næsten som om, vi ikke er rigtig danske 
mere, maaske bliver vi nødt til at flytte 
herfra for eller senere, hvad ved man, 
det ser ikke ud til, at det for os herover 
er ganske saa let klaret som i det øvrige 
Land, saa det er nu ikke saa ganske let 



at komme i Feststemning for Tiden, 
men maaske trtekker det over ogsaa det. 
j a, saa er I vel snart træt af alt dette tri
ste, for der er jo ikke andet denne Gang, 
og dog har vi herhjemme kun Grund til 
at være glade og taknemmelige, at vi nu 
slap med Skrækken, de mange Hjemløse 
har det dog meget mere trist, Apoteke
rens f Ex. med den nye dejlige Ejen
dom, Funcks og Dommerens, som over
hovedet kun har det, de gaar og staar i 
og mange andre. 

Nu havde man ellers begyndt at 
glæde sig til, at I maaske alligevel kunde 
komme Hjem og holde rigtig Sommer
ferie. Nu maa vi tage en Dag ad Gan
gen og haabe, at vi maa fo.a Lov at ved
blive at være Danske som for, og at det 
maa gaa mod lysere Tiderfor os alle. 

Alle kærlige Tanker og Hilsner med 
Tak for Telegrammet i Dag, nu kan vi 
se, at det er afsendt den 1 Oende, saa det 
har været Længe undervejs. 

Hjertelig Hilsen 
Mor, Pai~ Lise og Frits, 

Johannes, Inger og alle de andre 

Mandagd. 14. Maj 45 

Som anført i Brevet i Gaar skal jeg nu 
meddele, hvordan Tiden gik for mig, ef 
ter at jeg gik i Teknisk Skoles Kælder 
under første Angreb om Mandagen. 

Straks efter første Angreb var jeg paa 
Brandstationen, hvor nogle Jaa Brand
mænd var tilstede. Jeg tog til Raadhuset, 
der tjener som Kommandostation, dog 
forst efter andet Angreb, hvor jeg var 
hjemme og var ved at ekspedere en Kun
de, og vi begge straks maatte ind i Stuen 
under Bord og Divan under første Bøl
ge og derefter over til Bedstefar i deres 
gode Kælder. Der var aftalt, at Brand
mændene skulde møde KL. 21 paa 
Brandstation for nærmere Ordre. Jeg 
tog op til dem ved den Tid og gav dem 
Ordre til at trække op til Vanggaard og 
søge større Sikkerhed samt oprette en Te
lefonvagt, hvorefterjeg tog til Komman
dostation igen. 

Ved Midnatstid var der her Forbin
delse med Rønne og derfra meldtes, at 
Situationen var tilspidset, ca 1500 Ty
skere vilde ikke Lade sig afoæbne, hvor-

for der blev givet Ordre til, at Brand
mandskabet skulde Længere paa Landet, 
og jeg tog op til Kattesletsgaard til den 
øvrige Familie om Natten ved 1. Tiden. 
Tirsdag Morgen sammenkaldte jeg det 
øvrige Mandskab, saa mange der kunde 
fa.as fat paa, samt stationerede Materi
ellet paa Kattesfetsgaard Vi konstatere
de derfra de forskellige Angreb over 
Rønne og Nexø samt et voldsomt An
greb paa en Troppetransportkonvoj 
imellem Christiansø og Bornholm, et 
meget voldsomt Angreb, som vi troede 
var over Svaneke. 

Om Eftermiddagen kom det uhygge
lige og Langvarige Brand- og Sprteng
bombeangreb. Efter nogle Bølger er 
Nexo i Brand, og en Ordenans i Bil 
kommer og melde1; at det brænder 
mange Steder i Byen, og Brandvæsenet 
skaf af Sted. Der protesteres straks 
stærk[t} fra mit Mandskab, idet de vil 
være sikre paa, at der ikke kommer flere 
Bo/ger, og ganske rigtig kommer den 
sidste Bølge meget voldsomt mellem Kl. 
3 og 4, og derefter hørte[s} flere stærke 
Eksplosioner. 

Konservesmester M. Pedersen kom 
imidlertid op til os for at høre om, vi er 
klar til at tage A[f}sted, men da Mand
skabet ikke endnu var villige til at tage 
af sted, fik Pedersen, der er Luftsværn
sfeder sammen med Smed Povlsen, der 
er Luftværns-Konsulent til Byen for at 
rekonnesere. Et Styklee Tid efter kom
mer Povlsen tilbage med Ordre om, at 
Brandvæsenet ikke maatte tage til Nexo, 

da der var Kamp og Skydningpaa Hav
neomraadet, og at der var kommet 
Faldskærmstropper ved Snogebæk, og vi 
skulle afoente nærmere Ordre. 

Denne kom først ved 19 Tiden, og der 
var saaledes gaaet ca. 20 Time af den 
kostbare Tid, hvor Brandvæsenet netop 
skufdet være der, det viser sig nemlig, at 
de to Herrer i Forbindelse med 1 Par 
Frihedskæmpere havde taget Fejl, og at 
omtalte Kamp var et Ammunitions
skib, der var ramt, og derfra kom de sta
dige Eksplosioner. Vi kom saa til Byen i 
den sydende og glødende Heksekedel og 
arbejdede m[ed} Slukning hele Natten, 
og siden har vi stillet Vagthold 5 Md. i 
8 Timer, den første Nattevagt fra 22 
Aften til 6 Morgen tog jeg med, senere 
har jeg ikke haft fast Vagt, men har jo 
stadig været optaget af alt, hvad der 
henhører imder min Opgave. Det har 
været nogle haarde Dage. Onsdag, Kri
sti Himmelfartsdag og følgende Dage 
har her været Haandværkere og Ar
bejdsfolk til at rydde Gader, Lægge Tag 
paa og sfaa for Vinduer, og her bliver 
fremdeles et kofosalt Arbejde for Byg
ningshaandværkere. Under Branden og 
den følgende Dag var Tyske Soldater 
herinde og hjalp til, og de gjorde et godt 
Arbejde. 

Hvordan saa det hele ender, er man 
ikke heft klar over. Her er ankommet 
russiske soldater med svært Skyts, Tanks 
og Levende Kreatum; Heste m.m., men 
vi fa.ar det nok afklaret, det er jo ikke 
nemt at omplante gl. Træer. 
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Alt i Alt skal vi være glade og taknem
lige, at vi her har sluppet saa godt igen
nem, som vi har, at vi har vores gamle 
Hjem og Tøj m.{m.} og kan være med 
med det samme til at opbygge Nexø. 

De kærligste Hilsener til jer begge 
fra Far og Mor og alle de andre. 

De sovjetiske luftbombardementer af 
Rønne og Nexø er som bekendt grun
digt beskrevet i efteniden. 1) Der er 
derfor ingen grund ril på derre sred ar 
gå nærmere ind på de omfattende 
ødelæggelser og tab, der så tragisk 
ramte de to byer og deres borgere. I 
parentes bemærker er der dog på det
te sted værd ar iagttage, ar man alle
rede den gang fornemmede, ar ulyk
ken var gået hårdere ud over Nexø 
end Rønne. Der var er realistisk ind
tryk. Besøg i vore dage i de bombe
ramte bymidter med de senere opfør
te "bombehuse" kan hurrigr overbe
vise beskueren om rigtigheden af da
tidens umiddelbare reaktion. Breve
nes formål er at give de unge, der var 
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"fløjet fra reden" en orientering om, 
hvorledes der var gået forældre, sø
skende og øvrige familiemedlemmer 
derhjemme. Brevene er skrevet af per
soner, der oplevede rædslerne, hvor 
de stod og gik. Det interessante er, 
hvordan de reagerede, og hvilke ran
ker de gjorde sig umiddelbart efter. 

Vi oplever fortællernes endnu friske 
sanseindtryk, inden disse blev sløret 
eller helt udvisket af senere tildragel
ser i den travle tid, der fulgte. I beret
ningerne fornemmer vi en umiddel
bar nærhed, der ikke kan rummes i en 
nok så grundig og indlevelsesfuld hi
storisk redegørelse. Det er således de 
implicerede personers individuelle 
oplevelser og tanker, der gør deres 
breve interessante for os. Det er ikke 
til ar undre sig over, at moderen først 
og fremmest bekymrer sig om famili
ens ve og vel, herunder følelserne hos 
de fraværende børn. For en hjemme
gående hustru dengang har det været 
helt naturligt. Og ar faderen fra første 
ri! sidste linje snarere giver os er ind
blik i sir travle virke som brandchef. 

Ikke desto mindre spores reflektio
ner over nuet såvel som fremtiden. 
Mod slutningen af hendes brev nager 
en spirende frygt: Det er, som om de 
ikke rigtigt er danske som før, og at de 
måske før eller siden kunne blive nødt 
ri! ar flytte. Hvorhen siger hun ikke 
direkte, men urvivlsomt har hun haft 
der øvrige land i tankerne. Der så jo 
ikke ud til, ar der for dem var så ler nu 

at hengive sig til glæde over freden. 
Men hun rog sig i der og skød videre 
ranker herom væk i er håb om, ar der 
ville trække over også denne gang. 
Desuden forestillede hun sig, ar bre
vets modtagere ville blive trætte af alt 
det triste, hun alene kunne skrive om 
denne gang. Endelig trøstede hun sig 
med, ar man i hjemmet kun havde 
grund til at være glade og taknemme
lige samt slap med skrækken - i mod
sætning ri! de mange ulykkelige, der 
havde mistet hus og hjem. Nu måtte 
man tage en dag ad gangen, idet hun 
håbede, at de også i fremtiden måtte 
vedblive at være danske. Jo, tanken 
om som danskere ar være overladt til 
sig selv her ude i Østersøen isoleret 
fra der øvrige land er ikke nytænk
ning på Bornholm. For hans ved
kommende var der mere et spørgsmål 
om, hvad det hele skulle ende med. 
Også han udtrykte sin glæde og tak
nemmelighed over, at de personligt 
var slupper så godt fra det med hjem
met i behold. De kunne så fra begyn
delsen deltage i genopbygningen af 
deres ødelagte by. 

Nogen vrede eller bi rrerhed over for 
de fremmede, ryskere såvel som rus
sere, kommer ikke til orde i hverken 
hendes eller hans beretning. De er 
rværrimod beundringsværdigt nøg
terne i deres udtryksform. På lidt 
længere sigt sejrede optimismen og gå 
på modet. Resultatet er håndgribe
ligt. Eftertiden kan kun glæde sig 
over, hvor hurtigt og smukt der lyk
kedes at genopbygge Nexø. 

1) Der henvises generelt til de utallige skil
dringer og reportager, der i årenes løb har 
set dagens lys i de bornholmske dagblade. 
Desuden til de redegørelser, der er givet 
af P. Chr. v. Sremann: En dansk Embeds
mands Odysse, 1962, 2, s. 79ff, J. Barfod 
i Bornh. Sml. , I 976, Il . række 9. bind, s. 
283ff, Edm. Hansen og Johannes Thoms: 
Bornholm 1945, 1993,s. lOffogB.Jenseni 
Bornh. Sml. IIJ .9, s. I 13ff. Disse er alle med 
undtagelse af førstnævnte - skrevet på grund
lag af skriftlige indberetninger m.v. 
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SIGURD VASEGAARD 
11.11.1909 - 7.7.1967 

Sigurd Vasegaard ville være blevet 100 år i år. Han er bedst kendt som grafiker og illustrator af 
såvel dagbladsartikler som bøger og slog sit navn fast med illustrationerne til" Vølvem Spådom '; 
der udkom i 1953, og Saxos "Danmarks Riges Krønike'; der først udkom efter hans død og var 
illustreret med i alt 185 træsnit; men han begyndte som maler. For nogle år siden arvede Gud
hjem Museum et maleri af ham, og det skiffer sig markant ud fta Vasegaards øvrige malerier ved 
at være en kopi af et gammelt italiensk maleri. Hvorfor malede han mon dette billede? 

Af Mogens Lau 

Kunstneren Sigurd Vasegaard be
gyndte som maler og hold t førs t op 
med at male i 1950' erne, hvor arbej
der med rræsnittene optog al hans rid 
og alle hans kræfter. 

H an voksede op i København og 
stiftede i studenterriden bekendtskab 
med miljøet omkring tidens studen
tersamfund som det politisk-kultu
relle tidsskrift "Mande", "Forsøgssce
nen" og lignende kredse, og her stif
tede han bekendtskab med såvel li t
teratur som billeder af de tyske eks
pressionister. H an var tillige knyttet 
til gruppen bag tidsskriftet "Linien", 
der omfattede de abstrakte og surrea-

lisrisk e avantgardister, og hvor den fa
ste kerne bag udgivelsen var Ejler Bil
le, Richard Mortensen og Vilhelm 
Bjerk e-Petersen. Også Hans Ø llgård, 
Sonja Ferlov og hans senere svoger, 
digteren og maleren Gustaf Munch
Pecersen, var ar finde i denne gruppe
ring, der i begyndelsen af 1930'erne 
holdt til i Gudhjem om sommeren. 
D isse kunstnere var optaget af ab
straktionens præcise form, det flade
m æssige og funktionelle - set i en so
cial sammenhæng som en mulighed 
for et tilsvarende nyt samfund. 

Efter studentereksamen og elevti
den på Teknisk Skole fortsatte Vase-

Keramikeren Ursula Mimch-Petersen, der stod for oprydningen i boet efter Gertrud og 
Myre Vasegaa1d, fortæller, at Myre Vasegamd bar dette fotografi af huset i Holkadalen i sin 
pung gennem årene som et minde om tiden i Gudhjem. På bagsiden af postkortet har Myre 
Vasegaard skrevet:" Vores hus i dalen - Holkadalen 2, Gudhjem. Granitbrud nedlagt, med 
marker over for til Husmandssted. Linds lille gård som Oluf Host betalte til min Mor og 
far: 10. 000 k1: for alt. 193 7''. 
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gaard på Kunstakademiet fra 1931 til 
1934. H an debuterede i 1934 på 
Kunstnernes Efterårsudstilling, og 
hans tidl ige malerier var inspireret af 
såvel den tyske ekspressionisme som 
af den danske version af surreal ismen. 
Hurtigt efter debuten slog han over i 
et mere naturalistisk maleri efter ar 
han i 1935 - i modsætning til stort set 
alle sine københavnske malerkollega
er, der fortsatte med ar være "som
merbornholmere" - tog permanent 
ophold på Bornholm. Han havde til
bragt sommeren 1933 på øen i er lejet 
sommerhus og blev i 1935 gift med 
keramikeren Gertrud Hjorth. D et 
følgende forår blev hans ven fra tids
skriftet "Linien", Gustaf Munch-Pe
tersen, gift på Bornholm med Ger
trud H jorths søster Elisabeth (Lis
beth) der ligeledes var keramiker, og 
familierne kom til ar bo tæt ved hin
anden i Gudhjem. 

Huset i Holkadalen 

I 1937 påbegyndte Sigurd og Ger
trud Vasegård byggeriet af deres hus i 
Holkadalen i Gudhjem. Året forin
den var deres eneste barn, datteren 
Marie (Myre) blevet født. 

Ikke langt fra Vasegaards hus lå 
husmandsstedet "Skovly", som male
ren O luf Høst havde købt for 35 000 
kr. i 1935 for næsen af maleren Niels 
Lergaard og omdøbt til "Bognemark". 
D ermed røg venskaber mellem de to, 
og resten af livet gjorde de hvad de 
kunne for ar genere hinanden. 



Forfatteren Hansaage Bøggild giver 
et eksempel herpå: "Da Gertrud og 
Sigurd Vasegaard - hjulpet af Høst -
havde bygget hus på kanten af et lille 
stenbrud i Holkadalen - ikke langt fra 
Bognemark - gik Lergaard i aktion 
for - med naturfredningsloven i hån
den - at fa huset revet ned, men H øst 
mobiliserede amtmanden, og det i 
øvrigt smukke hus blev stående. I log
bogen fra 1944 skriver H øst: "Vi byg
gede engang et hus til Vasegårds. Ler
gård og Niels Pedersen gjorde alt for 
- da det var færdigt - at ra det revet 
ned. De mobiliserede alt, og natur
fredningen med dommer Zeuthen i 
spidsen mødte op og besigtigede, der 
var brandfolk og politi og Gud ved 
hvem der ikke var. " 

Dermed giver nogle notater på bag
siden af et postkort med fotografi af 
det nyopførte hus i Holkadalen plud
selig mening. Dee blev fundet i Myre 
Vasegaards pung, da man gjorde boet 
op efter hende. 

Takket være O luf Høsts håndsræk-

ning kunne Vasegaards gå i gang med 
at anlægge haven med stengærder og 
en sand labyrint af gange og bede i 
forskellige niveauer op bag stenbrud
dets sider. 

Malerierne 

Sigurd Vasegaard debuterede på 
Kunstnernes Efterårsudstilling i 1934 
med malerierne "Kosmisk rum l " og 
"Kosmisk rum 2". Disse ådlige male
rier var tydeligt influeret af de ab
stral<te og surrealistiske tendenser i ti
den. I 1937-42 udstillede han på 
Corner & Høstudstillingen, først 
som gæst ri! og med 1939 og derefter 
som medlem. Som gæster samtidig 
med Vasegaard var bl.a. Eiler Bille, 
Egill Jacobsen, Richard Mortensen, 
Hans Scherfig og Sven H avsteen
Mikkelsen. Fra 1943 til 1946 var han 
medlem af Høstudstillingen. 

Meget tidligt fik hans malerier et 
mere naturalistisk tilsnit og mere 
jordnære tider som: Kartoffelmark, 

Der findes ikke mange fotografier af Sigurd 
Vasegaard, men den 21. november 1957 
tog B. I/sted-Bech dette biL/ede af ham i 
huset i Holkadalen. Herfortsatte Vase
gamd med at bo efter skilsmissen i 1948 
og indtil sin dod. Der var ikke mange 
moderne bekvemmeligheder i hwet, f eks. 
var der ikke indlagt elektricitet. Sigurd 
Vasegaard var en meget sammensat natur. 
Afoisende, vred, vranten, kantet og meget 
blufa1dig på den ene side, og venlig, græn
sende til det hjertelige og generøs på den 
anden; men samværet med andre var altid 
på hans præmisser. 

Regnbyge, Køkkenhave og Sommer
nar. I et maleri som "Kartoffelopta
gere" (der ejes af Bornholms Kunst
museum) fra 1942 skildrer han land
arbejdere i et mærkeligt billede, hvor 
tunge jordfarver er sat op mod en ly
sende kold himmel. Men der er ikke 
en egentlig linie i hans malerier, der 
tidligt fik et lyrisk tilsnir. I 1949 ma
lede han et billede benævnt "Skov'', et 
nærmest impressionistisk skovinteri
ør med er spættet spil mellem lys og 
skygge. Et yndet motiv var skovbille
der med modeller, ofte med tider som 
"Badende" eller "Model i skov" og 
som regel holdt i en pastelagtig kolo
rit. Disse romantiske stemningsmale
rier viser en maler, der benytter moti
ver fra hverdagen sat ind i en poetisk 
ramme. Hans malerier tar næsten ka
rakter af noget mytologisk, og der 
spores en vis indflydelse fra de øvrige 
fastboende kunstnere som Oluf Høst 
og Paul Høm. Vasegaard var relativt 
produktiv i disse år og udstillede op 
til 10 nye malerier om året. 

Maleriet af 
Maria ved Christi grav 

Et enkelt oliemaleri skiller sig ud fra 
de øvrige af Vasegaards malerier. Det 
er signeret: "Sigurd Vasegaard. Juni 
44" og er tillige påtegnet på forsiden: 
"Kopi efter et italiensk billede. Rer
rod(?)k." Maleriet måler 60 x 110 
cm, og forestiller "Kvinderne ved Kri
sti Grav". Det har i mange år hængt 
på Jantzens Hotel i Gudhjem, inden 
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det blev erhvervet af Kent Jensen, der 
ved sin død testamenterede det til 
Gudhjem Museum. 

Maleriet er en ret nøjagtig kopi af 
er florentinsk maleri fra midten af der 
14. århundrede, og forstiller den hel
lige Jomfru i afmagt ved Kristi grav. 
Originalbilledet blev erhvervet af Sta
tens Museum for Kunst i 1925. Ma
lerier er gengiver i sort/hvidt i tids
skriftet ,,Aarstiderne'', 3. Aarg. Nr.2, 
der udkom i december 1943. 

Ifølge keramikeren Julie Høm, 
Gudhjem, fandt hun og hendes da
værende mand i forbindelse med 
overtagelsen af huset i Holkadalen ef
ter Sigurd Vasegaards død, en lille, ret 
medtaget farvereproduktion af det 
samme billede (6,5 x 11,5 cm) . Re
produktionen er udgivet af Sparekas
sen for Kjøbenhavn og Omegn, der 
udgav en billedserie bestående af 52 
motiver "Fra Museer og Samlinger". 

Om det har været farvereprodukti
onen eller gengivelsen i ,,Aarstider
ne", der har fanget Vasegaards inte
resse, er ikke til at vide. Gengivelsen i 
"Aarstiderne" er i sort/hvidt, men han 
kan også have se maleriet under et be
søg på Statens Museum for Kunst. 
Vasegaard kendte dog uden tvivl tids
skriftet "Aarstiderne", da omslaget på 
nr. 2 fra 1942, er et linoleumssnit 
skåret af ham selv. Forsiden forestil
ler en gravid kvinde i en have foran et 
hus, og bagsiden er en illustration til 
"Fleures du mal". 
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Spørgsmålet er, hvad der har ffiet 
Vasegaard til at kopiere dette maleri 
fra overgangen mellem middelalder 
og renæssance. Den ukendte kunst
ner til det originale maleri har bevæ
get sig bort fra middelalderens billed
opbygning, der skulle læses "nedefra 
og op", og har ved hjælp af skrå linier 
ind i billedrummet både i sarkofagen 
og i landskabet, skabt et "for og bag" 
og en dybde i billedrwnmet, der til
lige understreges af de 3 figurer bag 
sarkofagen, den røde figur foran og 
den fortvivlede Jomfru Maria hvilen
de over den. På den anden side har 

Maleriet af,,Kvinderne ved 
Kristi Grav" som Sigu1d 
Vasegaard malede i 1944. 
Udover Vasegaards signa
tur og datering indeholder 
maleriet folgende påskrift: 
"Kopi efter gl. italiensk bil
lede. Rerro?k. "Billedet hang 
i mange år på Jantzens 
Hotel i Gudhjem, men over
gik på et tidspunkt til antik
vitetshandler Kent Jensen, 
Gudhjem, der ved sin død 
i 2004 havde testamenteret 
det til Gudhjem Museum. 

han stadig problemet med den runde 
glorieskive, der er skabt til Bademale
riet og ansigter en face, og træerne er 
lige høje, uanset om de er anbragt i 
billedets forgrund eller bagerst i bil
ledet. Der er heller ikke noget enty
digt størrelsesforhold mellem figurer 
og træer. Billedopbygningen kan 
minde om en teaterscene, hvor kulis
serne er indsat foran et gyldent bag
tæppe mens billedformatet er med til 
ar understrege sarkofagen som male
riets centrale omdrejningspunkt. 

Vasegaard har været meget nøjagtig 
med sin kopiering af billedkonstruk-

Efter Sigurd Vasegaards dod i 1967 fik keramikerne Julie Hom og hendes daværende mand, 
Bo Kristiansen, mulighed for i 1968 at feje huset i Holkadalen, hvor Gertrud Vasegaard i 
sin tid havde indrettet et keramikværksted, der stadig var intakt. Under oprydningen fandt 
man denne lille reproduktion (6,5x1 1,5 cm) afmaleriet "Kvinderne ved Kristi Grav''. Det 
ftemgår af bagsiden, at den er udgivet af Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn i serien: 
"Fra Museer og Samlinger" og beregnet til opklæbning i et album. Det kan meget vel være 
denne reproduktion, der har været grundlaget for Sigurds Vasegaards maleri. 



tionen, men har ikke lagt vægt på fi
gurernes ansigtstræk, der blot er anty
det, ligesom figurernes drejninger og 
proportioner har voldt ham besvær. 

Uanset motivet til at kopiere male
riet har Vasegaard uden tvivl skabt sig 
indsigt i - flet i hænderne så at sige -
den tidlige renæssances måde at an
skue rumopbygningens problemer 
på. Der skulle gå endnu en årrække 
inden det i 1425 lykkedes for italie
neren Brunelleschi at konstruere sig 
frem til centralperspektivet og der
m ed det rredimensionelle billedsyn, 
der i århundreder beherskede billed
skabelsen frem til kubismens eksperi
m enter omkring Den 1. Verdenskrig. 

Der findes daterede og signerede 
træsnit der viser, at Vasegaard i 1944 
udførte illustrationer til "Vølvens 
Sp ådom", og at de uden tvivl har 
voldt ham besvær. D et er nærliggende 
at antage, at han i den forbindelse har 
villet undersøge, hvordan man i mid
delalderen komponerede billeder for 
at se, om dette var en farbar vej for 
hans videre arbejde med træsnitter og 
de mytiske temaer, og med sin sans 
for grundighed er han gået i gang 
med at kopiere et kendt maleri fra 
den tid. Erfaringerne fra kopieringen 
af maleriet er ikke direkte synlige i 
hans træsnit, men måden at skabe 
rum på ved overlapning og repoussoir
effekc ses i mange af hans arbejder. På 
dette tidspunkt i livet var han stilsø
gende og usikker og lagde projekter 
med "Vølvens Spådom" til side for at 
genoptage det en halv snes år senere. 

Modellerne 

Da Julie Høm og Bo Kristiansen i sin 
tid overtog huset i Holkadalen fandt 
de også en række lermodeller, som 
Vasegaard havde udført. Disse lermo
deller befinder sig nu på Gudhjem 
Museum. 

Vasegaard udførte ofte modeller i 
ler eller i træ som udgangspunkt for 
arbejdet med træsnittene. Leret hen
tede han i Salenebugten, og mange af 
de bevarede modeller er i dag yderst 
skrøbelige, da de ikke er brændt. Le
ret fra Salenebugten indeholder man-

I tidsskriftet ,,Aarstiderne"fra december 1943 (3. årgang) er der p å side 35 en sort/hvid 
gengivelse af maleriet "Kvinderne ved Kristi Grav''. Det fremgår af den ledsagende artikel, 
at maleriet er et florentinsk billede af en ukendt maler fra midten af det 14. århundrede og 
erhvervet af Statens Museum for Kunst i 1925. Det vitrderes, at det er et ud af ti malerier 
i verdensklasse ejet af Statens Museum for Kunst. "Farverne lyser rent og ubrudt og den fine 
Rytme og sikre Sans for Forskydninger giver et lødigt Kendskab til Værdien i tidlig italiensk 
Komposition''. fremgår det af artiklen. Vasegaard har uden tvivl kendt til "Aarstiderne''. 
idet han året forinden havde leveret såvel for-som bagsiden til årgang 2, nr. 2. 

ge urenh eder, og da Vasegaard opbyg
gede sine modeller over er forhånden
værende og skrøbeligt trådnet place
ret på et stykke natur- eller affaldstræ, 
er de fleste modeller delvis ødelagt. 
Han udførte modeller af mennesker 
og dyr som heste, geder, køer, kame
ler, gæs og høns, og der findes også en 
meget velbevaret træmodel af en båd 
fra hans hånd. 

Det var vigtigt for Vasegård at fil vi
sualiseret tingene tredimensionelt, 
inden han gik i gang med at tegne og 
skære i stokkene, og han kunne uden 
tvivl være blevet en glimrende skulp
tør. 

En ældre gudhjembo har fortalt, 
hvorledes han engang oplevede Vase
gaards evne til at visualisere ringene. 
Under et besøg hos familien Høm var 
Vasegaard også til stede. Et af børne
ne havde problemer med en matema
tikopgave. Der var vanskeligt at for
klare opgaveløsningen for barnet, så 
Vasegaard hentede resolut et rugbrød 
og udskar en kubus, som matematik
opgaven handlede om. Med et enkelt 
snit i rugbrødsmodellen anskuelig
gjorde han opgaveløsningen for bar
net. 

"For Vasegaard var intet let. Måtte 
ligesom heller ikke være det." Således 
slutter Jan Garff sin tekst i en lille bog 
om Sigurd Vasegaard der udkom i 
1973. 

Under oprydningen i Vasegaards hits i 1968 
fandt Julie Horn og hendes mand blandt 
andet en snes ler.figurer udført af Vasegaard 
som 3-dimensionelfe forlæg for hans træsnit. 
Han havde det bedst, hvis han havde bil
ledelementerne foran sig, når han gik igang 
med at skære sine træsnit. Der er lermodel
ler af kvinder, mænd og forskellige dyr som 
heste, køer og hons. Modellerne er udfort 
i ubrændt ler fra Salenebugten, og deifor 
både defekte og meget skøre. Ganske fl er 
brændt, men leret fra Salenebugten inde
holder så mange urenhede1; at en brænding 
normalt mislykkes. 
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Historien fra Janus Bendtsen 
om hans familie på Rosenvænge, Bedegadevej 

Klemensker Sogns Lokalhistorie blev i 2006 kontaktet af Niels /( Bendtsen fra Silkeborg, som 
sagte efter nulevende familie medlemmer på Bornholm. Efte1folgende modtog arkivet papirer fra 
Niels K Bendtsen med en historie som en onkel til Niels havde nedskrevet. Onklen var Janus 
Bendtsen, som i sin tid skn:v historien om sine forældre og alle sine søskende. 

Af Hans Aage Jeppsen 

Historien er skrevet ca. i 1935 
Efter gennemlæsning af historien 
skulle dec vise sig ae være en drarna
cisk og becagende historie om slægters 
gang på Bornholm, om det dagl ige 
slid, om biavl, opfindsomhed , ud
længsel og menneskelig tragedie. En 
historie om en slægc, hvoraf nogle 
blev på øen, mens andre fristede 
skæbnen i dec store udland. 

Om Janus Bendtsen ved vi ae han 
var føde den 20. februar 1867, og var 
udlærc skrædder. Fra 1912 bestyrer af 
Nordre celefon central og fra 1932 
bestyrer af telefon centralen i Kle
mensker, Nygade 8. 

Personerne 
i historien er følgende: 

Forældre: Hans Pecer Bendcsen og 
Ane Margrethe Bendtsen 
Børn: 1. Signe 2. Hans 3. Jørgen 
4. Jens 5. Janus 6. Pecer 7. Anine 
8. Karol ine 9. Martin 

Janus Bendtsen skriver: 

Min fade r H ans Peter Bendtsen var 
født i Klemensker den 10. marcs 
1833, var gift med en daner fra Sr. 
Krashavegård, Ane Margrethe født 
Dalby, født den 7. november 1840 
(dan er af Jørgen Morcen sen Dahl by, 
som overtog St. Krashavegård i 1837 
og blev gift samme år med Karen 
Margrethe Kofoed). Min fad er var 
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udgået fra et lille landbrug og lærte i 
sine unge år møbelsnedker håndvær
ket i Rønne. Fader var en i den rid 
mest dygtigste snedker, efter udståer 
lære påbegyndte han selv en forret
ning i Klemensker, noget af der første 
arbejde han fik var på St. Krashave
gård, her gik den unge pige hjemme 
(Ane Margrethe), der blev hans hu
stru, (viet i Klemensker kirke den 19. 
januar 1858) fader købte en lille gam
mel ejendom ved Bed egade mosen 
med tilliggende 6 td. Id. Jord, det nu 
såkaldte Rosenvænge. 

Her levede og vi rkede de sammen 
og fik snart en stor børneflok på i al t 
9 børn. Fader stod på sit værksted fra 
morgen til aften, imedens moder pas
sede køerne og huset. Imellem børne
nes alder lå ca. 2 år, af disse blev de 6 
født i det stuehus de nu beboede, de 3 
sidste i en ny stuelænge som blev op
føre 1869-70. At vintrene i den tid 
var hårde og strenge talte min fader 
og moder ofte om, således vinteren 
1867, der år jeg som skriver dette blev 
født (derom senere) . Men vintrene 
derefter var ikke mere blide. 

Efteråret 1868-69 satte ind med 
hårde østlige og nordøstlige storme, 
og mangen en stole sømand led skibs
brud og strandede på østkysten på 
klipperne mellem Tejn og Allinge. 
Her lukkede adskill ige af de brave sø
mænd deres øj ne, og skibene med de
res ladning blev almindelige vrag, vis 
skibsskrog og ladning blev solgt ved 

Janus Bendtsen, foto fra 1940 - 194 5 

akrioner, adskillige af disse skroglad
ninger bestod af planker, tømmer og 
brædder. Her ved disse aktioner m ød
te fader, der godt kendte ri! hvad træ 
var og købre træ til opførelse af et nyt 
sruehus. Træer kom fra tømmerne og 
var af god kvalitet, og blev bortsolgt 
til en i den tid meget billig pris, såle
des at fader ikl(e nøjedes med at købe 
til bygningen men også til lager til se
nere forbrug. Efter at fader havde faet 
det meget tøm mer og rræ hjem, gik 
han nu i gang med ar bygge. I efter
året 1869 havde han nogle mænd til 
hjælp med ar bryde og kløve sren op 
af jorden til fundamenter, under det
te arbejde pådrog fader sig en sygdom 
som han aldrig forvandt, idet han ved 
at komme i klemme mellem 2 stene, 



Rosenvænge ca. 1942, med det gamle stuehus til vemtre med sort tag og det nye 
nærmest i billedet 

nede i kulen der var gravet ved siden 
af, måtte overanstrenge sig med at 
løfte en stor blok, således at han kom 
fri. Dette gjorde at han pådrog sig en 
nyresygdom, med nyregrus og måtte 
den vinter stadig søge læge. Ihærdig 
som fader var tog han, skønt ikke 
rask, fat da foråret kom med at arbej
de, murerne kom og lagde grund, og 
en tømrer med hans medhjælpere ar
bejdede sammen og fik i løbet af for
året rejst tømmeret til et 7 fag stue
hus, 13 alen bred, et i den tid smuk 
og storslået stuehus, og samtidigt blev 
der bygget en vestre længe. I efteråret 
1870 flyttedes ind fra det gamle til 
det nye, nu blev det gamle stuehus 
oprettet til stalde til køer og svin, lo 
og sædlade og i den vestre nye byg
ning, blev bryggershus med bagerovn 
og snedker værksted indrettet, en lille 
pæn gårdsplads med en bræddevæg 
mod øst, dette blev i 1888 da det var 
forældet afløst med en grundmuret 
længe med indkørselsport, en passen
de stor have blev anlagt, syd for stue
huset ned mod vejen, men arbejdes 
skulle der. Af børnene var nu højst 3 
konfirmerede og en søn død. 

Fader, der ikke var så rask mere ti l 
at anstrenge sig, skønt han dog stod 
på sit værksted, men med lettere ar
bejde, anlagde nu et større biavl til 
det mindre han i forvejen havde. 

Biavlen var dengang i de såkaldte 
halmkuber, i løbet af ganske kort tid 
havde fader godt 60 sådanne bifami-

lier stående i sin have. I sandheden en 
lille by med mange indbyggere. 

Fader var i den tid Bornholms stør
ste biavler, og var viden om kendt for 
sit biavl, i den samme tid påbegyndte 
fader at fabrikere huse til bierne, eller 
stader som de kaldes, på dette område 
var han foregangsmand. Nu var for
andringen den, at mens bierne i en 
kube selv skulle bygge voks, var sta
derne indrettede med bevægelige 
rammer, hvor man indsatte voks, 
kunsttavler. Bierne havde nu kun ar 
udtrække de anviste celler hvilke de 
gør på en forbavsende kort tid, og på 
den måde kan de formå at indsamle 
så meget mere honning, en rigtig 
kraftig familie kan i et godt honning 
år præstere 100 pund honning og 
derover, samtidig forarbejdede fader 
en maskine, en udslynger, til at ud
slynge honningen af tavlerne, og tav
lerne der på den måde forbliver hele i 
rammen, gemmes og kan indhænges 
igen til at samle honning i, dette var 
et stort fremskridt som fader fik be
lønning af, dels ved opmuntring af en 
præmie der blev ham tildelt fra det 
kongelige danske husholdnings sel
skab, med 15 rigsdaler 3 år i træk, og 
for det andet blev honningudbyttet 
næsten det dobbelte fra før, og hon
ningen renere og bedre, end ved den 
gamle metode med at presse den ud 
med to stokke af en hassel hvortil der 
krævedes 2 mand, nu med maskinen 
er det en leg der går hurtig og kan ud-

føres af en mand. Ja dette var for fader 
en god biindtægt, trods honningens 
billighed. For os drenge var det ikke 
altid så morsomt med de bier. Fader 
der altid stod på sit værksted, var en 
der absolut fordrede, at hvad han sag
de det skulle høres og gøres, om som
meren i biernes sværmetid måtte vi 
således skiftes til at passe på når bier
ne sværmede for da at meddele fader 
det, hvilket næsten var en daglig begi
venhed når vejret var med solskin og 
varme, og det skete også at flere fami
lier sværmede på en gang således hu
sker jeg at der en gang var 7 familier 
der væltede ud på en gang og alle 
sværmene gik sammen på et sted. 
Dette var for os drenge langt fra mor
somt, fader var ivrig, et stort lagen 
blev lagt ud på græsplænen og bierne 
blev fra træet samlede ned på lagenet, 
mens vi drenge lå ved siden af for at 
passe på at se dronningerne der jo er 
kendelige nok, men iblandt så mange 
bier var det ingenlunde nogen let op
gave. Når vi fik øje på en skulle vi væ
re flinke og fange den og sætte den i 
en æske for så at finde flere, fader hav
de imidlertid alle bierne fra træet, vi 
havde flere lagen, vi søgte og fandt 6 
dronninger, der var utvivlsomt måske 
6 foruden da der var nogle andre 
sværme iblandt som ofte kan have fle
re dronninger med dem, men nu tog 
fader dronningen og satte i kuben og 
lod en mængde bier løbe til, til der 
var en passende stor familie, disse blev 
holdt i en kasse eller stade, for så at ra 
de næste på samme måde og således 
blev der af de 7 sværme, 6 familier på 
stader, sværmene kom alle fra kuber. 
D et siger sig selv at vi fik adskillige 
stik eller brod, det var ikke behageligt 
men tænke på at løbe fra det, kunne 
ikke nytte os noget, thi da var fader 
der, hvilket ikke gjorde sagen bedre. 
Det var ikke så sjældent at 2 af 3 fa
milier sværmede ud på en gang, var 
disse små, fik de lov at blive sammen 
men at vi drenge lærte at omgås bier
ne og deres natur samt hvorledes de 
skulle passes det siger sig selv og det 
har nu et par brødre og en søster haft 
gavn og glæde af nu siden. Bierne er 
dyr som vi nødigt vil undvære. 
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Moder var sin mand en god med
hjælper og os børn en god moder, nu 
var børnene vokser til, så de kunne 
hjælpe deres moder, og foruden sin 
husgerning havde hun faer en brød
handel bestående af rug og hvedebrød 
samt småkager og bolsjer, mælk og 
mel og gryn samt gær, og købte æg 
som almindel ig blev betalt med 1 øre 
over prisen. Æggene var til en sviger
søn som preserverede dem fo r senere 
når prisen hævede solgte dem. Der 
var ikke nogen ringe handel moder 
drev ved siden af sin husholdning, 
denne handel drev hun i 28 år, men 
efter den rid var der dog nok for hen
de ar udrette, moder kartede og 
spandt alt der uldgarn der skulle bru
ges, ja end også hør og lin ril linned, 
der var ikke ringe mængder der skulle 
ri!, ril så mange og der blev lagr en del 
hen i skufferne til børnenes fremtid . 

Moder var ihærdig tidlig op om 
morgenen og om aftenen når hun fik 
børnene i seng, da sarte hun sig ved 
sin spinderok. Arbejder gik for hende 
altid med god t humør, og om som
meren når hun kunne fa en rime til 
overs fra indendørs arbejde, da ud i 
haven og lugede, skuflede og rev sti
erne. 

H aven var altid velholdt og var en 
stor pryd for hjemmet. Fader interes
serede sig også meget for haven. H an 
podede således de fleste frugttræer i 
den og interesserede sig særlig med ar 
okulere roser, derfor var der også en 
stor mængde forskellige sorter i al le 
mulige farver. 

Navner Rosenvænger, kom af den 
rosenhave der var bleven til ved hans 
arbejde. 

Nu var børnene for længst konfir
merede. Fader sad for der meste om 
vinteren i stuen og røg på sin pibe, og 
moder der nu også følte ri! sig kunne 
ikke sådan magte mere, skønt hun 
passede den daglige gerning endnu i 
nogle år, men handelen var nedlagt, 
og børnene var kommen ud i verden, 
dog var de aldrig alene idet de, når 
den sidste af os skulle ud, da var jeg 
som skriver dette udlært og kunne 
være hjemme, og en søster var også 
udlært og var hjemme og af den grund 
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Janus Bendtsen ved en bisværm i 1928 

kunne fader og moder endnu drive 
ejendommen og i de senere år havde 
de også en dreng som var huslig og 
kunne gå moder til hånde med alt 
m uligt så som m ed ar hente brænde 
og vand, ja også vaske gulv og gå ærin
der, og passe køerne og holde rent hos 
dem og høn sene. Denne dreng var en 
r igtig knop ril at være på, ja fo r fader 
og moder, langt bedre end mangen 
pige v ille være der, dette gjorde ar fa
der og mod er kunne holde ejendom
men så længe som de gjorde. 

I økonomisk henseende havde de 
der godt, de kendte godt til fattigdom 
skønt de ikke selv var de der havde 
savner noget, men igennem deres 
brød.handel var der adskillige menne
sker, der var så fattige ar de ikke havde 
penge til brødet, værst var der gerne 
om vinteren , fader sagde aldrig nej ril 
nogen når de kom, men hvor der var 
ganske håbløs ar fa pengene, gjorde 
han altid u dvej for vedkommende, 
med deres viden, ved ar han gik til 
præsten der var formand for sognet 
fri fattigkasse, for på den måde ar fa 
hjælp, ikke alene ri! brødet, men også 
til kul. Med ens der var andre fatt ige, 
som ikke kunde betale brødet men 
satte en ære i selv ar kunne tjene ril 
der, og som havde en vilje til at når 
sommeren kom, da ar ville betale vin
terens gæld, og på den måde fik alle 

deres kunder der daglige brød både 
vmrer og sommer. 

Min fader og moder havde altid en 
stor omsorg for deres børn. Fader der 
aldrig havde tjent som tyende, ville 
nød ig ar børnene skulle det, men 
hjalp dem hver især så vidt muligt i 
en lære, hvilket på den tid, når plad
sen til en af os var aftalt, ikke som nu 
kostede noget, men læretiden var gra
tis med 4 a 5 år efter aftale. Fader og 
moder skulle underholde med klæder 
og vask. Den dyreste af os var vis tnok 
den næstældste, H ans. 

Signe (født Hansine Caroline 
Bendtsen den 20. juni 1858, 
hjemmedøbt 8. juli). 
Den ældste af mine søskende var en 
datter. Hun kom straks efter sin kon
firmation ud ti l kaptajn Ipsen, Lands
dommeregård (nedlagt for ca. 60 år 
siden, lå modsat Tornbygård, Torn
byvej) fo r at gå fruen til hånde i hus
holdningen, og for ar sætte sig ind i 
husholdning, og kom siden i lære 
med at væve. Dette med at væve blev 
dog kun til eger brug, da Signe som 
hun hed efter læretid kom hjem og 
virkede i hjemmet, blev forlover og si
den gift i en ung alder med Nikolaj 
Riis, Bolleris, eneste barn efter Jens 
Jørgensen Riis. Til denne ejendom er 
avl til 2 heste og 5 a 6 køer, foruden 
nogen skov. Ejendommen var gældfri 
og endda lidt ti lovers. Min søster 
kendte ikke ri! andet her end ar gå og 
promenere, hendes mand gjorde air 
muligt for hende, han var ihærdig og 
stræbsom, og var altid i godt humør. 
Også han skaffede sig en biindtægt, 
idet han ved ar se sin svigerfaders bi
avl, fattede lyst ri! også ar have bier, 
og drev det op til at blive stort, og her 
i den lune have høstede han i hun
drede af pund honning årlig, men 
havde også godt 20 familier. Han tog 
eksem pler efter sin svigerfader og la
vede selv bistaderne og rammerne, 
men disse var ikke gjon af nogen 
snedker kunne man se, klodsede og 
skæve og !<luntede på alle måder, tog 
disse stader sig ikl<e pænt ud i nogen 
have, men han havde en god ind-



tægtskilde igennem sin biavl. Svoger 
Nikolaj Riis døde i en meget ung al
der, efterladende sig sin hustru og en 
datter, og sin moder. 

Datteren var konfirmeret, men en
ken, der ikke før havde bestilt noget, 
brød sig ikke nu om at tage fat, hvil
ket jo ikke havde været så let for hen
de, da hun i så fald skulle have en be
styrer, hun besluttede sig til at sælge 
ejendommen, hvilket snart lykkedes 
hende, for så at flytte til Rønne, for at 
leve som rentier, hvor hun boede i 
godt 30 år. I 1935 solgte hun og flyr
rede tilbage cil Klemensker stations 
by, hvor hun, som nu er 77 år, lever 
sammen med sin ugifte datter, Inge
borg, der også er svagelig, men i øko
nomisk henseende har der godt. 

Hans (født Hans Jørgen Bendtsen 
den 30. marts 1860, døbt i 
Klemensker kirke 13. april). 
Min broder Hans, den næseældste, 
som altid var en svagelig dreng, men 
meget godt begavet, fik straks efter 
sin konfirmation plads på byfoged 
kontoret i Rønne hos byfoged Oleva
rius, hvor han var i nogle år, og kom 
derefter ind på amtskontoret cil amts
forval ter Jensen, men efter Jensens 
forflyttelse fra Bornholms til Køben
havns amtsstue, besluttede H ans sig 
til at studere jura, og kom ind på uni
versitetet, for efter at have taget eksa
men, atter at fortsætte som fuldmæg
tig hos amtsforvalter Jensen, og efter 
Jensens død, foresatte han på samme 
sted hos Jagd, der var Jensens efterføl
ger. Jagd, der tillige var kaptajn ved 
fodfolket, var en ivrig konservativ 
mand, der havde sæde i rigsdagen, og 
var med ti l i provisorium tiden (man 
arbejdede efter en midlertidig lov) at 
fa der store befæstningsanlæg lage om 
København, og hvortil han selv ofre
de store summer. 

Jagd havde mange børn, mest p iger. 
En af disse hed Nelly, en ung og 
smuk, livlig pige, der også sad i et 
kontor ved siden af på amrsscuen, 
med kun en dør imellem H ans og 
hende, og dette med deres blikke til 
hinanden førte med sig at H ans og 
Nelly blev forlovede, ved hvilken lej-

lighed H ans af sin vordende svigerfa
der blev forfremmet til at være hans 
l. fuldmægtig på amtsstuen, med til
læg af gratiale og snart efter bryllup. 
Der gik nu nogle år, og den store kap
tajn og an1tsforvalter døde, næsten 
som en fattig mand, der så at sige hav
de ofrer sin formue til fædrelandets 
fo rsvar. H ans blev straks ved sin svi
gerfaders død konstitueret, men sam
tidigt var embedet i Stege på Møn le
dige, og dette embede havde Hans 
søge, og blev omtrent på samme tid, 
udnævnt ri! amtsforvalter på Møn, 
hvilket embede han modtog, og pas
sede til alles tilfredshed, hvorfor han 
også blev udnævnt til dannebrogs
mand (Ridder af Dannebrog). H an 
røgtede sin gerning med kun en fuld
mægng. 

I deres ægteskab var 2 børn, en søn 
og en datter, disse studerede i Køben
havn på universitetet, og deres moder 
Nelly, der ikke befandt sig så godt i 
Stege, på grund af de små forhold 
denne by bød, og borte fra deres gam
le venner og den store adspredelse, al
tid ønskede sig tilbage til København, 
fik også sit ønske opfyldt. H ans lejede 
en lejlighed til hende og børnene, så 
disse nu spiste hjemme hos deres mo
der. 

Hans der på den måde havde hus
bestyrerinde, havde måske ikke dyre
re husholdning, ved det at børnene i 
modsat fald var henvist til at spise og 
bo på pensionat. Når undtaget de 
mange rejser imellem Stege og Kø
benhavn, som næsten var hver søn
dag. Omsider måtte H ans på grund 
af aldersgrænsen søge sin afsked, og 
flyccede nu tilbage til København, her 
lejede han en lejlighed på Rådhus
pladsen, og de spiste på pensionat. 
Børnene var nu færdige med deres 
studier. Sønnen blev ansat som kon
torchef hos Berlinske og er gift, har 
børn og en god stilling. Datteren kom 
straks efter sine studier ind på et kon
tor i ministeriet, men er siden bleven 
gift med en kaptajn ved fodfolket. 

Amtsforvalter H ans Bendtsen, der 
kun blev gode 71 år gammel døde i 
1932 og efterlod sig sin hustru, der 
endnu lever og har det godt. 

Jørgen (Født Jørgen Bendtsen den 
18. december 1861, døbt i 
Klemensker kirke 1. januar 1862) 
Den næste broder Jørgen, som i sin 
opvækst fik skyld for ae være vanskelig 
ae opdrage, meget stiv og stejl af sin 
natur som han var, lod fader og mo
der ham komme ud at tjene hos en 
bonde om sommeren for at vogte kø
er, og hjemme om vinteren for at gå i 
skole. Hensigten hermed var den at 
mine forældre troede, som han også 
gjorde, lære at agre og bøje sin vilje. 

Jørgen kom straks efter sin konfir
mation i skomagerlære hos en land
skomager, der drog omkring fra seed 
til seed. Efter 4 års læretid her, kom 
han ud til en skomager Hansen i 
Rønne, hvor han det førs te år stod i 
forbundt, (en ekstra læretid på et år) 
hvorefter han samme seed arbejdede 
som svend i nogle år. D ee iygtedes 
imidlertid hos de øvrige mestre i by
en , ae Hansen vistnok havde byens fi
neste og bedste svend i faget. 

Skomagermester Lund, Store Tor
vegade, der havde ry på sig for at være 
den bedste mester, og som havde by
ens fineste kunder, henvendte sig en 
dag til Jørgen og ville absolut have 
ham ind på sit værksted, Lund tilbød 
at han skulle fa en højere ugeløn, end 
der dengang nogensinde havde blevet 
betale noget seed. Lund havde til sta
dighed 4 a 5 mand på sit værksted, 
foruden et par lærlinge, Jørgen mod
tog tilbudet, og flyttede nu over til 
Lund, her arbejdede han 5 til 6 år, 
men nu syntes Jørgen det kunne være 
rare ae fa noget for sig selv, opsagde 
pladsen og flyttede ci l Klemensker for 
at påbegynde en forretning selv, han 
fik også arbejde så at han snare fik 
brug for en svend. Og hermed gik 
det, kunderne på lander trængte ikke 
så meget cil det fine, som til det grove 
arbejde, så som vinter og plov støvler, 
og reparation af hesteseler, dette im
ponerede ikke Jørgen så meget. 

I længere tid havde han haft lyse til 
at lære at fabrikere skomager værktøj, 
og han tog en rask beslutning, rejste 
til København og gennemgik et kur
sus, kom derefter hjem, og nu forsy
nede han de fles te mestre på Bom-
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holm med deres værktøj, og leverede 
en mængde til en forretning i Køben
havn til udsalg. Samtidig modtog han 
det bedste i skomager faget til forar
bejdning ved sin svend. 

I denne tid forlovede han sig med 
en husmands datter. Hendes forældre 
havde en ejendom med avl ri! 2 heste 
og nogle køer. Denne pige var en 
kraftig og stærk pige, der var vant til 
at tage fat på det grovere arbejde, og 
har været ham en god støtte, thi straks 
efter deres bryllup købte Jørgen sig 
nu en lille ejendom ved Bedegademo
sen (kaldet Nyhavn). Til denne ejen
dom, der allerede dengang var gam
mel men godt vedligeholdt, dog ikke 
just den bedste beliggenhed, hører 
foruden have er lille \h td. land jord. 

Han arbejdede fremdeles med en 
svend, men indskrænkede arbejdet til 
der fineste og bedste, og ved siden af 
arbejdede han med sit værktøj, men 
også lysten til biavl var ham medfødt. 
H an begyndte med et par stader, men 
i løbet af kort tid havde han avanceret 
ri! at have godt 20 stader, hvilket avl 
han drev med held og indbragte gode 
indtægter. Jørgen havde allerede fra 
sin ungdom af, haft en stor lyst til 
blomster og grønsager. Medens han 
arbejdede i Rønne måtte han nøjes 
med blomster, dem havde han så 
mange af i sit 2 fags værelse han leje
de, så at han havde hver en krog opta-

get, disse plejede han med stor kær
lighed og omhu. Nu påbegyndte han 
her at anlægge sig et lille gartneri i 
grønsager og jordbær. Ved dette ar
bejde kom hans hustru til sit rette ele
ment, og var ham en vældig hjælp i 
arbejdet. Jorden egnede sig særlig 
godt ril dette brug, og den blev hen
lagt med alle slags kål, særlig var hvid
og blomkål, også et større areal jord
bær og agurker dyrkedes år efter år, 
frugterne her af blev sendt til hotel
lerne på nordlandet, Allinge og Sand
vig, der var modtagere af alt det de 
kunne frembringe, og disse varer der 
skulle sendes, blev daglig af hustruen 
bragt op til Klemens station, for der
fra med bane at nå frem til modta
gerne. En stor fordel var det for dem 
at jorden grænsede op til mosen, thi i 
de tørre somre, kunne det knibe for 
planterne at trives, skønt der daglig 
vandedes, men Jørgen lod nu anlægge 
rør langs ad jorden ned til mosen, og 
ved mosen en pumpe så at vandet 
blev trykket op gennem rørene og 
kunde oversprøjte hele arealet. Dette 
anlæg, der kostede store penge, men 
som forrentede sig, og gav afdrag, var 
en stor lettelse i arbejdet og gav syn
lige resultater. I den samme tid fik 
han pladsen som distriktsforstander i 
nordre herred for husmændenes 
brandkasse, hvilken post der vistnok 
androg cirka 16,00 kr. årlig, men også 

Ejendommen "Nyhavn" med Jørgen Bendtsen i haven, Kristine Bendtsen og 
sønnen Johannes, 1912 -14 
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var forbundet med et scorr arbejde. 
Nu lod Jørgen skomager professio
nen fare, og beskæftigede sig udeluk
kende med sit gartneri , biavl og 
brandkassen. Dette arbejde gav dem 
en pæn årlig indtægt, således at der 
årlig blev lagt sum til sum i bank og 
sparekasse. Da Jørgen var bleven 70 
år frasagde han sig brandkassen, og 
hvad gartneriet angår, er det også nu 
for det meste nedlagt, hvorimod han 
endnu sysler med sine bier, som han 
til sidst vil blive tvungen til at opgive. 
Ja nu er de gamle de 2 og kan se til
bage på gode og mange arbejdsdage, 
og i økonomisk henseende uden be
kymring for udkommet. I ægteskabet 
er en søn som er født den 29 . februar 
i skudåret 1904. Efter sin konfirma
tion kom han i lære i Klemensker 
brugsforening, og efter udstået lære 
fortsatte som kommis i samme forret
ning, hvor han fremdeles fortsætter. 
En stille og rolig dreng var Johannes, 
sine forældre meget lydig og god, og 
er dem, nu da de er gamle og ikke kan 
mere, en tro og i alle henseende en 
kærlig og god søn. 

Jens (Født Jens Peter Bendtsen den 
3. juni 1864, hjemmedøbt 22. juni, 
død 18. juli 1864) 
En søn blev atter født hos vores foræl
dre og fik navnet Jens, men som døde 
før han blev årgammel. 

D er afslutter vi fo rtællingen for i år. 
Den næste i rækken er fo rfatteren 
selv, Janus, og derefter Peter, hvis liv 
førte ham til Amerika med megen 
med og modgang, om Anine og den 
gamle landhandel i Skarpeskade, Ca
sa Blanka. Derefter Karoline som 
drev forretning i Rønne, og hendes 
efterkommere som stadig i dag har 
boghandel i Rønne, og sidse om Mar
tin som blev en hårdt arbejdende far
mer i Canada. 

Alle dem kan du læse om i jul på Born

holm næste år. 



Magnus Olsen 1872 - 1959 
Fagforeningsformand og Pedel 

2009 er det I 00 år siden Magnus Olsen blev Østre Sko/e's Jorste pedel og 50 år siden han døde. 
Dette har inspireret hans barnebarn Jørgen Wichmann, til at skrive et portræt af den svenske ind
vandrer, der omkringforrige århundredeskifte blev en af forkæmperne for de bornholmske arbej
deres rettigheder. Som overbevist socialdemokrat kæmpede han for at skabe gode kår for alle arbej
dere, der var villige til - efter bedste evne - at yde en solid arbejdsindsats. Portrættet bygger bl.a. på 
den levnedsbeskrivelse, som Magnus Olsen -på Nationalmuseets opfordring- skrev i 1955. 

Jørgen Wichmann, der er pensioneret underdirektør fra Danske Bank, har i mange år arbejdet 
med slægtsforskning og efterhånden samlet en hel del materiale omkring sine aner. 

Opvæksten 
Magnus Olsson blev født den 2. juni 
1872 i byen Kornstad i Stiby Sogn i 
Sverige. Kornstad ligger ca 15 kilo
meter vest for Simrishamn. Hans far 
var snedker af profession, men i høst
tiden måtte han og moderen også gå 
på høstarbejde. D e fik 8 børn, hvoraf 
de 2 døde som små. Familien ejede et 
lille hus med kun en stor stue, der an
vendtes til både opholdsstue, spise
stue, køkken, soveværelse og værk
sted. I tilknytning til huset var der 
tørvehus, svinesti og en bageovn, hvor 
m an bagte alt brød selv. Man opfod
rede en gris, som blev slagtet til jul. 
Den gav sul til hele året. 

Moderen døde i 1880 i forbindelse 
med den sidste fødsel. Da var Mag
nus 8 år og faderen stod tilbage med 
5 ukonfirmerede børn. På det tids
punkt havde Magnus allerede været 
ude som hjælpehyrde i Vi år og han 
fortsatte som vogterdreng 7 måneder 
af året ind til han blev 14 år. Det var et 
tidskrævende job, op kl. 5 og han fik 
først lov til at drive gåseflokken hjem 
efter solnedgang - uanset vejret. Løn
nen var for hans vedkommende et sæt 
tøj, ellers var lønnen fra 10 til 15 kr. 
for sommeren. 

Skolegangen var kun meget lidt be
vendt. De var almindeligvis ca. 50 
børn i 4 klasser med kun en lærer, der 
mente, at lærdommen skulle bankes 
ind i børnene. Magnus gik så til præst 

Den meget unge Magnus Olsen 

i året 1886 og var fri for skolegang, 
men mødte hos præsten 2 gange om 
ugen, og den sidste tid 3 gange. Han 
blev konfirmeret om foråret. Efter
som han nu var blevet konfirmeret, 
skulle han stå på egne ben og klare sig 
selv. Han blev i Sverige til 1889, men 
det kneb mere og mere med at finde 
arbejde. 

Indvandringen 
I 1889 besluttede han sig for at rejse 
til Bornholm, ligesom broderen Adolf 
havde gjort det før ham i 1886. Se
nere fulgte også søsteren Augusta i 
1893 og bror O lof i 1896. Det var en 
stor begivenhed den gang. Magnus 
rejste over Ystad, hvortil han kom om 

aftenen, og gik så på havnen til kl. 3 
om morgenen, hvor han stod på dam
peren fra København. Magnus be
skriver selv - i sine erindringer til Na
tionalmuseet - ankomsten til Born
holm således: 

"Da jeg kom til Bornholm, havde 
jeg først Plads som Tjenestekarl paa 
en Gaard lid t uden for Rønne. D en 
førs te Morgen, da vi spiste Frokost -
vi spiste ved samme Bord alle sam
men - saa spurgte Bonden mig, om 
jeg ville have Snaps til Frokost, eller 
jeg hellere ville have 5 Kr. mere for 
Halvaaret. H an tog selv ingen Snaps, 
og det ville jeg heller ikke, saa jeg fik 
de 5 Kr., saa Lønnen blev 30 Kr. for 
Halvaaret. 

D et var et ret godt Madsted, og en 
god Plads, kun manglede der Lys i 
Kammeret, saa jeg maatte klæde mig 
af og paa i Mørke. Bonden kom om 
Morgenen og kaldte paa mig, han 
havde nok en lygte med sig, men den 
tog han med i Stalden. Jeg var der 
kun et halvt Aar, kom saa paa en stør
re Gaard for en løn af 100 Kr. H alv
aaret. Der var vi 6 Karle, og Arbejds
tiden var efter daværende Forhold ret 
god. V i skulle have H estene spændt 
for Kl. 6 om Morgenen, og saa var vi 
hjemme igen Kl. 7 om Aftenen. Ko
sten var meget sløj, men der hjalp in
gen Klage." 

I 1890 forlod M agnus O lsson går
den og drog til Rønne, hvor han fik 
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en fas t plads som gårdskarl i kulfir
maer Christian Peter Bentzen med 
fast ugeløn af 9 kr. Det var efter da
tidens fo rhold en god og eftertragtet 
arbejdsplads, hvor han arbejdede 
indtil 1899, da firmaet blev ned
lagt. 

"Saa kom jeg til Bornholms Ma
skinfabrik som Motorpasser, der 
var timelønnen 24 øre og arbejds
dagen 10 timer. Overarbejde var 
29 øre i Timen. Da der var me-
gen Forberedelse om Morgenen, 
blev min Arbejdstid aldrig un-
der 13 Timer, saa der betød den 
5 Øre for O verarbejde meget 
for mig; jeg var der til 1908, 
og Timelønnen var steget til 
26 Øre og 33 Øre for Overar-
bejde. Saa kom der en Uover

~." ... 

hjalp ikke, at der blev 
protesteret, for der 
var ikke nogen Over
enskomst Ejeren og 
Arbejderne imellem. 

Men saa i 1897 var 
vi nogle Arbejdere, som 
indkaldte til er Møde 
for at oprette en Fagfor
ening, og der mødre ogs
aa en Del, saa der var ca. 
50, der straks meldte sig 
ind, og Fagforeningen var 

~ en Kendsgerning. Men 
~ ..o/.,,_,,,.. l f c ~ ~ det gik ikke saa stil e a , ror 

------- Arbejdsgiverne prøvede i 
4'L'f. ·<-.. · ~;:?~-- Starten ar spænde Ben for ~ •• ..., (vf)'<-4 4-.... 

i4.,".,,,.-u_, -k,,..",-11 ·~ •··• l"t'-.4...... ~& Foreningen. Der var 2 Ar-
17. J ~ ..... ytl.. ...ælr ·-.,.?..._, 
""':_·.! ~ • .._4-.J ,.-4; bejdsgivere, der indkaldte ti l 
.i(("~ n / 'L ·&.. 

'~1 "'~-~·L ..... · /-t.ry • er Møde for at tilbydeArbej-
o~...._..._, ' 

"'"'" · ·-·· derne en Kontrakt, hvor de ensstemmelse mellem Fabri
kan ren og mig Qeg var nem
lig Formand for Fagforenin

a.A. .T.Jrr . .j'jc -19.,..Cf > skulle binde sig til Arbejde fra 
April ril O ktober, og ri! Gen

gen den Gang), og jeg Ayrtede saa 
derfra i April og ned på er Havnean
læg; der var Timelønnen 35 Øre." 

1909 blev han så Rønne Kommu
neskoles (Østre Skoles) første pedel 
og der blev han til sin pensionering i 
1938. 

Indfødsretten 
14. marts 1905 meddel te Indenrigs
ministeriet Magnus Olsson, som han 
endnu hed, dansk indfødsret. Af de 
medfølgende papirer fremgår, ar der 
har været en lang trang vej, ar nå så 
vidt. Der foreligger udtalelser daterer 
tilbage til marts 1904, hvori hans ar
bejdsgivere og bekendte udtaler deres 
større. Papirerne er således underskre
vet af vognmand Christian Bentzen, 
fabrikant H erman Blem, journalist 
Niels Nielsen, cigarfabrikant H. C. 
Nielsen, isenkræmmer H. Flygenring 
og købmand Christian Bidstrup. 

Fra H.C. Nielsens, Flygenri ngs og 
Bidsrrups vidneudsagn: 

"at Magnus Olsson i den rid han 
har opholdt sig her i lander, har ført 
et hæderligt og ædrueligt levned og ar 
han i der hele har gjort sig fortjent ri! 
sine Medborgeres agtelse samt ar han 
samlever med hustru og barn." 
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Anbefaling 
fra Bornholms Maskinfabrik 

Troværdigheden af alle disse vid
nedsbyrd er attesteret af den daværen
de byfoged Olivarius. H ertil kommer 
adskillige udtalelser fra diverse fattig
udvalg og fattigkasser til sikring af, at 
Magnus Olsson ikke under sit ophold 
i D anmark havde modtaget fattig
hjælp. En utrolig og langvarig process 
Magnus måtte igennem, for at ffi lov 
ri! at kæmpe for danske arbejdere -
som dansker. Eer opnåede han dog, 
han fik checker sir omdømme og re
sultatet kunne han være stolt af. 

Det faglige arbejde 
,,Arbejdsforholdene var ikke gode 
1890 eller deromkring. Dengang jeg 
kom ril Rønne var lønnen meget for
skellig, især for Arbejdsmændene, og 
nogen Fagforening var der ikke; men 
saa i 1896 var d er en Teglværksarbej
der, der gav Stødet ril Oprettelse af en 
Forening. Om Efreraarer blev ar
bejdstiden n edsat ril 8 Timer i Ler
graven, men inde ved Ovnene blev de 
ved at arbejde ved Pe troleumslygter, 
men da Lønningsdagen kom, blev 
der kun afregnet for 8 Timer, og det 

gæld skulle de faa et tillæg på 
25 øre om D agen, men det Be-

løb skulle blive indestaaende hos AJ:
bejdsgiveren til Udbetaling i Okto
ber, og hvis Arbejderne i Mellem ti
den rejste, eller deres Opførsel efter 
Arbejdsgiverens Skøn ikke var god 
nok, saa skulle Arbejdsgiverne kunne 
beholde de indesraaende Beløb, men 
det ville de øvrige Arbejdsgivere nu 
ikke gaa med ril, så der blev kun prak
tiseret et par steder. 

Men vi arbejdede videre med vor 
Fagforening, og den gik god t Fremad, 
saa i Marts 1899 blev vi enige om ar 
fremlægge det første Lønkrav. T ime
lønnen varierede den Gang fra 16 til 
21 Øre i Timen og 11 Arbejdstimer. 
Vi blev enige om at fremsætte Løn
kravet på 25 Øre i Timen og 5 Øre 
fo r Overarbejde, san1t I 0 Timers Ar
bejdsdag. D er Forslag sendte vi saa ud 
ri! samtlige Arbejdsgivere i Rønne, 
samtidig med en Indbydelse ril For
handlingsmøde, og Arbejdsgiverne 
mødte ogsaa op, og efter en lang For
handling fremsatte vi et Ul timatum 
paa 24 Ø re og 5 Ø re for Overarbejde, 
samt 10 T imers AJ·bejdsdag, og det 
blev der enighed om, og det var efter 
vor Mening ret godt, og vi fik jo ogsaa 
vores Fagforening anerkendt." 



Arbejdsmændenes fagforenings første bestyrelse. 
I. række fra venstre: Anton Hansen, P A. Holm (sekretær), Ole Olsen, Peder Mortensen. 
2. række fra venstre: Magnus Olsen, Vibrandt Larsen (formand), Hans Hansen. 

Der dukkede efterhånden flere og 
flere fagforeninger op, men der var 
ikke noget samarbejde på tværs af fag
områderne, hvilket svækkede agitati
onens styrke. Så var det Magnus Ol
sen og slagter Hans Jensen en aften i 
vinteren 1898 efter et møde vandrede 
St. Torvegade tynd og drøftede, hvor
ledes de kunne ra de fagforeninger, 

der var dannede samlet til et møde, 
med henblik på at ra et tværgående 
samarbejde op at stå. 

Dette blev kimen til D en faglige 
Agitationsforening 1898. Hans Jen
sen blev foreningens første formand. 
Få år senere ændredes navnet til De 
samvirk.ende fagforeninger på Born
holm. Dannelsen af foreningen skulle 

Dette billede stammerfin 
anden halvdel af50erne, da 
H.C. Hansen var partiformand 
og statsministe1: 
Han ses her nederst og yderst til 
venstre sammen med en række 
bornholmske tilliclsmænd. 
På tmppen genkendes i venstre 
række fin m: to oppe.fin 
faktor Svend Nielsen, 
smed Holger Lundgren, 
redaktionschef Borge Kure, 
journalist Preben Bpfeldt, og 
Nexo-borgmesteren Hans Pihl. 
Endvidere ses på billedet bl.a. 
sognerådsformand 
Hans Svendsen fin Nyke1; 
forretnings.forer Gunnar Olsen og 
chefredaktor Hans Larsen-Bjerre. 
Billedet er muligvis taget i 
forbindelse med det årlige 
Skovly-stævne. 
Magnus er den ældre herre i 
forgrunden med stokken 

senere vise sig at fa Stor betydning for 
den samlede arbejderbevægelse på 
Bornholm. Nu kom der fælles fodslag 
fagenes folk imellem. 

Senere oprettedes også kooperative 
foretagener - det første var Fællesba
geriet, i hvis ledelse Magnus Olsen 
også sad i en periode. Bageriet skabte 
en betydelig omsætning, brødet blev 
fordelt til både by og land og var en 
betydelig konkurrent til de dengang 
mange private bagere i Rønne, der 
iblandt min morfar Thorvald W ich
mann i Storegade. 

I 1900 stiftedes en Socialdemokra
tisk Forening. Magnus Olsen blev 
medlem i 1904 og han forblev over
bevist socialdemokrat til sin død i 
1959. 

Skolebetjenten 
,,I 1909 fik jeg saa en fast Plads som 
Skolebetjene eller Pedel, som det hed 
dengang, 
paa Rønne 
Kommu-
neskole, 
med en be
gyndelses
løn af 1000 
Kr. aarlig, 
stigende 
med 50 Kr. 
hvert an
det Aar til 

1200 Kr" 
foruden 
var der lidt 
Sportler 
paa ca. 200 

In s truk s 

Skolebetjeol.en ved Rønne kommunole 

Skolevæsen. 

• 
Kr" og her blev jeg saa, til jeg i 1937 
trak mig tilbage med Pension, men 
da var Slutlønnen kommet til at ligge 
temmelig højere." 

Pedellen blev ansat af byrådet og 
skoleudvalget bestemte hans arbejds
område. Det var omfattende. Han 
var den første om morgenen og den 
sidste om aftenen. Af en senere udar
bejdet "Instruks for Skolebetjenten 
ved Rønne kommunale Skolevæsen", 
fremgår minutiøst hvori hans arbejde 
bestod. 

Skolebetjentens nærmeste foresatte 
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En sjælden afilappet stund. Farmor ogforfar har dækket kaffebord for borgmesterparret 
Niels Nielsen på skolens balkon. 

var skolens leder og denne førre nøje 
tilsyn med alt vedr. skolens renhol
delse og vedligeholdelse. Skolebetjen
ten passede fyringen i centralvarme
anlægget og den tilhørende badeovn. 
Hans tidligere job som fyrbøder på 
Maskinfabrikken var formentlig en 
væsentlig årsag cil , at han fik jobbet 
på skolen. Magnus var således også 
bademester på skolen. Alle børnene 
på skolen fik varmt brusebad hver uge 
de første 2 år, og siden hver 14. Dag. 

Jeg har gennem årene flere gange 
mødt ældre bornholmere, der erin
drede, hvorledes de var blevet skrub
bet på ryggen af Magnus Olsen. 

det er nødvendige og mindst to Gan
ge aarligr, af Lokalerne i Kælderen, af 
Skolegaardene og W.C.erne på Østre 
Skole. 

Fremdeles paahviler der ham Ud
bankning af Madrasser i Gymnastik
salen, Fjernelsen af enhver Inskription 
eller anden Tilsølen af Vægge, Døre, 
Porte, Laager eller Plankeværker samt 
saadant Rengøringsarbejde, som ikke 
raaler Opsættelse. I Sommerferien af
vaskes alle udvendige Døre og malede 
Plankeværker samt Bænkene i Gaar
den. I røre Vejr skal han vande østre 
Skoles Legeplads en Gang og vestre 
Skoles Legeplads to Gange om Da
gen. Skolebetjenten maa være cil Ste-

de paa vestre Skole mindst en halv Ti
me hver Formiddag og maa om Efter
middagen tilse Rengøringsarbejdet sa
avel paa østre som paa vestre Skole." 

Der var intet overlade til tilfældig
hederne, alt er beskrevet i Instruksen, 
så Magnus havde travlt og måtte illg. 
§ 14: "Finde sig i de Forandringer i 
eller Tilføjelser til denne Insrruks, 
som Skoleudvalget maatte anse for
nødne, same nøjagtigt efterkomme de 
Paalæg, som han gennem Skolens Le
der modtager." 

Renligholdelse lå Magnus Olsen 
meget på sinde. Således beskriver han 
i sine erindringer, hvorledes tilrejsen
de og turister i byen oplevede Rønne 
som en af de renligste og mest vel
holdte byer. Han tilskrev det dels, at 
der i tiden fra 1880 til 1900 byggedes 
mange arbejderboliger, således at de 
allerfleste af byens huse var selvejer
huse, hvor ejeren satte en ære i at ved
ligeholde huset bedst muligt. Til pin
se var der forårsrengøring, og så blev 
husene kalkede eller malede og Mag
nus oplevede, ae renligheden var den 
samme inde i husene. Børnenes på
klædning var rent og godt vedlige
holdt, selvom det kunne være noget 
stoppet. 

Han beskriver lidt af skolens sociale 
liv således: 

"Skolen begyndte med Udflugter 
for Børnene, første Gang med Jern-Til medhjælp for ham ved rengø

ringen af skolen antog og lønnede 
skolen et antal rengøringskoner. Om 
Skolebetjentens opgaver i den forbin
delse siger Instruksens paragraf 7: 

Magnus hus på Østervoldgade 48 - overfor skolen. 

"Skolebetjenten tilser og leder alt 
Rengøringsarbejdet og overbeviser sig 
om, at alt ti l rerte Tid er udført i 
Overensstemmelse med de gældende 
Bestemmelser. Det paahviler ham 
uden særligt Vederlag i Sommerferien 
ae tjære eller karbolinere Skolens 
Plankeværker og Paptage i den Ud
strækning, det anses fornødent. Ved 
de aarlige Hovedrengøringer er han, 
hvor det er nødvendigt, Rengørings
konerne behjælpelig med Vinduernes 
Aftagelse og Paasæming ved Pudsnin
gen og lign. Desuden paahviler der 
ham Gulvenes Paasmøring med Fer
nis, Renholdelse af Lofterne saa ofte 
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banen, men senere hen var der Sejl
ture, først til Christiansø, senere til 
Sverige og Tyskland, og efter mit 
Skøn, har der altid været et godt For
hold mellem Børnene og Skolen." 

Ar skolebørnene optog ham meget, 
kan vi børnebørn bekræfte. I haven 
til hans hus i Østervoldgade overfor 
skolen var der et pragtfuldt blomme
træ op ad plankeværket mod gaden. 
Vi måtte spise alle de blommer vi vil
le, men ikke dem, der hang ud over 
gaden - de var til skolebørnene. 

Familien 
Magnus O lsen giftede sig i 1901 med 
Johanna Hansson, som også var 
svensk indvandrer og fra nogenlunde 
samme område, som Magnus, men 
de mødtes på Bornholm . Johannas 
forældre Hans Månsson og Karna 
M årtensdoccer var flyttet til Born
holm i 1892 fra Appeltorp i Tryde 
forsamling, Kristiansstads lan. De le
vede i Rønne indtil henholdsvis 1927 
og 1921. 

Magnus havde i 1901 købt hus på 
Fru Sreenbergsvej 5 i Rønne for 3400 

Vi ser Magn.us på sin 80 års dag siddende i 
"den fina stauen" i det fine morke toj foran 

sit skrivebord, som han selv havde lavet. 
Det siges at netop det bord - som stadig er i 

slægtens eje - var udstillet på "Strien" 
i 1923. Bemærk også billedrammen på 

væggen, det er også hans værk. 
På bordet min bror Palle Wichmann's bog 

"Hundrede år på en klippeo ''. 

kr. Der var mange penge den gang, 
men det gik ham godt, han havde al
drig manglet job i sin tid på Born
holm og sparsommelig var han. De 
fik 5 børn, hvoraf kun den ældste blev 
på Bornholm. Dee var min far Karl 
H. Olsen, som blev boghandlerud
dannet og senere overtog og udbyg
gede Jernbanekiosken overfor Rønne 
Jernbanestation. 

Familien flyttede i 1925 til et nye 
hus i Østervoldgade 48 på hjørnet af 
Pingels Alle lige overfor skolen. Hu
set blev bygget af bygmester Lau. 

Der ligger der endnu, oven i købet 
næste urørt ser udefra med der fine 
hvide hegn, som Magnus selv ind
hegnede forhaven med, og de hvide 

Kaffebord i haven i Storegade 21 -for
mentlig eftersommeren 1924. Bagermester
parret til venstre - derefterfars bror Aksel 
med Magn.us for bordenden. Johanna 
Olsen sidderforrest til hojre. De 2 ældre 
damer er bagermesterparrets modre - mine 
oldemodre. 

mure, som han selv kalkede indtil få 
år før han døde. 

Efterhånden kom der svigerbørn og 
8 børnebørn til. Min far giftede sig 
med bagermester Thorvald Wich
mann (Storegade)'s ældste datter So
fie Margrethe kaldet Gete. Det har 
nok ikke været helt nemt for de 2 
fædre at nå hinanden med deres for
skellige ståsted. D en konservative ba
germester og den socialdemokratiske 
skolebetjent, der havde plads i Fælles
bageriets ledelse. Det gik dog over 
forventning. De respekterede hinan
den for deres klare holdninger og ikke 
mindst begges retskaffenhed og andre 
gode menneskelige kvaliteter. Men de 
har nok ikke talt meget politik, når de 
var sammen. 

M in farmor Johanne døde i 1949. I 
flere år derefter mødre jeg farfar Mag
nus næsten dagligt midt på dagen, 
når han cyklende gennem byen, kom 
for at .få et måltid varm mad og en 
snak i køkkener hos min mor, som 
han satte meget højt. 
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Artikel fi"1Z Bornholmeren 26. marts 1983. 
Billedet er taget 1. maj 1959, fi ugerfor 

Magnus Olsens dod. Pudsigt er det, 
at den han vinker til med stokken, er hans 

barnebarn Saren Olsen, der deltog i 
optoget og som kan bekræfte, at manden til 

venstre for Magnus er 
slagter Hans Jemen, med hvem det hele 

startede over 60 rir tidligere. 

Snedkeren 

Æbler falder sjældent langt fra stam
men. Magnus far var landsnickara og 
Magnus havde rager ved lære. I er sku r 
i baghaven på Øsrervoldgade havde 
han sir værksted, som var spændende 
ar gæste. H an kunne snedkerere, lime 
og polere på gammeldags maner. De 
smukkeste møbler mm blev - ikke 
mindst i pensionistårene - skabt her 
ril scor glæde for familien. Ofre smukt 
dekorerede med udskæringer og ned
fældede andre træsorter, der dannede 

geometriske mønstre. Passeren indg ik 
i hans forberedelser og vi børnebørn 
fik lov ri! ae regne med. 

Kniven var hans vigtigste redskab. 
Til den stillede han score krav. Derfor 
blev familiemedlemmerne ofre udsty
rer med ordre om ar købe nye knive, 
når de passerede Sydsverige på vej ri! 
Bornholm - for de svenske knive var 
de bedste. Soveværelsemøbler, enere
møbler, skriveborde, reoler, indskud s
borde og skamler blev tryller frem i 
der ikke særligt score skur. Vi havde 
ikke behov for møbelforrecninger, når 
vi skulle etablere os - vi havde jo vo res 
farfar/ morfar. 

Han snedkererede der, der var brug 
for også mere dekorative ring som sir
lige udskårne papirknive, billedram
mer sam c cigarkasser og syæsker med 

modtagerens monogram nedfældet i 
låger. Om der så var kniplepinde ri! 
mors håndarbejde - han gik ikke af 
vejen for noget. Dygtig med sine 
hænder der var han. 

D er nyttede noget 
Der har nok ikke i derre portræt kun

net skjules, ar vi i familien er ret srolre 
af vores mor- og farfar Magnus. Han 

5 8 Jul på Bornholm 

Da ·var han rigtig glad 
Det er forste maj I 959 - stedet er 
Store Torv udfor Ronne Bio, 
Fortovet er stuvende f uldl af 
folk, pænt klædt på i dagens 
anledning. Forbi går el impone
rende optog, repræsenterende 
den bornholmske arbejderbevæ
gelse. Arbejderbevægelsen er 
efterhånden blevet anerkendt. 
Men det var den ikke, da den 
ældre herre med stokken i 1898 
tog initiativet til samling af den 
bornholmske arbejderbevægelse 
i det. vi i dag kender som 

FæUesorganisationen. Det er 
skolebetjent Magnus Olsen, der 
det år fyldte 87. Magnus Olsen 
heppede på de unge mennesker i 
optoget, og han glædede sig over 
at konstatere, at den kim, han 6 I 
år tidligere havde med til at s<\, 
nu var blevet til en bevægelse, 
der kunne begynde at hoste 
frugten. Magnus Olsen havde 
grund til at se glad ud over, at 
hans livsværk trods masser af 
modgang nu var blevet en 
kæmpesucces. I dag kigger 

weekend-tillæget nærmere på 
den bornholmske arbejderbevæ
gelse i forbinde lse med Fælles
organisationens 85 års jubilæum. 
Vi bringer blandt mange andre et 
billede fra en I . maj demonstra
tion i begyndelsen af århundre
det. Da stod borgerskabets 
nydeligt klædte repræsentanter 
ude i krogene og kiggede 
nysgerrigt og med frygt for. at 
den eksisterende klassedeling 
skulle gå sit endeligt i mode. 

Foto:Bj. llsted Bech 

gjorde en forskel for os, såvel som han 
gjorde der for der bornholmske sam
fund, som han blev et fuldgyldigt 
medlem af 

Han var godt nok "førd", men han 
var dog - sammen med mange andre 
- med ril ar "føde" den Bornholmske 
arbejderbevægelse. 

KILDER: 

Magnus Olsen s levnedsbeskrivelse udarbejder på foranledning af Narionalmuseer i 1955. -
NEU nr. 41.344 
Jubilæ umsskrift fra Arbejdsmændenes fagforening for Rønne og Omegn 1897 - 1947. 
Werner Hansen: Arbejdernes Fællesorganisarion på Bornholm gennem 90 år "De holdr fanen 

højr". 

Bom.holms Tidendes 2. Sektion - 2. april 1998: LO Bornholm 100 år. 
Sveriges Befolkningsregisrer 1890 og 1900, Folkra.kningen Krisrianssrads lan år 1880, Emibas 

- svensk emigrarions darabase. 

Sciby husforhor 1871-1876, 1876-1880, 1881 -1886, 1886- 1891. 
Egne oplevelser samr opregneiser fra sa.mraler og brevveksling med de øvrige børnebørn samt de 

2 længsclevende børn Gerda Olsen og Edith Sehesred, d er døde i henholdsvis 1987 og 1998. 



Sildepige trådte orgelbælgen 
til kejserindens nationalsang 

28. september 2005 kunne den russiske befolkning i tv og på storskærme rundt omkring i det 
mægtige land folge, hvorledes den danskfodte kejserinde Dagmar ved en storstilet ceremoni i 
Isaac Katedralen blev gravlagt ved siden af sin mand zar Alexander 3. i Peter og Paul 
Katedralen i Sankt Petersborg- 78 år efter sin død og 87 år efter hun forlod Rusland. 

Af Peter Tiemroth 

D et lykkedes Kejserinde Dagmar som 
en af de fa at undslippe bolsjevikker
nes udslettelse af den russiske zarfa
milie efter revolutionen i 1917. Re
sten af si t liv levede hun en stilfærdig 
tilværelse på det lille H vidøre Slot ved 
Skovshoved nord for København. Da 
hun døde som 80-årig i 1928 blev 
hun efter en mindehøjtidelighed i 
København i den russisk-ortodokse 
Alexander Nevsky Kirke, hvis opfø
relse hun selv havde tilskyndet, over
føre cil Roskilde Domkirke. 

Forud for "genbegravelsen" var gået 
flere års overvejelser og forhandlinger 
mellem den danske og den russiske 

regering. Bl. a. gjorde præsident Pu
cin sit til at udvirke arrangementets 
gennemførelse. Og efter en ceremoni 
i Roskilde D omkirke rransporteredes 
kisten i rustvogn til Christiansborg, 
hvorfra den på hestetrukken rustvogn 
kørtes gennem København via Ama
lienborg til Langeliniekajen. 

H er overførtes båren til orlogsski
bet "Esbern Snare" under kongehu
sets deltagelse. Da kisten var om bord, 
blev der affyret 3 gange 21 skuds ka
nonsal utter fra Batteriet Sixtus på 
Nyholm, og "Esbern Snare" afsejlede 
mod Sanke Petersborg, hvor Dagmar 
ankom tre dage senere 26. september 

- på 140 årsdagen for hendes første 
ankomst til Rusland som prinsesse 
Dagmar. 

Helt uden dramatik forløb det 
spektakulære og nøje tilrettelagte sce
neri, der fra dansk side overværedes af 
kronprins Frederik og Mary, dog ik
ke. En medarbejder på den danske 
ambassade kom kuriøse nok til at træ
de forkert og faldt ned i den tomme 
grav. Han blev dog hurtigt hjulpet op 
af to andre gæster ved graven. Og da 
kisten var firet ned, kastede patriar
ken og den nærmeste familie sand på. 
Med sig i graven fik Dagmar også et 
minde fra D anmark, da kronprinsen 
havde jord med fra Hvidøre i et lille 
sølvskrin . 

Besøget på Bornholm 

93 år tidligere sejlede den daværende 
enkekejserinde den modsatte vej gen
nem Østersøen som så ofte før - den
ne gang fra Reval med kurs mod Kø
benhavn - på vej til familiebesøg i 
Danmark, hvor Fredensborg Slot i 
Nordsjælland dengang var det natur-

Enkekejserinde med stor hat bydes vel
kommen af byfoged Wiwel og toldkon
trollør Bruun og andre honoratiores på 
kajen i Gudhjem den 13. august 1912 
kl. 11.30. BMs billedsamling. 
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lige centrum for de årlige royale fami
liesammenkomster, som samlede in
tet mindre end de fleste af Europas 
kongelige personer. 

Årsagen til disse mangeårige ken
dis-evenrs i det lille Danmark, hvis 
eksorbitante opbud af kronede hove
der ville have fået nutidens tv-statio
ner til at gå aldeles amok, var, at det i 
slutningen af 1800-tallet var lykkedes 
den danske kong Christian 9. - 1818-
1906 - og hans dronning Louise at få 
deres seks børn gift ind i de domine
rende europæiske kongehuse. 

Christian 9. blev derfor ude i ver
den kendt som "Europas svigerfar". 
Prinsesse Alexandra blev dronning i 
England, prinsesse Dagmar kejserin
de i Rusland, og prins Vilhelm indtog 
tronen som kong Georg I. af Græ
kenland. Fra ham forgrenede slægten 
sig til Rumænien, Jugoslavien og Spa
nien. Med den danske monarks æld
ste søn, kong Frederik 8., bredte fa
milien sig desuden til Norge, Sverige, 
Belgien samt Luxemburg. 

Men det på disse breddegrader 
usædvanlige ved enkekejserindens 
Københavns-sejltur i 1912 var, at hun 
- med sit fornemme følge - 13. og 14. 
august beærede Bornholm med sin 
fysiske tilstedeværelse. Og til den en
de lagde Maria Federowna, som hen
des russiske navn var, med sin kejser
yacht "Polarstjernen" til ved Gud
hjem Rhed tidlig om morgenen og 
lod sig transportere i land. 

I datidens bornholmske aviser kun
ne man læse, at lodsen Hans Lind var 
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blevet tilkaldt for at sejle yachten til 
Melstedbugten, hvor den kastede an
ker. Og at gudhjemboerne havde haft 
travlt med at pynce havnen med flag 
og blomster. Og da kejserinden kJ. 
11.30 steg i land, blev hun modtaget 
af byfoged Wiwel fra Svaneke, der var 
nærmeste købstad, og Gudhjem-no
tabiliteterne toldkontrollør Bruun og 
Dr. Hansen, mens Redningsvæsenet 
affyrede salutskud. 

Den syvarmede lysestage 

Vel i land gik turen til Gudhjem Kir
ke, hvor man tidligere samme som
mer allerede havde haft royalt besøg 
af den nyudnævnte Kong Christian 
10. Provst Rasmussen fra Østerlars 
var dengang blandt de honoratiores, 
der modrog kongen ved kajen i Gud
hjem Havn. Og han beordrede skole
læreren Chr. P. Nielsen til kirken for 
at være klar til at spille orgel, hvis 
kongen ville aflægge kirken et besøg. 

- Jeg fik i en fart fat i en lille silde
pige til at træde bælgen, og så startede 
vi i en hast op over bakl<en. Kort efter 
kom kongen og hans følge, og jeg 
spillede "Kongernes Konge". Det var, 
hvad jeg kunne komme i tanker om i 
farten, har Chr. P. Nielsen selv senere 
berettet. 

Til gengæld var man så meget mere 
rutineret, da også kejserinde D agmar 
ved sit besøg sammen med følge til 
fods bevægede sig op ad "Brøddan" 
og "Telefoncabakken" til kirken, hvor 
Nielsen og sildepigen denne gang var 

blevet forhåndsposteret. Og da kej
serinden trådte indenfor, kunne han 
intonere den russiske nationalsang. 

- Indfaldet var absolut kejserinden 
til behag, har Nielsen berettet. - Og 
da jeg senere af den grund blev frem
stillet for kejserinden, havde jeg den 
glæde, at hun spurgte mig, hvordan 
jeg kunne spille den russiske natio
nalsang på kommando. - Joh, svarede 
jeg. D en har vi skam gennemgået i 
skolen. Børnene kan synge den. 

Det koncante resultatet af skolelæ
rerens musikalske anstrengelser blev, 
at kejserinden - gennem den russiske 
prins Obolensky - der var med i føl
get - lod skænke 50 kr. til byens skole. 
Og med disse penge kunne man på
begynde anskaffelsen af en samling af 
udstoppede fugle i den daværende 
Gudhjem Skole i Abogade, hvor der 
nu er folkebibliotek, "universitet" og 
turistbureau, mens børnene er flyttet 
til Østerlars. 

Og desuden skænkede enkekejser
inden - også igennem prins Obolen
sky- 100 kr. til kirken, som blev brugt 
til indkøb af den syvarmede forgyldte 
lysestage, der endnu i dag står inde på 
kirkens alter. På foden er indgraveret: 
"Gudhjem Kirke. Til Erindring om 
Kejserinde Dagmars besøg den 13. 
August 1912". 

Fru Jan tzens pandekager 

Efter besøget i kirken spadserede føl
get ad redningsstien mod Salene, in
den man gik indendørs til forfrisk
ninger på Ja.nrzens Hotel, der den
gang var blandt øens fornemste. Ho
tellet grundlagdes i turismens barn
dom i 1880' erne af skipper, købmand 
og gæstgiver Mogens Koch, der om
byggede en gammel landbrugsejen
dom. 

Rigtigt gang i foretagendet kom der 
imidlertid først omkring 1900, hvor 

Under stor bevågenhed fra gudhjembo
erne har enkekejserinden - ledsaget af 
byfoged Wiwel - netop forceret " Tele
fontabakken" og skal til at d1je ind på 
kirkegården. BMs billedsamling. 



Den syvarmede forgyldte Lysestage i 
Gudhejm Kirke, der minder om kejser
inde Dagmars besøg. 
Foto: Henning Sigvardsen 

hotellet overtoges af familien Jantzen. 
Men var kejserinde Dagmar kommet 
til Gudhjem blot ra år før, havde ho
tellet næppe været royalt stuerent. 
D engang fortælles det nemlig, at den 
daværende ejers kone til stadighed 
tronede med sit ølkrus i kælderkro
stuen - den nuværende restaurant 
"Venezia" - der blandt de lokale bar 
det lidet flatterende tilnavn "Sna
sken". 

H r. og fru Janrzen fik imidlertid 
optimeret standarden på enhver må
de og byggede til overflod i 1906 at-

traktivt hotel-annex i træ oppe på 
kl ippen med udsigt over havet, der 
brændte i 1954, hvorefter de nuvæ
rende ferielejligheder, tegnet af som
merbornholmeren arlcitekr Finn Mo
nies, blev opført. 

Mens hr. Jantzen var en tidligere 
handelsrejsende, havde fru Jantzen en 
fortid som kogekone og var velkendt 
for sine kulinariske færdigheder. Og 
da D agmar spurgte fru Jantzen, om 
hun ikke kunne ra nogle rigtige dan
ske pandekager - så var fru Jantzen 
naturligvis omgående klar med de 
hjemmelavede lækkerier. 

Efter pandekagerne blev enkekej
serinden og hendes følge henret i to 
automobiler, og turen gik til Øster
lars Kirke og til Almindingen, hvor 
skovrider Blechingberg viste rund t. 
Man så på Lilleborg og Kongemin
det, og der var forfriskninger på H o
tel Jomfrubjerget, der også dengang 
var et velrenommeret hotel og ud
flugtsmål. 

Her var fabrikant Hans Hjorth fra 
H jorths keramiske Fabrik i Rønne -
det nuværende keramikmuseum i 
Krystalgade - mødt frem. Og han 
skænkede kejserinden en kopi af Aa 
Kirkes berømte døbefont, som den 
allerede internationalt kendte fabrik 
dengang var begyndte at miniature
producere. O g H ans Hjorth måtte 
forklare Dagmar, hvad de kryptiske 

inskriptioner om billedfrisen på fo n
ten betød. 

Om aftenen sluttede Bornholms
besøget med en middag til søs på en
kekejserindens "Polarstjernen", og 
byfoged W iwel, skovrider Bleching
berg og D r. Hansen var inviteret med 
som gæster. Sidstnævnte var i en men
neskealder Gudhjems læge og sad bl. 
a. i sognerådet. Efter besøget fik post
mester Amdrup et cigaretetui og poli
tiassistent Bi.iriell og lodsen H ans 
Lind hver et sølvur med kæde - selv
følgelig med kejserindens mono
gram. 

En russisk Koefoed 

Hvad der kan have bevæget enkekej
serinde Dagmar til at besøge Born
holm ved denne enkeltstående lej lig
hed, har vi ingen efterretninger om. 
Måske kan det være på anbefaling fra 
Christian 10., der jo netop havde væ
ret forbi. Men i hvert fald teoretisk 
kunne det måske også have noget at 
gøre med kejserindens bekendtskab 
med Carl Andreas Koefoed, der var i 
slægt med de bornholmske Koefoed/ 
Kofoed og Kofod' er, og døde i 1948, 
godt 92 år. 

I Danmark er han ukendt. Men 
hans navn er endnu velkendt blandt 
mange russere. Under hans ledelse 
blev 14 mio. hektar jord i perioden 

Sådan tog Gudhjem sig ud, set fra Bokul, omkring tiden for russerbesøget. Møllen bag kirketårnet lå ved det nuværende 
Lillevang. Foto: H P. Jacobsen. BMs billedsamling. 
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1907-1916 delt ud til 1,4 mio. land
mænd i Rusland. Her sad han med i 
det russiske Landbrugsministeriums 
Råd, indtil han i 1917 blev tvunget til 
at vende ål bage til Danmark som føl
ge af revolutionen. 

- Danskerens ideer og visioner drev 
hans arbejde, men det er ingen hem
melighed, at de tætte relationer mel
lem det danske kongehus og den rus
siske kejserinde Dagmar var af stor 
betydning for danskerens gennem
slagskraft, fortalte chefkonsulent i 
Landbrugsrådet Johannes Østergaard 
for et par år siden. 

- Koefoed havde et meget tæt sam
arbejde med Scolypin, der var den 
russiske ministerpræsident fra 1906-
1911, og dette samarbejde er atter 
blevet aktuelt, fordi interessen for 
Scolypins og Koefoeds reformer af det 

russiske landbrug efter murens fald 
igen er poppet op, da det endnu en
gang skal igennem en reform- og pri
vansenngsproces. 

Blodbladet på zar-familien 

Hvis man vil vide mere om Dagmars 
bevægede liv og om den samlede rus
siske zarfamilies dystre endeligt som 
følge af kommunisternes magtoverta
gelse i 1917, kan anbefales bogen 
"Zarmoder blandt Zarmordere" med 
undertiden "Enkekejserinde D agmar 
og Danmark 1917-1928", der i 1997 
udkom på Gyldendal af professor 
Bent Jensen, der som bekendt også 
har forfattet bøger om den russiske 
besættelse af Bornholm. 

Dagmar blev gift med Alexander i 
1866, idet hun konverterede til den 

Dette foto er formentlig fra Dagmars ankomst til Gudhjem. BMs billedsamling. 
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Kejserinden på jantzens Hotel midt 
for bordets ene langside, flankeret af 
byfoged Wiwel til venstre og prins 
Obolensky til højre. For bordenden til 
højre dr. Hansen. BMs biliedsamling. 

russisk-ortodokse kirke og antog nav
net Maria Federowna. Alexander kom 
på tronen i 1881, døde i 1894 og blev 
efterfulgt af sin og Dagmars ældste 
søn, Nikolaj 2, der blev den sidste 
russiske zar. 

Efter at Rusland var trådt ind i Før
ste Verdenskrig på allieret side imod 
Tyskland, gennemrystedes det af så 
voldsomme indre kriser, at Nikolaj 
måcre abdicere i marts 1917. Med 
denne beslutning afskaffede det 
300-årige Romanov-dynasti så at sige 
sig selv, og slægtens fyrstelige perso
ner mistede fra den ene dag ti l den 
anden deres tider og formue og blev 
almindelige borgere, skriver Bent Jen
sen . 

Slægtens medlemmer holdtes til at 
begynde med i tålelig husarrest, men 
efter den kommunistiske oktober-re
volution skærpedes vilkårene. Lenin 
havde allerede før magtovercagelsen 
erklæret, ae mindst 100 medlemmer 
af Romanov-dynastiet - dvs. alle -
burde halshugges. 

Fra april-maj 1918 blev Nikolaj, 
hans gemalinde og deres børn holdt 



fængslet i et hus i byen Jekacerinburg 
i Ural, hvorimod hans mor, enkekej
serinde Dagmar, sammen med sine 
døcre og ec par andre nære pårørende 
var kommet cil Krim, og det blev de
res redning. 

For Romanoverne i Jekaterinburg 
blev myrdet natten mellem den 16. 
og 17. juli sammen med deres tjene
stefolk, i alt 11 personer. Det skete ef
ter ordre fra Moskva - altså fra Lenin 
selv - og var en afskyelig massakre, 
som endte med, at ligene blev skæn
det, overhældt med svovlsyre og ka
stet i et jordhul. 

Lederen af aktionen var chefen for 
det lokale politiske politi, Jalrnv 
Jurovskij, som Bent Jensen kalder "en 
hadefuld og hævngerrig person". Han 
havde med sig seks ungarske krigsfan
ger, som var blevet rekrutteret af kom
munisterne, og fire russere, og de 
havde "fordelt" ofrene imellem sig, så 
de hver især skulle skyde en af de 11 
fanger. Jurovskij skød selv den tidli
gere zar. 

Det er ofte blevet hævdet, at zardat
teren Anastasia overlevede. Det er i 
følge Bent Jensen en skrøne. Hun var 
den sidste, der døde, og vedblev at 
stønne, indtil hun fik en revolverkug
le gennem hjerter. Og det var ikke 
blot familien i Jekaterinburg, kom
munisterne fik slået ihjel. Ikke færre 
end 18 medlemmer afRomanovslæg
ten - herunder Dagmars to sønner, 
fem børnebørn, en svigerdatter og en 
svoger same to nevøer - blev ligeledes 
myrdet. 

Storpolitisk svigt 

Bene Jensen er i sin bog inde på, at de 
kunne være reddet, hvis der - trods 
krigen - var blevet grebet målbevidst 
ind fra udenlandsk side. Han skriver, 
at den franske og britiske regering, 
men ikke mindst den engelske kong 
Georg V personligt, bærer et stort an
svar for den russiske zarfamilies trage
die. Kongen satte sin egen status over 
sin fætters Nikolajs liv, skriver han. 

Men enkekejserinden på Krim slap 
trods alt ud i friheden, skønt den ry
ske kejser Wilhelm i maj 1918 næg-

cede hende lov til ae rejse til Danmark 
via Tyskland. Briternes kong Georg 
tilbød i 1917 zarfamilien asyl, men 
trak sit tilbud tilbage. Det danske 
kongehus udfoldede score beseræbei
ser på ae .ffi Christian 1 O.'s faster brage 
i sikkerhed i Danmark, men længe 
uden held. 

De kongelige bestræbelser blev -
ifølge Bene Jensen - heller ikke støttet 
særlig energisk af den danske rege
ring, der navnlig havde danske er
hvervsinteresser for øje og ikke øn
skede at lægge sig ud med magthaver
ne i Moskva. Kongehuset og politi
kerne fulgte divergerende linjer, og 
det gik så vidt, at udenrigsministeriet 
tilbageholdt budskaber, som var stilet 
direkte til kongen. 

I 1919 lykkedes det omsider at 
skaffe enkekejserinden i sikkerhed i 
Danmark. Hun blev evakueret fra 
Krim i et engelsk krigsskib og kom til 
København i august. Hun bosatte sig 
på Hvidøre og blev det uofficielle 
overhoved for den russiske emigrant
koloni i Danmark og døde i 1928. 

Sluttelig kan nævnes, at en enorm 
brevsamling, som kejserinde Dagmar 
fra 1881 til 1925 sendte cil sin højeel
skede søster, dronning Alexandra af 
Storbritannien, for forholdsvis nylig 
blev frigivet i Californien, hvor de i 
sin tid af en slægcning var blevet over-

Livkosakken jaschtschiks imponerende 
positur var garant for kajserindens sik
kerhed. BMs bilfedsam!ing. 

draget Hoover Institution på Stan
ford Universitetet. 

Heraf fremgår det, at den i brevene 
åbenhjertige Dagmar var stærkt util
freds med kong Christian 10. 's opdra
gelse af sønnerne Frederik 9. - dron
ning Margrethes far - og prins Knud. 
De danske ministre Zahle og Scave
nius så hun i bar ærgrelse gerne hængt, 
og Politiken karakteriserede Dagmar 
som "et smudsblad" ovenpå avisens 
dækning af Påskekrisen i 1920. 

Med passende ærbodighed hjælper liv kosakken jaschtschik enkekejserinden ud af et 
automobil. BMs billedsamling. 
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Gjijle på Julagårinj 
Då ]ylen stujnada te gjik dær Bodd om ]ylagjijle 

"En dag, af mange, i mit virke som læge i Nexo gik det op for mig, at jeg med de bornholmske 
patienter ubevidst talte to sprog. I kontakt- og udrednings/asen talte jeg rent bornholmsk . I forkla
rings- og ordinationsøjemed blev sproget rigsdansk. 
Sprog har livet igennem været en interesse. I den senere alder har modersmålet, bornholmsk, 
vundet frem. " 

Af Curt Kjøller-Hansen 

Bornholmsk sprog er ikke et entydigt be
greb. Tidsalder, geografisk lokalitet, den 
talendes alder, hvem man taler med, 
emnet og situationen er alle elementer 
som påvirker og giver variationer i det 
talte. Sit eget prog hører man ikke, an
dre gør det. 

Talen, som i bedste fald er udtryk for 
en tanke, er ikke noget bevidst eller be
arbejdet fænomen. Ordvalget, udtalen, 
grammatikken, sætningsbygning og me
lodien er for den enkelte oprindelig, 
grundlagt i de tidligste barneår og bru
ges ureflekteret. 

Men lokale sprog, dialekter udtyndes 
løbende under påvirkning af rigsmålet. 

Selv har jeg, som mange af min år
gang oplevet at blive tosproget, medens 
yngre er etsprogede, taler regionaldansk. 
Først forsvinder udtryk fra forsvundne 
fag, fra fauna og.flora, ord uddør, gram
matikken forenkles og udtale ændres. 
Mest holdbar er sprogmelodien. 

Det sprog, som er anvendt i teksten, 
er tilstræbt at være fra slutningen af 
J 800talfet, med enkelte allerede da ud
gåede ord, som kun er indføjet som ud
fordringer. 

Min mormor talte det, jeg lyttede me
get til hende. Med alderen blev hun me
re og mere gammeldags i sproget. Måske 
søger jeg af samme grund tilbage i min 
interesse for det bornholmske. 

En vedtaget retskrivningsnorm for 
bornholmsk findes ikke. Nogenlunde 
konsekvem heri var målet. 
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Ajle Nabona va bøna. Dær ble ikkje 
gjort Forsjæl om ded va Gårfolk, 
Avlsbryggara, Arbajsfolk æjle Tyene. 
Majorinj , Præstinj å Deninj va sæl
skrevna. 

Ja sæl enj Fiskara å hansa Madam 
frå H azle skujle komma. 

Gårfolken Hjorth frå Vibegår, å Vi
be frå Hjortagår, Munch frå Balcka
går, Pihl frå Puggagår, Gøbbersen frå 
Skrokkagår, Kjøller frå Gubbagår, 
Dam, D aua å Dihl, Sode å Sonne, 
Kås å Koch, Beyer å Byder- å tre Slaws 
Koffed. 

Å mæ saj hadde di Majorinjer, Fru
er, Konner, Madammer å Kjællinga. 

Telavning 

Konn på Julagårinj å Pajerna hadde 

har srrænjr, lie frå a Jylen va i Fagga
na. 

Bagr ble dær, Jylalæva bodde til 
Drængana å Pajerna. 

Ded srosta Drawed va me Gæzzen, 
mæn de va lival artic. D ed va altid Di 
Sælle, som slajtada denj fosra Gåzen. 

Boninj hænrada Gåzaknivinj på Ti
led, vår denj hela Å.red sad srokked inj 
unje et H ånebån. 

Konn satte saj me Kraj rured på 
Sjød å strajre Gåzahalsinj, så Boninj 
kunje stikka denj i Nakkanj. Bloinj 
ble tappad ner i en Krokka. 

Så ble Gåzen hænjt unje Tagfæsred 
et Par Da, så denj kunje mona, viss 
inre ded va Røtceår. Skojlad å ruskad 
ble Gåzen er Fyjlnakrajtur: 

Julagårskonn eau Svesker, Rosiner, 
Ævlebedda, brudna Kommianskring-



ler å lo' ed sogga i Milk me brunt Sok
ker. Ded skujlle sogga hela Natten før 
Julaaftan. Jylaaftansda om Mårninj 
rørde hon 'ed sammen, så ded ble 
grøddaajtut. 

Bællana kunje goc li å scikkja Pæje
finerinj i Fad å smaga. Ded va hæjl
lut, mæn di ble gjennada ud å Scær
sed. lngena Kjøkkensk.rivara lød ' ed. 

Fyjlen ble stoppad i Rompan på 
Gåzen, injan denj skulle scæjes i denj 
stora Stæjesoen. 

Denj ugjefta Søsteren, som bode å 
hjålp på Julagårinj - for Føen, Klæn å 
ajl denj goa Unnjarnamadinj- kunje 
så många Remser. 

En Stæjeso e en hærlig Ting 
Særlit de bre å byggna 
Råt skrobbut Ler udanpå 
Morkjebrun å blank injani. 
A de store e tepas te en Gåz. 

Nad å Fyjlen kom i Krokka å ble 
bagt i Uninj cillieme Gåzen. 

Ded ble gjemt re Juladåna. Så slo 
di 'ed idå Krokkan, skared i Sjiver å 
spisted me Brø. 

Gåzabloinj ble brøgc te Svårtapølsa. 
Grova Bjøggryn kogdes i Milk å Blo
inj rørdes i, konn blannada Farin, Ka
nel, lid Ajlehånna å en hakkad Porra 
I. 

Pølsarna ble kogda i Murgrydan å 
sin brunada i Gåzafecc på Panjejær
ned. 

"Ded va ræjti Kongemad ded" 
I Slajtetiden gjore Konn au Læver

pølsa. På Julagårinj ble Læveren ikkje 
hakkad, mæn skujle støddes i enj 
Morcara. 

Naboen, Madam Funch på Nygård 
hole på, a Læveren skujle rives på ec 
Rivejærn. 

Ded hadde de ro Nabokonnarne 
kræglades om i Jylen for fæm År sin. 

Vær Jyl næbbedes de to Kvinjfol
ken om Læveren. Ded ble te sisc for 
majed for Julagårsboninj, så hanj 
kjørde Funchan på Porcinj. Så 
Funchana va inte bøna me. 

Læveren kom i Pølsegrydan sam
man me Bjøggrø, Porra, Salt, Pevver, 
Ajlehånna å Ingefær. 

A sin kom Pølsehorn igång. 

Onklinj som va lid å enj Narrifas sa 
altid: 

Hælften Løj, Hælften Maj, 
Hælften Fett, Hælften Sjitt 
Så e PøLsan go. 
Å når hanj skujle ha Kråsasoppa, 

lød' ed. "Nu bliver ja madaciduer, inj
inj Mad smager så gott, som denj inj 
sæl æder". 

Gjiled 

Julagårskonn hade inad for ulada 
Vær, så dær skujle ble Overnaminj, 
mæn Boninj sa, vi ha Halm nok. Ja 
behaver nu ikkje nåd Spræjleri i Jyla
halminj, riposcerde Konn. 

Mårninj viste saj finer, me Vide
frøst. 

Ja, sa hanj ce Konn. lnj ska ca sina 
Bekymringer i Tida, æjle får inj dom 
ikkje. 

Så va Aftansyslingen åsjødt, Fæsc
klærna påcana. 

Nu kom Gæsterna lid ette lid. 
Landauera å Charabancer skum

plada inj på Gårsplazinj, er Par kom i 
Kana, sjønt der naue va Sne. Ajle va 
di påpaltada me Kjørefrakka å -påzza. 
Sjinjmøssan va trajt gott ner i Panjan 
å om Ørn. 

På Salinj sto di vær sin Sca. Ded sto
ra Hartkorned for saj mit på Golled, 
Avlsbryggarna for saj långs Væggjen. 

Fiskerinj , som injed veste om dens 
Slaws Sjel, gijk fram å tebages, lisom 
Præstinj som vennesælt, mæn me H a
gajn hævad, gj ik te aj le å ømkede en 
velsignet jul, belelagede Nøden i Sognet 
og gav et Guds trøstende Ord. 

Ajle va di i Bycøjed. Nad va lid 
blanke på Knæen å halfecced i Nak
kajn. Bojserna såd hos di fleste væl 
stramt, mæns anra hadde fåed sat en 
Kila bag i. 

Om dom sco enj Donst å mollu 
Fokt, å Naftalin frå Klæskawed på 
Kammersed. 

Krawatøjed snærada lid om Halsinj, 
å på nånna vader alt enj rø Kånt, vor 
de slop. 

Puggagårsboninj sco å skravada me 
enj Naj! på enj vider Plæt, ded va nok 
Risengrød frå sista År. 

Pilagårsboninj som va lid storvom-

mader hadde "Kløpfisk" på, som sto 
mæst rær ud. 

Konnerna va i Scasinj . Opjøssada 
me H åred sat. En hadde en rø Scriva i 
Panjan frå Krøllejærned, nånna va rø 
i Bossinj, å Næsan sjinde !esse fint å 
rør som Rubinbrosjan på Brysred. Di 
hadde sæl hat julastrænjt. 

Te bords 

Vassego, vassego! 
Di sjævada re Skrædderaparet. 
Hanj va halter på vænstre, hon på 

højre Ben, så når de gjike inj, rokkada 
H auden sjeftevis imod, å vækj frå 
hinanj. De hadde prævad å byca, mæn 
ded ble ævent ded samma. 

Præstinj hålt en salvelsesfujl å lid 
for lång Bordbøn, Deninj sanjade 
me, mæ sit Amen. 

"Se så" lød' ed frå denj m injsca Hor
rinj, Gårdrønti nj. 

Bællana sad ver denj østre Borden
nanj. Julagårings va to Pibla å tre 
Horraknadrinja med lyse strit Hår å 
blå Iwen å nad brelajda. Ja, den mit
tersta Horrinj va brunhårader med 
Koslik å va mera långlajder. Hanj va 
fødder Sommarinj ecte dær hadde vad 
Etteårsmanør me lnjkvatering. 

Konnerna tislada om, a hanj linade 
Løjcenantinj frå Scora Scrångår -enj 
galancer Kar-mæn di veste injed. 

M æn som Koffedskan sa: 
Ves inj ikkje dømmar saj ce nad , f"ar 

inj alri nad å vedda. 
Sommer frå Kaasagår hadde enj 

Horra, som va nad så kloger. Hanj 
hadde gåed på denj fina Skolan, å sin 
hadde hanj "læse". Deva nad me Lo
va å Prokuratara å Dommara. 

Å så va hanj avansert så fæle. 
Hanj va jimrna påJylaferia -va som 

Bælli oca på Julagårinj - å va alse bø
dinj me. 

H anj hadde fortalt om gamla Sjik
ka, dærfor skujle denj vilesca Boninj 
sjæra denj fosca Gåzen for. 

Ded ble Munch frå Bakkagårinj. 
Då hanj stok Knivinj i Gåzaryggjin 
gled denj frå inj, ner i Sjød å inj unje 
Bo red. 

"Isåharja!" kom ' ed frå Laura Pila
går. 
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"Sjida varra me Gåzen, sa Munch, 
ded e majed varre me mina Søndaset
temiddasbojser." 

Vystinj hadde faed fat i Krajtored, 
mæn Julagårskonn va viss å kalde, 
Martha! Få Gåzen frå Hunj å hæm de 
an re. 

Så gjik Snakkinj 

VibegårsHjortinj forralde. 
Ja va i Rønna i sista Øgga. Martin 

på Høj in va ju dø. Hansa Konna va i 
Familia me Snekkera Lunj i Rønna, 
så ja lovde å kjøra te Bøijn å bestella 
en Kjista. 

Martin hadde jo ømmer vad flinker 
te å jælpa te. A Konn e ju en næt Pi
bel. 

Vi tau Mål. Martin va nad å enj 
Bragara, 6 Fod å 4 Tomma lång å 5 1 
Tomma om Lived. 

Snekker Lunj kjøre lid me Unje
munj, mæn nikkada ja. 

Det kan nok lade sig gøre (Han" tal
te"). 

Hjortinj fortsatte, haltostuer å svøl
tinj vaj ja bled, så ja gjik på Krauinj. 

"Di e inre frå Rønna" spore Værtinj. 
Naj . Kansje frå Najse då, æjle Svani
ka, Naj , Gujimm? Naj ikkje ded. 

Så rawde hanj ud i Kjøkkened, Du 
Cecilia, smor trille-fira Bedda Mad te 
enj haltarvelier Kar frå Lanned. 

Flæskastæjinj kom på Bored 

Ja syns du sedder å togger awed om, 
Vibe. 

De ska ja saj. Dær e ikkje majinj 
Stas ver Flæskastæjinj, når inj mæn 
har ro T ænner tebages, å di bæggje 
sidder i Ovanmunj. A Sværing f'ar inj 
i Vrångstrivan. 

På Spinjesian va der ømmer Bælla
å Madasna.k. 

Ja der va så Møllegårinjs denj mit
tersta Piblinj, som altid hadde vad en 
Flaggra, dær fojtade runt. 

Han skujle bestæmt te Kjøvven
havn, å ded gj ik jo inte bær, en a hon 
ble me Bælli. 

Hon tjænde æjla fina Sta, hos en 
Præsta.fa.milia, mæn inj ved jo van ded 
e mæ Præsta.horra. 
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A då hon kom j imm, va dær inj inj 
Gårmanj, dær velle ha ' na, så hon 
gjefte saj me et halga.mmalt ulielit Ka
rastommene, som arbjada i Stenbrod. 
H anj sprængde ijæl saj. 

Mæn som væl va, hadde hanj nad 
på Kjistebonninj, så ded ænde nådi t 
for Møllegårspiblinj. 

Den gik igen hvert år. 
Ja har au vad i Rønna sa Dam. Vi 

besøjde Kons Søster å Svoverskaved. 
D ed e bled Moda i Bøijn å ra Ma

skinlokkom. 
I många Huz sæner di ' ed i Spize

kammersed. 
Naj sjida injandøra, Ded kunje ja 

alri finja på, sa Daue, Dauegård. 
Ja e tefres me Huzed østerpå Ha

vanj. 1) 

På Væggjen hang på et Søm nånna 
kvarta Åvizasier. 

Byder som kunje varra lid grover i 
sin Snak sa, Sæl om Du inre sjider in-

KILDER: 

J. C. S. Espersen 
P.Møller 

Leif Henriksen 
Sam me 

H. Sonne Kofoed 

Bornholmsk Ordbog 

Der bornholmske Sprog 
Bornholms Ordrøj 
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D æmmeså 

jandøra, Daue, e du væl så finer enj 
Manj, a du torr daj i Æ nnajn, før du 
sjider. 

D ed ska Fa' n hjælpa, lød en gjæl 
Røst (enj Sognaråds-rad ikaler frå 
Norrlanned). 

Hanj håller ju T idende. 
Lidt Dannelse kunne ikke skade sa ' 

Præsten. 
D enj Slaws har ja nu hat for majed 

å, ded va G ubbegårsboninj, ja har saj t 
naj te många Sypa, som ja velle beha
vad. 

Gøbbersen sanjade me. l nj ska 
drikka mæns inj e unger å rasker, så 
inj ikkje bler et forfajled, darrhænder 
garnmalt Skråw. 

Når Fiskerinj frå H azle fikje lid un
je Sydvæsten, ble hanj sna.ksammer. 

Ja va hænna i Feskabotekken i 
Hindiijn. D ær sto en å di fine tyske 
Madammerne: H aben Sie russisches 
Kaviar? 

Boteksbestællan forsto injed, mæn 
ja h ar jo sajld på Tyskland, Nixt! Men 
Sie kønnen bekommen krakkada Sijl, 
så rar N i bornholmsk Mava.katarr. 

Aså begjynde hanj å sjynga 

Russisk Katarr ja ka ikkje had 
Vi ska ju ha et ordeli Fad 
Fesk me G ujimdyppa 
Trille-fira Sypa 
A Kanrofler - ded e Mad. 

Du kanj gjærna la Sypana stå, Far, 
gnæjlde Fiskera.konn. 

Så vad Tiden te å gå ud bag Lalæn
jan, væra saj å slå Vanned å Kantof
lerna. 

Dæmmeså! 
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Hansaage Bøggild H ve rdagskosr og Højridsmad 1983 Colbergs Boghandels Forlag 

Min mormor 1882 - 1968 
Ældre aflejringer i nærværende skribenrs sprogcenrer. 
') Placerer øsrpå på grund af den fremherskende vindrerning. Her rænkes på den mereorologiske. 



Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førte bornholmere afgået ved døden i perioden 

1. september 2008 til 31. august 2009 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes til: 

H enrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 41 91 

Bengt Anda beig, tidl. ØM. 
f. i Goreborg, forfurrer og oversæ"er 
gennem er hd t liv. 
Flere lircerære priser i Sverige. 
17. april 1920 - 24. scpr. 2008. 
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Orln Bech Al'vid.re11, Gudhjem. 
Kommis, garmerivirksomhed, 
rescaurator, pensionat-, hocel- og 
værrshus mm. ejer. 
6. jan. 1953 - 26. juli 2009. 

Annt Bmgmnn, Allinge, f. i Tyskland. 
Musiker, blev sat i lejer i Besorabien, 
musiker i Hamborg, kgl. kapelmusika, 
spillede sidst i Bh. barokensemble. 
26. maj 1925 - 29. jan. 2009. 

Arne Albert A11de1>e11, Sandvig. 
Bager, chafli.ir, stenbruds- og kommu
nalarbejder. Medl. brugsens bestyrelse i 
Allinge-S, fodboldrræner. 
4. okr. 1926 - 17. august 2009. 

Pnnl Xnvier d'Auchn111p, Frederiksberg. 
Teolog og katolsk præst, I 95 5-62 i 
Aakirkeby, aktiv for hollandsk-indone
siske børn til Bornholm. 
15. marts 191 2- 10. mans2009. 

Hugo Ame B11ch, Hasle. Kunscmaler 
udd. i Paris, medstif af Kunsthøjsk i 
H olbæk, lærer i Bergen , musinsp. på 
Louisiana, på Finansloven fra 1998. 
23. april 1927 - 16. nov. 2008. 

Solvej Andersen, Aalcirkeby. 
Husmod er, ivrig amatørarkæolog, i 
besry. f Bh.Firtids Arkæol. og en ivrig 
deleager i mange udgravninger. 
8. feb. 1945- 16. feb. 2009. 

Sere Bjerregnnrd, Nexø. Kontorist, 
boghol. i Odense, ejer afTatol i Nexø, 
akriv pensionist, spil. harmonika og 
tog kørekorr, oplæser fo r ældse mm. 
9. sept. 1928 - 29. nov. 2008. 

Agnete Biilow, Bovlingbjerg. 
Gymnastik-.håndarb-.ordblind elærer. 
1964-70 stod s:un. med manden for 
Bh. Højskoles mange akrivirccer. 
28. juni 1929 - 11. feb. 2009. 

He/11111t Bnch, Rønne. Pilot, cidl. ansat 
ved Dk. Konsulat, Fran kfurr, fra 1954 
testpilot i H amborg, 1972-82 dir. 
Balka Søbad, rysk oversæcrer mm. 
14. dec. 1928 - 18 .jun i 2009. 

Ronr Bmndt, Snogebæk. 
Selvst. skærcri, fiskeskipper, aas. i Nexø 
rorskeklæk. i besry.f Bh. og Chr.Ø 
Fiskerifor. ærcsmcdl. ivri sportsmand. 
20. sept. 1928 - 19. okt. 2008. 

}om Emmert Chrisre11sen, Rønne. 
Typograf bl.a. p~ Bornholmeren, 
form. for typograferne på Bornholm. 
Engageret lystfisker. 
5. okc. 1931 - 5. marcs 2009. 
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Lilly Emilie Didrikse11, Røn ne. 
Ekspediuice i Acre for. i Rønne i 40 år. 
Bh. " Dukkedokrer", i Civilf. signalrj. 
medsrifrer, kasserer i Gangfor. Bh. 
9. maj 1917 - 23. maj 2009. 

Kni Hm11111er. Røn ne. Maler og 
malermester 1954-92 i ØM og siden i 
Rønne, fodboldspiller i ØMB, 
rrommcslager i Hammers Orkester. 
16. okt. 1930 - 13. maj 2009. 

Thue Glimberg Hnmen, Rønne. 
Skrædder bl.a. ØM. senere i Rønne 
og etabl. T hues Herremagasin , i dag 
Mr. Thue, medl. afSkrædderlauget. 
5. juni 1918 - 5. dec. 2008. 

Aim Hej11er Holm, VM. Slagtersvend 
Sad i kom nalbesry. i Aalcirkeby, i Bh. 
Am rsdd for sociald, Steff Houlbergs 
reprcsenr. Form. NNF Bh. og FO Bh. 
27. sept. 1939 - 27. okt. 2008. 
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Sigrid Mnrgrtthe Biasen, Rønne. 
Bibliorekar i Rønne, stod f. Lokalsaml. 
Aktivt medl. af Fredsbevægelson, SF og 
Miljøbevægelsen , naturelsker mm. 
15. ju li 1922 - 6. jan. 2009. 

Christian Hjorth Ha11se11, A:trsdale. 
Røgerian b. overtog med konen H jorths 
Røgeri, drev det i m:tnge :\r. Ivrig jæger 
og medl. af Ibs ker Jagcfor. 
17. feb. I 925 - 3 0. sep t. 2008. 

Anse Rothe Hansen, Rønne. 
H ushold.sk. Eger bageri, fra 1950 med
indehaver af D idrichsen og Co. senere 
Roch es Konditori, Rønne. 
4. marcs 1916- 16. marcs 2009. 

Henrik H olm, Svaneke. Smed og 
smedemester, bestyr. medl. i 
Vigehavn en i 40 ås, aktiv jæger og 
lystfisker mm. 
14. maj 1927 - 11. jan. 2009. 

Beth Folkj.e1; Rønne. Handelseksamen , 
drev fririd. landbrug m. sin mand, 
forsre kvindl. kordærer på Bh. 
konrorass v. Almegdrs Kaserne. 
10. okt. 192 1 - 21. feb. 2009. 

He1111i11g Hnme11, Knudsker. Theolog 
præst i Knudsker, p rovst i Vester 
provsti. Rd. af Dannebrog. 
24. marts 1924 - 20.okt. 2008. 

Karin Lykke Kofod Hnrild, Nexo. 
Nysprog. srudcnt, cand.mag. engelsk 
og dansk , lærer på Erhvervssk. mA. 
seeder, lokalred . Bh .Tid . i Nexo. mm. 
15. januar 1949 - 22. januar 2009. 

]1111-!chi /11011e, Allinge. Født i Japan. 
Billedhugger, til Kb h. 1974, elev hos 
Wiig Hansen og Ole Chr. til Bh. 
udførre m:tnge væsend. arbejder her. 
9. okt. 1948 - 17. juli 2009. 

Bendt Frost, Rønne. Ass. i Pog T, i 
Ayvevåbnet, politiet fra 1955, og 65 
p:l. Bh. hunneforer, kriminalbr. ti lknyt. 
PET, HF i russisk, turistfører mm. 
22. sep. 1931 - 2. juni 2009. 

K1111d Hansen, Rønne. Garderhussar, 
tjeneste ved grænsen efter ksigcn. 
Ksanfører v. Zonen, senere Falck
Zonen, chauffor ved Amrsvejvæsnet. 
4. april 1924 - 19. feb. 2009. 

Euie He11riq1w, proprietær 
Landsledgdr. Møn. 1949-55 
hygiejnekonsulent ved Bornholms 
Mejerier. 
16. okt. 1921 - 20. april 2009. 

Aage lpsen, Nexø, tidl. Lilleg:l.rd, 
Poulsker. L-i.ndm, form. f. Bækkedal 
Mejeri og Poulsker brugsfor. vurde
ringsrn, i hjemmeværnet, strandfoged. 
22. nov. 19 14- 10. juni 2009. 



Niels Cnrlo Iversen, Rønne. 
Slagteriarbejder, fodboldspiller og 
træner, ah mulig mand, æresrnedl. af 
Aarsballe Boldklub. 
2 1. nov. 1926 - I. feb. 2009. 

Erik }orgemen, Aakirkeby. 
Snedker på Trebene Mølle, 
Lægprædikant LM i 50 år, form. LM 
Års balle. 
2. nov. 1923 - I 0. jan. 2009. 

Andreas Ti111m1 Kofoed, Rønne. 
Tidl. gdr. bl.a. R.iscgdr. Olsker. Form.f 
Charolai for. lokalhisc. interes, sksev 
fle re erindrings-artikler ril Bh. Saml. 
22. jan. 1920 - I. sept. 2008. 

Anse Ko/Is, Lobbæk. Udd. rnanufok
curh. ansac p:\ Bornholmeren, 
frihedskæmper u. 2. Verdenskrig, akriv 
i D. Konscv. Folkeparti og Red Barnet. 
29. sept. 1922 - 3. maj 2009. 

j erre }eme11, Snogebæk. 
Overkahyrsjomfru ved Bh. Trafik. 
folkeskolelærer og ivrigt medl. af Nexo 
Boldklub i mange k 
13. juni 1958-27. feb. 2009. 

Rigmor Elisnbeth Kert, Aakirkeby. 
Sclvsr. hatte-, trikotage og broderi for. 
medl. af 1-landelsrf. erabl. Kirkens Gen
brug og form. f Andelslejlighederne. 
31. maj 1918 - 17. jan. 2009. 

Knud Anker Kofoed, Gudhjem. 
Lanclm, Rø, havde maskinsc. Aktiv i 
hjemmeværner, form. Rø Brugs, 
i Jordbrugskorn. i Al-Gudh. kornbesry. 
2. sepr. 1919 - 24. okc. 2008. 

Grete Krnmp, Rønne. Mangeårig 
T.~ndlæge i Aakirkeby, iniciativr. ri l 
Væveloftet i Aa. medsrifr. og form. for 
Vævekredsen Bornholm, mm. 
27. okc. 1918 - 10. marrs 2009. 

Soren }emen, Allinge. Real ise, landrn. 
Nord bh. chauffør v. DSB. Konsulent 
Asbejdsformidl, sad i Al-G kom.besry. 
f. liste T, fo rm. f Aere foreninger. 
3. feb. 1948 - 2. mam 2009. 

]olm Ki/do1f Nexø. 
Prakriserende læge, fo rm. f. Yngre 
Læger, medl. afBh. Lægekredsfor. 
form.f. Bh. Kunstforening. 
23. juni 1943 - 4. s.pr. 2008. 

Sigvmd Mossin Kofoed, Sandvig. 
CF korpsmester, sehionslcder, 
rnangdr. Soc. i Asnisradcr, fom. f. 
Teknisk Udv. Dr. hædersr. brandm. 
13. feb. 1930 - I. okc. 2008. 

Preben Fomsgnnrd lm>en, Aakirkeby. 
Bankuddannec, fuldm. i Dk.Bank. 
Akriv i Ev. Lurh. Mission, besrymedl. 
ELM Danmark. 
10. jan. 1950 - 24. maj 2009. 

Evan Rodgnnidfepsen, Allinge. 
Statsau. Skibsmægler, tidl. ejer af Bh. 
Somrnerhusudl. første udgiver af 
somrnerhuskaraloger. 
26. feb. 1930 - 23. sept. 2008. 

Cu111111r Knudsen, Nexø. 
Købrn. udd. i offendig forv. socialins
pektor Nexo og forv. chef Skole- kultur 
i Nexo, rnedsc. af Knudsker !for. mm. 
27. juli 1937 - 27. feb. 2009. 

Kenneth Kohring, Nykcr. WSmonrør, 
bestymedl., leder og rræner i N!F, 
form. BBTU, medl. Nyker Byorkester, 
Kofoeds orkcsrer og Hamonikahorrana. 
3. juli 1946 - 8. juni 2009. 

Knud Erik l1111d, Rønne. 
Cykelmekaniker, cykelhandler og 
srarcede udlejning af cykler, medl. af 
Cykdh. Ccmralfor. mm. 
12. feb. 193 1 - 24. jan. 2009. 
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Kt1r/11 Mortemen, Rønne. 
Srudenr, laborant. tekn. udd. ved apo-
1cker- væsner, gron spejder, leder, akciv 
i FDF, og i ''ævekredscn, mm. 
20. dec. 1925 - I. aug. 2009. 

l't11ili Munk Mollei; Aakirkeby, 
tidl. gårdej. Dyrstensholm, ansat 
hos Vej og Park i en årrække, ivrig 
jæger mm. 
I 6. mans 1933 - 31. jan. 2009. 

Kt11-! Thykj,er Nielseu, Allinge. 
Politiass. og srnrionsleder ti l 198 1. 
Stifter og form. f. Sandkåskomiceen, 
Civilforsvarers hæderstegn. 
8. maj 191 7- 2 1. maj 2009. 

Ct11-! Ange Scho11 Pedenen, Ronne. 
1-tavnebetjenr, rid l. isenkræmmer, 
aAoser som havnefoged, medl. af 
Marine- og Skippeefor. 
I 6. okr. 1928 - 6. augusr 2009. 
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Poul Kofoed Monemen, 
gårdejer . Risenholm" Øsrerlars. 

29. nov. 1933 - 20. feb. 2009. 

Kirstm M11rgrete /vfol/er-lnrse11, Lisrcd. 
Buriksass, vandrehjemsejer, i bescy. f. 
ØM. Hallen og Turisrfor. ivrig 
boldspiller og cræner, same danser. 
7. martS 1943 - 25. april 2009. 

jem-A11ge Olsm, Aakirkeby. 
Maler og malermester, frivil. Brandm" 
i bescy. ( Aa. Borgerfor. Tid l. også i Bh. 
Malerlaug, håndboldspiller mm. 
26. sepr. 1945 - 8 . dec. 2008. 

Herluf Pedenen, Ronne. 
Tidl. avlsbruger, akriv i husmand s
bevægelsen, form. ( Ronne Pens io nist 
forening. 
13. sept. 1916 - 3 I. marts 2009. 

Hnns}om Muuch, ØM. Iværksætter, 
eventyrer, globerrotter, forfarr<r, fiskce
kspormr samt restaurator, "Tre Sosne", 
,.Forellen" mm. Ivrig lysefisker. 
7. maj 1936 - 18. feb . 2009. 

He1111i11g Nielsen, Rønne 
Typograf på Bornholms Tidende i 
ca. SO ås. 

17 . scpc. 1923- 15. maj 2009. 

He1111i11g \\7t>s1h Olsen, Aarsballe. 
Landm. 1-lolrnsrrup, jerseyavler, i besty. 
f. jerseyfor. Form. Aarsballe Brugs, 
fodboldspiller for Ø .B. 
5. sepr. 1934 - I 9. sepr. 2009. 

Lilli Mnrie Priissing, Gudhjem. 
Fiskerdaner, boede i Tyskland under 
ksigcn, efter en lang og fa refu ld færd ril 
Sv. kom fu m. ri l sidse lil Bh. igen. 
2. dec. I 9 I 0 - 29. dec. 2008. 

Peter M1111ch, Klemensker. L•ndm. 
I 947-87, Charlottenlund, i Bh. 
k·vægavlefor. bestyr. idrælSudøver og i 
hjemmeværner. Ærcsmedl. Kl. ldrætsf 
14. jan. 192 1 - 10. maj 2009. 

Hjrmie Kent Nielsen, Ø M. Pædagog 
medh. civiløkonom og socialrådgiver 
v. Nexo Kom. socialkons. Bh.Amr, i 
besryr. f. ØM skole, bauninr. klub. 
7.juli 1955 - 14 . okr. 2008. 

Svend Olsen, Ronne. Srudenr, ingenior, 
ansar v. Bh. Vejvæsen, fra J 959 chef f. 
Dk. Damman Asfal r og Rønne Granir
værk, sen. Superfos. Med I af Odd Fcl. 
10. nov. 19 18 - 13. sepr 2008. 

An1111 louise Bnromine lkst Rn1m111sen. 
tidl. All inge. Landm.kone, 
husbestyrerinde, drev m. Gunnar Dam. 
Dams Pension og sen. Annas Vaskeri. 
6. dec. 1912- I 5. jan.2009. 



Hugo Rnm11me11, Svaneke. 
Kunsrmaler med eger galleri i 24 år, 
medl. af D. Kgl. Akademi f. de Skønne 
Kunsrcr. 
18. mam 1938- 17. marts2009. 

Tnge }ncobm1 Rosset, tid I Akirkeby. 
Førsrclærer, præst i Aa kirke og Velling. 
Form f. Bh. Hojskole, medsrarr. af 
Bh. Musikfestival. 
22. juli 1919-4. nov. 2008. 

Henri M1111ch So1111e, Pedersker. 
Landmand Grubbcgltrd, rrakror- og 
cekniksamlcr saim museumsgrundlæg
ger og ejer. 
30. okc. 1929 - 2. juli 2009. 

Bente Merete Vibe, Vangsbo, Poulsker. 
H usholdningsk., køkkenbesry. Bh. 
1-1 øjskole, grøn spejder, medl. Poulsker 
menighedsråd. 
23. auguS11944-13. augusr2009. 

Fred lev Rnhbek, Rønne. 
RucebilchaufTør ved DBJ, senere DSB, 
tillidsmand samme seed gennem mange 
år. Aktiv i Ældre Sagen. 
26. feb. 1915 - 2. jan. 2009. 

Jorgen Skotte, Aakirkeby. Klejnsmed og 
meget ivrig jæger og skyrre, sad bl.a. i 
Lai1dsjagtfro. f. Bh. og form. og 
æresmedl. af Bh. Flugtskytteklub. 
6. jan. 1927 - 19. feb. 2009. 

Konmd A11drens Svnrth, Nexø. Fisker, 
olieforhandler, form f. S:tlgsfor. og Bh. 
og C hrø. Fiskerifor. samr f. Nexø og 
Snogb. Salgsf. i byddec, Nexø Kom. 
19. marts 19 14 -23. dec. 2009. 

/11ger johm111e Westh, f. Hjorrh. 
Medarbejder på L. Hjorrhs Srcmøj i 55 
år og medejer. 

I 0. april 19 13 - 19. marts 2009. 

Kmw Birgit Reib, f. Hansen, Kbh. 
Radaroperatør ved Ayvevåbnet p:l. Bh. 
Asb. med slægcsforsk. Nikolaj T j. 
PC. medhj. oplæser til lydavisen Bh. 
14. sept. 1943 - 6. maj 2009. 

jens jochum Skov, VM. Engegård, 
land mand med maskinS!acion, form. f. 
Bh. Halmleverand., Bh. Maskinsta
tioner og VM Jagtforening. 
27. mases 1934 - 16. feb. 2009. 

Jem Christian Thoms, Rønne. 
Efter skolen, arbejde på Sandemands 
Gdr. fik i 2005 Dron. fore. m. f 40 år 
Særlig stor interesse for brandvæsner. 
28. dec. 1948 - 15. jan.2009. 

ldn Rng11hiltl Regnnrsen, f. Jonsson, 
Lcuka. Fiskerkone, røg ål 1959-74. 
Malede en del oliemalerier. 
23. marts 1916 - 30. sept. 2008. 

Hnm Otto So1111e. VM. Landmand, 
Plommegdr. Bh.mester i rifTelskydn. 
Interesse for tysk korchår, med kennel, 
Ivrig jæger, medl. 60 år i VM jagtfor. 
24. jan. 1918- 19. jan. 2009. 

Age Tolstrup, Rønne. Gdr. Scangegdr. 
Kl. i besty. for Nordea, form f. 
Slægcsgdr. for. mangeårrig 
hjemmeværnsmand mm. 
2. april 1916- 25. maj 2009. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2008 - 2009 

Bodilsker Skole Min Skole 1959 - 2009. 
50 års j11bi!.æum 2009 
Red.: Birte Skor-Hansen, Britta Averhoff. 
Niels og Rurh Brandt Kofoed. Ill. med fotos 
(porer.) i sort/hvid og farver. 17 x 23,5 tvr. 
88 s. Produhion: niveau2 ApS. 
Bornholms Tidendes Forlag 118,-

Bo171holm 2009 i billeder 
Redigerer af Per Frost. 
Illustrerer med pressefotos. 
Bornholms Tidendes fo rlag. 100,-

Boniholmerkale11deren 2010 
Ill. med farveforos af Mogens Dam-
Williarn Dam Bog & Ide. 65,-
Srort format 110,-

Bo171holmske billeder 2010 
Liver på lander for I 00 år siden. 
Kalender. Red.: Flem1ning Hansen. 
IU. med 13 son/hvide fotos. Stort format. 
Bornholms Lokalhistoriske Arkiv 90,-

Bon1holmske Samlinger 2008 Iv.rk. 2.bd. 
Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill. 168 s. 
Bornholms Hisroriske Samfund. 
Medlemspris 175 
(et ekspl. gratis for medl.). 225,-

Bra11dt, Eva: Talking Pots 
Ill. med farveforos af keramiske arbejder 
af forfatteren. 
Layout og d rp: Birgit Srolcz Andersen MAA. 
28 s. Eksp.: Eva Brandt, 

Larsegade 23, 3700 Rønne. 55,-

Cfrkola, Jan: 
Magdeline og de U11de1jordiske 
Ill.: Anne C irkola. 24 s. 
William Dams Forlag. Indb. 

Dalby, Cla11s: Hnvedromme Jill 

150.-

(Heri beskrivelse af fire bornholmske haver). 
Ill. med farveforos. 
Srort format. 240 + 224 s. 
Forlaget Klematis. Indb. helpap. 498,-

Ved Jens Sørensen 

Filholm, Bjnnzi Åkesso1z: 
Det ser ud til at blive regn 
Ill. delvis i farve r. 67 s. Nytårshilsen fra 
Vestergaards Bogtrykkeri, Hjørring . 

fkke i bogh. 

Gensbol, Benne og Lotte: 
Bornholm - en nnt111'g11ide 
Ill. 240 s. Gyldendal. 250,-
(Tysk udg. Bornholms Naturfohrer. 
Oversat afLiselorhe Koukal. 240 s.). 250,-

Hanis, Preben: Frn scenekanten. 
50 år m ed dansk dramntik 
Erindringer. Ill. Tegninger: Claus Seidel og 
sort/ hvide fotos. 239 s. 
Hovedland. 270,-

Henning Koie. 
En kunstnermonografi 
Tekst: G rete Kusk, Mogens Lau, 
Hans Reusch og Jens Sørensen. 
Redaktio n og lay-out: Mogens Lau. 

Ill. med sort/ hvide fotos og farvegengivelser 
af malerier m.v. 192 s. 
Gudhjem Museum. 249,-

Henriksen, Leif. I Sladderkrågijnj 
Ill. med farvefo ros. 27 s. Privamyk. 

Horsb11amz, Johnny: 
Bon1hol111sk krydde1·brændevill ll. 
Bevar naturen på Aaske. Ill. 7 4 s. 
Bornholms Syp Klub. 85,-

fnis Nielsen 1885 - 1961 
Maleri Kemmik Udsmykning 
Redaktio n: Anne Blond, Ann e Højer 

Petersen og Ove Mogensen. 
Udstillingskatalog - Bornholms Kunstmu
seum 20. sept. 2009 - 3. jan. 2010. 
Ill. fortrinsvis i fa rver -84 helsiderp lancher. 
294 s. Bornholms Kunstmuseum, Fuglsang 
Kunstmuseum og Museum Sønderjylland -
Kunstmuseer i Tønder. 
Udsendt som gave til medl. af 
Bornholms Museumsforening 175,-

Jensen, K1111d Peder: Lys langs kysten -
dnnske fyrtårne fm Skngen til Gedser 
(Heri 6 bornholmske fyrtårne). 
Ill. med farvefotos ved Knud Nielsen. 202 s. 

Dam, Mogens: Foto Bornholm 
Dansk, engelsk, polsk og rysk reksr. 
Ca. 230 fotos ved forfat teren og 
Birgitte Dam Westergaard. 
William Dam Bog & Ide 130,- Forlaget Hovedland. 249,-
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Km·lsen, Finn Bl'æsb·up: ]11bil.æumsalb11m 
Social- og Sundhedsuddannelser på 
Bornholm gennem 50 år 1959-2009. 
lll. 40 s. Bo rnholms Sundheds-

og Sygeplejeskole. Ikke i bogh. 

Klenzmm, Esben: Nye Genveje 
Tekst: Lars Kærulf Møller, Esben Klemann 
og Magnus Thorø C lausen. 
UdstUingskatalog - Bornholms Kunstmuseum 
3. maj - 28. juni 2009. 
Ill. med farvefotos. Srort tværformat. 64 s. 
Bornholms Kunstmuseum. 140,-

Kofod, Gei·da: Hvor ta ·"vi hen i dag? -
(også på eng.): Where shall we go today. 
Naturture på Bornholm. Ill. : Kort og farve
fotos. 40 s. Bornholms Regions Kommune, 
Teknik og Miljø. 30,-

Kraks Kort Bon1holm 
Med kort i farvetryk 1: 15.000 -
også over Skåne samt bykort over Ystad, 

Malmø og Køge. 
Oplevelsesgu ide og register over navngivne 
veje. 216 s. 

Kraks Forlag. I 50,-

Kærgnm·d, Jo Dam: Hedvigs fisk. 
Oluf Høst Biblioteket. 
Gennemill ustreret af forfatteren 
- fortrinsvis i farver. Srort format. 96 s. 
Oluf Høst Museet. 150,-

Lnnd-Escape. 
Red.: Julie Bilgrav. Tekst: Julie Bilgrav, 
Lisbeth Bonde, Tilde Lerche Engstrøm og 
Stefan R orvi r. Udsrillingskatalog. 

Bornholms Kunstmuseum 
8. februar - 13. april 2009. 
lll. med farvefotos (pom.). 56 s. 
Bornholms Kunstforening. 75,-

Nabtren på Bor11hol111 2009. 
Red.: Morren Top-Jensen. 
Ill. med fa rvefotos. 80 s. 
NaturBornholm 

Nielsen, Elisnbeth Gjerlu.JJ. 
Prinsessen i tåmet. 
Ill. (farve) af Jette Svane. 
Pol irkens Børnebøger. 39 s. 
Politikens Forlag. Indb. 

80,-
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O/,sen, Sore11: Oplev Bomholm. 
En narur og ku lturguide. Ill. 163 s. 
Forlaget Hovedland 200,-

Oluf Host 2010 
Kalender med 13 farvereproduktioner. 
Score format. Lamberths Forlag 100,-

Sandberg, Jane og Pernille Gjede: 
Bomholm, Bornholm, Bornholm. 
Guide. ill. 160 s. G.E.C. Gads Forlag 199,-

Sillehoved, Soren R og Finn Byrttm: 
Bornholm fra ove11. 
Ul. med lufrforos i farver. 256 s. 
Globe 399,-

SorteM11ld 
R ed.: Christian Adamsen, Finn Ole Nielsen, 
Ulla Lund Hansen og Margrethe Watt. 
Tilrettelæggelse: Martin Sroltze. 
(Om de bornholmske guldgubber). 
Gennem illustreret - delvis i farver. 200 s. 
Udgivet af Bornholms Museum sammen 
med Forlaget Wormianum og 

Kulturarvssryrelsen . Indb. helpap. 275,
(Engelsk udg. : Wealrh Power and Religion ar 
on Iren Age Central Settlement on 
Bornholm. 
Oversat af Stuart R. Goodale). Indb. 275,-

Svarre, Hanne: Vingesus og knofedt 
14 kvindelige iværksætcere på Bornholm. 
ill. 156 s. 
Håndværk uden Grænser. 150,-

Sode1·bergh, Catharina, Lars Grm1ath, 
Joakim La1111ek og Jesper Sannel: 
Landort - Ska1101: 
Din guide til! Orr - & sydkusrens øar ." 
(med Bornholm) 3.udg. 461 s. 
Nauriska Forlaget/Scanvik. 435,-

Søe, Sy1111ove: Sk1·ifte 
Roman. 148 s. People's Press. 199,-

Thomas, Lars: På udflugt - 85 steder i 
Danmark du også må se 
(Bornholms. 160-1 75). Ill. med farve-
foros. 176 s. Nyt Nordisk Forlag 199,-

Efterskrift 

350 år - med et pennestl·og blev Bomholm 
sendt ud af det danske 1·ige. 1658-2008. 
Red.: Anne-Grethe Guldfelt. 
IU. i farver. Srorr format. 35 s. 
Bornholms Tidende. 
T illæg ri! avisen. Ikke særskilt prissat. 

'Turen går til Bon1holm. 
Red.: Krisroffer Holm Pedersen. Rejsefører. 
Ill. 5.udg. I.op!. 240 s. 
Politikens Forlag 250,-

Veil, Nathalie: Sobkinsoen Bornholm 
Ill. 136 s. Nyt Nordisk Forlag 300,-

Listen omfatter kun boge1; der skonnes af 
almen interesse, og der tages forbehold far fejl 
og prisæ11dringe1: 
Registreringer er afiluttet p1: 01.10. 2009. 

Tak til Bornholms Museum for scor hjælp og udlån af mange billeder fra BMs billedsamling. 
De øvrige billeder er stillet til rådighed af de enkelte forfattere og det er deres ansvar at vi må bruge dem. 

Henrik Vensild 
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En beretning om 
Rønnes tilstande 
og personligheder 
gennem 300 år. 

Skrevet af Niels Erik Sonne 
252 sider med mange fotos 

kr.279,-
Bodilsker Skole 

,..., .... s-
Oa Rønne var I 
Lømmelalderen 

Min skole 1959 - 2009 
En nærværende bog 
om hvad der 
gennem en periode 
på 50 år har været 
i gang omkring 

skolen og dens 
mennesker 
- børn og voksne. 

Skrevet af hans datter 
50 års jubilæumsskrift 88 sider 

kr.118,-
• • • • • • • • • • • • • 
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 Saren P. Sillehoved 
120 sider 

kr.130,-
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soren P. sil\ehOVed 

Bornholmske 
vandreture 3 

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 

Skrevet og illustreret af Ulla Høst 148 _ 
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~ t!:'ibenbe 
fORLAG 



Lave km-tal I Færre eller slet ingen stenslag I Mindre eller slet ingen rust 

1. Du får egen servicerådgiver. 

2. I gennemgår bilen sammen. 

3. Du får et skriftligt t ilbud. 

4. Værkstedet udfører kun det 
arbejde som I er enige om. 

5. Du får supplerende oplys-
ninger, når du henter bilen. 

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) 

Autoriseret 
forhandler af: 

$ SUZUKI @ 
KIA MOTORS 

Dansk Autohjælp 
- tryghed på vejen 

Det er bi lhusets 
egne mekanikere 
der kommer ud ti l 
d in havarerede bi l 

- 24 timer i døgnet! 

Du bestemmer 
selv dit værksted! 
- Vi henter bilen 

- Erstatningsbil tilbydes 

- Omg. elektronisk 
skadesrapport 

- Hjælp t i l papirgang 
med forsikring 

- Servicerådgivning 

- 3 års GARANTI 
på karrosseri arbejde 
og lakering 

- Tilbud på rustarbejde 
t i l faste priser. 

... og så 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. 

bi Ih uset 
Rønne: Zahrtmannsvej 98 · 3700 Rønne · Telefon 56 95 92 52 · Telefax 56 95 36 52 

Åkirkebyvej 51· 3700 Rønne · Telefon 56 95 08 04 · Telefax 56 95 41 10 · Åbent i Rønne: Man.-fre. kl. 7.30-17.30 ·Søn. kl. 13-16 

mail@bilhuset.dk www.bilhuset.dk www.bornholmerbiler.dk 
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· frø din plønfehøndler." 

Alt i 
blomster 

og planter 
til hus og have 

Værtinde 
buketter 

Brudebuketter 

Bord 
dekorationer 

Begravelses 
binderi 

- Det er os med 
det store udvalg! 

Medlem af: 

ÅBNINGSTIDER: 
Hverdage ... kl. 8.00-17.30 
Lordage . . . . kl. 8.00-15.00 
Søndag. . . . . Lukket 

SAGAVEJ 1 • 3700 R ØNNE 

T ELEFON 56 95 47 24 
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ÅRET RUNDT! 
cnornholm~ t!:'ibenbe 

-brag t til din dør 
g ennem 142 år 

med alt huad du behøuer for at 
følge med i debatten p(J Bornholm 
og liuet i stort og smdl pd uor ø. 

Avisen kan også 
blive din ... 

I<ontakt nbonnementsø.fdelingen: 
Ring 56 90 30 00 

eller e-mail: 
abonnement@bornholmstidende.dk 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs me r e : 

www.bornh o lmst ide nde .dk 

~ 
\\orld Cim Qualil) 

BORNHOLMS ANDELSMEJERI 



Bornholmske ud2ivelser 
fra William Dams forlag 

I 

BORNHOlM 
.i 19~0-60' erne 

1000 bornholmske ord 

Bøger siden 1857 

Fås over hele øen William Dam 

RIGSDANSI.. - BOR1'IIOL \ ISK 
BOR\JllOI \ISK - RIGSDtl\JSK 

St. Torv 7 • 3 700 Rønne • Tlf 56 95 Ol 67 • E-mail:74JO@bogpost.dk • Telefax 56 95 18 10 
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Fliigger 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 · Tit. 5696 5587 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tit. 5649 1224 

SALG 
LEJE · SERVICE 

& RÅDGIVNING 

v/ Steffen Larsen 
Qodthåbsvej 16, Østermarie, Tlf.: 5647 0116 
Abent mandag-fredag kl. 9-17. Lørdag lukket. 

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 

78 Jul på Bornholm 

RØN N E REVISION 

St. Torvegade 12 · 3700 Rønne · Tlf.: 56950595 · Fax: 56957991 

E-mail: post@ronnerevision.dk · www.ronnerevision.dk 

PARTNER I REVINET GRUPPEN 
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Rønne " •• "Danske 
WBedemænd 

Begravelsesforretning 
vi Peter Lund 

Begravelser og 
ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Firmaet er tils luttet 
Brancheorganisationen 
Danske Bedemænd, der sikrer 
kvalificeret hjælp og rådgivn ing 

Østergade 43, 3700 Rønne 

56 95 06 44 

En ægte vin-vin situation 
Vi har bidt os fast i 
Aakirkeby som en 
gave- og vinbutik med 
et stort udvalg i vin og 
spiritus. Vi har kvali
tetsvine fra Bornholm, 
Frankrig, Tyskland, 
Spanien, Italien, 
Østrig, Bulgarien, 
Californien, 
Washington State, 
Chile, Argentina, 
Sydafrika, Australien, 
New Zealand og 
Tasmanien. 
Og bøfplanker samt 
bornholmerpakker. 

Hos os får du 
endvidere: 

"Port of Aakirkeby" 
AakirkebyGlasset, 

de kendte lokale 
delikatesser, 

whisky, rom, likør og 
cognac, calvados, 

armagnac, portvin, 
sherry, madeira, 

sauternes, icewine, 
late harvest , 

Pineau des Charentes, 
champagne, kaffe, te 

og rokkefår fra 
Saaremaare, 

Estl and. 

Torvet 2 st., 3720 Aakirkeby, tlf. 5694 0060, mobil 2029 2005 
vin@wolff.dk • www.bornholmsvinforsyning.dk 
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CONNECTIONS 

QC'AoAARD 

Tisset T-T ouch Expert herreur 
i titan ium m. safirglas. 
Quartz. 15 funktioner, 
alle tilgængelige ved 
berøring af glasset. 
Ve jl. udsalgspris 6295,- DKK 

En verden af ure 
og smykker 

~Ur- & Guldhuset~ 
BORNHOLMERCENTRET ·St . Torv 11 · 3700 Rønne 

Merete og Kenn Lund · Telefon 56 95 02 70 · Fax 56 95 37 06 
www.ur-guldhuset.dk . post@ur-guldhuset.dk 



OPLEV MERE 
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./Rønne 

NORDIC FERRY SERVICES A / S 

ALS ~ TRAFIKKEN 

FANØ ~ TRAFIKKEN 

SAMSØ ~ TRAFIKKEN 

1111111 
5 70 38 13 009981 

ISBN 978-87-7799- 199-8 

LANGELANDS ~ TRAFIKKEN 

BORNHOLMS ~ TRAFIKKEN 

www.nordic-ferry.com 

"!_ 




