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En verden af myter og 
fabelvæsner 

Keramikeren Astrid Anderberg døde i juli, 83 år efter flere års sygdom. 
Men hun nåede i sine et halvt hundrede arbejdsår -fta hun debuterede i Goteborg i 1950 
- med sin fabulerende kunst at placere sig blandt Sveriges mest estimerede keramikere. 
11972 flyttede hun og digteren BengtAnderbergfta Sverige til Bornholm, hvor hun blev en 
afholdt og respekteret skikkelse i øens kunstliv. 

Af Peter Tiemroth 

I 2008 var kunstnersammenslurningen 
Holkahestens plakat et foto af kerami
keren Astrid Anderbergs bud på fabel
dyret, der har lagt navn til det årlige 
sommersamarbejde på Gudhjem Mu
seum mellem omkring en snes af øens 
fremmeste billedkunstnere og kunst
håndværkere. 

Plakaten var Holkahestens hyldest 
til Astrid Anderberg, der døde i juli 
2010, 83 år, efter ti års sygdom - og 
derfor lige akkurat ikke nåede at være 
med til premieren i 2001 på det udstil
lingssamarbejde, som hun fra starten 
skulle have været en naturlig del af 
Hun nåede dog at skabe sit bud på 

fabeldyret, inden hun ramtes af en svær 
hjerneblødning, men ikke at færdig
brænde den lille skulptur, der i dag ejes 
af Gudhjem Museum. 

Der er imidlertid ingen tvivl om, at 
ideen om i en keramikfigur at visuali
sere skrækfortællingerne om H olkahe
sten, der huserede i Gudhjem, når man 

AstridAnderbergfatograferet i Saltuna midt i 1990'erne i et mylder aflerjigurer klar til at lwmme i ovnen. Foto: Jens-Erik Larsen. 
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i en sen natterime skulle passere dalen 
i mørke, har ralr mægrigr ril fantasien 
hos Astrid Anderberg, der igennem er 
halvt århundrede med sin fabulerende 
kunsr hørre ri! blande Sveriges mest 
esrimerede keramikere, og i en snes år 
også blandt de danske, efter at hun 
flyttede ril Bornholm i 1972. 

Gennem årene befolkede hun sir 
keramiske univers - først i lertøj, siden 
omkring 1970 i srenrøj og porcelæn 
- med menneskefigurer, fugle, karte, 
ræve, ulve, hyæner og ejendommelige 
fabelvæsner - selvopfundne eller fra 
myrologien. I Sverige er hun repræ
senteret i alle offentlige samlinger med 
tilknyrning ril kunsthåndværk og har 
haft score separatudstillinger, udføre 
adskillige omfangsrige udsmyknings
opgaver og været en umådelige efter
spurgt udsriller. 

I D anmark udsrillede hun først re-

gelmæssigr fra 1980' erne. Typisk for 
hendes gemyr gjorde hun i starten ef
ter flyrningen til Bornholm ikke op
mærksom på sig selv. Men siden blev 
hun en skattet og respekterer del af det 
bornholmsk e kunsr- og kunsthånd
værkermiljø, som hun med sin score 
hjælpsomhed og kollegiale fællesskabs
følelse bl. a. gjorde en scor indsars for 
at præsentere i Sverige. 

Humor som inspiration 
Igennem sit keramiske livsværk fast
holdt hun et djærvt humoristisk livssyn 
som inspira tionskilde i sine arbejder. 
Med udgangspunkr i brugskeramikken 
har hun bevæger sig i grænselandet 
mellem kunsrhåndværk og fri billed
kunst og ikke ligner nogen andre, selv 
om hend es samtid har budt på et væld 
af skiftende keramiske udtryk. 

M an foler sig kon.fi'onteret, når man stirrer en af Astrid Anderbergs stentojsugler lige i 
ojnene. Foto: Carsten Buch. 
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I nogle årrier koncentrerede Astrid 
Anderberg sig om score - ofte stærkt 
fabulerende - relieffer til offentlige 
udsmykninger. En verden som Kerstin 
W ickman i 1983 karakteriserede i det 
svenske 
»Form«: 

kunsthåndværkridsskrift 

»Astrid Anderbergs fascinerende og 
m yldrende billedverden er fuld af 
samme magi som middelalderen og 
kirkeporcalerne. Hun hører til de få 
nuridige keramikere, som behersker 
fabuleringskunsten. Aldrig er hun ba
nal. Hun balancerer og dykker tit ned 
blandt rædslens dæmoner, i nydelses
crangens saftige liv og gudesagaernes 
overdrivelser. En sand folkekunstner, 
som det er lykkedes at vække 80' er
menneskets primitive billedverden til 
live med sine små skræk.indjagende og 
lystfyldte væsner. « 

Udsagnet vedblev at være dækkende 
for Astrid Anderbergs keramiske be
stræbelser, selv om hun i de senere år 
::::c~c f: ::::: ~:! c;:;. ::;.er:: : :dlcl; ~kulptu
rel enkelhed,. O g hun er naturligvis 
repræsenteret i samlingen af unika
keram ik på Bornholms Kunstmuseum, 
hvor hun nåede en omfattende særud
stilling i 1998 med en række stø rre 
skulpturelle arbejder sammen med søn
nen N iklas Anderbergs malerier. 

Salen vrimlede med markante, rilsy
neladende stiliserede ugler, løver, høns, 
råger og andre dyr. Enren som fri rsrå
ende skulpturer, der f.eks. kunne bru
ges som bogstøtter - eller indgående 
som dekorarive elementer i kar, kum
mer eller skåle. Men ved nærmere ef
tersyn viste mange af skabningerne sig 
imidlertid stadig at være ejendomme
lige fabeldyr, som associerede til f. eks. 
sfinxer og andre gådefulde sakrale ge
stal ter. 

Selv opfattede Astrid Anderberg sig 
vistnok mest som humorist og histo
riefortæller. O g det kalder da også på 
smilet, når hun f. eks. lader lader nog
le af sine score vogtende hunde være 
falder i søvn under udførelsen af deres 
ansvarsfulde dont. Som i al god kunst 
har den dagklare humor imidlertid 
også en natside. 

Figurerne kan balancere på randen 
til det groteske eller ligefrem morbide. 



Humoren er med i næsten alle AstridAnderbergs arbejder. Her er det »nogens hund«, der ser ud som om den har gjort noget galt og gerne 
vil undgå skældud. Foto: Jens-Erik Larsen. 

O g næret af de mange grålige farvenu
ancer kan der i både relieffer og skulp
turer herske en dunkel og dragende 
gotisk stemning som en slags Grimms 
eventyr omformet til keramik. 

Men udtrykket kan også være rø
rende, uskyldigt og næsten nyfødt, som 
når hun f. eks. lader de små dyrefigu
rer stå nøgne i det lyse ler på et mindre 
rektangulært fad i sarte, curkise nuan
cer. Eller når en nyudklækket fugle
unge et øjeblik bliver så betænkelig ved 
sin første overmodige opdagelsesfærd 
fra æggets tryghed , at den søger til
bage mod sit bristede paradis. 

U begrænset frihed 

Fra 47 til 50 gennemgik Astrid Ander
berg keramikuddannelsen på Slojdfor
eningens Skala i Goteborg. Den senere 
Kunstindusrriskolan. Men alligevel hu
skede hun fra den tid ikke at have set 
keramik, som virkede specielt inspire
rende. Det var lige efter krigen. Græn
serne havde været lukkede, og svensk 
keramik var ikke let at ra øje på. 

- Vi havde slet ikke den tradition fo r 
studie-keramik på individuelle værk
steder, som allerede dengang var et 
særkende for D anmark. D en opda
gede jeg først mange år senere, da vi 
flyttede til Bornholm. Det var meget 
ensomt. Ofre var man så ukyndig, at 
man ikke engang vidste om hvad, eller 
hvordan man skul le spørge. Desuden 
spurgte man ikke dengang. Det blev 
betragtet som en uforskammethed. Alt 
var hemmeligheder, som man selv 
måtte finde ud af gennem endeløse 
eksperimenter og mislykkede forsøg. 

- Alligevel begyndte jeg for mig selv 
i en slags kunstnerkollektiv, hvor jeg i 
næsten ti år baksede lidt i blinde. Og 
det er næsten patetisk at tænke på, 
hvordan man ensomt prøvede om og 
om igen med stentøjseksperimenter, 
som i dag er en selvfølge. En åbenba
ring for mig blev Bernhard Leachs »A 
Potter's Book« fra 1940, som jeg fø rst 
fik kendskab til i begyndelsen af 
1950'erne. 

- Vi slugte den råt, fordi vi var så 
udsultede. D er fandtes ganske vist 

nogle meget teknisk funderede tyske 
lærebøger. Men alene sproget var en 
h indring. Langt over vores niveau. 
Bernhard Leach talte direkte til os om, 
hvordan vi skulle gøre. Enkelt og pri
mitivt, illustreret med fine tegninger 
og smukke billeder af hans egen og 
andres keramik i orientalsk stil. 

- Manglen på tradition gjorde, at vi 
var totalt frie. Socialt kunne man fa en 
følelse af, at man var helt overflødig. 
En ubehagelig fornemmelse som i øv
rigt forstærkedes under den såkaldte 
kulturrevolution i 1960' erne og 
? O'erne, som om man kun lavede luk
suspynt til overklassen. Men kunstne
risk gav forholdene i starten en frihed 
til at finde sin egen personlighed og 
udtryk, som var sande og ægte hos en 
selv og anderledes end alle andres. 

Reservat af fantasivæsner 

Allerede da vækker Astrid Anderbergs 
arbejder posi tiv opmærksomhed . O g 
man kan konstatere, at hendes figura
tive univers helt fra starten gror ud af 
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det særlige naturreservat af famasidyr, 
som hun har bearbejdet lige siden på 
så mange forskellige måder. 

På udstillinger fremdrages Astrid 
Anderberg ofte som den imeressante
ste blandt keramikerne. Både skulptu
relt og som brugskunst. Og i 1956 
repræsenterede hun - bl. a. sammen 
med Karl-Harry Stålhane - keramikken 
på en sror kunsthåndværksudstilling 
- »Svenskt« - på Rohsska Kunstsslojds
museet, som siden vistes i Ziirich. 

I de første mange år arbejede Astrid 
Anderberg - som sine kollegaer - med 
lertøj, hvor man forsøgte at presse 
brændingstemperaturen til det yderste. 
Men efterhånden fik hun eksperimen-

teret sig frem til at fremstille stentøj. 
Brugbart stentøjsier skaffede hun sig 
fra Hoganas og fra Bornholm, hvor 
familien havde ferieret helt siden 
1954. 

Resultaterne gav hende mod på at 
fortsætte med stengods, skønt arbejdet 
faldt svært uden de rigtige tekniske 
forudsætninger. Men materialet gav 
hende friere formmæssige udtryksmu
ligheder. Og hun fa ndt, at den høje 
temperatur frigjorde en struktur og et 
farvespil i glasurerne, så en lenøjsskål 
nærmest blev til en »tam flanelspyja
mas« i sammenligning. 

I 1964 fik hun sit endelige gennem
brud på Rohsska på en udstilling med 

Disse to stolte kattedyr har jltet job som bogholdere. Foto: Jens-Erik Larsen. 
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tekstilkunstneren Inga Brandt. I 
»Form« fastslår Kurt Ekholm, at hun 
nu »fremstår som en helstøbt kerami
ker med en rigt varieret og stærkt per
sonligt præget kollektion .. . Arbejderne 
virker friske og naturlige og udstråler 
selv efter brændingen noget af kw1st
nerens intuitive følelse for helheden 
ved de første greb i den bløde ler«. Og 
han slutter med at konstatere, at hun 
nu har sikret sig en plads blandt Sve
riges førende keramikere. 

De personlige tekniske landevindin
ger med stentøj og senere porcelæn 
udløste nye billedskabende kildevæld 
hos Astrid Anderberg, som de kom
mende tyve år fik afløb i store udsmyk
ningsarbejder. Ikke mindst gennem 
keran1iske relieffer i en frit fabuleren
de form med små figurer i rum af små 
klinkeklodser, der indrammes af grove 
og løst sammenføjede planker. Mulig
vis inspireret af middelalderlige alter
tavler eller de mange små nicher med 
såkaldte tilbedelsesgrupper og keran1i
ske relieffer på husene i renæssancens 
italienske bykulrurer. 

En »husmandssjæl« 
Om familiens opbrud fra Goteborg 
har Astrid Anderberg fortalt, at det i 
starten navnlig var hendes mand - dig
teren Bengt Anderberg, der døde 2008 
- der ville bort fra byen, men selv fik 
hun efterhånden fine arbejdsforhold 
til de mange store udstillinger og op
gaver, hun udfø rte i de kommende tre 
årtier. 

- I 1950'erne begyndte vi at feriere 
på Bornholm om sommeren. Men i 
1963 skulle det være slut. Rejsen her
ned var al t for dyr og besværlig. Et af 
livets mange paradokser er så, at vi 
næste år fandt huset i Saltuna, som vi 
købte næsten som en ruin. Så byggede 
vi om og ti l lidt efter lidt. De førs te år 
arbejdede jeg i et interimistisk værksted 
i laden om sommeren. 

Bindingsværksejendommen i Saltu
na, som ægteparret på grund af sygdom 
måtte fo rlade omkring årtusindskiftet 
til fordel for en bolig i Rønne, ligger 
usædvanligt smukt nogle ra km syd for 
Gudhjem i gammelt-bondeland et par 



Astrid Anderbergs figurer kom indime/Lem op i monumentale størrelser. Foto: Preben Patuel. 

hundrede meter fra kysten, hvor ter
rænet falder jævnt ned mod Østersøen. 
Alle årstider er man midt i naturen - og 
ikke mindst på velgørende afstand af 
sommerens turisttummel. 

I den score frodige have med et væld 
af blomster, vækster og træer fik Astrid 
Anderberg i rigt mål afløb for, hvad 
hun selv beregnede som sin »hus
mandssjæl«. En køkkenhave gjorde 
fami lien selvforsynende med grøncsa-

ger, bær og frugt. Og i perioder kom 
adskillige husdyr i form af katte, høns 
og endog bier også til at nyde godt af 
stedets lyksaligheder. 

- Sjovt nok havde jeg de første år 
ikke fæstnet mig videre ved, ae Born
holm gennem århundreder har været 
en keramikø, hvor hele fire fabrikker 
i århundredets første halvdel havde 
fortsat traditionen fra øens mange tid

ligere pottemagerier. Og jeg blev op-

rigtigt benovet, da jeg opdagede, ae der 
blandt øens dengang et par snese stu
dio-keramikere arbejdede folk, som 
jeg ellers kun havde læst om i tids
skrifter. 

- Min første indskydelse var da også, 
at dem ville jeg på ingen måde konkur
rere med . Men det var nu heller ikke 
så svære, for ingen kendte mig i Dan
mark. D et var først, da øens kerami
kere organiserede sig i sidste halvdel af 
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1970'erne, at jeg blev »trukket« frem 
og begyndte at blande mig med »born
holmerne«. 

Dyr og udyr 
I disse år udfoldede hun sig i skulptu
rer og fabulerende og fantasifulde re
lieffer. F.eks. store og små farverige 
kakkel-alfabeter, hvor hvert bogstav er 
omsværmet af små dyr og væsner, hvis 
navn begynder med det pågældende 
bogstav. Lidt i stil med de kunstfær
dige startbogstaver i munkenes gamle 
håndskrevne krøniker. Eller reliefferne 
er »billedskabe«, der fremmaner f. eks. 
»De syv dødssynder«, mens andre kan 
synes at have inspiration fra gammel
kristne gravstene eller fra gotikkens 
fremstill inger af himmel og helvede. 

En veritabel storm af billedglæde i 
både den store fortælling og de mini
male detaljer præsenterede hun på 
Ri:ihsska i 1977 på en stor separatud
stilling »Dyr og udyr«. Af Rabækkerør 
fremtryllede hun »babelstårne« med 
fugle, kaniner og andre skabninger, der 
trængtes på afsatserne. Mens hun i 24 
fag -opbygget som scener i et dukke
tater - eller som i de gamle billedskæ
reres beretninger - illustrerer Apoka
lypsen fra Johannes Aben bar ing. Med 
lethed og graciøs præcision lader hun 
på en gang engle blæse i basun og de 
døde stige op af deres grave. 

Om disse arbejder skrev Anne-Marie 
Erichsson i »Form«: »AstridAnderberg 
tager menneskenes parti. Men det er 
ikke let at gøre regnebrættet op med 
de gamle rædsler. Hendes små figurer 
leger og ler, skønt de trues af den evi
ge afgrund. Måske bliver nogen forar
ger. Men kunstneren går med stor og 
smitrende glæde ind for at skabe en 
bedre verden af de gamle fortællinger 
om menneskeslægten«. 

På GalLeri Kajfeslottet 2002 blev der i 
tilknytning til udstiltingen udgivet en bog 

om Astrid Anderbergs keramik i 
samarbejde med Bornholms Kunstmuseum. 

Foto: Carsten Buch. 
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Omkring 1980 bemærker man, at 
prægede bogstaver invaderer relieffer
nes figurvrimmel. Helt tilbage fra 
1960' erne kan d er lejlighedsvis op
træde indskrifter som »Peace and love« 
- Astrid Anderberg var i mange år ak
tiv Amnesry International. Men nu 
indgår sentenserne som mere væsent
lige elementer. F.eks. i form af fyndige 
miljø-advarsler. Og hun rager fat på at 
illustrere ord sprog fra fortid til nutid. 

Generøse billedfortællinger 

De kommende år går hun med stor 
appetit løs på hele verdenshistorien og 
-litteraturen. I de keramiske relieffer 
træffer man f eks. på danske Storm P: 
»Der er koldt at være rødspætte« og 
svenskekongen Gustav 2. Adolf »For 
dovne svin e r marken altid frossen«. 
Men ellers kan inspirationen komme 
fra ægyptiske pyramidetekster, den 
oldnordiske Edda, det finske sagn-epos 
»Kalevela«, fi losoffer, mystikere, viden
skabsmænd eUer digtere. 

- Figurmo tiverne fandt jeg ofte gen
nem læsning i aviser, blade og bøger. 
Navnlig den tidlige middelalder fasci
nerede m ig dengang ligesom Det 
gamle Testamentes dramatik, blodrige 
detaljer og undere. Jeg tror ikke på 
mytologi. Men det er morsomt, hvad 
mennesker har hittet på af figurer gen
nem tiderne. Og det mærkeligste er, 
at fabeldyr findes i hele verden, forkla
rede hun. 

Efter i en halv snes år at have fin
kæmmet kulturhistorien og mytever
denen - fra den nordiske fenrisulv til 
den kretensiske Minotaurus - vendte 
hun tilbage til den stumme kunst. I 
en periode lod hun sine små porce
lænsfigurer klatre rundt - eller vente 
på Godot - på blå fuglebjerge i mindre 
fritstående skulpturer, der kan kombi
neres til hele bjergmassiver. 

Mest kunstnerisk markant i de se
nere år var dog uomtvisteligt de store 
frits tående dyreskulpturer, hvis suve
ræne, stiliserede former uden svinke
ærinder blotlægger hendes særlige 
univers. Ganske vist er hundene tro
fas te og vagtsomme, karrene rovdyr
agrigt listige, uglerne kloge, hønsene 
moderlige og rågerne fulde af fræk 
livsvilje. Men de er også noget andet 
- gådefulde og ofre urovækkende. 

Måske fordi skulpturerne i bund og 
grund sier ikke drejer sig om dyr - men 
om mennesker - og om tilværelsens 
uudgrundelige usikkerhed, som når 
hun gennem årene galgenhumoristisk 
har lader sine små væsner bogstavelig 
talt stå og balancere på glasuren. 

Astrid Anderbergs livsværk udgør en 
stor og generøs keramisk billedfortæl
ling, hvis uhøjtidelige originalitet taler 
lige umiddelbart til børn og voksne -
hjerte og intellekt - om tilværelsens 
betingelser - godhed og letsindighed, 
fornuft og dårskab, lykke og rædsel -
med en smittende intensitet og fasci
nation. 



En dramatisk nytårsnat 
i Svaneke 

Nytårsaften 1978179 blev en noget speciel oplevelse for to skibsførere i Svaneke, brødrene Niels 
Peter og Poul Sonne. De måtte »fejre« aftenen om bord på postbåden »PETER« i Svanekes 
yderhavn. 

Poul Sonne beretter: 

ombygget og indsat på postruten Sva
neke-Christiansø. »HAMMERSLET« 
var bygget på J. Ring-Andersens værft 
i Svendborg i 1930 til Rasmus H. Pi
legaard, Rønne som motorgalease 
»CATHRINE« af Svendborg. Rasmus 
Pilegaard sejlede meget på Bornholm 
og især med sten fra Vang. 

I foråret 1946 købte fire Svanekebo
ere skibet. Det var brugsforeningsbe
styrer Aksel Hansen, grosserer Herman 
Fridolf Christensen, skibsfører Niels 
Mogensen og postbådfører Peter 
Sonne. Skibet skulle fortrinsvis sejle 
med ladninger fra og til Svaneke. Grus 
fra Grisby til kirkegårdene i Køben
havn og bygningsmaterialer hjem til 
Fridolf. 

Motorgalease 11Hammerslet« ex. »Cathrine« i Svaneke Havn. Det lille hus på kajen er I 1964 var behovet for et større skib 
Vejerboden, nedrevet i 1982. Foto: Poul M. Sonne. til postruten opstået. Turismen var øget 

Med stormfloderne i 1872, 1904, 1912 
i erindring og de ødelæggelser de med
førte på havnen i Svaneke var postbåd
fører Peter Sonne og hans søn Niels 
Peter klar over, at skulle et skib klare 
en østenstorm i yderh avnen, skulle 
fortøjningerne være af bedste slags. 
Ikke nok med at uroen i yderbassinet 
var en fare, så var der også risiko for 
overisning, der kunne medføre en kæn
tring, som vi havde set ved stormfloden 
i 1904 med skonnerten »MOGENS 
SMIDT«' s kæntring i inderhavnen. 

Siden 1843 havde skiftende post
både »gemt« sig bag havneporten ved 
udsigt til østlig vind. I 1964 blev den 
daværende galease »HAMMERSLET« 

Peter Sonne 
(1903-1978). 

Postbådforer .fra 
Svaneke til 

Christiansø i tiden 
1930-1974. 

Niels Peter Sonne 
(1936-). 

Postbådforer 
sammesteds .fra 

1975-2001. 
Foto: Ulla Aue, 

1970. 
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Postbåden »Peter« ex. »Hammerslet« efter ombygning til passagersejlads i 1964. 

og fiskeriet ligeså. Peter Son ne købte 
sine medejere ud og den ombyggede 
»HAMMERSLET« overtog sejladsen 
til Christiansø i sommermånederne. I 
1972 blev postbåden »PETER«, der 
havde betjent ruten siden 1949, solgt 
til Århus som lystfiskerfartøj. Fra nu 
af blev der sejlet hele året med »HAM
MERSLET«, d er skiftede navn til 
»PETER«. 

På grund af d en nye »PETER«' s 
størrelse og ønsket om ikke at blive 
lukket inde bag havneporten, når vej
ret ikke forhindrede sejlads, blev det 
nu et ønske, at »PETER« kunne for-

Foto: Anne Madsen, Christianso. 

røjes i yderh avnen selv i dårligt vejr. 
Når vindstyrken og dermed søhøjden 
bliver for stor, kan man ikke komme 
ud af havnen og derfor skal fortøjnin
gerne kunne holde. 

Den 9. november 1970 strandede 
det græske skib »EVI ANTONATOS« 
nedenfor hotel »Fredensborg« i Rønne 
og vraget blev i december solgt til op
hugning . Peter Sonne købte af ophug
gerfirmaet ca. 60 meter ankerkæde, 
som blev lagt på plads i yderhavnen. 

Med en vægt på 3.6 tons og en brud
styrke på I 00 tons kunne den »tæmme« 
skibet i uroligt vejr. Mange storme 

. I 
tj ia I s 

Græske »Evi Antonrltos«. Strandet neden for Hotel Fredensborg den 9. november 1910. 
Foto: Erik Pedersen. 

10 Jul på Bornholm 

klarede »PETER« flot her, og tryghe
den ved ar have den liggende her selv 
med storm øgedes. 

Oplevelsen. 
D en 3 1. december 1978 havde det 

blæst østlig kul ing i fem dage og »PE
TER« lå i kæderne i yderhavnen. Por
ten til inderhavnen var lukket. 

Anker-kædernes Jastgoringssted på Svaneke 
Havn. Foto: Poul M Sanne. 

For at en storm kan udvikle sig til 
stormflod skal der først have blæst 

hårdt fra vestlige retninger nogle dage, 
således at Ø stersøen står fuld af vand. 
Når derefter vinden springer i øst med 
stormstyrke, kommer vandet tilbage 
fra den nordlige Østersø og kan ikke 

komme hurtigt nok ud af Øresund og 
Bælterne. Resul tatet bliver, at vand
standen stiger i den vestlige Ø stersø. 
Under stormfloden i 1872 noterede 
havnefogeden i Svaneke i havnejour
nalen således en vandstand, der var 9 
fod (ca. tre meter) over daglig vande. 

Der var ikke tilfældet den 3 1. decem
ber 1978. Koldt var det imidlertid. Og 
blæste gjorde det. I Moskva, hvor vin
den kom fra, frøs det 48 grad er og 
Rere steder i Sverige blev de laves te 
temperaturer målt i 100 år. 

I løbet af dagen (3 1. december) øge

des vinden til storm og ekstra svære 



Postbåden »Peter« Jortojet i kæderne. Foto: Svend lund Pedersen. 

trosser blev sat i land for at supplere 
ankerkæden på havnebunden. Over
isningen tog til og »PETER« begynd
te at fa slagside. N iels Peter og jeg var 

klar over, at vi måtte se at komme om 
bord og afise, inden det blev for sent. 

Vi havde erfaring fra en rejse med 
vores coaster »HEDVIG SONNE«, 

Postbåden »Peter« i Svaneke Havn den 31. december 1978. Foto: Kristian Barslund Jensen. 

der gik fra Hamina i Finland til Lon
don med en ladning tømmer i januar 
1964. En del af ladningen bestod af 
dækslast. I Finskebugten fik vi en nat 
så megen is på dækslasten, at det tog 
os hele form iddagen at afise før skibet 
rettede sig igen. 

Kristian Barslund Jensen, O cean 
Prawns tilbød at hente en jolle, han 
havde hjemme i sin have. Vi kunne 
ikke bare springe om bord, da »PE
TER« af vinden blæste væk fra kajen. 
Jollen blev slæbt ned til havnen ad de 
sne- og isglatte gader. Med jollen kom 
vi om bord. 

Søfolk frygter overisning, som i 
mange tilfælde medfører kæntring med 
tab af menneskeliv. To engelske damp
rrawlere »LORELLA« og »RODERI
GO«, hjemmehørende i Hull, forliste 
ca. 90 sømil NNØ af H orn, Island den 
26. januar 1955 i en Ø-NØ storm på 
grund af overisning. Fra land havde 
man radioforbindelse med trawlerne, 
indtil førerne meddelte: »Nu går vi 
ned!«. Sø redning var umulig under de 
givne forhold. 40 fiskere mistede livet 
ved de to forlis. (Google) 
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Svanekesydermoler den 1. januar 1979. 
Foto: lvarJorgensen. 

Overisning er normalt noget der 
finder sted når er skib er på haver og 
søsprøjt fryser fast på overbygninger, 
master, rig og gelændere, men Svaneke 
havn har også masser af søsprøjt ved 
østenvind (se foto). 

Hvordan iser man af? 
Overisning forringer et skibs stabilitet 
ved at vægten af is flytter skibets tyng
depunkt opad. Skibet rar først ligegyl
dig stabilitet (skibet lægger sig tilfæl
digt) og derefter negativ stabilitet, 

Orlogskutter »Maagen« 
overiset efter sejlads i 

gronlandsk farvand i 
1972. 

Orlogskutter »Ternen« 
kæntrede og sank 

overiset med syv mands 
besætning ved Ravns 

Storo i januar 1957. 
Jeg mistede ved denne 

lejlighed min ungdoms
ven Bo Jacobsen, 
son af fjrmester 

Jacobsen, Christianso. 
Foto: Gronlands 

Kommando. 

12 Jul på Bornholm 

hvorved skibet ruller rundt og lægger 
sig med kølen i vejret. Når man skal 
afise, begynder man derfor med at 
banke den is af, der sidder højest på 
skibet, da virkningen heraf er bedst. 
Afbankningen foregår med trækøller 
af egetræ, som er en træsort, der ikke 
så let splintres. 

Vi gik straks i gang med at banke is 
af rigningen, men det gik for langsomt, 
da vi blev udmattede af kulden. En 
trosse, vi skulle have i land, var så tung 
i øjet, at vi dårligt kunne løfte den op 
over lønningen. Afisningen fortsatte 
til hen under aftenen, hvor vi ville i 
land for at hvile og ra noget at spise. 
Nu var jollen imidlertid fuld af vand, 
og det var ikke muligt at raden lænset. 
Vi besluttede os derfor at blive om 
bord narren over. Oliefyret holdt salo
nen midtskibs opvarmet og her kunne 
vi sove. Vores broder Christian og hans 
ven John Ipsen sad vagt på havnekon
toret, og før vi gik under dæk for ar 
nyde varmen og den gode madpakke, 
som vores koner havde sendt om bord 
ved hjælp af kasteliner, blev det aftalt, 
at i tilfælde af at noget uforudset skul
le hænde, skulle man fra land smide 
en træk.lods ned på dækket som ville 
ra os vækket. 

Maden og varmen livede os op og 
ved midnat gik vi på dækket for at se 
raketterne gå til vejrs. Raketterne for-

svandt imidlertid ind over land med 
den kraftige vind, og der var heller ikke 
mange af dem denne kolde nat. 

En times tid efter midnat lød der et 
brag fra dækket, og op kom vi i en fart. 
Det viste sig, ar en lysmast af træ med 
sine porcelænsklokker var falder i hav
nen, og nu lå agten for »PETER« ind
viklet i et trawl, der ligeledes var skyl
let i vandet. Det var en farefuld 
situation, da lysmasten lå som en ram
buk og truede med at gennembryde 
agterspejlet, når skibet med voldsom 
fart for agterover. Det gjaldt om at 
fange masten med en tovende og ra 
den hevet op langs skibssiden. Det var 
imidlertid lettere sagt end gjort. Det 
meste af natten gik med at fange ma
sten, der som sagt var indviklet i traw
let. Det blev morgen før det lykkedes. 
En lang, kold og trættende nat var til 
ende. I løbet af formiddagen (nytårs
dag) tog vinden af i styrke, så vi kun
ne komme i land og »PETER« hales 
ind til kajen. 

Hvor slemt var det? Temmeligt! Stor
men tålte sammenligning med de 
store stormfloder. »HAMMERSHUS« 
var seks timer forsinket i sin ankomst 
til Rønn e. Kraftigt overiset. Det blæste 
27 m/s på Christiansø, da vindstyrken 
kulminerede midt på dagen, men tid
ligere på dagen måltes vinde af orkan
styrke. Som det ses på vejrkortet for 



»Hammershus« kmftigt overiset 

ved ankomst til Ronne 
den 31. december 1978. 

Foto: Algot Lindau. 

den 31 . december 1978 var en klassisk 
vej rsituation tilstede for at give østlig 
storm i Østersøen. H øjtryk (H ) nord 
for Bornholm og lavtryk (L) syd for 
Bornholm. D a vindene drejer højre 
rundt om et højtryk og venstre om et 
lavtryk på d en nordlige halvkugle, 
(modsat på den sydlige halvkugle) vil 
disse to vindsystemer forstærke hinan
den. 

Vi kunne ikke undgå at tænke på 

Vejrkort for den 31/12 1978. 
Foto: TV 2fVEJRET 
Lavtrykket der dagen før IA ved Den Engelske Kanal har nu bevæget slg Ind over det 
centrale Vesttyskland og sender en ny portion lun og fugtig luft: Ind over Frankrig ag 
Sydtyskland. Over Skandinavien har h0jtrykket placeret s ig ove" Mellemsverige - og 
har derfra bredt sig Ind over Rusland. 

Det giver en ny tilspidsning af temperaturkontrasterne hen over Europa. I Nantes i 
Vestfrankrig er der 12 grader, i Paris har man 10 graders varme mens man I 
Mannhelm I Sydtyskland har 9 graders varme. Over en afstand på få hundrede 
kilometer oplever man ekstreme temperaturforskelle på over 20 grader. I Bruxelles 
har man samtidig -11 grader, mens man lige nord for Frankfurt har -16 grader - og 
p! denne markante frontzone over Mellemeuropa falder nedbøren som isslag. 

Hen over Danmark e" temperaturen også raidet yderligere. Midt på dagen har man 
generelt temperaturer mellem -5 og -10 grader - og I Nordjylland når temperaturen i 
l0bet af dagen ikke over -11 grader. 

Nord og øst for Danmark er det også bidende koldt. 1 Mellemsverige måles ned t il -36 
grader, mens man i den vestlige del af Sovjetunionen er helt nede p& ·48 grade". 

Dette klimaks af temperaturkontrasterne hen over Europa giver også nyt og mere 
udbredt snefald hen over de.n sydlige del af landet - og med tiltagende vind fra øst, sil 
er der kraftig snefygnlng i store dele af landet - og i de sydlige egne i særdeleshed. 

Vinden når flere steder stormende kullng - og ved både Fornæs på Djursland, ved 
Keldsnor pli Langeland og pli Christiansø mllles der middelvinde af stormstyrke. 
Vinden kulminerer midt pli dagen med 27 m/s fra øst pS Christiansø 

TV2 Vejret - Bag om snestormen 1978179. 

vores oldefar, købmand Peder Mogen
sen og hans søn skibsfører Niels Chri
stian Mogensen, der 7 4 år tidligere 
mistede deres skonnert »ANNA« i 
Gudhjem havn under stormfloden i 
1904 på næsten samme dato. »ANNA« 
lå vinteroplagt og fortøjet i kæder som 
sprængtes, og skibet endte som vrag i 
yderbassinet. Vi sendte også en tanke 
til vores farfar Laurits Christian Sonne, 
som opholdt sig om bord i dæksbåden 
»GRUNDTV1G«, der drev rundt i 
havet omkring Bornholm under storm
floden i 1904 og først kom i havn efter 
fire dage på havet. (Se »Jul på Born
holm« 2006). 

»PETER« blev hængende i sin græ
ske ankerkæde og sejler i dag (2010) 
stadig som postbåd til Christiansø, nu 
fra Gudhjem. I 2001 solgtes skibet til 
Christiansøfarten. 

»PETER« var forsikret hos CODAN. 
T idligere belønnede skibsforsikringer 
ofte skibenes besætninger, hvis de 
havde ydet en ekstra indsats for at 
redde »deres« værdier. Efter en barsk 
nat og en mistet nytårsaften har vi ikke 
hørt fra forsikringsselskabet. Og dog: 
Præmien er sat op! 

Tak til: Søren Lindgaard, Svaneke for 
korrekturlæsning og billedbehandling. 
Bornholms Museum. 
Byforeningen Svanekes Venner 
Fotograferne og 
Grønlands Kommando. 

Jul p~ Bornholm 13 



PIGTRÅDSLIV i 60' erne 
på Bornholm 

Bornholm var i 1960 'erne en spændende ø med masser af p illestederfar unge mennesker, 
der ville spille rockmusik på deres gui tar eller tromme. Mange band opstod og flere forsvandt. 
j ens Aagesen var med fra den spæde start i slutningen i 50'erne til starten i 70'erne, hvor det 
hele ebbede ud. Her skildrer han lidt af livet fra dengang. 

Af Jens Aages en 

Musikken var i srarren af 50' erne sty
ret af de såkaldt voksne. Dvs. ældre 
herrer på den anden side af de 50. 
Danmarks Radios monopol gjorde ar 
ugens musikalske højdepunkt for unge 
mennesker begrænsede sig ril Giro 413, 
der søndag eftermiddag, indimellem 
godr kunne spille numre som man 
kunne nynne med på. Gerne leverer 
af Rachel Rasten ni, G ustav W inckler 

og Four Jacks. 

En dag var jeg med min fam il ie på 
tur til Kongens M ark, en campingplads 
lidt syd for G udhjem. Da jeg står og 
venter på at ra en is i cafeteriet, er der 
pludselig en, der har putte t en mønt i 
en musicbox, og ud strømmer Otto 
Brandenburgs hæse ste mme med num
meret: »What you do ne tome«. 

Den fangede lige m ed det samme. 
Jeg var blevet tændt p å rockmusik. 

Det blev hurtigt til mere, min efter-

På scenen i Knudsker Forsamlingshus, hvor Knudsker Ungdomsklub holdt til. 

14 Jul på Bornholm 

spørgsel steg og Elvis Presley blev h ur
tigt m it store idol. Og hvor jeg tidli
gere havde nydt at stå og lyn e til 
harmonikaerne ved ballerne i Knudsker 
Forsamlingsh us, blev det nu guitaren, 
der fik min store interesse. 

Guitar og barregreb. 
T il næste fødselsdag var mit store øn
ske naturligvis at ra en gui ta r. Der blev 



The Buflets på 
scenen for fuld 

udblæsning. 

en so lid Hofner rytmeguitar købt hos 
anlægsgartner Sigurd Larsen, der i bag
haven havde et lille udsalg af musik
instrumenter her iblandt guitarer. 

Min fars arbejdskollega, Hans Dam, 

kunne tilfældigvis spille guitar og 
lærte mig de første barregreb, og de 
første Elvis-numre blev indøvet. 

Byfest på Malmøvej. 
Så var der byfest i Rønne. Et cirkustelt 
var sat op på Malmøvej , og så var der 

udendørs popbal i tredage. 
Rønnegruppen The Shylocks spil

lede fredag aften, og om lørdagen kom 
mit gamle idol Otto Brandenburg med 
en gruppe. 

Da jeg lørdag aften ankom til telt
pladsen var ethele blevet aflyst. Der 
var kommet klager over at »musiklar
men« fredag aften havde været for høj . 
Man havde kunnet høre den helt ud 
ril Almegårdslejren, måske ikke der 
dårligste mål, men borgerskabet ville 
have aftenro. 

T ilbage på scenen stod en lidt und
skyldende Otto Brandenbmg, der selv 

måtte stå og forklare at politimesteren 
havde forbudt ham og orkesteret The 
Simbols at spille. 

Jeg benyttede så i stedet lejligheden 
til at få en snak med idolet. Jeg havde 

»lånt« min mors gamle autografblok 
og fik da også Otto til at skrive sin ned 
på en side mellem alle tidligere idoler, 
modstandsfolk og russiske officerer fra 
krigen som h un havde samlet. 

Strien og Borgen. 

Der var popbal hver lørdag på Strien 
og Borgen, der hele tiden lå i kamp 
om at få de unge til netop at vælge 
deres spillested til en glad aften. 

Man stillede gerne knallerten på 
torvet og slentrede op ad Set. Mor
tensgade til Serien. D er kunne man så 
møde »betalte« soldater, der på et ga

dehjørne på vej op, fortal te at Strien 
desværre var lukket. Der var privat fest. 
Så gik man tilbage mod Borgen. 

en opdagede så senere, det var et 
af de mange tricks, der blev benyttet i 
kampen om »kunderne«. 

Min første optræden. 
En lørdag var der solistkonkurrence 

på Srrien . The Vanguards, der da lige 
var blevet gendannet, varmede stem
ningen op, mens formanden for Røn
ne Popkl ub opfordrede folk til at del
tage. En kammerat syn tes jeg skulle 
have m uligheden og skrev m ig på til 
konkurrencen. 

Da jeg senere på aftenen noget over
raskende pludselig hørte mit navn, fik 
jeg med et smil et kammeratligt klap 
på skulderen og måtte bevæge mig op 
på den lille scene. 

Jeg spurgte o m de kendte Elvis
nummeret Tutti Frutti, og så gik jeg i 
gang med: A wa be be du da a wa barn 
bum a Tutti Frutti. 

Tom der senere blev sanger i Les 

Sharons vandt. Jeg fik en flot anden
plads. 

I orkester. 
Et par dage efter blev jeg kontal<tet af 
en skolekammerat, Søren: "Jeg har hørt 
du synger skide godt. Vi er et orkester, 

der mangler en sanger. Hvis du har lyst, 
øver vi hos mig i aften. Nyvej 4!" 

Det var nede i kælderen. Der var ro 

aber »H arrvig« og »Tullemor«, som 
boede i et lille rum ved siden af olie

fyret. Øvelokalet var lidt større. 
Man kunne høre Søren hamre på trom
merne langt væk. Der var to guitarister 
Richard og Egon, der delte en forstær
ker. 

M it sanganlæg bestod af en bånd
optager. 

Richard begyndte forspillet på Ani
mals-nummeret: »Bring it on home«, 
så var vi i gang. 
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I Bombekælderen. 

D a vi kunne 10 numre, var vi klare. 
Første arrangement var i »Bombekæl
deren« på Knudsker Skole. Klassefest. 
Sørens klasse. Læreren, var min gamle 
musiklærer Bent Wagner. Musikanlæg
get, det sparsomme fra kælderen med 
båndoptageren som sanganlæg. Min 
stemme var h æs efter tre numre. Da vi 
kørte hjem var den væk. 

Vi fortsatte med at øve. De to gui
tarister kunne efterhånden op mod 20 
numre. Men problemet var, at de ikke 
kunne skifte toneart. Så jeg skulle helst 
synge i det toneleje, de kunne spille i, 
selv om det nogle gange krævede at 
man sprang en oktav op. 

Begge havde flet hver en forstærker, 
så det var svært at overdøve med den 
lille båndoptager, der var stillet til min 
rådighed fra en af gadens drenge, Ole. 
Og med en lærlingeløn på 47,25 om 
ugen var der langt til et sanganlæg til 
10.000 kr. Trommeslageren tog selv
følgelig heller ikke hensyn. Vi spillede 
vel rock? 

Jeg tror vi alle har høreskader i 
dag. 

Nye medlemmer. 
D er blev som regel diskuteret mere 

på, og tit endte det med brud og 
udskiftninger i bandet. 

Men efi:er forskellige 
forsøg lykkedes det plud

selig at finde en besætning, 
der passede sammen. Søren 

var stadig trommeslager, men 
jeg havde nu selv min guitar 

med, og det gjorde det nemt at 
fl nye numre. Kunne jeg sangen 

og becifringerne, så faldt de andre 
hurtigt ind. 
Bent var blevet til overs, da grup

pen The Knights sprængtes efi:er 
interne uoverensstemmelser. Han var 

en dygtig basist og faldt hurtigt ind 
med en andenstemme. 

Benny snuppede vi fra et andet or
kester, vi havde spillet non-stop med, 
og han var god på en singleguitar. 
Vi fandt hurtigt vores egen stil og fik 
nu stor opbakning af Bennys far, der 
kunne lide vores musik og godt kunne 
se vores muligheder. H an havde et gros
sistfi rma, Chokoholm, og derfor gode 
forbindelser til hotellerne, og vi fik nu 
lov til at øve i deres store villa på Åkir
kebyvej lige over for Østre Skole. 

På Bornholms største 
beattern pel. 

- Jens! Er du frisk? 
Det var Sørens stemme i telefonen. 

Han var på Borgen, der nu var omdøbt 
til Hotel Bornholm, og havde aftalt 

med The Vanguards, at vi kunne spil
le i deres pause. Efter nogen betænk
ning og lidt diskussioner frem og til
bage lovede jeg at komme. 
Da jeg havde sat knallerten uden for, 
gik jeg ind i den store sal på Borgen, 
hvor Søren sammen med Bendy var i 
gang med at lave en plakat, bag på en 
stor DEJ-køreplan, hvor der stod: The 
Vanguards gæsteoptræden The Bul
lers. 

Trods min skepsis gik det langt 
bedre end forventet. Folk var ellevilde 
og ville hele tiden have mere. Men til 
sidst gik The Vanguards selv op på 
scenen, og så var det slut. 
Men værten Erland Hansen havde 
bemærket os og fik vores telefonnum
mer. 

Leje med forkøbsret. 
Nu gik den ikke længere. Vi måtre have 
det sanganlæg. 

Det blev købt på noget der hed, »Leje 
med forkøbsret«. Jeg skrev under på en 
kontrakt indeholdende en Selmer
forstærker, to Selmer-højtalere tre mi
krofoner og en echomaskine. Hele 
herligheden for 10.000 kr. En formue 
for en lærling der kun fik 1,05 kr. i ti
men, men vi kunne vel spille det ind? 

Det blev til en flot premiere på 
Knudsker Forsamlingshus, hvor ung
domsklubben hold deres månedlige 
fester. Det viste sig hurtigt, at med et 

end spillet. Følelserne sad ofte uden Bornholms storste beattempel var Hotel Bornholm. 
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Så er der gang i den i Klemensker Ungdomsskole. 

rigtigt anlæg kunne vi spille op med 
de fleste, og populariteten bredte sig 
hurtigt ud over hele øen. 

Fest i ungdomsklubberne. 
Der kom bud fra Ungdomsklubben i 
Nexø. De havde hørt af nogle medlem
mer fra Knudskers Ungdomsklub, at 

vi var ret gode. 
Fat i en vognmand: 1735! En vogn

mand Frederiksen fra Sigynsvej havde 
er rugbrød, en Ford, der kunne rumme 
alle vore instrumenter og os, hvis vi 
stuvede os lidt sammen. Så var det af 
sted . 

Klublederen hed Valentiner-Brandt, 

en hyggelig lærer med langt skæg, no
get helt uhørt dengang. Vi var noget 
spæn dte på hvor mange der kom? 
-Åh, der skal nok kom en halvfjerds
fi rs stykker. 

Vi stillede op i de små hyggelige lo
kaler, og så begyndte det at vælte ind 

med folk. 
Vi gav den alt hvad vi kunne og slut

tede lykkelige, efter en glad aften. 
H ver af de små kommuner startede 

i 60' erne ungdomsklubber, og der blev 
holdt månedlige fester i de fleste. Sam-

op, som vi så spillede nonstop med, 
naturligvis over vores dejlige anlæg. 

Det var tit populært. 

Andre spillesteder. 
Foruden de mange ungdomsklubber 
var der flere restauranter, der så en 
fordel i at åbne for popmusikken, for 
at få del i de unges mange penge. 

I N exø var det først og fremmest 
Holms Hotel og den lille sommerre-

staurant H alleklippen nord for byen, 
der var populære. 

I Rønne var det Strien, hvor forenin
gen Rønne Popklub holdt til. En for

ening startet af nogle soldater, der som 
rekrutter syntes der skete for lide i 
Rønne i weekenden. 

De tog først kontakt ti l Villa Nova, 
der nærmest var nabo til kasernen, men 
flyttede senere a rrangem enterne til 
Strien, hvor så også de pæne piger duk
kede op. 

tidig dukkede der flere lokale bands The Buffets i Andreasens dansetelt under dyrskuet. 
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Fredensborgvænen Erland Hansen 
lejede sig ind i Borgen under navnet 
Hotel Bornholm. Her skabte han ef
terhånden øens største beaccempel. 

Da det begyndte ae gå rigtig gode, 
fik han lyse til at udvide og købte først 
Villa Nova og senere den gamle biograf 
i H asle, der blev omdøbt til »Giraf
fen«. 

Sommerfester. 
Sommeren igennem blev den ene som
merfest afløse af den anden, hvor et af 
tilløbsstykkerne blev et stort dansetele, 
hvor både lokale og grupper ovrefra, 
sørgede for et pæne overskud til de 
arrangerende idrætsforeninger. 

Også Brændesgaardshaven åbnede 
dansegulvet for pigerådsmusikke n. 
Første store arrangement var born
holmsmesterskabec i popmusik, hvor 
seks forskellige orkestre konkurrerede. 
Hele restauranten var stuvende fuld af 
unge, der blev kørt i busser til Bræn
desgaardshaven fra alle øens byer. 

Vinder af mesterskabet blev The 
Vanguards fra Allinge, foran The Shy
locks fra Rønne. 

Det store overskud fra arrangemen
tet lagde grundlaget for en indsamling 
til opførelse af Rønne Svømmehal. 

T he Bullers Fanclub. 
Vores populari tet steg og efterhånden 
var der en fast skare, der d ukkede op 

Taxa 1735 lastes med instrumenter. 

18 Jul på Bornholm 

Spilledress speciafsyet i »Nyhavn 11« 

hver gang vi spillede. Uanset hvor på 
øen. 

En dag kom der nogle, der spurgte 
om de måtte danne en fanclub for 
os. 

Det blev vi selvfølgelig meget beæret 
over. Den fik hurtigt 43 medlemmer 
og kom til at hedde The Bullers Fan
club. 

Beattemplet Hit House. 
Efterhånden som arrangørerne fik selv 

score arrangementer til at give pæne 
overskud, fik de mere blod på tanden 
og hentede store grupper til Bornholm. 
Både danske og udenlandske. 

T it spillede man så non stop med 
disse grupper og lærte dem at kende 
bag scenen. Samtidig fik vi også lyst 
til selv at spille ovre på den anden side 
af vandet. 

Først spillede vi til en privat fes t i 
Brønshøj, men i 1967 gik turen til 
selveste Beattemplet H it House i Kø
benhavn. 

Det blev en kæmpe oplevelse. Spe
cielt da det viste sig at mange bornhol
mere var møde op og råbte på ekstra 
numre, efter at vi fakcisk havde pakker 
sammen og var på vej hjemad. 

Så vi måtce frem på scenen igen og 
gav et ekstra sæt mens hele salen jub
lede med. 

Turen til København blev også be
nyttet til en tur til »Nyhavn 17«, en 
spændende modeforretning, der kun
ne sy tøj i højeste mode og vakte pæn 
opsigt, da vi kom hjem. 

Her var det ved at være forår og ar
rangementerne væltede ind. Der var 
rockmusik fire dage om ugen på Hotel 
Bornholm med skiftende orkestre. Der 
blev spillet rockmusik både på V illa 



Hotel Bornholms scene bestod af kasser. 

Nova, Skovly og Giraffen i Hasle, der Men det kunne være en sejlivet kamp 
nu var omdøbt til Baltic Bar. at fil gang i den ude i de små forsam-

Alene i juli måned blev der spillet 18 lingshuse og skoler. 
gange. Blandt andet på en åben scene Værst husker jeg et arrangement på 
til travløb i Almindingen, hvor der lev- Sydbornholm, hvor vi i 3 timer for-
givet koncert mellem løbene. søgte med det ene oplagte dansenum-

H escene skulle have sat flere rekorder mer efter det andet, mens pigerne sad 
den dag. med strutskørter på stolerækken i ven

stre side og drengene lidt forvoksede i 

Tak for i aften. 
Kontrasterne kunne mange gange være 
store. 

Det var forholdsvis nemt at fil gang 
i stemningen i en fyldt sal, hvor de 
fleste var oppe og danse hele tiden, og 
hvor der løbende kom opfordringer 
på numre folk gerne ville høre. 

konfirmationssættet i højre side af 
gymnastiksalen. 

Hver gang en af dem rejste sig, og 
vi på scenen troede, nu kom der gang 
i den, var det bare for at gå ud på toi
lettet eller hen for at købe endnu en 
sodavand. 

Først da jeg for sjov fandt på at sige: 
»Nu kommer aftenens sidste nummer. 

Godnat og rak for i aften!« - Var gulvet 
pludseligt stuvende fuldt, og der var 
det så resten af aftenen. 

Scenerne kunne være 
meget forskellige. 

Den bedste scene var på Hotel Born
holm. Her bestod den af 10 kæmpe 
store kasser, som vi selv kunne flytte 
om på. 

Nytårsaften havde vi sat dem i py
ramideform, hvor jeg som sanger stod 
øverst. På næste trin stod organisten 
og trommeslageren, og nederst bas og 
singleguitarist. 

Da der var nytårsaften, var der også 
åbnet for balkonen oven på i den åbne 
sal. En ung fyr stod så på balkonen, 
der var næsten på samme højde som 
min kasse, og med et stort smil tænd
te frækkerten et kanonslag med sin 
cigar og smed det over på fødderne af 
mig. 

Jeg spillede og sang naturligvis bare 
videre, selv om der var svært at holde 
takten lige da braget kom. 

I cirkusteltene og til byfesterne var 
det mange gange bare en ladevogn, der 
var kørt frem. Nem at flytte og rimelig 
solid at stå på. 

Det var det ikke på Dueodde Van
drerhjem, hvor vi blev placeret på fire 
borde med hovedet tæt op mod loftet. 
Det skabte til gengæld nærhed og så 
god kontakt, at singleguitaristen og 
bassen havde besluttet selv ville finde 
hjem efter at vi havde læsset grejet på 
bilen. 

De nåede senere lige akkurat at se 
baglanternerne af den sidste bus der 
gik fra Dueodde, men nåede dog 
Rønne efter en frisk gåtur, inden de 
begge skulle møde på arbejde næste 
morgen. 

Mester skulle ikke fil lov til at brok
ke sig over, at man spillede musik i 
fritiden. 

Flere steder stod vi på rigtige scener, 
hvor der tidligere havde været spillet 
komedie. En af de største var scenen 
på Holms Hotel. Ulempen her var bare 
de mange trapper som instrumenterne 
skulle slæbes op ad inden man var på 
scenen. 
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The Bullets er rykket ind i den fine afdeling på Hotel Fredemborg. 

Efrerhånden som rockmusikken blev 
accepteret, og måske også lød lidt bli
dere, blev der lukket op i de finere 
restauranter som f.eks. på Hotel Fre
densborg, hvor der foran det flo tte 

glasmosaikbelagte dansegulv hidtil kun 
havde stået danseorkestre. 

Pigtrådsmusik uden strøm. 
Pinselørdag skulle vi spille i Kyllinge
moderen. Vi startede klokl<en otte om 

aftenen og ville spille til den lyse mor
gen klokken fire. 
I løbet af et par timer var det gamle 
dansested proppet med mennesker. 
Men henover midnat begyndte det at 

lyne og tordne, og pludselig gik strøm
men ud. 
D er var heldigvis stearinlys nok på 
bordene så ingen gik i panik, men gui
tarerne og sangen døde ud. Men den 

gæve trommeslager fortsatte ufortrø
dent et lille kvarter indtil strømmen 

Trommeslager So ren morer sig med at slå bækkener på guitaristerne: Bent, j ens og Benny 

20 Jul p~ Bornholm 

kom igen, og vi spillede nummeret 
færdige. Største problem havde kas
semanden i døren, der nogle minu tter 
var uden steari nlys. Da lyset blev tænde 
var alle pludselig inde? 

Vi spillede til den lyse morgen ind
til pinsesolen som ventet dansede med. 
En uforglemmelig smuk morgen, hvor 
de unge mennesker fyldte den ny ud
sprungne skov med lystig sang og kær
tegn. 

Fra levende musik 
til diskotek. 

I starten af 70'erne ebbede den leven
de musik ud. De store grupper a.rbej
dede nu i studier, hvor musik kunne 
lægges lag på lag, og derfor var umulig 
at gengive »li fe« . 

De store spillesteder lukkede. Måske 
efter naboklager over støj eller fordi 
overskuddet blev fo r lille. 

Publikum ski frede stil fra levende 
rockmusik til diskoteksm usik. N u var 

det de blinkende lys i flere fo rskellige 
farver, der sarte gang i tingene. Ø l
lerne blev skiftet ud med sjove drinks 
og spændende stoffer. 

M usikerne stiftede fan1ilier, fik et 

arbejde der skulle passes, og det havde 
trods alt været et anstrengt rakkerliv 
som ingen kunne holde til i det lange 
løb. 

T ilbageblik. 
T ilbage står en periode, hvor mange 
unge m ennesker har haft nogle spæn
dende år. 

D e fleste var unge d renge i lære i et 
håndværk, der blev tændt på rockmu

sil<kens rytme. De lærte sig et par greb 
på guitaren eller nogle slag på trom
men, og sprang så ud i det med stor 
entusiasme og begejstring. 

På Bornho lm var d er i løbet af 

1960' erne over 40 fo rskellige bands! 
Og selv om enkelte medlemmer gik 

igen i nye konstellationer, er det meget 
for en lille ø med knap 50.000 indbyg

gere. 
En glad periode, hvor verden så lys 

ud, og al t syntes ae lykkes, bare man 
havde lyse og vilje. 



Erik William J 0 HNSEN 
1. 1.1886 - 21.4.1948 

Parallelt (ogjævnafdrende) med de mest kendte modernistiske malere på Bornholm - Weie, 
lsakson, Rude, Lergaard og Host - arbejdede en række andre malere her på øen. De var solidt 
uddannet og videreførte den akademiske tradition; men de Lod sig ikke, eller kun i ringe omfang, 
præge af den samtidsforankring, der var et centralt aspekt for de fo1·skellige ismer imder 
modernismebegrebet. Det var malere som Henrik Schoubo, Bertel Hansen-Svaneke, Aage Roose 
og E. W ]ohnsen, som denne artikel handler om. 

Af Mogens Lau 

Hvis man går en tur ad kyststien mel
lem Svaneke og Randkløve, kan man 
ikke undgå at bemærke en række vel
proportionerede gamle huse, der i dag 
næsten udelukkende benyttes til som
merbeboelse. Ikke underligt at denne 
strækning - med klippekyst, spræk
kedale og en meget særpræget vegeta
tion hvor bl.a. de blå anemoner står 
og lyser om foråret - i begyndelsen af 
forrige århundrede tiltrak mange land
skabsmalere, og det er da også en af 
dem, der er måler med denne artikel. 
Mange kendte og mindre kendte af 

slagsen stiftede bekendtskab med den 
bornholmske nordøstkyst i begyndel
sen af 1900-rallet, hvor strækningen 
fra Gudhjem til Svaneke blev det fore
trukne mål, og da overfarten til Chri
stiansø udgik fra Svaneke, var der 
mange, der benyttede lej ligheden til 
en nærmere undersøgelse af Svaneke
områders muligheder. 

Ved Krukkerenden i Randkløve stø
der man på et gammelt bindingsværks
hus fra slutningen af 1700-rallet. Kom
mer man fra Ypnasred fremtræder 
huset som et traditionelt landarbejder/ 

Selvportræt af den 
36-årige E. W J i 
Randklove ved staffeliet 
nær klippekysten og 
havet ved huset som han 
kort forinden havde 
kobt. Maleriet er 
signeret EW] 22 og 
dermed fi'tl det å1; 
hvor han solgte alle sine 
malerier far at skaffe 
midler til familiens 
underhold, så han i en 
periode kunne hellige sig 
maleriet. 
Mri.l: 87 x 69 cm. 
Ti/horer 
Gudhjem Museum. 
Foto: Mogens Lau 

fiskerhus i gammel bornholmsk byg
geskik, hvor der engang boede en fa
milie i den ene ende af huset, mens 
den anden var indrettet til stald, som 
sædvane var. Kommer man derimod 
fra Randkløve kan man ikke undgå at 
bemærke et meget markant ateliervin
due, der signalerer spor efter en malers 
tilstedeværelse. 

Er man så heldig at blive invi teret 
indenfor, er det som ar træde flere hun
drede år bagud i tiden. Når man f°ar 
dukket sig ind under dørkarmen og 
træder ind i de lavloftede stuer, står de 
nærmest som et museum over en svun
den tid, og de er møbleret i overens
stemmelse hermed. Køkkenet med 
brændekomfuret og håndpumpen til 
vander fra brønden minder om tiden 
før elektriciteten, og det lille hus med 
hjertet - udenfor selvfølgelig - er i dag 
indrettet med et formuldningsroilet. I 
den ende af bygningen hvor der var 
stald, er der indrettet er stort atelier 
med fri udsigt til havet og den nærved
liggende kyststrækning. 

Omkring 1920 købte maleren Erik 
William Johnsen dette sted. 24 år gam
mel kom han i 1910 for første gang til 
Bornholm og slog sig ned i området 
ved Svaneke sammen med den 15 år 
ældre maler Aksel M . Lassen, der bi
stod ham med råd og vejledning. Un
der Første Verdenskrig lejede han sig 
ind hos en uldspinder i Svaneke og fik 
sin kost hos dyrlæge J. F. J i.irgensen. 
Senere flyttede han til Lisred, hvor han 
i en årrække disponerede over et af de 
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Huset ved Krukkerenden i Randklove som E. WJ kobte omkring 1920 af fisker Hans Lou, der havde ejet det siden 1907. E. WJ indret
tede atelier i den ende af huset, hvor der hidtil havde været stald, og hvorfra han havde fri udsigt til havet og klippekysten. 

små huse tær på kysten - Hølhuset -
hvor senere m aleren Helge N ielsen 
boede, og derfra flyttede han til huser 
i Randkløve, der siden har været i fa
miliens eje. 

22 Jul på Bornholm 

Huser i Randkløve, der oprindelig 

hørte ri! Søgaard, købte E.WJ. af fisker 
Hans Christian Hansen Lou, der hav

de ejer der siden 1907. D a E.WJ . 
købte huser besrod den lille familie 

Foto: Mogens Lau. 

foruden ham selv af fru Anna Margre
the Nordstrøm Olsen, kalder Musse 
(1889-1964) og sønnen Bent (1919-
2004) der gik i faderens fodspor og 
blev regner og maler. Senere blev fa
milien forøget med endnu to sønner, 
Palle (1921-2002) zoolog og lektor ved 
Århus UniversitetogJon (1925-1996) 
cand. jur. og fængselsinspektør. I øvrigt 

byggede E. W. J. med assistance fra søn
nerne »Det lille røde hus« er anneks, 
der siden er blevet udvidet flere gange 
og nu tjener til sommerbolig for en 
gren af familien . 

Ifølge broderen A. C. Johnsen var 
E.W J. en oprører, der allerede i skolen 
havde vanskeligt ved at tilpasse sig di
sciplinen. Senere gik det ud over læ
rerne på Kunstakademiet der »efter 

Johnsens altid genstridige mening« til 
rider blev indrangerer i kategorien 
»gan1le N isser«. I 1930 nedlagde han 
i protest sit mandat i udstill ingskomi
teen på Charlottenborg efter en kon
trovers med undervisningsminister Fr. 
Borgbjerg, der efter E.WJ.'s mening 
underminerede komiteens bestræbelser 

»Musse med kat« er titlen på dette maleri. 
E. WJ s hustm, Anna Margrethe 
Nordstrorn Olsen bar k,efenavnet »Musse«. 
Huset i baggrunden e1· Holhuset i Listed, 
hvor senere maleren Helge Nielsen boede. 
Privateje. Udateret. Foto: Gert Nielsen. 



på at forny udstillingen ved at rense 
ud i de hyggelige genrebilleder, der 
hidtil havde præget udstillingsvirksom
heden, ligesom man nægtede at ud
leje lokalerne til »Kunstforeningen af 
18. november«, der efter komiteens 
opfattelse ikke holdt et tilstrækkeligt 

højt niveau. Da Borgbjerg offentligt 
fremkom med en række udtalelser sva
rede E.W J. bl.a.: »At Udstillingsko
miteen ikke kan øve Censur i Udlej
ningsspørgsmaal, er en overraskende 
Paas tand, men det er jo øjensynligt, at 
Afgørelsen nu er overført fra den af 
Kunstnerne valgte Komite til den i 
kunstneriske Spørgsmaal inkompe
tente Minister<<. Efter Borgbjergs død 
genindtrådte E.W.J. i 1938 i udstil
lingskomiteen, men denne gang som 
repræsentant for Akademirådet. 

E.W J. udstillede første gang i 1912 
på Kunstnernes Efterårsudstilling. Der
efter udstillede han hvert år fra 191 3 
til sin død i 1948 på Charlottenborgs 
Forårsudstilling. Endvidere afholdt han 
separatudstillinger hos Christian Lar-

sens Kunsthandel i København i 1914, 
i Kunstforeningen i København i 1917 

og hos C hr. M. Bach på Gammel 
Strand i 1920 og 1922. 

I 19 15 fik han et brev fra maleren 
Niels Larsen Stevns, der opfordrede 
E. W J. til at være gæsteudstiller på 
»Den frie Udstill ing« ved det følgende 
års forårsudstilling. H an drøftede sagen 
med sin broder, der var jurist og som 
frarådede h am at deltage og holde sig 
til C harlottenborg, der var det sted, 

der havde hjulpet ham frem. Senere 
kom broderen dog i tvivl om dette råd 
men forsvarede sig med, at E. W. J. ikke 
var en person der dyrkede nyttige be
kendtskaber eller interesserede sig for 

nogen art af publicity. Han arbejdede 
aldrig for egne interesser men gerne 
for sine kolleger. 

I 1922 solgte E.WJ. ved offentlig 
auktion alle de 89 malerier, han indtil 
da havde malet. D e indbragte godt 
7.000 kr. og satte ham i stand til - ved 
en spartansk levevis - i et par år at 
kunne koncentrere sig om at male uden 

at tænke på at skaffe midler til famil i
ens underhold. Han havde desuden 
opnået at fa sine malerier ud til et 
større publikum og en kritiker skrev 

om disse malerier, at man her står over 
for »et afgjort malerisk Talent, der hos 
Modernisterne har taget, hvad der pas
sede ham, og i øvrigt maler løs, uden 
de moderne Teoriers Snøreliv, der al

lerede nu hemmer saa mange af de helt 
unge.« 

På Charlottenborgs Forårsudstilling 
i 1924 udstillede E.W J . såvel portræt
ter som landskabsmalerier, og i Dagens 
N yheder fra den 12. maj kunne man 
læse en længere artikel, der begynder 

således: »E.W Johnsen maler born
holmske Landskaber med eller uden 
staffage, men han benytter ikke den 
nemme, muligvis af kunstneriske Lo
kal patrioter opfundne og af andre 
særligt i Koloritten stærkt understre
gede maleriske stil og har måske netop 
derfor kunnet give et levende, friskt, 

overbevisende ægte Indtryk af Klip
peøen derude i Østersøen, hvor dansk 

Et karakteristisk E. Wj. maleri med motiv fra klippekysten ved Randkløve, tæt ved malerens hus. Det er malerier af denne type som E. Wj. 
Jorst og fremm est er kendt for. Mål: 72 x 100 cm. Udateret. Privateje. Foto: Mogens Lau 
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og svensk Natur og Kultur indgik en 
interessant Alliance.« Senere hedder 
det bl. a.: »Når man tænker tilbage paa 
den Udvikling, han har gennemgaaet 
i de sidste fem-seks Aar, da mindes 
man med glæde, hvorledes hans Form 
fæstnede sig og hans Farve klaredes, 
saa de i Fællesskab og ligestillede kun
de skabe et kraftigt og harmonisk Bil
lede.« 

Den beskrevne udvikling er utvivl
somt en vurdering af E.W.J.'s forsøg 
på at frigøre sig fra den noget mørks
temte akademitradition og skabe ma
lerier af en lysere og friskere karakter, 
der tager udgangspunkt i impressioni
stiske påvirkninger. På Kunstakade
m iet i København var hans lærere 
Laurits Tuxen og Vilhelm Hammers
høj, og E.W J. holdt sig livet igennem 
til det traditionelle, naturalistiske ma
leri baseret på velovervejede, harmo
niske kompositioner. Koloristisk ar
bejdede han inden for valørmaleriet, 
og han indfangede sine motiver di
rekte og umiddelbart oplevede. Selvom 
han livet igennem hver sommer ma
lede på Bornholm, var han ikke syn
derligt påvirket af modernismens bil-
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Maleri af både ved den 
nærliggende Haraldshavn. 
Maleriet er udateret. 
Mål: 60 x 40 cm. 
Privateje. 
Foto: Mogens Lau. 

ledsprog, men fortsatte i direkte 
forlængelse af traditionen. H an yn
dede ikke modernisternes forkærl ighed 
for kontraster, men søgte en nuance
rigdom inden for en mere begrænset 
farveskala. 

E.W.J .'s motivverden deler sig i to 

hovedkategorier, landskabsmalerier og 
portrætter. Landskabsmalerierne do
mineres af motiverne fra Bornholm, 
fortrinsvis fra området omkring huset 
i Randkløve, mens portrætterne dels 
er af familien og dels selvportrætter, 
ligesom han udførte en lang række 
portrætter som bestillingsarbejder. To 
gange fik han antaget et maleri som 
forside til tidsskriftet »Tidens Kvin
der<<. 

I 1928 bestilte hotelejer Holm i 
Nexø et stort maleri af E. W J. til op
hængning i hotellets sal og motivet 
blev hentet fra Paradisbakkerne. Da 
læge C. U. Boesen i perioden 1930-37 
udgav en serie på 8 sort/hvide grafiske 
blade (et blad om året), hed det i reg
ningsindbydelsen, at han ville »lade de 
g rafisk interesserede blandt de ma
lende sommerbornholmere gennem 
udførelsen tilkendegive deres Venskab 
for vor gæstmilde, kunstinspirerende 
ø. « E.W J. deltog i 1931 med et træsnit 
fra Nexø. 

E.W J. er repræsenteret på Born
holms Kunstmuseum, Randers Kunst
museum og Gudhjem Museum, hvor 
man planlægger en retrospektiv udstil
ling med hans malerier i foråret 
201 1. 

Fotografi taget uden for maleren Henrik Schouboes hus i Ypnasted ca. 1935. Fra venstre ses 
E. W.j. '.r hustru »Musse«, maleren Henrik Schoubo (1876-1949), E. Wj. og .fru Helene 
Schoubo. Henrik Schoubo bidrog også til serien med grafiske blade, som /,ege Boesen i Nexo 
udsendte i årene 1930-37, med et tnesnit fra Aakirkeby i 1936. Fotografukendt. 



Romancen på Runegård 

Kærlighed ogforelskelse har alle tider været et populært tema, så se bare her kære læser: 

AfTonni Koefoed Larsen 

Jeg kan godt sige, at Deres venlige blik 
og Deres blå ojne, har røvet mig min 
hjertefred, thi hvor jeg går eller staai; så 
svæver Deres hulde billede foran mig, og 
jeg kan ikke faa min .fred tilbage, før de 
igen tillader mig, at kalde Dem min 
elskede Vita 

Ovennævnte er et citat fra et brev 
der er skrevet den 6. december 1884 
af min oldefar H ans Junius Koefoed 
fra Runegård i Aaker, til min oldemor 
W itha (Vita)Hermine Bolette Kofoed, 
som var fød t på Sjælegård i Østerma
ne 

Historien er den, at de to unge (han 
var 21 år og hun var 18 år) har mødtes 
til et gilde, og her har de ffie t blik for 
hinanden. 

D en gang kunne man jo ikke sende 
en mail eller en SMS - så de fulgte 
selvfølgelig tidens skik, og skrev breve 
og kort til hinanden. 

De gamle breve 
Jeg har været så heldig at m in mor 
Rigmor Koefoed Larsen, som nu er 

Hans junius Koefoeds kærligshedserkl1ering 
til Witha Kofoed. 

De indbundne kærestebreve 

bosiddende i Aakirkeby har overladt 
mig en stabel gamle breve, som min 
oldemor Vita, enten har skrevet, eller 
har mod taget i hendes ungdomstid, 
og selvom de er lidt svære at læse, har 
det været en spændende oplevelse at 
gennemgå dem . 

Man må jo sige at sproget unægtelig 
har forandret sig en del i de næsten 
130 år, der er gået siden brevene blev 
skrevet. 

Hans Junius der tydeligt er en prak
tisk bonde, og ikke så meget skrivende 
i det daglige, gør sig virkelig umage i 
de første breve, han skriver til sin ud
kårne. Men det er tydeligt, at når det 
nærmer sig brylluppet, er han mere 
sikker på hende, og derfor bliver bre
vene ikke så Hor om vundne længere 
- nu bliver det mere om tidspunktet 
for deres næste møde, og om det prak-

tiske i hvordan hun skal transporteres 
til og fra mødestedet m.v. 

Vita derimod har lettere for det 
skrevne sprog, og hendes breve er mere 
poetiske, og hendes skri ft er også mere 
pæn og tydelig. 

Flere bejlere 

Hvad H ans Junius ikke ved, er at Vi ta 
faktisk allerede har to and re bejlere, 
som skriver til hende i den periode, 
hvor de to fa tter sympati for hinanden, 
og hun er vist nok fo rlovet med den 
ene, i en kort periode. 

H ans Junius ffir dog nys om der ug
ler i mosen, og han må derfor helt ned 
på knæ i det næste brev, for her skriver 
han: 
Kjære Veninde 
Jeg har tit tænkte på at skrive nogle fi 
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Solvbryllup på Rttnegå1d 1911. 

linjer til Dem, og jeg er nu så nærgå
ende med, at udføre mit fortsatte, skjont 
det vel er noget dristigt af mig, at plage 
Dem med min skrivelse. Men det er nu 
så længe siden, at jeg sidst horte fra 
Dem. 
Det var den gang vinduet gik i stykker! 
Jeg har siden hort at de hår flet en god 
Ven. Rent ud sagt en ny Kjæreste. Jeg kan 
rigig nok ikke benægte, at jeg blev noget 
forundret herove1: Men man skal jo ikke 
vredes for man Jaar sandheden rigtigt at 
vide, siger et gammelt ordsprog, og måske 
er dette ikke andet end falkesnak. Det 
vil jeg så også haabe, at det ikke være 
andet. Men at De må have den samme 
brændende kjærlighed til mig som før 

Desværre har jeg ikke kunner finde 
hendes svar på dette brev, men der er 
ingen rvivl om idyllen bliver genoprer
rec, og hun far styr på sine bejlere. 

Nu er der kun H ans Junius i hendes 
ranker, for som hun i et senere brev 
skriver: 

Min egen Kjære Ven! 
Tusind tak for Dit Brev( nu er de blevet 
dues)som jeg modtog i dette ojeblik, og 
jeg skriver allerede igjen, da jeg ikke har 
ro på mig, far jeg.far skrevet til Dig. Du 
skriver at du Længes efter mig, og det 
glæder at Du gjør det -for Du skal vide. 
at det samme er tilfieldet med mig, ogjeg 
kommer til at holde Længere jo mere af 

Idyllen er heh tydelige genoprerrer. 

De mødtes sjældent 
Det kan med nutidens øj ne være lide 
svære ae forstå, ae de faktisk ses ganske 
sjældent, men der har været utroligt 
langt fra Runegård i det syd lige Aaker 
ril købmandsgården i Svaneke, hvor 
Vica i en længere periode var rjenesce
epige hos sin moster. 

På det tidspunkt var der ingen of
fentlig transport, så skulle man hjem
mefra var det enten på gåben, eller ved 
hestevognskørsel. 

Derfor var deres møder helt sikkert 
meget hjertelige, men det har nok væ
ret svært at være ene og intime med 
hinanden, for enten var der knyttet en 

Dig -min kjære Hans! Runegård 2010 
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selskabelig lejlighed til deres møde, 
eller også har familien passet godt på, 
at stævnemøderne fo regik på en ærbar 
måde. 

Men en gang må det have lykkedes 
de unge elskende at snyde opsynet. 

For i Hans Junius brev fra den 28, 
marts 1886 er der med meget lille skrift 
tilføjet er p.s. som lyder: 

Tal ikke med nogen om vores sidste 
spadseretur! 

Ja - hvad har de mon foretager sig 
- man har sine anelser, og deres første 
barn kom da også lidr vel tidligr efter 
brylluppet. 

Forældrenessamtykke 
I starten af deres kærestetid, er hendes 
forældre skeptiske, h un bliver blandt 
andet sende en tur til Sjælland, så hun 
kan komme på andre ranker. Men ef
rer at forældrene har besøgt Runegård, 
og set at der er en passende velstand 
på gården, og tingene ellers ser ud til 
ar være i orden, så giver de deres til
ladelse 

Brylluppet blev afh olde den 14. 
august 1886 i Østermarie Kirke - bru
den kom jo fra Sjælegård i Østermarie, 
og bryllupsfesten har nok også fore
gået på Sjælegård. 

Livet på Runegård 
Deres liv på Runegård blev efter nuti
dens norm nøjsomt, men efter datidens 
forhold levede de godr. Runegård var 



en god gård, som H ans Junius fader 
Ole Edvard Koefoed, der var en driftig 
og a rbejdssom landmand havde i godt 
gæn ge. 

Hans Jw1ius var nok knap så effektiv 
som sin far, fordi der skulle også være 
rid til hans kære Vita, og de ni børn 
de fik sammen, og så var jagten en stor 
inte resse i hans tilværelse. 

Min mor fortæller at han altid hav

de h aglgeværet m ed p å bukken p å 
hestevognen, ifald der skulle komme 
noget jagtbart forbi. Blandt andet skød 
han under en badetur til Boderne, sam
men med fam ilien, en stor gråsæl på 
en sandbanke. Skindet fra denne sæl 
lå i mange år på gulvet i den bedste 

stue på Runegård. 
D e formåede også at holde liv i alle 

deres ni børn, hvilket i sig selv var en 
bedrift i de tider. Så selvom det var 
nøjsomt, har de nok ikke manglet no

get. 

Jeg har Lmdret mig over hvor stor 
gruppen af mennesker der holdt til på 
Runegård har været - hvor har de i det 
hele taget sovet? 

For hvor har der været plads til ni 
børn plus nogle tjenestefolk, og sam

tidig boede også H ans Jun ius foræl
dre på aftægt på gården i en længere 
periode, men sådan var det vel i de 
tider hvor familiefællesskabet betød så 
meget. 

Endvidere er der ingen cvivl om alle 
har hjulpet til, det være sig både ude 

og inde. 
Alle både store og små har haft deres 

pligter 
Da jeg som lille kom på Runegård, 

var der et stort das(lokum) i gården, 
og der var tre huller i lokumsbrærtet, 
hvilket jeg ikke forstod den gang. Jeg 
syntes det var mærkeligt at tre personer 

kunne besørge på samme rid . 
Men nu forstår jeg det bedre, med 

Hans junius og Vitha på bænken foran Runegård 1931. 

det store folkehold der har været på 

gården, har man ikke rager det så tungt, 
om det at gå på lokummet kunne være 
en social oplevelse. 

Den fortabte søn 
En af deres helt store oplevelse på de
res ældre dage var deres ældste søns 
hjemkomst efter 1. verdenskrigs afslut
nmg. 

Historien som i sig selv er ganske 
lang og rørende, vil jeg i denne artikel 

forsøge at gøre ganske kort. 
Sagen var den at H erman Koefoed 

deres ældse søn, emigrerede til Ame

rika, og da første verdenskrig brød ud, 
og da Amerika senere gik ind i krigen 
,meldte han sig under de amerikanske 
faner, men det gik ham ilde, fordi un
der et slag ved Verdon i Frankrig, blev 

han gas forgiftet, og han blev meget 
syg indlagt på lazaret tet. 

Familien fik ad om veje, underetning 
om hans kritiske tilstand, og da de i 
flere år der efter, ikke hørte mere om 
ham, gik de ud fra at han var død. 

Så en dag hvor de to "gamle" sidder 
udenfor på bænken fora n Runegård , 

siger Vira til H ans Junius - H vem er 
det der kommer humpende oppe fra 
Aakirkeby, er det en landstryger? Men 
da den fremmede kom nærmere kun
ne de begge se, at det var sønnen H er
man, som vendte hjem - og de skynd
te sig straks at gå ham i møde. 

Den dag blev flaget hejst på Rune
gård, og der var ikke et øje tørt fortæl
ler min moder. 

Kærligheden holdt 
Deres kærlighed bestod sin prøve, og 
min mor fortæller at hun med glæde 
mindes hvordan de to, på deres gam le 
dage sad sammen på bænken foran 
Runegård, og her holdt de altid hin
anden i hånden - de var helt tydeligt 
glade for hinanden igennem hele li
ver. 

D et har i det hele taget været beri
gende, at sætte denne historie på pa
piret, og samtidig vil jeg rakke m in 
moder for en stor hjælp, og for at jeg 
måtte låne de gam le breve. 
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Witha Hermine Bolette 
Kofoed 

Fodt på Sjælegård i Østermarie den 17. 
september 1866 og dode på Runegå1d den 
8. oktober 1940. 

Født og opvokset på Sjælegård. Var 
dog i sin ungdom, i en form for ud
dannelse hos sin moster Regina Koe
foed på købmandsgården i Svaneke. 
H er lærte hun fine manerer blandt 
andet klaverspil, og andre ting, som 

en fin dame skulle kunne. 
H endes far var H erman Anthon i 

Kofoed fra Sjælegård. 
Hendes mor var Pauline Marie Som

mer, og hun stammede fra Lundegård 
i Østermarie. 

I sin ungdom var hun øjensynlig en 

eftertragtet køn pige. 
Ligesom sin mand ældes hun hurtigt, 

og allerede på sølvbryllupsbilledet lig
ner hun en ældre trivelig dame. 

Hun fik 9 børn, og de overlevede 

alle barndommen. 
Eilers var hun en stille natur, der 

holdt af sin mand. 
Om hun fik så meget brug for sine 

fine manerer, er tvivlsomt, det har nok 
drejet sig mest om husligepligter og 
børnepasning. 

I følge min moder var hun en elske
lig person, der var et naturlig midpunkr 

i liver på Runegård. 
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Hans Junius 
Koefoed 

Fodt på Runegård i Aaker den 22. juni 
1863 og dode på Runegård den 26. maj 
1941. 

Født og opvokset på Runegård og 
var den yngste i en børnefolk på syv 
hvor af kun de fire overlevede barn
dommen. 

Hans fader Ole Edvard Sanne Koe
foed stammede fra Lauegård i Aaker, og 

han tilhørte derfor Lauegårdsfamilien. 
Hans moder Catrine Marie Larsen 

kom fra Lille Duegård i Aal<er. 
Hele hans livsgerning blev som gård

ejer på Runegård, og gården var det 
faste holdepunkt for ham og hele hans 
familie. Hans status var samfundsmæs
sigt i den bedste halvdel. 

Hans største interesse var jagt, hvor 
han var familiemæssigt belastet, idet 
stort ser hele hans n ært beslægtede 
familie var jægere. Jagten og jagtsel
skaberne havde høj priori tet 

Han forekommer i beskrivelsen og 

på billeder som en stabil person med 
begge ben plantet på jorden. 

H ar var meget glad for sin hustru og 
sine børn. 

I sin ungdom var han en nydelig ung 
mand, men typisk for tiden ældes han 
udseende hurtigt, og allerede på sølv

bryllupsbilledet ligner han en ældre 
mand. 

H an var glad for s it liv og var en 
person i balance med sig selv og sine 
omgivelser. 

Ægteskabet 
er en fornuftig aftale 
Indtil et stykke ind i 1800-tallet 
var det almindeligt, at det var for
ældrene, der bestemte, hvem deres 
børn skulle gifte sig med. Skulle 
en bonde for eksempel have giftet 

sin datter væk, tog han ud på går
den, som den kommende goms 

forældre ejede. 
Her forhørte han sig om med

gift, han så på, om gården blev 
drevet korrekt, og han undersøgte, 
om forældrene havde åreknuder 
på deres ben. Åreknuder blev nem
lig set som tegn på usundhed . 

Først hvis han syntes, at alt var 

i orden, kunne der være bryllup. 
Det var al tså forældrene, der be
stemte, om de unge skulle giftes, 
og forelskelse spillede ikl<e en na
tur! ig rolle i den forbindelse. Det 

kan godt undre moderne men
nesker i dag. 

»I dag gifter man sig, fordi man 
e r forelskede i hinanden . Men i 
1600- og 1700-tallet blev man gift 
af praktiske og økonomiske årsa
ger. D et kan være svært for os at 
forstå i dag, men et ægteskab skul
le gavne slægten . Det betød, at 
forelskelse ikke var en naturlig del 
af et ægteskab, fordi kærlighed og 
forelskelse var to forskellige ting. 

»Dengang var der for eksempel 
ikke noget mærkeligt i, at kongen 
sværmede for sine elskerinder, og 
samtidig elskede dronningen. Sam
menhængen mellem kærlighed og 
forelskelse opstod først med den 
romantiske kærlighed.« 

Kilde: Videnskab.dk 



BORNHOLM 
- alt i en nøddeskal! 

Jeg gik i 6. klasse på Herningholm Skole i Herning, da hele årgangen lige efter sommerferien 
i 1960 var på Bomholm. 
Kun ja af os havde for været i København og næppe nogen på Bornholm. Flere elever klagede 
over maden, indtil lærerinden fik. Jensen meddelte os, at det var almindeligt, at de, der ikke var 
vant til ordentlig mad, klagede når de fik noget godt. Den var effektiv. 
Efter hjemkomsten skulle vi aflevere en stil om turen. Frk. Jensen var ikke begejstret for indhold 
og orden (dengang fik eleverne en særskilt karakterfor orden), men gav mig 3. præmien pga. 
omslaget. 
Af Gorm Toftegaard Nielsen, profess01· i strafferet ved Arhus Universitet 

Solen skinner fra en næsten skyfri him

mel. 150 glade børn står foran Herning 
station, trippende og ventende på øje
blikket da toger skal rulle afsted mod 
København. Vi går ind; og nu, ja nu, 
kører cogec. Vi hujer og skriger. 

D er går lidt rid, før vi alle sidder ned, 
men så går snakken også. Første sted, 
vi skifter, er i Vej le. Det tog, vi nu sid

der i, går lige til færgen i Nyborg. V i 
kører over Lillebæltsbroen, og nu hol-

~-

der vi nede ved færgen i Nyborg og går 
ombord. Sejlturen varer 5 kvarter. I 
Korsør skal vi helt ned til de bagerste 
vogne, som er reserveret til os. Toger 
går direkte til København. N u holder 
vi på Københavns Hovedbanegård. 
Derfra går vi til K.F.U.K. , hvor vi spi
ser. Vi f"ar kartofler og blommegrød. 
Vi snakker for meget og bliver frataget 
en halv rime i Tivoli, så vi skal møde 
ved hovedindgangen kl. 9 i stedet 

for halv ti. 
Efter måltidet 

går vi t ilbage t il 

Tivoli, som ligger 
over fo r bane
gården. Vi kom
mer ind ved 
hovedindgan

gen; alle lys er 
tændt, det ser 
flo t ud. 

Rutchebaneen er vel 
nok der mest kendte i 

Tivoli. D en er i mod
sætning til den fra 

Bakken overbygger. 

Forste side af Gorm 
Toftegaard Nielsens stil. 
Overstregninger og tekst 
i »skarpe« paranteser er 
lærerindens rettelse1: 

Turen i rut
chebanen varer ikke 
længe, men giver al ligevel en god del 
gysere, idet den kører langsomt nedad 
og hurtigt op ad bakkerne. Banen går 
igennem Skærsilden , som er et 
forlystelseshus. 

I skærsi lden er der en rullende tønde, 
en tovbro, og flere rutchebaner, hvor 
man glider på enden eller en måtte. 
Der er også meget andet. M an hører 
tydeligt skrigene fra rucchebanen. 

Under rutchebanen ligger Grotten 
hvor man sejler gennem mørke kanaler 
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i små 
både. Der er 
fine selvlysende figurer til begge 
sider, og lige før turen slutter, ser man 
et dødningehoved over sig. 

Den blå vogn er også sjov. Der kører 
vognene en og [for] en. Man kan ra 
vognene til at køre baglæns og sidelæns 
ved at dreje rattet rundt. Den kører ind 
i ringe og meget andet. 

Man kan også kaste med bolde og 
skyde efter figurer. Der er pengeauto
mater i stor stil og m asser af 
slikbutikker. 

Kl. 9 stå vi al le samlede ved ind gan
gen for at gå ned til havnen. vi skal med 
66 bådene. Vi Br vor søsygetablet, før 
vi går om bord på »Kongedybet«, som 

vi skal sejle med. De Heste kommer til 
at sove på øverste dæk, men jeg er så 
heldig at ra en bænk på mellemste dæk 
lige ved siden af restaurationen. På vej 
ud af havnen ser vi Fregatten Jylland, 

Amalienborg slot og Marmorkirken. 
Da vi er ude af havnen, sover de 
Heste. 

Om morgenen går vi ind og f"ar en 
kop kaffe og et stykke wienerbrød. Før 
landgangen samles vi alle på øverste 
dæk og f"ar vor billet, medens vi nyder 

udsigten. Da vi kommer ud af dampe
ren, stiger vi ind i nogle busser, som 
kører os til pension »Imatra«, hvor vi 
skal bo de næste 4 dage. 

Vi finder os et værelse, n ogle er 2 
mands- andre 4 mands-værelser. Jeg 
kommer til at ligge på en m adras på 
gulvet i et 2-mandsværelse sammen 
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med Frede og Karsten. Lige så 
snart, vi har installeret os, går vi 

ned og spiser havregrød. Vi rar 
forskellige ring ar vide og ser, at 

de har fjernsyn. Vi har fri hele 
formiddagen. 
Om eftermiddagen tager vi turen 

til Rønne [Allinge] på aposclenes 
heste. Vi ser et silderøgeri. Selvom 

der bliver færre og færre af dem, er der 
dog endnu en del. Først renses og sal res 

sildene, så bliver de sat to og ro på lange 
pinde, som sættes ind i rygeovnen. Ry
geovnen er er skorstensformet rwn, 
hvor der fyres med bøgetræ [elletræ], 
og temperaturen er meget høj (ca. 
1300°). Når sildene er tørrede, sættes 
temperaturen ned . Når de kommer ud, 
har de ffier farve og smag, og de er mere 

holdbare. De saltes igen og lægges i 
kasser, som bliver sømmet til af en ung 
pige, nu er de færdige til turen ri! 
København. 

Bornholm et [kaldes] også Danmarks 
klippeø. Der er mange klipper, blandt 
andet H elligdommen ved Rø, Johns 
Kapel og Ekkodalen. 

Helligdommen er et klippeparti. Der 
er lige som så mange andre klipper på 
Bornholm noget af en gammel hav
bund, der så for mange år siden er blevet 
hæver af et jordskælv. Siden har vandet 
gnavet i klipperne, så de har Set de 
sjove former. En klippe i partiet hedder 
H elligdomsklippen, den er firkantet. 

Sagnet fortæller, ae en mand ved navn 
John boede i en klippehule, og at han 
havde sin talerstol oven over hulen, 
hvor han har stået og talt til fiskerne. 
Klipperne hedder nu Johns Kapel. 

Ekkodalen som ligger i Almindingen, 
lige ved foden af Rytterknægten, som 
er Bornholms højeste punke, er meget 
sumpet. Dalen er lige. D en er omgivet 
ef stejle skovbevoksede klippevægge, 
som er indtil 22 m høje. Ekkoet er dog 
ikke for godt. 

Der er 4 rundkirker på Bornholm imod 

3 i det øvrige D anm ark. Den største 
af dem alle er Østerlars Rundkirke. 
Den har 3 etager, som støttes af 7 ud
vendige piller. D e er dog først sat på 

senere, da man blev bange for, at mu
rene skulle falde sammen. Før i tiden 
blev rundkirkerne brugt som en slags 
beskyttelsesrum i tilfælde af krig, det 
er sikkert derfor, murene er så rykke, 
som de er (ca. 1,6 m) . Faget bæres af 
en kæmpemidterpille, som kun levner 
et kirkerum på 3,6 m i bredden. Den 
er, som den eneste i landet, gennem

brudt. Materialet, som kirken er bygger 
af, er cement- og kampesten, som er 

dårlige tilhugget. Klokkerårners tredie 
etage er bindingsværk og stammer fra 
Chr. 4.s tid, hvorimod det nederste er 
meget ældre. På begge sider af murene 
sidder der jernstænger, som krydser 
hinanden, de er forbundet, så de holder 
på murene. Der er to klokl<er, som er 
fra 1840 og 1884. Kirkegården var 
oprindelig rund; men der er den ikke 
mere, efterhånden som en er blevet 
udvidet, har man ikke bevaret 
formen. 

Bornholms keramik eller stentøj regnes 
for meget fint, da det er håndlavet. På 
keramikfabrikken i Rønne, som er 
stiftet af Michael Andersen i 1890, ser 
vi hvordan der laves. Først ser vi, hvor
dan en mand laver en klump ler om 
til en vase på en drejeskive, som han 
drejer rundt med foden. Derefter stilles 

den til tørring, før der skæres eventuelle 
ting i [mønstre] den. Så brændes den 
i en elektrisk ovn, hvor temperaturen 
er over 1000°. Så males den af en dygtig 
maler, som også smører glasur på. Så 
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brændes den igen og når den kommer 
ud, er den færdig, man kan da se, om 
den er lykkedes. Figurer laves i 
gibsforme. 

På det nordlige Bornholm ligger Ham
mershus ruin. H ammershus blev øde
lagt af liibeckerne i 1552; men blev 
bygget op igen. Efter krigene med Sve
rige omkring 1600, blev den brugt til 
[stats]fængsel, hvor blandt andet Leo
nora Christine og Ulfeldt sad fanget. 
De flygtede en decembernar sammen 
med en tjener. Borgen forfaldt, og folk 
tog materialet til at bygge med [af], 
indtil den i 1822 blev fredet. 

Neden for borgen ligger Kamelho
vederne, som er en klippeø. Øen har 
form som det øverste af to kameler. Ved 
siden af ligger Løvehovedet, som er 
forbundet med fastlandet. 

Bornholms sydligste punke er Due
odde. Man siger, ar sander der er det 
hvideste i Europa. D er er også et 
fyrtårn . 

Brændesgårdshaven er en have med 
karruseller, luftliftiet [svævebaner], 
træbåde og meget andet. Alt [sammen] 
er gratis, bonser fra de penge, der ko
ster at komme ind. Alt er uden motor, 

karrusellerne skal man selv køre rundt 
og lufttlttietr[banen] er laver sådan, at 
når man har filet en tur, står man af og 
så sætter deHig en ny [sig] op i et andet 
sæde, som lige er kommet ep [over], 
og det træk.ker nu det tomme sæde op. 
Man kan altså kun køre en vej. Der er 
også aber, og en rutchebane, hvor man 
kører nedad en stor bakke og op og 
ned [ved siden] af nogle små, små dyr. 
Man skal selv trække dem op igen. 

I Rutsker højlyng ligger en kæmpe 
rokkesten, som det ikke er svært at ra 
til at rokke. Den vejer flere [30] tons, 
og der kan stå omkring 30 drenge på 
den. Når det regner, siger der sip, sjap 
når man rokker. Der er også en i Pa
radisbakkerne, sem [der] skulle [dog 
ikke] være bedre. 

Særpræget for Bornholm er også de 
mange gangstier. D e fleste er hullede 
og smalle, så de er umulige at cykle på. 
D e findes overalt på Bornholm. 

Fra hjemturen mindes jeg ikke meget; 
men jeg husker dog, at jeg sagde til 
mine kammerater, at jeg skulle hjem 
og have æbleskiver. Det var gættet lige 
ud af posen, for vi rar det kun sjældent 
hjemme; men da jeg kom hjem, stod 
mor jo ved æbelskivepanden og lavede 
æbelsk.iver 
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P. C. Trandberg 
- en bornholmsk mønsterbryder 

I begyndelsen afjufi 2010 er det 150 år siden Peter Christian Trandberg vendte tilbage til sin 
fodeø, Bornholm. I løbet af de følgende år blev han en person, som alle bornholmere havde 
stærke meninger om - for eller imod. Og hans navn lwm til at optræde i utallige læserbreve i de 
bornholmske aviser. Da han 17 år senere flyttede fra Bornholm, var mange ting ændret. 
Mange af bornholmernes fasttømrede monstre var blevet brudt. Og de monstre, han brod, fik 
også betydning for lovgivningen og udviklingen i det ovrige Danmark. 

Af Birger Pedersen 

»D æjn vijlta 
Brunsgaarahorrijn« 

Peter Ch ristian Trandberg blev født 
den 18. August 1832 på Brunsgård i 
Nylars. H an var af bondeslægt i flere 
generationer, og hans fo rældre adski lte 
sig ikke særlig meget fra det store flertal 
af bønder. Faren var begavet og munter 
med strenge principper. Moren var nok 
livlig, men noget underkuet, så hun til 
tider blev ret m elankolsk. I kristelig 
henseende var de, som folk var Rest på 

den tid. D e gik sjældent i kirke, og 
hvis de kom der, blev de mødt af en 

rationalistisk præst, som var optaget 
af ae indskærpe fornuft, pligt og dyd, 
men ikke havde meget syn for åndelige 
værdier. 

Peter Christian var en livlig dreng. 
H an havde ikke tålmodighed cil at 
passe fam iliens f"ar, og da han blev sendt 
i omgangsskole, blev han en meget 
besværlig elev. Snare oppe og snart 
nede. Og han havde større blik for 

lærernes særheder, end for det, de prø
vede at lære ham. Heller ikke i Nylars 

eller Smørenge Skole kunne »dæjn 
vijlta Brunsgaarahorrijn« finde sig til 

rette. Og så mårre faren punge ud og 
betale for at Peter Christian kom på 
Rønne Borgerskole. Han måtte flycce 
hjemmefra og boede hos en onkel og 
moster i Rønne og var kun hjemme i 
ferier og fridage. 

Selv om Peter Christian stadig kunne 

være munter, gik han nu op i sit sko-
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learbejde og opnåede at f"a højeste ka
rakter - ug- i opførsel. Han var så flittig 
og begavet, at lærerne tilrådede foræl
drene at Bytte ham til Latinskolen. Og 
sådan gik det til, at P. C. Trandberg for 
første gang brød mønstret. I stedet for 
at blive bonde som sin familie, be

gyndte han at studere. 

Kristelig vækkelse 
Under skolegangen i Rønne var Trand

berg meget overladt til sig selv. Skolens 
lærere satte strenge ordensregler, men 
han var af naturen et muntert gemyt, 

som gerne ville more sig - både der
hjemme og blandt kammeraterne i 

Rønne. 
Men allerede i forbindelse med sin 

konfirmation oplevede han en åndelig 
vækkelse. H an så sig som en skyldner 
overfor Gud, og derfor havde han brug 

for Guds tilgivelse og nåde. Det gav 
anledning til, at han allerede i 14-15 
års alderen indstillede sig på, at han 
skulle være præst. H an valgte de stu
derendes klasse i stedet for realafdelin

gen. Og han kom ret flittigt i kirken. 
Efter konfirmationen blev han præ

get af mange indre kampe. Han havde 

Brunsgård i Ny/ars, hvor Trandberg blev fadt i 1832. 



lyst til at more sig med kammeraterne, 
og han havde et stærkt følelsesliv, så 
han forelskede sig i pigerne. Han var 
ikke tilfreds med sin kamp mod fri
stelserne, og kæmpede mange kampe 
i alvorlig bøn og påkaldelse om hjælp 
og vejledning fra Gud. Det tog tid og 
opmærksomhed fra studierne, men 
alligevel fik han i sommeren 1851 stu
dentereksamen med højeste karalner. 

Også under sin skolegang i Rønne 
var Trandberg en mønsterbryder. I 
stedet for at følge kammeraterne, gik 
han - tilsyneladende ganske alene - i 
kirke, læste Bibelen og brugte megen 
tid i bøn til Gud. 

I 18 51 begyndte han at studere teo
logi ved Københavns Universitet. Tid
ligere havde faren haft svært ved at 
betale for hans skolegang og ophold, 
men tilsyneladende blev hans økono
miske forhold nu så meget bedre, at 
han kunne betale for sønnens studier 
og ophold i København. På grund af 
flid fik han efter nogle år fribolig på 
Regensen. 

Mens Trandberg læste teologi i Kø
benhavn prægedes byen af de store 
personligheder N. F. S. Grundtvig og 
Søren Kierkegaard. Det er ikke sand
synligt, at Trandberg ret ofte gik i Var
tov kirke og hørte Grundtvig. Men 
hans prædiken ved ordinationen viste, 

150 år efter at 
P C. Tranberg 

stattede 
den bornholmske 

vækkelse, præger den 
stadig det åndelige 
liv på Bornholm. 

at han var præget af Grundtvig. Og 
der er vidnesbyrd om, at Trandberg 
besøgte Kierkegaard og også deltog i 
hans begravelse i 18 5 5. Begge disse 
store mænd har prægede Trandberg i 

Rønne gamle kirke efter ombygningen i 1797. BMs billedsamling. 

retning af en mere kritisk holdning til 
Folkekirken. 

I begyndelsen af 1858 døde Trand
bergs mor. Det blev en alvorlig vækker 
for ham og førte ham ind i flere kriser, 
som resulterede i det, han selv kaldte 
sin omvendelse. Samtidig skal han tage 
teologiske embedseksamen, men på 
grund af mange spekulationer, opnåede 
han »kun« den næsthøjeste karakter. 

Men hjemme på Bornholm kunne 
gårdejer Trandberg på Brunsgård kon
statere, at hans investering i sønnens 
uddannelse har medført, at han er ste
get et trin op ad den sociale rangstige 
- han har brudt mønsteret, han har 
faet en akademisk uddannelse. 

Kapellanen og 
frøken Gottholdine 

Straks efter sin embedseksamen fik 
Trandberg stilling som hjælpepræst og 
huslærer hos pastor Brix i Tjele og 
Vinje sogn ved Viborg. Han underviste 
præstens børn, som han tilsyneladende 
hurtigt fik et godt forhold til. Han tog 
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på besøg i hjemmene i sognet og præ
dikede i kirken, når præsten var syg. 

Inden Trandbergs ordination i Vi
borg domkirke advarede biskoppen 
ham mod at være kritisk overfor præ

sterne i sin prædiken. Men Trandberg 
holdt sin ordinationsprædiken om 
»Lejesvenden og den gode H yrde«. Der 
er allerede her karakteristisk for Trand
bergs forkyndelse, at han forener en 

kritisk brod med en kærlig og følelses
betonet omsorg. 

Blandt dem, som med opmærksom
hed høne på den unge præst, var en 
22-årig datter fra herregården T jele, 
frøken Gocrholdine Li.irrichau. Trand
berg var også straks indtaget i hende 
og mente, at Gud havde givet ham 
hende som livsledsager. Men da hendes 
mor, enkekammerherreinden, opda
gede, at de unge sendte hinanden breve 
og mødtes i skj ul, sendte hun Got
tholdine ri! København. 

Efter nogen tid gav enkekammerher
reinden dog sin tilladelse til forbindel
sen , men den var betinget af 2 års 
prøvetid, som skulle vise;-at de unges 
forhold var mere end et øjebliks 
forelskelse. 

Gottholdine blev sendt til Tyskland 
for at lære sygepleje, og Trandberg gik 

alene tilbage i Tjele og Vinje. 
I denne ensomme tid følte han, at 

Gud kaldte ham til at rage t il sin fødeø 
fo r at virke der som missionær. Og i 
maj måned 1860 tog han afsked med 

Tjele og Vinje og efter mellemlandin
ger i Nyborg og København, kom han 
ti l Bornholm en af de fø rste dage i 
juli. 

Dæjn galna 
Brunsgaarahorrij n 

Trandberg kom til Bornholm uden at 
have nogen præstestilling. Han var 

overbevist om, at han havde et kald fra 
Gud til at være missionær på Born

holm. Grundloven af 1849 sikrede ret 
ri! forsamlingsfrihed, og den agtede 

Trandberg at gøre brug af. Han med
delte biskoppen og ministeriet, at han 
agtede at opholde sig 2- 3 måneder på 
hvert sted på Bornholm. H an ville gå 
på besøg i hjemmene og desuden præ-
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Monumentet for 
P. C. Trandbe1g i 
Almindingen er 

.ft"a 1898. 
Indskriften: 

»]eg har forelagt 
dig Livet og 

Doden, Velsignel
sen og Forbandel

sen, at du må 
vælge Livet#. 

5. Mos. 30, 19. 

dike nogle gange hver uge, hvor der 
blev mulighed for dec. 

H an tog i første omgang ophold hos 
nogle venner i Aaker, og allerede den 
15. juli prædikede han i Aaker kirke. 
Derefter holdt han møder i skoler og 
gårde i Aaker. Fra 1. oktober fik han 
ansættelse som kapellan for pastor 
Mossin i Aaker, som rejste til Køben
havn som medlem af rigsdagen. Trand
bergs strenge bodsforkyndelse resulte
rede hurtigt i, at mange mennesker 
bliver vakt, og dans, kortspil og drik
keri ophørte. I stedet samles de vakte 
til bibellæsning og bøn. 

Da pastor Mossin vender tilbage i 
marts, fik Trandberg i 3 måneder an

sættelse som kapellan for d en syge 
pastor Bohr i Olsker - Allinge. Efter 
de 3 måneder ønskede han ikke at 
fortsætte som kapellan , men blev 3 
måneder i Olsker og Allinge som fri 

rejsepræst. Og i denne periode fik væk
kelsen stort omgang i sognet. 

Trandberg ansøgte n u ministeriet 
om tilladelse til at bruge de bornholm
ske kirker, når sognepræsterne gav til
ladelse dertil. Men da det trak ud med 
svaret på den ansøgning, tog han endnu 
en kort periode som kapellan i Olsker 
-Allinge. Men ellers fulgte han sin plan 
og opholdt sig bl.a. nogle måneder i 
Bodilsker og Nexø, hvor han prædi
kede i skoler og lader. Men han fik ikke 
tilladelse til at prædike i kirkerne. 

På et besøg hos en ældre, enlig dame 
inviterede Trandberg hende til møde. 
Men nej! - Der løber så mange mor
mo ner og baptister rundt, sagde hun. 
Og nu vil ndæjn galna Brunsgaardahor
rij n au præka«, tilføjede hun. Hun blev 
ret flov, da Trandberg forklarede, at 
»dæjn galna Brunsgaardahorrijn«, det 
var ham. 



I sommeren 1861 hold t Trandberg 
sit første sommermøde i Almindingen 
Set. Hans Dag. Mange mennesker fra 
hele øen mødte op. Og det blev en 
tradition, som Trandberg fortsætter en 
del år fremover. 

Trandberg nåede ikke hele øen rundt, 
men fra sommeren 1960 til sommeren 
1863, nåede han store dele af Born
holm. Og hans virke var årsag til en 
åndelig opvågnen, som har sat sig spor 
på Bornholm helt til vor tid. 

Vi vil nu se lidt på denne åndelige 
vækkelse. Hvor omfattende var den? 
- hvad var årsagen til den? - og hvad 
var d ens teologiske særpræg? 

Vækkelse 
på Bornholm 

Vækkelsen havde naturligvis sin største 
udbredelse i de sogne, hvor Trandberg 
havde virket mest -i Aaker og i Olsker 
- Allinge. I Aaker var interessen for 
Trandberg så stor i sommeren 1862, 
at 1084 voksne underskrev en henven
delse til biskoppen om at give Trand
berg tilladelse til at tale i kirken. Det 
indebærer, at de fleste voksne i sognet 
har haft et positivt forhold til Trand
berg og vækkelsen. Og det samme kan 
man slutte ud fra en underskriftsind
samling i Olsker -Allinge i 1861. 

Af de øvrige sogne på Bornholm var 
det Østermarie, Bodilsker og Nexø, 
hvor Trandberg havde virket mest, at 
følgerne af hans forkyndelse var størst. 
I de øvrige sogne havde Trandbergs 
virke ikke haft samme gennemsalgs
kraft, men af de mange indlæg i de 
bornholmske aviser, kan man forstå, 
at hans virl<e har været stærkt debatteret 
på hele øen. 

Da Trandberg inviterede til møde i 
Almindingen Set. Hansdag i 1863, 
mødte en forsamling på 3-4.000 men
nesker op. Når man tænker på, hvor 
»langt« der var til Almindingen på den 
tid, vidner det jo om, at vækkelsen 
havd e et meget stort tag i den born
holmske befolkning. 

Men hvorfor fikTrandbergs forkyn
delse en sådan gennemslagskraft? Det 
var der naturligvis flere årsager til. En 
af årsagerne var, at Trandberg kom på 

Frk. Gottholdine Liittichau. 

en tid, hvor forholdene i folket var 
modnet. Der var »gudelige vækkelser« 
i hele landet. De begyndte i Jylland, 
fortsatte på Fyn og Sjælland og kom 
så til Bornholm med Trandberg. Og 
endnu tidligere havde Sverige og Norge 
oplevet noget lignende. Indførelsen af 
undervisningspligten i 1817 og grund
loven i 1849, var med til at bane vejen 
for, at almindelige mennesker kunne 
og vi lle tage ansvar for deres liv - også 
deres åndelige liv. 

En anden årsag til vækkelsens om
fang på Bornholm, var Trandbergs 
person, natur og egenskaber. H an fik 
gennemslag i kraft af sit vindende væ
sen og ikke mindst i kraft af sit stærke 
engagement. Han talte konkret og i 
malende billeder, som folk kunne gen
kende - ikke mindst når han skildrede 
synden. Men også når han skildrede 
himlens salighed, talte han klart og 
malende. 

Ar Trandberg så har nogle mindre 
stærke sider, som efterhånden bliver 
meget dominerende og far fatale kon
sekvenser både for ham og den væk
kelse, han ledede, er en anden sag. 
Hans prædil(ener indeholder meget 
stærke angreb på præster og lærere. Og 
det blev vanskeligt at skelne mellem 
det at følge ham og at følge Gud. 

Kapellan P C. Ti·andberg. 

Trandbergs meget stærke omvendel
ses- og bodsforkyndelse gjorde, at man 
tog det meget nøje med afholdelse fra 
en lang række ting, f.eks . kortspil og 
alkohol. Og disse ydre ting blev ofte 
taget som et tegn på en indre omven
delse. Samtidig kom de vakte med 
hårde beskyldninger mod alle, som 
tænkte anderledes. O g nogle af dem 
gik så høj t op i det åndelige, at de 
forsømte det almindelige arbejde. 

Trandberg var ikke særlig populær 
blandt præsterne på Bornholm. Ganske 
vist havde han sat spørgsmålet om tro 
og kristendom på dagsordenen. Og 
mange flere bornholmere gik i kirke 
nu end tidligere. Også hos andre præ
ster end Trandberg. Men samtidig kom 
han med mange u fald mo præsterne. 
De vakte havde også mistet noget af 
den tillid til præsterne, som havde væ
ret naturlig tidligere. 

Biskop Martensen tog en visitations
rejse til Bornholm i 1862. H an fandt 
flere positive træk ved vækkelsen, men 
afslog at give Trandberg ret til at be
nytte kirkerne udenfor de normale 
gudstjenestetider. H an forsøgte at fa 
Trandberg til at tage en fast stilling i 
kirken, men det lykl(edes ikke. Trand
berg ville være tro mod sit kald: at være 
missionær på hele Bornholm. 
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Set. Hansdag 1863 

Trandbergs modstand mod folkekirken 
forstærkedes i efteråret 1862 af, ae han 
fik besøg af frikirkepræsten N. P. Grun
ner. Han holde møder forskellige seeder 
på øen, og han havde megen ros til 

overs for vækkelsen og dens leder. 
Grunnets blad »En Røst i Ørkenen« 
fik indpas blandt de vakte, og gennem 
det kunne Grunnec påvirke udviklin
gen på Bornholm. Da Grunnet vendte 
tilbage i foråret 1863, var det med til 
ae give præsterne større modstand mod 
vækkelsen, og til at flere af de vakte 
ønskede at træde ud af folkekirken. 

I foråret 1863 kunne Trandberg ikke 
overkomme at prædike alle de steder, 
hvor der var folk, der ønskede hans 
besøg. Og derfor oprettede han en 
prædikantskole i Øscermarie, hvor han 
underviste nogle lægmænd, som så 
skulle prædikere rundt om på øen. 

Alligevel kom der nok som en bombe 
for de fleste, da Trandberg i en annonce 
i Bornholms Avis bekendtgjorde, ae 
han i forbindelse med friluftsmødet i 
Almindingen Set. H ansdag ville »sige 

Farvel til Statskirken og frasige mig 
Lod og D ee! med den for be
standigt«. 

Ifølge referaterne fra mødet mødte 
mellem 3 og 4 tusinde mennesker frem 

i Almindingen. Når man tænker på 
den rids dårlige transportmidler - ingen 
biler og intet tog - er der helt fantastisk, 
og er stærkt udtryk for, hvor meget 
Trandbergs virke de sidste 3 år havde 

påvirket bornholmerne. 
Og de, som mødte op, blev udsat 

for en behandling, som virker hele 
uforsvarlig. Først blev mødet næsten 
3 kvarter forsinket, fordi Trandberg 

kom for sene. Og i alt kom møder til 
at vare omkring 5 rimer. Folk stod som 
sild i tønde i stærkt solskin. Trandberg 
talte - afvekslende af fællessang - i ca. 
3 timer. Pastor Mau ønskede ordet, 
fordi Trandberg har angrebet ham for 
falsk lære, men først efter en herreds

fogeds hjælp fik han lov til at sige nogle 
få ord. Det samme gjaldt lærer Dam. 

Men stort set kom Trandbergs angreb 
på kirken til at stå uimodsagt. 

Angrebene på kirken begrundedes 
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Christian Møller skrev: 
» Christus døde til 

bestemt Tid 
for de Ugudelige« 

imder sit billede 

med, at kirken sammenblander det 
åndelige og det verdslige regimente 

(Guds og statens mage), ae kirken giver 
retten cil ae kalde præster og kirkens 
ledere til kongen i stedet for til menig
heden, og at kirken ikke praktiserer 
kirketugt. 

Ved mødet i Almindingen stiftedes 
»D en evangelisk - luthersk Frimenig
hed paa Bornholm«, som netop skulle 
undgå at sammenblande kirkens og 
statens magt og praktisere menighe

dens kald af ledere og kirketugt. 
I efteråret 1863 står Trandberg på 

toppen af sin karriere. Bondesønnen 
fra Nylars har brude mange mønstre. 
Han er blevet teolog, han er blevet 

præst, og nu står han som den ube
stridte leder af en scor vækkelsesbevæ

gelse. I november bliver han desuden 
gift med frøken Goctholdine Liittichau 

fra Tjele herregård, og sammen flytter 
de ind på »Stora Plaz« i Rønne i en 
stor 1. sals lejlighed. Det er næsten 
som et eventyr. Nu mangler der bare: 
»- - og de levede lykkelige til deres dages 
ende«, men sådan skulle det ikke gå. 

Frimenighedsleder og -præst 

Trandbergs tid som leder af »Den 
evangelisk-lutherske Frimenighed paa 

Bornholm« ikke blev nogen dans på 
roser. Angreb udefra burde han nok 
være forberedt på, men at angrebene 
indefra skulle blive så mange og så 
tunge, havde han sikkert ikke tænkt 

sig. 
Der var fysiske angreb, når frikirken 

holdt møder og gudstjenester. Byfoge
den i Nexø måtte indrykke en bekendt
gørelse i aviserne med krav om ro 

omkring frikirkens mødesteder. Der 
var læserbreve, der gjorde grin med 
frikirkernes rene nadverbord og ikke 
mindst med lægmands-«præsterne«. 
Mange af folkekirkens præster talte 
imod frimenigheden, og udenfor øen 
tog både Grundtvigianerne og Indre 
Mission afstand fra frikirkedan
nelsen. 

Tilslutningen cil frikirken blev nok 
h eller ikke så sco r, som Trandberg 
havde forescillec sig. På der højeste var 
der 1597 medlemmer - heraf 341 børn. 



Det var mange, men alligevel under 
halvdelen af dem, der var mødt op for 
ar høre Trandberg Ser. Hansdag 1863. 
Langt den største del af frimenighedens 
medlemmer kom fra de lavere sociale 
lag. I forhold til det øvrige samfund 
var gårdmændene omtrent halveret og 
husmændene lidt mere end for
dobler. 

Trandberg tog sin unge, smukke 
hustru med sig ud og præsenterede 
hende i de forskellige menigheder. Men 
hun formåede ikke ar vinde bornhol
mernes hjerter. De sociale forskelle var 
store og svære ar overvinde. Der var 
nok lige svært for begge parter. 

Rosander og Møller 

I foråret 1864 dukkede en svensk teo
logisk student op under frimenighe
dens menighedsrådsmøde i Rønne. 
Han præsenterede sig som frikirkepræst 
og tilbød sin tjeneste. Trandberg så 
Rosander som svar på bøn, og fru 
Trandberg tiltaltes af Rosanders stil
fulde høflighed. Men fra pastor Grun
ner i København fik de ar vide, ar 
Rosander var blevet afskediger i meto-

disrmenigheden i København, fordi 
han stod i forhold til en ung pige, og 
ar han derefter var blevet afvist hos 
Grunnet. 

Spørgsmålet om Rosander skulle 
have lov til ar tale i frikirken udviklede 
et meget spændt forhold mellem på 
den ene side Trandberg og hans kone 
og på den anden side Grunner og den 
tidligere smed og daværende leder af 
menigheden på Nordbornholm (Hans) 
Christian Møller. 

Christian Møller var den mest frem
trædende af de elever, som Trandberg 
havde undervist på prædikantskolen i 
Østermarie. Derfor har Trandberg be
troet ham ledelsen af den store og for
holdsvis fjerntliggende menighed i 
Allinge. Men Rosander-sagen resulterer 
i, at Møller knytter sig mere til Grun
net. Og under et besøg i København 
ordinerede Grunner Møller til præst. 

Langfredag morgen i 1864 havde 
Møller en oplevelse, som grundlæg
gende forandrede hans syn på, hvad et 
menneske selv kan og skal gøre for ar 
blive frelst. Indtil da havde Møller levet 
og prædiket som Trandberg og lagt stor 
vægt på afholdelse fra ydre synder. Men 

han måtte indrømme for sig selv, at 
det ikke har raet ham til at elske Gud. 
D enne morgen viste et ord fra Bibelen 
ham, at før vi elsker Gud, har Gud 
elsker os og frelst os i Kristus. Der blev 
så stort for Møller, at hans forkyndelse 
ændredes. Og da han sen ere kom i 
besiddelse af der svenske blad »Pieti
sten«, som blev udgivet af C. 0. Ro
senius, fandt han den samme forståelse 
der. 

Trandberg var ret forbeholden over
for Møllers nye syn på forholdet mel
lem lov og evangelium. H an forrsarce 
med at holde sin hånd over Rosander. 
Og da Møller i 1865 begyndte at ud
give bladet »Budskab fra Naadens 
Rige« og der tog afstand fra den for
kyndelse, som han tidligere havde hafr
og som Trandberg stadig havde - kom 
det efterhånden til et mere og mere 
spændt forhold mellem dem. Og det 
resulterede til sidst i, at Trandberg of
fentligt afsatte Møller som forkynder 
og leder i Frimenigheden. 

D et er klart, ar disse indbyrdes stri
digheder blandt lederne i Frimenighe
den, ikke resulterede i, at offentlighe
den fik noget godt billede af forholdene. 

Efter vielsen i 1863 flyttede Gottholdine og P C. Tranberg ind på 2. sal i denne ejendom på St. Torv i Ronne. Der var god udsigt og fine 
nwbLer fi11 herregården i Tjele. BMs billedsamling. 
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Men på trods h eraf steg antallet af 
medlemmer dog indtil begyndelsen af 
1866. 

Kontakt til grundtvigianerne 
Rosander-sagen førte til et brud mel
lem Trandberg og Grunnet. I stedet 
optog Trandberg nu kontakt til grW1dt
vigianeren Birkedal, som også dannede 
en frimenighed. Birkedal kom til Born
holm og holdt møder i frimenighe
derne, men hans besøg bidrog ikke ål 
løsning af de spændinger, som var i 
menigheden. 

Møller og P. Sejersen (som også 
havde været elev på Trandbergs p ædi
kant-skole) rejste i sommeren 1866 til 
Stockholm. Her fik Møller tilladelse 
til ar oversætte og udgive artikler fra 
Rosenius blad »Pietisten«, og Rosenius 
gav dem der råd, ar de skulle vende 
tilbage til folkekirken. 

Samtidig var Trandberg og hans kone 
rejst på rekreationsrejse til Tjele og 
Tyskland. Her skrev Trandberg et 
»Aabenr Sendebrev til Udgiveren af 
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Altertavlen i 
»Bethania«. Senere 
kom alterbord og 
-tavle til Valgme
nigheden i Nexo. 
Nu står det i 
Østermarie Kirke. 
BMs billedsamling. 

Budskab fra Naadens Rige«, hvori han 
angreb Møllers og Rosenius' forkyn
delse og angreb Møller for hovmod og 
dømmesyge. 

Trandberg blev efterhånden klar 
over, at flertallet af de vakte ikke læn
gere havde tillid til ham, efrer at han 
både plejede kontakt til grundtvigske 
kredse og talte i frikirken som en 
grundtvigianer - dvs. understregede 
Fadervor og troens ord ved dåben som 
det centrale i den kristne tro. Trandberg 
gjorde derfor flere forsøg på ar forlige 
sig med Møller og de andre lægprædi
kanter. Men efterhånden havde han 
taget så lange skridt, at bukserne ikke 
længere kunne holde. Og det endte 
med, at Frimenigheden må splittes. 
Det endelige brud er fuldbyrdet om
kring årsskiftet 1866/ 67. Menigheds
lokalerne i Rønne ogAaker, som ejedes 
af priva tpersoner, lukkedes for 
Trandberg. 

Personligt havde familien Trandberg 
det tungt. Det var en sorg for dem, at 
de ikke fik noget barn, og derfor ind
lemmede de den 8-årige Ancon Søren-

sen i familien. Efterhånden havde 
Trandberg kun ra venner tilbage i 
Rønne, og det var Møller, som nu var 
flyttet til Rønne, der talte i menigheden 
der. Trandberg besluttede derfor at 
bygge en bolig og et kapel udenfor 
Aakirkeby. 

Flere af hans venner gav penge og 
arbejdskraft til byggeriet. 

Trandberg ansøgte derefter om an
erkendelse af en ny frimenighed in
denfor folkekirkens rammer. Men 
inden han fik denne tilladelse, var byg
geriet af kapellet i Aakirkeby færdigt, 
og i januar 1868 indviede Trandberg 
kapellet, som kaldtes Bethania. 

luthersk Missionsforening 
Den l . marts 1868 samlede Møller 
nogle af sine trofaste støtter på Sorte
gaard i Aal<er, og her stiftedes »Born
holms Forening til Evangeliets Frem
me«. Medlemmerne af denne forening 
opfordredes til at melde sig ind i fol
kekirken igen. Møller blev genind
meldt i december 1868, m en for en 
del af medlemmerne gik det kun 
langsomt. 

Året efter bliver de endelige love for 
foreningen vedtaget. D a havde for
eningen også fliet kontakt til andre dele 
af landet, og navner ændres ti l »Lu
thersk M issionsforening til Evangeliets 
Fremme«. Af den oprindelige frime
nigheds 1.600 medlemmer fulgte ca. 
1.000 Møller, og en del af resten slut
tede ikke op om Trandberg. Alligevel 
omtalte Trandberg flere gange, at der 
kom store forsamlinger til hans 
møder. 

De første år efter delingen var der 
mange srridigheder om retten til for
samlingslokalerne. Nogle steder over
tog Luthersk Missionsforening loka
lerne, mens de andre steder fortsat 
benyttedes af frimenigheden og Trand
berg. Luthersk M issionsforening byg
gede i løbet af 1870'erne flere mis
sionshuse. 

Trandbergs frimenighed 
Det varede helt til 1872, før Trandberg 
fik den anerkendelse som valgmenig-



spræst indenfor folkekirken, som han 
have søgt allerede i 1866/ 67. Foruden 
Bethania i Aaker byggede frimenighe
den også et kapel i Nexø. Tilslutningen 
til Trandbergs møder var meget vari
erende, til tider var de velbesøgte, men 
andi·e gange måtte han tale for »bedrø
veligt små forsamlinger«. 

Et af de største problemer i frime
nigh eden var at skaffe prædikanter. 
Kun 2 af prædikanterne fulgte Trand
berg. Den ene meldte sig snart ind i 
Folkekirken, og den anden fik ansæt
telse som kolportør i Indre Mission. 
Da Trandberg en del gange tog på lange 
rejser, var frimenigheden ofte helt uden 
prædikant og leder. 

Forholdet mellem Møller og Trand
berg bedredes ikke i de følgende år. 
Der faldt mange hårde ord både mel
lem dem og mellem deres til
hængere. 

Til gengæld søgte Trandberg nær
mere kontakt til grundtvigianerne -
både på Bornholm og i København. I 
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Indmuret tavle over døren til »Bethania«. Foto: G. H. Jørgensen. BMs biffedsamfing. 

sommeren 1870 byggede grundtvigia
nerne en højskole i Østermarie, og her 
talte Trandberg ved indvielsen. I foråret 
1871 var han fast lærer på højskolen, 
og han og h ans familie boede en over
gang på skolen. Men i sommeren 1871 
kom det til et endeligt brud med 
højskolen. 

En overgang havde Trandberg også 
kontakt til Den katolsk-apostolske 

Kirke - også kaldet irvingianerne. Hos 
dem var der en forventning om Jesu 
snarlige genkomst. Men heller ikke 
denne kontakt var befordrende for 
Trandbergs anseelse på Bornholm. 

D a Trandberg endelig godkendes 
som folkekirkepræst og valgmenig
hedspræst skete det på betingelse af, at 
han lovede at underordne sig folkekir
kens ordning og myndigheder, herun-

Foruden kapel, var »Bethania« også bofigforfamilien Tranberg, ramme om et mindre Landbrug og et privat børnehjem. Foto ca. 1947. 

BMs billedsamling. 
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»Bethania« i Aaker bygget i 1872. BMs billedsamling. 

der den gældende forskrift for kirke
tugt, skriftemål, al tergang og nadver. 
Og Trandberg måtte bøje sig på disse 
punkter, før han Par tilladelsen. 

Trandbergs vaklende kurs fik tilslut
ningen til at falde, og i oktober 1877 
giver han op og sender ansøgning om 
at blive løs t fra stillingen som præst for 
valgmenigheden. 

Trandberg i hjemmet 
Der er ikke let ar være en mønsterbry
der. En bondesøn fra Nylars giftede 

sig med en jysk herregårdsfrøken og 
førte hende som brud til Bornholm. 
Det var ikke let for frøken Gottholdine 
Li.iccichau at blive fru Trandberg og 
bestyre hjem og husholdning på en 
sådan måde, at det var passende for de 
bornholmske bondekoner. Det var ikke 
let for bondekonerne at se, at de gaver, 
som de gav til famil ien Trandberg, ikke 
blev anvendt således, som de selv ville 

have gjon. Og at deres unge piger, som 
kom i huset hos Trandberg, ikke blev 

behandlet og oplært, som de forven
tede. Og det var ikke let for Tra.ndberg 
at skulle bygge bro mellem panerne. 

Og her kom Rosa.nder-sagen til ae 
sprede gift. På et tidspunkt har Trand
berg flyttet prædikantskolen til sit hjem 
i Rønne. Men prædikanterne blev mis

undelige, fordi Rosa.nder boede oppe i 
Tra.ndbergs lejlighed, m ens de selv 
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måtte tage til takke med en d årLg gård

længe. En gang Trandberg skulle tale i 
Allinge, fik han et brev fra en lægpræ
dikanr, som påstod, ar Rosanders op
hold i Trandbergs hjem førte ril et 
umoralsk liv. Trandberg blev så lamslået, 
at han bad bonden, som havde hemet 
han1 i Rønne, om at køre ham hjem, 
uden at han havde talt i Allinge. 

Fru Trandberg søgte af al magt ar 
værne om Trandbergs agtelse og ære. 
M en ofte kom hun galt af sted. Ikke 
mindst overfor M øller holdt hun på, 
ar de skulle følge den strenge linje. O g 
der er noget, der tyder på, at der cil 
rider var mere, end Trandberg ønskede. 
Ifølge Trand bergs biograf Karl M . Ko
foed , bliver fru Trandberg så syg af 
denne strid, at hun aborterer, og senere 

må tage på en lang rek.reationsrejse. 
Efter at familien var Hyttet til Ber

hania i Aaker tog de en del børn i pleje, 
og de havde både en pige i h uset og en 
dreng til at passe husdyr og have. Men 
både Trandberg og ha.ns kone var til 
rider meget nedtrykte og til andre tider 

ligefrem sengeliggende. 
Efterhånden som den største del af 

menigheden fald fra, blev der meget 
mørke tider i hjemmet. Og selv efter 
at Trandberg var blevet anerkendt som 
folkekirkelig valgmenighedspræst på 
Bornholm, lettede det ikke meget på 
stemningen. D er kneb stærkt at skaffe 
penge ril dagen og vejen, så svigerno-

deren har anragelig trådt hjælpen de 
til. 

Præst og vækkelsesprædikant 
i Jylland 

I 1877 gav de op og besluttede sig for 
ar forlade Bornholm. Trandbergs svo
ger, Christian Li.ittichau skaffede ham 

stilling som kapellan for en syg p ræst 
i Jylland. 
Og efter at have opløse hjemmet i Bec
hania, slog de sig ned i præstegård en i 
Rødding. Trandbergs virke her var ikke 
uden frugt, men han havde svære sam
vittighedskvaler ved at uddele nadveren 
i en sognemenighed. Der var medvir
kende til, at han sagde stillingen i Rød
ding op og i stedet rejste rundt og holdt 
møder og gudstjenester forskellige ste
der i Jylland - hovedsagelig i cilknyc
ning til Indre Mission. 

Fru Trandberg var ikke glad fo r der 
om flakkende liv, og hun tog ophold i 
T jele. Senere fik Trandberg et midler
tidigt p ræsteembede i Jerne ved Es
bjerg. Familien flyttede til den nyan 
lagce Esbjerg by, og Trandberg virkede 
som vækkelsesprædikant i det nybyg
gede missionshus i byen. Desuden tog 
han på flere møderejser i områder. 

I sommeren 1881 tog Trandbergs 
afsked med Esbjerg og kom til Born
holm. Trandberg holdt møder forskel
lige steder på øen. Senere var han på 



Sjælland og så tilbage i Jylland. Her 
fik han en opfordring til at gøre en 
missionsrejse ri! USA. Han fik tilbudt 
rejse og ophold, hvis han ville komme. 
Efter en rejse til Bornholm i foråret 
1882 rog han sammen med fruen og 
plejedarreren Laura med udvandrer
damperen Thingvalla ri! USA. Trand
berg var da 50 år gammel. 

Rejsepræst og professor i 
Amerika 

På en måde kan man forstå, at Trand
berg fandr sig til retre i USA. Her er 
der ingen folkekirke, han skal forholde 
sig til. Al le menigheder er fri og kalder 
selv sine ledere og præster. 

O g når det gælder teologiske retnin
ger, havde Trandberg jo hentet inspi
ration mange steder fra, og var en 
mønsterbryder, som havde hentet in
spiration fra så forskellige teologiske 
personer som Grundtvig og Kierkega
ard, fra retninger som Indre Mission, 
grundvigianerne og irvingianerne. Og 
det teologiske billede i USA var netop 
præget af mange forskellige ret
mnger. 

I begyndelsen talte Trandberg i 
mange menigheder, men altid på dansk 
i skandinavisk sammenhæng. Efter
hånden slog familien sig ned i Chicago. 
Trandberg virkede som præst og fik 
forbindelse med Chicago Theological 
Seminary. Efterhånden gik det meste 
af hans tid med at uddanne skandina
viske præster. 

I sommeren 1888 rejste familien 
Trandberg på rur til Danmark, og den 
15. Juni var de tilbage på Bornholm. 
Tilsyneladende-fik Trandbergs en me
get venlig modtagelse på øen. Trand
berg talre til en meget sror forsamling 
i Almindingen, og de rejste rundt og 
besøgte venner og slægminge. Trand
berg følte, at han fik oprejsning for de 
skuffelser, han tidligere havde haft på 
Bornholm. 

Det er også klan, at det imponerede 
bornholmerne at ra besøg af en teolo
gisk professor fra Amerika, som oven 
i køber var en af deres egne. Der har 
nok ikke værer så svært for Trandberg 

bornholmerne, men det er sværere ar 
vurdere den indsats, som Trandberg 
havde gjort og senere skal gøre i 
Amerika. 

Chicago T heological Seminary var 
ikke er noger officielt universitet, og 
de sruderende var meget ra. Trandberg 
fik også - ikke mindsr efter sin rilba
gekomst - megen kritik af sin under
visning. Der endte med, at han blev 
afsat, og til tider havde familien igen 
meget svært ved at ra økonomien til at 
hænge sammen. 

Trandberg døde i USA i 1896, og 
18 år senere blev der rejst et monument 
over ham i Minneapolis. Hans enke 
rejsre efter hans død tilbage til Dan
mark. D en 28. august 1898 var hun 
med til at afsløre den buste af Trand
berg, som stadig står i Ekkodalen. 

En mønsterbryder 
Peter Christian Trandberg fra Bruns
gård i Nylars kom vidt omkring i sir 
liv. På en tid, hvor det var almindeligt, 
at bondesønner overtog gården og blev 
på den resten af sir liv, nåede Trandberg 
både socialr, åndeligt og geografisk vidt 
omkring. 

Socialt sprængte han mønsteret al
lerede da han blev teolog og præst. 
Men især gik han over grænsen, da han 
giftede sig med herregårdsfrøkenen fra 

ar fortælle noget, som imponerede Tjele Slot tegnet i sidste halvdel af 1800-tallet. 

Tjele. Det var som et eventyr, men det 
var ikke uden omkostninger. 

Åndeligt sprængte han det ene møn
ster efter det andet. I sin studierid kom 
han både hos Grundtvig og Kierke
gaard. I sin første tid som præst var 
han mere pieristisk end Indre Mission. 
Senere blev han grundtvigianer og ir
vingianer. Og i sin tid i Amerika var 
han ofte den, der kunne samarbejde 
med mange kirkelige retninger. Men 
heller ikke dette var uden omkostnin
ger. Hans mange skift var med til at 
nedbryde tilliden hos mange af hans 
tilhængere. 

Og geografisk nåde han altså helt til 
det Amerika, som på den tid lå langt 
borte for de fleste. 

Mindestøtterne i Amerika og på 
Bornholm er udrryk for, at Peter Chri
stian Trandberg har sat sine spor. Han 
fik en vis indflydelse på den kirkelige 
frihedslovgivning i Danmark. Under 
behandlingen af lovene om retten til 
fri kirkelig virksomhed i folketinget i 
1863/64, blev der flere gange henvist 
til forholdene på Bornholm. Men 
Trandbergs største betydning ses af de 
mange missionshuse på Bornholm og 
det rige kirkelige liv, som findes her. 
D et har i høj grad sit udspring i den 
indsats, som Trandberg gjorde, og den 
væk.l(else, han blev redskab til - ikke 
mindst i årene 1860 til 1863. 
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Jernbanekiosken 1924- 1976 
-midt i Rønne's trafikale knudepunkt 

Blandt de ejendomme i Rønne, som i de seneste årtier har måttet vige pladsen for gade- og 
vejomlægninge1; nye parkeringsarealer og opmarchbåse, var j ernbanekiosken på havnen, 
den lille pavillonbygning overfor Rønne H station, som mange Rønneboere vil kunne huske. 
Kioslæn få midt i Rønne's trafikknudepunkt ved havnen med "damperne«, jernbanerne, busser 
til hele oen og »Hannibals« fly bus til lufthavnen. Indehaver af j ernbanekiosken gennem mere 
end 50 år var Karl H Olsen. Jørgen Wichmann - hans yngste søn har - i samspil med broderen 
Palle - skrevet denne artikel. Palle Wichmann kendes også for sin bog »Hundrede Aar på en 
Klippeø«, som blev udgivet fra faderens forlag i 1948 . 

..J Afjorgen Wichmann 

Jernbanekiosken var i mange år et led 
i er levende miljø omkring havnen med 
dens vrimmel af småskibe og de gam
le 66-både, de smalsporede jernbane
tog, de grålige busser og senere også 
lufthavnsbussen, da flyruren t il Kø
benhavn kom til. 

Områder om kring dampskibsekspe
di tionen - den gamle med rårnur, pak
hus og kreaturstalde - og Rønne H . 
jernbanestation, var i århundredets 
første halvdel et væsentligt trafikalt 
knudepunkt i byen, hvilket kan fore
komme besynderligt i dag i betragtning 
af områdets alt andet end centrale be
liggenhed i forhold til resten af byen. 

Uddrag af kort over Ronne (for 1945). Kiosken ligger ved m: 38. 
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Kiosken og dens ejer ca. 19 75. 

Forklaringen er naturligvis, at al of

fen dig trafik i disse årtier udgik herfra. 
Og de offentlige trafikmidler domine
rede perioden, hvor imod både privat
bilismen og private vognmandsfor
retninger var af m ere beskedent 
omfang. 

Den meste trafik t il tog, busser og 

ru tebåde foregik i disse år til fods eller 
på cykel - godstransport ofre ved hjælp 
af larmende, jernbeslåede crækvogne 
- og hoved trafikåren fra Store Torv var 
gennem den gam le snævre Nygade, 
ned ad Snellem ark-bakken gennem 
den heller ikke særligt brede Vester

gade til Rønne H og dampskibsekspe-



Vestergade før krigen med »det søde hjørne« til venstre og Hotel Vesterhus til højre. Den smalle gade fortsatte ved Grønnegade krydset ud i 
Snellemark og videre ved Storegade-krydset ud i Nygade, der løb op til Store Torv. BMs billedsamling. 

ditionen. D e tre gader Nygade, Snel

lemark og Vestergade blev ved 
saneringen efter bombardementet 7-8 
maj 1945 rettet ud og omdøbt til 
Snellemark. 

Trafikken af ankomne passagerer fra 

tog og rutebåde gik også i høj grad 
denne vej op i byen. Ikke underligt, at 
der virkelig kunne være liv af men
nesker, hestekøretøjer og enkelte biler 
på denne strækning, især om morgenen 
ved »damperens« ankomst, men også 
om aftenen, når Rønneboerne havde 
»fulgt ned« og behørigt vinket farvel 
efter de tre gange afgangs- klemt på 
skibsklokken. Om morgenen var det 
i øvrigt almindeligt, at damperen stolt 
meldte sin ankomst med et brøl i skor-
stenssirenen. 

En sommermorgen på havnen ved 
damperens ankomst omkring 6.30 -
7-tiden var noget af en folkeforlystel

se for morgenduelige Rønneboere, og 
dem var der altid mange af på havne
kajen . 

I 50' erne stod jeg der selv m ange 
gange - ofre med far - vi var jo nede 
og hente friske københavneraviser til 
Kiosken. Så hændte det, at far hvi-

Skibet Heimdal i 1930. 
Fra bogen »Hundrede Aar på en Klippeø« 

skede: »der kommer ........... «. En 

gang husker jeg, at det var landstings
mand Hermod Lannung, som der 
tilsyneladende stod stor respekt om
kring. 

I højsæsonen ankom de fleste dage 
mere end er ruteskib på dette t idspunkt 
- hvis fartplanen i øvrigt holdt. H undre
devis af turister baksede ned ad de 
klaprende trælandgange med kufferter, 

Sommer morgen paa Rønne Havn. 

BORNHOLM ER EFTERHA A NDEN blevet Fer ieøen i det helt 
store Format. Tusinder af glade Turister fra Danmark, N orge, Sver
rig, T ysklan d og endnu f l ere L ande lægger deres Ferie til vor skønne 
P let. De mange munt re Rejsende skaber en Stemning herov1·e, som 
aldrig fø1· opl evet. H er er en af .66cs til Randen lastede Ru tebaade 
ved at u dskibe sit Indhold under aarvaagen Opmærksom.hed f r a tal
rige Rønneboer e. Et dagligt Syn paa Rønne Havn en Sommer morgen, 
et festligt Skue! 
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Hammershus klar til afgang ca. 1947 Foto Erik Petersen. BMs billedsamling. 

overcøj , børn og måske hunde, alt sam
men under tavs og årvågen opmærk
somhed fra lokalbefolkningen. 

Ved skibenes anløb meldte frivi llige 
på kajen sig ofte til at hjælpe med at 
trække trælandgangen hen til lågen i 
rælingen og hejse landgangen op på 
plads, så de rejsende kunne komme i 
land.Turen i de små rutebåde kunne i 
blæst være ubehagelig og adskillige af 
de ankomne lagde ikke skjul på deres 
lettelse over igen at have fast grund 
under fødderne. 

Turisterne 
Rønneborgernes interesse for turister
nes an komst var forståelig. Der var 
noget at se på. Datidens turister var 
standsm æssigt påklædt, bl.a. med hat 
og slips. Det hændte, at den mandlige 
turist erstattede den bløde hat med en 
rejsekasket og de lange benklæder med 
plusfours og vicklers, men slipset lag
de man ikke, og jernbanefløjl og T
shirts var ikke opfundet. Damerne var 
kun sjældent i lange benklæder, men 
i kjole eller spadseredragt og næsten 
altid i upraktiske - om end ganske 
smarte - sko og silkestrømper. 

De var på vej til et ferieophold, som 
foregik på en anden måde og under 
andre former, end det de fleste i dag 
foretrækker. 

de bedre sommerpensionater førtes 
det, man i dag ville kalde et fashio
nabelt ferieliv, der bl.a. indebar, at i 
hvert fald flertallet af gæsterne som en 
selvfølge var behørigt påklædt til mål
tiderne og ikke mindst til dansant' en 
om aftenen, hvor der kunne være både 
musik af kendte københavnske danse
orkestre og artistoptræden. Og natur
ligvis højt belagt smørrebrød med øl 
og snaps. 

Der var altså vi rkelig noget for de 
morgenfriske Rønneboere at stå op til, 
hvis de da ikke lige havde er ærinde 
med at hente gæster hjem til morgen
kaffen. De fik et pust fra en verden, 
som nok for mange den gang føltes 
længere borte end i dag, hvor det er 
blevet almindeligt for alle at rejse. 

På øens bade- og strandhoteller og jernbanekiosken ca. 1925. 
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Rejsen til Bornholm sker med et af 
de store moderne 11 66" Skibe. 
Nyt stort Passagerskib indsættes 
atter i Ruten i Maj Maaned 1936. 

Kobenhavn-Rønne: daglig Kl. 23.15, 
samt i Sommersæsonen Søndage 
Kl. 8.40 og Kobenhavn-Malmo-Ystad-

Rønne: 3 Gange ugentlig. 

Det omtalte nye store passagerskib må være 
>1Hammershus«, der blev indsat på ruten i 
1936 Kilde: Bornholms Museum. 

Kiosken 

Og midt i dette pulserende trafikom
råde lå Jernbanekiosken med sit udsalg 
af postkort, aviser og ugeblade, tobak 
og chokolade og hvad en velassorteret 
kiosk i øvrigt skulle handle med på 
den tid. 

MIS Rotna afgang til dagtur kl. 11.30 den 
1. oktober 1956 BMs billedsamling. 



Ronne H. omkring 1930. Den oprindelige Jernbanekiosk skimtes i baggrunden til hojre. 
BMs billedsamling. 

Københavneraviserne var i 20' erne 
og begyndelsen af 30' erne lidt af et 
problem, for de var fra dagen før. 

Det var før flyruten og før fremryk
ket trykketid på bladene, som dengang 
ikke kunne nå aftenbåden til Born
holm. 

D e var derfor som regel et døgn for
sinkede, hvilket skuffede mange turi
ster, der glædede sig til deres Berlinger, 
Politiken eller Dagens Nyheder, og så 
opdagede, at eksemplaret havde de læst 
i København dagen før. 

Postkorc og andre turiscvarer var 
selvsagt kioskens vigtigste afsætning i 

sommersæsonen. Der var god tid for 
de ankomne turister at handle i, så der 
var trængsel omkring postkorthyl
derne. Ikke alle havde lige let ved ae 
bestemme sig og indgå en handel. Vo
res far var ikke den mest tålmodige 
handelsmand, specielt ikke overfor det 
stadigt stigende antal svenske turister, 
der - trods hans svenske afstamning -
irriterede ham med deres tendens til 
blot at ville »ose« uden at købe no
get. 

Trængslen blev jo heller ikke mindre 
af, at mange rejsende benyttede ven
tetiden til at stå i kø ved kioskens te-

Dieseltog netop ankommet til Rønne H. BMs billedsamling. 

lefonbox for at ringe hjem og berette 
om sejlturens fortrædeligheder og den 
befriende ankomst til øen. 

En anden årsag til trængslen i og 
omkring den lille kiosk var, at der også 
var mulighed for bagageopbevaring for 
de turister, der ønskede et længerevarigt 
ophold i Rønne. I 40' erne kom også 
de Ayrejsende til med deres bagage, der 
blev indleveret eller hentet af de rej
sende selv eller »dragerne« fra hotel
lerne. 

Jernbanen 
Først midt i trediverne, da De Born
holmske Jernbaner (DBJ) anskaffede 
dieselelektriske tog, indsattes i som
merperioden et ekstra tidligere afgå
ende tog hver dag cil Sandvig og om 
søndagen også til Nexø og Gudhjem. 
Samtidig blev transporttiden kortere. 
Den havde tidligere med dampdriften 

Damptog på Rønne H. 
BMs billedsamling. 
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KarLH. Olsen 1974. 

været et par timer såvel til Nexø som 
til Gudhjem og ca. 1 Y2 time til Sand
vig, og så kunne der endda være for
sinkelser. 

En ganske lang rejsetid sammenlig
net med i dag, men rytmen i tilværel
sen var en anden. O g da jernbanerne 
befordrede ikke blot passagerer men 
også gods, der skulle lastes og losses på 
stationerne, m årte rejsetiden blive 
lang. 

En anden årsag ril den lange pro

gran1lagre tidsforskel mellem damper
ankomst og togafgang, var også det 
helt relevante hensyn til forsinkelser af 

skibene, som dengang var endnu mere 

afhængige af vind- og strømforhold 
end nutidens store færger. 

Der var altså god rid, før togene gik 

og ventetiden kunne passende benyt
tes til indkøb eller til en kop kaffe. 
Jernbanerestauranten ved siden af Jern
banekiosken havde god søgning, og 
der var liv og travlhed og et fornøjelige 
folkeskue indtil morgenens og formid
dagens rog var futtet af med deres ind
hold af glade turister. 

Senere på dagen begyndte strømmen 
at vende og turister på vej hjem domi
nerede havnebilledet, der summede af 
aktivitet lige indtil den sidste »damper« 
var sej ler. 

KIOSKEJEREN 
Jernbanekioskens ejer var I mere end 
50 år vores far, Karl H. Olsen, der døde 
i november 1982 korr efter sin 80 års 
fødselsdag. 

Han overtog Jernbanekiosken den 
15. august 1924, 22 år gammel. Han 
var udlærr boghandlermedhjælper hos 
boghandler Svend Kolding i Score Tor
vegade. Svend Kolding havde gerne set 
ham foresætte hos sig, men efter nog
le år som m edhjælper brød far af, 
brugte et år på ar rage handelsskoleek
samen i Rønne (hvor han forresten 

m ødte vores mor Gete Wichmann, 
datter af bagermester Thorvald Wich

mann i Scoregade) og købte Jernbane-

kiosken over for Rønne H . Jernbane
stanon. 

D en havde på der tidspunkt eksiste
ret som kiosk siden 1917. Far købte 
kiosken af havnearbejder Karl Ipsen, 
der boede på Kapelvej. Købesummen 

var kr. 15 .000 for lokaler og varelager. 
Kiosken blev et år senere af vurderings
råder ansat til en værdi af kr. 13.500. 

Kr. 15.000 må i 1924 have været 
mange penge for en ung mand på 22, 
som ingen andre aktiver havde end 
gåpåmod, fantasi og den rigtige ud
dannelse t il jobber. 

Og så havde far alle dage et godt og 
fornuftigt forhold til sin bank og om
vendt den til ham. Han lagde aldrig 
skjul på, at han anså det for at være 
ham , der gjorde banken en tjeneste 

ved at låne dens penge, og så længe 
han svarede sine forpligtelser, havde 
han intet at sige rak for, er synspunkt 
enhver fornuftig bankmand forment
lig vil støtte. 

Men selvfølgelig bandt han sig hårdt, 
også fordi han samtidig giftede sig og 
byggede privatbolig Snellemark 4. H an 
sled i dec. Kommunen gav tilladelse ti l 
kiosksalg fra tidlig morgen til sen aften. 
Og han passede sin kiosk fra det første 
skib kom, til det sidste var gået. 

Personalet 
H an var selvfølgelig nødt til at have 

jernbanevej med Ronne H. og Vejvæsenet th., Dampskibsekspeditionen med tårnet i baggru11den ogjernba11erestaurante11, kiosken og 
Tttristforeningens bJig;ning tv. BMs billedsamling. 
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Gulla Sjøgren, Bodil ? og en kunde, ULia 
lvlette Jensen foran kioskens "turistbu
reau" ULia Mette (ntt Pedersen) kom ofte 
i kiosken, hun var datter af restaurator 
Jensen, jernbanerestauranten 

hjælp. I starten blev søstrene, Gerda 
og Edith »indforskrevet« men også fast 
medhjælp kom til. Vi husker frk. Hjort, 
der var ansat i mange år og senere kom 
skræddermester Sjøgrens døtre Senta, 
Yelva og Gulla til. Yelva (nu N ielsen) 

fortæller om en rar arbejdsgiver, og en 
travl arbejdsplads, hvor man startede 
tidlige og ligeledes havde vagter om 
aftenen. 

Man havde også ansat en »ærnedreng« 
nogle timer hver dag. Han bragte bl.a. 
papir- og tobaksvarer same ugeblade 

Yelva Sjøgren foran Titborgreklamen, der i 
mange år prJ1dede kioskens gavl 

Kye Modeller I Kod1ll111øarater Ira 8 Kr. 
So mm lJdatllUas. lnsea Købotnag. 

J e r n b a n e k i o • k e a. 4375 

ud til kunderne. D engang var det en 
helt naturlig service. 

Efterhånden som vi børn blev store 
nok til det, fik vi også mulighed for at 
tjene lidt lommepenge som afløsere i 
kiosken. 

Omsætning 
Omsætningen steg pænt. I slutningen 
af tyverne var den berydeligt højere 
end den før omtalte købspris for kio-

cr~ORMHOLM 
1936 

Turistforeren blev senere også udgivet i en 
svensk, en tysk og en engelsk udgave. 

sken. Det hele kunne hænge sammen, 
fordi en stor del af det omsatte bestod 
af papirvarer som postkort, julekort, 
festtelegrammer, kunstmapper m.v" 
som han selv iværksatte produktionen 
af, og som han også solgte gennem 

andre bog- og papirhandlere ude på 
øen. 

Blandt de største af disse kan nævnes 
Colbergs same Frits Sørensens bog
handler i Rønne, Nexø Boghandel samt 

Punks også i Nexø, Tindborgs i Aakir
keby og Viggo Rønnes i G udhjem. 

Der var den del af forretningen, som 
interesserede ham m est, og som gen
nem åren e blev den bærende del af 
Jernbanekiosken. Fra 1934 udgav han 
hvert år den velkendte turistfører »Paa 
Bornholm«, der med sine kort, oplys
ninger og turforslag i en meget lang 
årrække var næsten hver eneste born
hoLnerturists gode ven. 

D en indeholdt bl.a. der store born
holmskort, som han havde faet lokal
historikeren, arkitekt K. Thorsen til at 

udarbejde. 
Postkortproduktionen steg fra år til 

år og motivudvalget blev meget omfat
tende. I starten sorc/hvide med en
kelte håndkolorerede for senere ar 
overgå cil farvefotograferede kort. I 
1974 var engros handelen med post
kort oppe på ca. 200.000 sek. 

Gennem åren e etablerede han også 
et samarbejde med en rækk e born
h olmske kunstnere, som i perioder 
udstillede deres værker i hans lokaler. 
Ernst Køie, Mogens Ege, Emil West
mann, Axel Hansen, Brandt Pardo og 

1-ulekorl. 
K. Asisoff: Pennetegninger 

»Bornholm i Sne«. 

6 Stk. 0,75. Dobb. Kort m. Kuver

ter, 6 Stk. 1,75. 

Faas over hele Øen. 

Karl H. Olsens Boghandel, 
Jernbanekiosken, Telefon 390. 

senere også Henning Køie og kerami
keren Nis Stougård udstillede og solg
te hos ham . N ogle af dem lagde mo
tiver cil hans kortproduktion og ikke 
mindst telegrammerne, som dengang 

var meget anvende ved festlige lej lig
heder. 
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T uristrnand og sælger 

Far havde dengang ingen bil, m en et 
par gange om året engagered e han 
vognmand Bergman til at køre sig 
rundt til kollegerne ude på øen for at 
sælge sine postkort og rejseførere. Så 
fyldte de bagagerummet med vareprø
ver og allerede ordrede salg. 

Indtil 2. verdenskrig havde han i 
flere år et aktivt samarbejde omkring 
både de danske og de svenske statsba
ners arrangementer af ferierejser til 
Bornholm. Nu og da påtog han sig 
også at lede disse ture. I en snes år 
husede han Bornholms Turistforenings 
lokaler, og da Dansk Folkeferie blev 

.· RØN~ E J-ERNBANEKIOSK ·1 
KA R L H. O LSE N 

BØGER· PA P IR·CIGARER 
~ __ _ , 

oprettet i 1938, blev han dets leder og 
bureauindehaver på Bornholm. Han 

var i det hele taget meget optaget af 
turisterhvervet. Således sad han i flere 
år i Røn ne Turistforenings bestyrelse, 
som da også gjorde ham til æresmed 
lem. 

I 1936 blev den oprindelige kiosk
bygning, som var blevet udvidet med 
et turistbureau, revet ned og erstatte t 

af en ny og tidsvarende bygning, der 
dog fortsat bevarede præg af en pavil
lon, men med en klar deling mellem 
en boghandlerafdeling og et turistbu
reau. 

Jernbanekiosken blev skånet for de 
helt store bombeskader i 1945 i mod
sætning til privatboligen i Snellemark, 
der blev jævnet med jorden. 

Det Danske Luftfartsselskab 
DDL/SAS 

I en årrække fra begyndelsen af fyr

rerne var Jernbanekiosken også bille
tudstedende hovedagentur for DDL/ 
SAS på Bornholm og lufthavnsbussen 
udgik fra kiosken. 

Det var i mange år vognmand Han
nibal Jensen, der stod for den transport. 
Denne rare og trivelige mand, der al tid 

var i godt humør og godt kunne bru-
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FLybussen - med anhænger - til Lufthavnen 
BMs billedsamling. 

ge en hånd til bagagen. Så hændte det, 
at man som ung knægt kunne ra en 
tur med ud i lufthavnen og være med 
til ar omlade fra bus til fly. 

Yelva Nielsen fortæller hvorledes 
man i starten kunne booke 16 pladser 
i en Fokker maskine og senere 32 i en 

Junker 52. 
Under besættelsen forlangte tysker

ne fortr insret til 2 pladser indtil 48 
timer før og 1 plads 24 timer før af
gang. Når tyskerne så en gang imellem 

kom for sent og alligevel krævede deres 
pladser kunne kioskejeren godt vredt 
hæve stemmen og skælde ud på tysk 
så det kunne høres. 

Placeringen af flykontoret i kiosken 
var naturlig, så længe jernbanerne 
kørte. Da de ophørte, var det ligeså 
naturligt at flytte SAS kontoret til en 

mere central plads på Store Torv, og 
far ønskede ikke at flytte med. 

Jubilæet 
I 197 4 fejrede vores far 50 års jubi
læum som selvstændig forretningsin
dehaver, og et par år senere tog han 
skridt ti l at afhænde kiosken. Han 
havde i flere år udstillet og solgt kera
m ik fra bl.a. Michael Andersen og søn 
og de tog nu helt over og benyttede 
bygningen til udstilling af deres velre

nommerede keramik og stentøj . 
En gros forretningen med postkort, 

rejseføreren »Paa Bornholm« samt 
Thorsen-kortene blev overtaget af Col
bergs Boghandel. 

Nedrivningen 

Der gik dog kun et par år, inden byg
ningen blev nedrevet som en del af den 

store vejomlægning for ar gøre plads 
til den nye omfartsvej. 

50 års jubilæum 

8ol:'handler Karl IL 018en, hjemmet i Snellemark. Fra e.it direktør 1'llchrwl Anders< 
lernbaneklosku, markerede I veDlltro aes forrest BoctumdJer far,ehandler , .. Lind, dlrekt 
dag sit 60 årti jubilæum som Mogens Andenien Olf fru Edle Valdemar Pedersen, Bornholo 
seh·stændlg næringsdrivende t Andersen, Oolbergs Boghandel, Tidende, og ~tadsin1renior li 
Benne med en reception t turillt.cltef John Sangild. Bag- bert Sørensen. 

Bornholms Tidende den 15. august 1974 



Nedrivningen omfattede udover 

Jernbanekiosken også hele den vestlige 
side af H avnegade med Jernbanere
stauranten, Ole Holms vognmandsfor

retning og bilforhandling, Sømands
hjemmet og skibsmægler Skovgaards 
ejendom. Der eneste, der blev sparet 
var den gamle havnesmedie, som stadig 
pryder havneom råder. 

Hotel Vesterhus på hjørnet af H av
negade og Snellemark eksisterer sta

dig. 

Afslutning 
Meget af denne omtale af Jernbane
kiosken har handler om trafik og tu
risme, og der er ikke så mærkeligt, for 
Jernbanekioskens tilværelse beroede i 
høj grad på disse to fakcorer. Kiosken 
skød op og trivedes i et miljø skabt af 
skibstrafik og bus- og jernbanedrift. 
Med privacbilism ens indtog og den 
rivende udvikling af rejselivet ændredes 
trafik- og turistmønsteret også i Røn
ne og på hele Bornholm. 

Havnegade for nedrivningerne. jernbanerestauranten th og Vester/ms tv. 

BMs billedsamling. 

Det blev en anden slags turister, der 

~er skal 

kom. De score færger spyer nu flere 
gange om dagen turister ud, som - for 
hovedpartens vedkommende - uden 

slips - selv kører i deres egne biler og 
ikke har brug for jernbaner. 

• være veJ 
Sidst i oktober begynder kommunen på de 
omfattende ændringer på havnen 

Bornholms Tidende 10. oktober 1977 

Man kan godt sige, at kiosken i bog
stavelig forstand blev offer for den nye 

tid, for da de mange privatbiler kræ
vede en bredere vejføring til færgerne 
lå den lille bygning i vejen. Ingen 
havde længere brug for den , for man 
skulle ikke længere vente på, at togene 
førte dem videre ud på øen. Der ordner 
bilisterne selv meget hurtigere, og kio
sken måtte forsvinde. 

Men da havde den også haft sin 
tid. 

KJ LOER: 

jarni Akesson_f_ilholm, .OeH vide skibe, 

Forlaget Nautilus 

Jesper Reinfeldt, DBJ Nr l ,JMJKs fo rlag 

TAKTIL: 

Bornholms Museum har gjort en stor indsats 

i forbindelse med vores research til artiklen. 

Man har i særlig grad værer behjælpelige med 
ar finde billedmateriale i museets impone

rende billedarkiv, ligesom man har funder 

frem ril n ulevende personer, der har bidrager 
med egne oplevelser, avisudklip samt 

billedmateriale. 

Vi skylder stor rak til Ann Vibeke Knudsen, 
samt ikke mindst Niels Christian Pihl og 

Jens Buus Jensen fra billedarkivet. 
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Historien fra Janus Bendtsen 
om hans familie på Rosenvænge, Bedegadevej 

Del2 

Klemensker Sogns Lokalhistorie blev i 2006 kontaktet af Niels K Bendtsen fra Silkeborg, 
som sendte arkivet papirer med en historie, som en onkel til Niels havde nedskrevet. Onklen 
var Janus Bendtsen, som i sin tid skrev historien om sine forældre og alle sine søskende. 
I ful på Bornholm 2009 fortælles om forældrene og de ældste børn Signe, Hans, Jørgen og Jens. 
I år fortsættes historien med foifatteren selv Janus, Peter, Anine, Karoline og Martin. 
Historien blev skrevet i ca. 1935. 
Af Hans Aage feppsen 

Janus Qanus Andreas Bendtsen, 
født den 20. februar 1867, 
hjemmedøbt 21. februar, 
døbt i kirken 6. marts 1867) 
Efter Jens, blev jeg fødr, og døbr ril 
navner Janus (mere senere). 

Peter (Peter Andreas, 
født den 22. maj 1869, døbt i 
Klemensker kirke den 14. juni) 
Efter mig kom igen en søn, med nav
ner Perer, som efrer sin skole og kon
firmarions tid kom til Allinge i en 
købmandslære, og straks derefter et 
par ture til søs imellem København og 
Bornholm, kun for at kunne flt en 
søfartsbog, for at opnå ar kunne kom
me til at aftjene sin værnepligt til søs. 
Peter var en meget livlig dreng, noget 
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rask af sig, havde mange venner, men 
nok ikke alle af de gode. Efter ar have 
aftjent sin værnepligt til søs, kom han 
atter hjem, tog plads som kommis i 
Rønne, men et års tid efter besluttede 
han sig til at rejse til Amerika, og kom 
til staten Illinois, hvor han til at be
gynde med måtte arbejde på en jern
bane linie, men havde sir logi og kosr 
på er h orel. Efter e t års arbejde her, 
kom han længere ind i lander, også her 
arbejdede han på en jernbane, med 
ophold i byen Walnur Grove, i staten 
Minnesota, hvor han også kom ril at 
bo på et hotel. Hotellet ejedes af en 
enke af norsk oprindelse. Her på det
re hotel srandsede Perer med sir grove 
arbejde, som endte med at Peter blev 
hotelvært, idet han blev gift med en
ken, som sikJ<ert nok var ham en kær 
og god husrru, som ifølge hans breve, 
hvori han udtrykte sin glæde for os 
herhjemme. De levede sammen i kær
lighed, jeg har en god kone, lød det 
altid fra ham. Men efter nogle års for
løb, en lørdag, hun skulle gå i byen for 
at gøre indkøb, så pludselig fik hun et 
ildebefindende, satte sig på apotekerens 
trappeindgang og var i det samme død. 
Er hjerteslag gjorde ende på hendes liv. 
Derre var er storr, og meger vemodige 
rab for Perer. I deres ægteskab var ingen 
børn, men i hendes første ægreskab var 
en søn, som endnu ikke var konfirme
rer. Perer forrsarte sin horelvirksomhed, 

men efter amerikansk lov må ingen 
kvindelig hjælp være ri! medhjælp på 
horeiler, og Peter mårre alrså for der 
meste hjælpe sig selv. Derre var for ham 
en kedelig og meget besværlig rid, selv 
ar holde huser renr og han havde man
ge logerende ar rede senge og holde 
værelser i orden for. Iblande disse lo
gerende var der nogle danske og når 

Peter Andreas Bendtsen, billedet er.fra Illinois 
og sendt hjem tit Janus den 20. oktober 
1900. 



folk af danske kom til byen, så var det 
hos Peter de tog ind. Det skete også at 
der kom bornholmere og de var særlig 
glade for hverandre, men som sagt var 
Peter ked af det at gå alene, han var 
ofre så træt af det meget arbejde, skri
ver han, og døjede med at overkomme 
det, men så en skøn dag skriver han 
hjem til os at nu er han bleven gift 
igen, denne gang med en amerikaner
inde. Dette ægteskab varede imidlertid 
ikke længe, de kunne ikke harmonere 
sammen og det endte med en skils
misse, der næsten havde til følge, efter 
hvad han oplyste, at han blev en fa ttig 
mand. Nu var det lig med før, at Peter 
gik alene i nogen tid, men giftede sig 
atter for tredje gang med en indfødt 
amerikansk kvinde. Dette ægteskab 
var endnu mindre held igt, thi en skøn 
morgen efter deres bryllup var fuglen 
fløjet, medtagende alle hans sølvsager 
og h ans service og dækketøj, og han 
hørte ikke mere til hende. N u var han 
altså alene igen, men fattigere end før, 
det er alt hvad jeg kan holde til, skrev 
han engang herhjem, men så vidt jeg 
ved, beboer Peter det samme hotel. 
Han er nu snart en gammel mand, der 

, . '. 

' - ___, .:... 

Portrætfoto af Anine. 

siden han blev enkemand efter sin før
ste hustru, sikkert ikke har haft det så 
glædeligt, modgang og skuffelser har, 
efter hvad man kan se gennem hans 
breve, fulgt ham siden, og efter ver
denskrigens ophør indtrådte der i 

Casa Blanca ca. 1914 personerne er fra venstre Anna, Anker; Anine og Margrethe. 

Amerika en krise over hele landet med 
arbejdsløshed og pengeknaphed, som 
lammede befolkningen i den grad, at 
Peter skrev herhjem, om at han tænk
te på at sælge hotellet, for så at komme 
hjem til gamlelandet. Dette lykkedes 
ham ikke, og efter den sidste medde
lelse fra ham i 1935, boede han endnu 
på samme sted, så tanken for ham om 
at komme hjem til Danmark, nu efter 
nogle fyrretyve års ophold i det frem
mede kun kan være ringe. 

Anine (Anine Kirstina, 
født den 16. marts 1871, 
døbt i Klemensker kirke 21. maj) 
Efter Peter kom en søster, Anine, der 
efter sin konfirmation kom til Hasle 
for at lære dameskrædder syning, efter 
udstået lære kom hun atter hjem, hun 
var sine forældre en god datter, flink 
til sit arbejde, altid ligevægtig, selv om 
fader, der var en alvorlig mand til sine 
cider, kunne synes at Anine ikke altid 
var efter hans hoved, og hun derfor 
blev irettesat af ham, h un hørte efter, 
men lo af det hele, så at fader ikke 
altid fik noget ud af det. Dog var Ani
ne altid lydig og glad , hun var sin mo-
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ders bedste daner, der på beredvillig 
måde hjalp til i hjemmet. Men det gik 
Anine, som det går de fleste fugle, at 
reden blev for trang, hun var nu vok
sen og ville ud i verden for at prøve 
vingerne, og en skøn dag fløj hun ud 
af hjemmet, over til Skarpeskade i Kle
mensker, til en Ipsen Uens Peter Ipsen) 
der drev landhandel, ( Casa Blanca) for 
at være hans husholderske. 

Denne lpsen, der oprindelig havde 
været sø kaptajn, og faret det meste af 
verden om, idet han førte i sin tid et 
af Englands største dampskibe, og der
efter en af Nordamerikas største dam
pere. Dette skib sej lede mest for Syd
amerika. Kaptajn Ipsen, der var født 
bornholmer kom omsider hjem og 
købte denne landhandel, der bestod 
af kolonial, men som speciale og den 
mest indbringende forretning var ind
køb af æg. Disse æg blev almindeligt 
indkøbt i forårsmånederne da de var 
billigst i pris. Ipsen havde nemlig i 
England og Amerika set og lært hvor
dan æg skulle preserveres for at holde 
sig friske i længere tid. Alle disse æg 
købte han hos en del små handeler og 
betalte dem gerne med indtil 3 øre 
mere end prisen var, og hentede selv 
æggene fra indkøbs stederne. Ipsen 

/c}jfj1in,/Jcu IU'.d l/J~l PitOTOGRAPllCRS 
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Portrætfoto fra Liverpool af Kaptajn jens 
Peter Ipsen. 

havde ladet bygge indtil 4 stk. firkan
tede, 4 til 5 alen dybe, såkaldte ægge 
kuler. I disse kuler, der var murede af 
brændt sten hvortil d er var medgået 
mange tusinder af sten, og som var 
ganske vandtætte, idet de skulle holde 
på alt det vand, d er var plads til. I 
dette vand hvortil var tilsat kalk og 

andre kemikalier, nedsænkedes nu æg
gene, efter at de havde gennemgået et 
syn ved hjælp aflys, for at få alle dår
lige æg frasorteret, d em solgte h an 
straks til bagerne, da de ikke kunne 
holde til at gemmes, men til brug straks 
var de gode nok. I hver af disse kuler, 
der repræsenterede en sum i penge, var 
der en værdi af mellem 2 a 3 tusinde 
kroner, altså mange tusinde æg, og når 
kulerne var fyldt med æg, da stand
sede han sit opkøb for det år, for så ar 
få det mest mulige i pris hjem for dem 
han nu havde liggende. Disse æg solg
te han direkte til England, hvor han 
havde sine forb indelser, de blev gerne 
solgt om efteråret, til levering i måne
derne december, januar, februar, til en 
forud fastsat pris, og når så tiden kom 
til levering, da var der endnu mere 
travlt ved oplægningen, end der var 
ved nedlægningen. De skulle atter ly
ses og pakkes i kasser for derefter at 
transporteres til dampskibsbroen i 
Rønne, så med skib til København, for 
at afgå derfra direkte til England. De 
frasorterede æg der nu kom frem var 
dårl ige, og gik til spilde. Det var et 
kolossalt arbejde, og om vinteren et 
meget besværligt arbejde især når det 
var frostvejr, æggene måtte ikke fryse, 

Bi/Ledet er fi-a 1914 af HeLmerhus, ca. 20 år for Anker overtog, dog kun for en kort bemærkning. 
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P Dam og Karoline foran deres forretning »Rønne Galanteri og legetojs-basar« 

og de skulle være tørre før de blev pak
kede. Arbejdet skulle udføres, og det 
blev udført. Ipsen var i alder betydeligt 
ældre end Anine, og dertil en svagelig 
mand, der i en tidlig alder var bleven 

ramt af apopleksi i den højre side af 
legemet, hvilket forvoldte at han var 
bleven halt i gangen, og skæv, ja end
og næsen var skæv. Dette generede ham 
meget, og af den grund var han ikke 
nogen mand der kunne arbejde, men 
sidde på en vogn og køre, det kunne 
han. Når han først fik læsset vognen 
det der skulle, men derimod så han at 
Anine, hans husholderske, tog fat på 
alt hans arbejde med lyst og energr,var 
en pige der just passede ham, han øn
skede og begærede hende til sin hustru, 

og fik sit ønske opfyldt. Ipsen, der af 
naturen i sig selv var en stolt mand, og 
det blev ikke mindre nu da han havde 
taet sig en ung og rask hustru. Fuglen 
som fløj hjemmefra, fandt altså her sin 

fremtidige rede, som også i høj grad 
var tiltalende, et pænt hjem havde han, 
og dertil en lille god butikshandel, men 
dette med æggende var dog den mest 
indbringende, og som blev fortsat ind

til nogle år før hans død. lpsen var 

bleven ældre og kunne ikke tåle eller 
magre at køre mere, hvilket hans hustru 
også var glad for, thi nu kunne han 

godt fo runde sig selv og sin hustru den 
hvile de trængte til, og nu havde de i 
økonomisk henseende ikke andet be
hov. Dog var Ipsen endnu så rask at 
han, som straks efter sit bryllup også 
havde anlagt et biavl, og havde op til 
25 stader bier, som om sorruneren var 
hans arbejde at sysle med. Også her 

havde han en god medhjælp i sin hu
stru, der fra sin barndom var godt inde 
i arbejdet på det område. De sidste år 
måne Ipsen for det meste holde sig til 
sengen. Et lille anfald af apopleksi var 

nok årsagen hertil, og hans hustru 
havde nu det hele at passe. I deres æg
teskab havde de 3 børn, en søn og to 
døtre. Ipsen havde dog den glæde at 
leve indtil de var konfirmerede, men 

et par år derefter fik Ipsen et nyt anfald 
af apopleksi og døde, næsten 70 år 
gammel. Ægteskabet varede cirka 18 
til 19 år. N u var enken med sine børn 
tilbage. Sønnen er den yngste, er gift 

og har sit hjem i H asle. Medens hendes 
døtre stadig er hjemme hos deres mo
der. Enken, der nu er 65 år gammel, 

passer selv sine bier og har det største 
antal bi familier i Klemensker. Han
delen i butikken er ikke nu så stor 
mere, som den var før brugsforenin
gerne blev oprettede, men fløden blev 
skummet medens det var tid, og i øko
nomisk henseende haver enken og 
hendes døtre det godt. 

Sønnen, (Anker K Ipsen) der da han 
blev gift, påbegyndte en købmands
handel på Helmerhus, denne ejendom 
købte hans moder til ham og indskød 
tillige en kapital i forretningen. D enne 
forretning havde før han fik den en 
stor kundekreds, men den nye ejer, der 
var ung, forstod ikke rigtigt at passe 
forretningen, hvilket vel også hustruen, 
som var en ung pige fra København 
nok også en andel i, og det endte med 
at han gik falli t. Hans moder der hav
de hjulpet med nogle tusinde kroner, 

indså nu at hun havde været for god
troende over for sin søn, hun troede 
ham nemlig bedre til at begynde med. 
Hun besluttede nu at de unge skulle 
lære hvor midlerne kommer fra, så nu 

måtte han begynde på det grovere ar
bejde. H an lejede en ejendom i Hasle, 
og har nu stadigt arbejde på H asle 
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Karoline og sonnen Villiam foran forretningen på hjornet af St. Torvegade og Rosengade. 

Klinkerfabrik, og ernærer sig, sin hu
stru og sine børn med det. Desuden 
har hans moder anskaffet en motorbåd, 
som han når han har lyst, kan tage ud 
på søen og fiske, og som kan give ham 
en lille indtægt. Også han er begyndt 
at d rive biavl og har i øjeblikket 12 a 
14 stader, hvilket jeg ikke tror på vil 
kunne lykkes for ham, da oplandet på 
den ene side er sandflugt og på den 
anden side hav, kun et smalt stykke 
agerjord er tilgængeligt for bierne, 
hvortil jeg tror han ikke har den for
nødne erfaring. 

(Døtrene Anna og Margrethe overtog 
forretningen Casa Blanca i 1947 efter 
deres moder, og fortsatte indtil den luk
kede mange år efter.) Casa Blanca bety
der det hvide hus, men huset har altid 
været rod malet. 

Karoline (Karoline Anania født den 
27. april 1876, døbt i Klemensker 
kirke 4. juni) 
(Her har Janus husket fo rkert, den næste 
i rækken er Martin, født 1873, men vi 
følger Janus papirer) 
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Efter Anine kom igen en søster Ka
roline, der ved sin konfirmation, kom 
til Allinge i en Købmandsforretning 
for der at uddannes som ekspeditrice 
og efter udstået lære, kom til Rønne 
til en købmand Thorsen, hvor hun var 
i nogen tid. Karoline var en pige med 
intelligens og med lyst for handelen, 
regnede og skrev godt og flink i ven
dingen, brød sig ikke om noget af det 
grovere arbejde, men helst det finere. 
Handelen var det der samlede sig om 
hendes interesse. 

Her i denne forretning lærte hun en 
Dam at kende, der havde sin gerning 
med at køre bayersk øl fra depotet, ud 
til hoteller og restauranter og køb
mænd, som sådan kom Dam dagligt i 
butikken hvilket endte med at Karo
line og Dam blev forlovede og gift. 
Dam købte en ejendom tæt ved siden 
af hotel Phønix (senere Dannebrog, 
derefter Borgen, nu ombygget til boliger) 
hvor de boede nogle år, Dam havde 
stadig sin gerning med at køre øl og 
denne forretning for ham gav dem også 
deres udkomme. Men handelen sav
nede Karoline, hun fik sin mand til at 

opgive kørslen med øl og startede en 
forretning i store Torvegade i lejet lo
kale med beboelse samme sted. Deres 
første ejendom blev solgt. Forretningen 
var Galanteri, Dam der ikke kendte til 
handel lod sin hustru om det hele ved 
indkøb og salg, hvilket viste sig at gå 
godt. Forretningen, der den gang var 
den første i den branche, blev stadig 
udvider og er den dag i dag, den stør
ste af den slags varer. Dam, hendes 
mand, havde i årenes løb sat sig godt 
ind i gerningen og hjælper nu med til 
at betjene kunderne, og 4 gange om 
året, rejser Dam pr. bane eller bil til 
samtlige øens brugsforeninger, idet han 
for en stor del forsyner disse med for
skellige varer af galanteri branchen. I 
deres ægteskab har de 3 børn, 1 søn 
og 2 døtre, som for længst er konfir
merede. Sønnen, W illiam Dam, er den 
ældste, er gift og for længst udlært 
boghandler og overtog for et par år 
siden boghandler Sørensens gamle og 
indarbejdede forrecning på Score Torv 
i Rønne, hans 2 søstre er ude på ho
spitalet for at uddannes til sygeplejer
sker. I økonomisk henseende har Dams 



det godt, også d e begynder at blive 
gam le. 

Martin {Martin Christian Robert, 
født den 7 . september 1873, døbt i 
Klemensker kirke 5. oktober) 
M in yngste broder Martin, var vel den 
af m ine søskende der var den stærkeste, 
var godt udviklet havde en god helbred, 
altid munter og glad, vi søskende 
kaldte ham altid for Humlen, efter sin 
konfirmation erklærede han at han 
ville være landmand, han ville tjene 
penge og ikke spilde riden med ar lære 
nogen anden gerning, der ikke gav 
noget af sig de førs te år, og som sådan 
kom han til ar begynde med op til sin 
onkel Dahlby på Store Krashavegård 
som dreng, her var han i 1 Y2 år, løn og 
ophold var efter den rids forhold gode 
nok, men Sandemand H ansen, Bak
kegaard, der havde lært ham ar kende 
som den raske og pligtige tjener han 
var, fik ham overtalt til at rage tjeneste 
hos sig imod en betydelig højere løn, 
her h os Hansen var han i 2 år, en god 
plads var der og skønt lønnen var høj, 
synes Martin, der ville tjene penge, 
den ikke var høj nok. I 1890erne var 
her mange unge mennesker der ud
vandrede til Nord Amerika, for der at 
søge bedre stilling. Lønningerne lå en 
del højere derovre end her, hvilket var 
en stor grund til så mange udvandrere. 
Martin der ville tjene penge, beslut
tede sig også til ar rejse skønt han 
endn u knapt var 13 år, rejste han og 
kom ril staten Minnesota, fik plads hos 
en farmer, tjente penge og samlede sig 
en lille sum. Efter nogle års ophold i 
Amerika, besluttede han sig til at prø
ve lykken i Canada. I 1916 rejste han 
nu til Canada og kom til en egn der 
hedder Gray, hvor han forpagtede en 
ejendom med jordtilliggende på 320 
acers land i 12 år, her arbejdede han 
nu på egen regning, anskaffede sig be
sætning og redskaber med maskiner, 
havde sig en bil og telefon, elektrisk 
lys og alt gik rigtig godt for ham. Mar
tin tjente sikkert penge som han sagde, 
han var stedse ungkarl og ved godt 
humør. Den 22. september 1928, som 
var en lørdag, han var i gang med at 
tærske hvede og transporterede selv 

hvede til købmanden på 
et køretøj med heste, 
ti l byen Regina. H er 
var han så uheldig 
idet han kørte op ad 
rampen til elevato
ren. H estene gav et 
ryk og han faldt 
fo rover ned bag 
hestene, vognen 
med det tunge 
læs gik over ham 
med forhjulene 
og knækkede 
ryggen på 
ham , han 
døde nogle 
minutte r 
efter, han 
kom til at 
hvile på 
kirkegår
den 
Regina. D en 
eneste slægtning der var kendt 
derover var hans broder Peter Bendt
sen, Valnut Grove, Minnesota (som 
foran omtalt) . H an blev telegrafisk 
m eddelt sin broders død, og rejste 
straks til Gray i Canada for at ordne 
begravelsen, og varetage boet, dette 
overgav han til en skifteret i Regina ti l 
opgørelse. Peter overværede begravel
sen og før han rejste tilbage igen til 
Amerika lod han sætte en mindesten 
på graven, skifteretten arbejdede nu 
med sagen, lod afholde aktion over 
boet og besætningen , maskiner og 
hvede, og havde i det hele taget et stort 
arbejde med det. Med skrivelser her
hjem til Danmark til hans 7 søskende 
for at fa fuldmagt til at ordne derhele, 
men i maj 1929 var der hele færdigt 
og vi herhjemme fik tilsendt er specifikt 
regnskab til godkendelse som vi al le 
selvfølgelig gjorde, skønt det var poster 
som vi syntes efter vores begreber var 
ret store, således begravelses omkost
ninger 304 dollar og i salær for admi
nistration 3051 dollar men trods alt 
kom her dog her ri! lander en rigtig 
pæn sum penge til os søskende, fra 
ham der rejste ud fra sir barndomshjem 
og sir fæd reland for ae tjene mange 
penge. Martin blev kun 55 år gammel 

Papiret Janus modtog 
over Martin Benson's dodsbo. 

og oplevede ikke ar nyde godt af 
dem. 

NB. Som anført foran rejste Martin 
1916 til Canada, men 4 år før i Min
nesora, kom han slemt til fortræd, da 
han en dag var i arbejde med at ilægge 
sæd i en tærskemaskine fik den højre 
hånd i cylinderen og helt afslået, han 
kom straks ind på hospitalet, under 
lægebehandling og fik den erstattet 
med en arbejdshånd der kostede 375 
dollar som hans forsikring kostede fo r 
ham, desuden nogle dagpenge. Efter 
hans udskrivning, kunne Martin atter 
tage fac på arbejdet, idet denne hånd 
der var indrettet med læder, kunne 
gribe om det stykke redskab han skul
le bruge, han skrev hjem til os at det 
gik gode med at bruge den men sav
nede den rette, thi når ham skulle 
skrive måtte han altid have en anden 
til det. Jeg vil, skriver han, se at fa en 
fin og bedre hånd, det første jeg kan 
så jeg selv kan skrive og bruge til bedst, 
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men den er dyr. H ånden den fik han, 
men kunne kun bruge den cil finere 

og let brug (skrivning og selskab) han 
var glad ved sine hænder især den ene. 
Nu hvor han kunne arbejde og tj ene 
penge. 

I 1916 kom han så ril Canada, hvor 

han der som anført blev forpagter og 
kom så ulykkel igt af dage. Jeg tænker 
mig at hånden har været ham til stor 
gene, idet han var af med den bedste 
hånd. 

Ja, Martin han arbejdede, og efter 
hvad vi hørte fra hans kammerater var 
han altid en glad og god ven, alcid sig 
selv og deltog ikke i udsvævelser, m en 
passede sin daglige done lige ri! det 
sidste. 

Janus (Janus Andreas Bendtsen 
født den 20 februar, hjemmedøbt 
21. februar, i kirken 6. marts) 
Jeg vil nu til sidse tage mig selv med 
som den 5. fødte, den 20. februar 
1867. Da jeg var 7 år kom jeg i skole 
hos den gamle Ole Jensen , der gik ikke 
godt, lærer Jensen og fader der var na
boer kunne ikke rigtig godt sammen. 
Jensen var den mand der gerne ville 
hævne sig på de uskyldige, sådan også 
imod mig. Sagen var den ae da jeg kom 
i skolen da kunne jeg læse, men ikke 
tale rem ud, der kneb for mig med at 
nævne nogle bogstaver som jeg skulle, 
Jensen døjede med at forstå mig og 
cruede mig, ja også udførce det at når 
jeg læste 3 fejl så skulle jeg have 3 slag 
prygl af en camp, et reb passende langt 
til at bruge. 

Resultacer var at jeg fik mange gan

ge 3 slag i løbet af den halve time vi 
havde til læsning. Jeg var så øm, ja 
havde endog sår på min ryg, og det 
endte med at fader tog mig ud af sko
len og underviste mig hjemme. H vad 
lærdommen angår, lærte jeg mere end 
i skolen, det viste sig ved eksamen som 
jeg mødte ri! og blev afhøre i min klog
skab, at den var bedre end skolens 

øvrige elever. Da jeg så var godt 10 år, 
måtte den gamle Ole forsvinde, han 
var nu nogle halvfjersindsryve år. I hans 
sted fik vi en ung jyde, som hed Mik
kelsen, nu kom jeg atter i skole og nu 

sige alle bogstaver som de skuUe, og 
kunne altså læse så at alle kunne forstå 
det. Den nye lærer var en dygtig lærer 
og nu kunne man lære noget der mær

kedes. Vi d renge vi kappedes efter 1. 
pladsen, den fik jeg dog aldrig, men 
måtte nøjes med nummer 3. I den 
sidste klasse som den hed den gang, 
gik jeg til præst hos pastor Sodemann, 

senere provst, en sønderjyde som måt
te Rygte fra Jylland i krigen 1864 med 
sin hustru medbringende deres ejen
dele hvad de kunne medbringe i favnen 
over stok og sten, han blev derefter 
ansat i Klemensker efter at have været 
lærer i en skole, han virkede her i sog
net fra 1875 til 1904, da han tog sin 
afsked og bosacte sig på Frederiksberg, 
hos ham blev jeg konfirmeret i 1881, 
blandt det sidste hold konfirmander 
i den gamle kirke, 1882 blev den nye 
kirke indvier og vil stå som et varige 
minde om provst Sodemann, der var 
ophavsmanden til at den nye kirke blev 
bygget, ligesom der i hans provste tid 
blev opført nye kirker i Rø og Vester-

var jeg kommen så vidt at jeg kunn e Hans Pete1; Janus og Julie i 1928. 
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marie som ophav til denne bygning 
var Sodemann. Når jeg blev konfirme
ret så skulle jeg vælge mig et håndværk, 
der var min lyse at blive møbelsnedker, 
men fader var derimod da, som han 
sagde ae, jeg var svag af mig, han syn

tes jeg skulle lære at være skrædder. 
Trods det at jeg ikke havde lyst til 
dette, føjede jeg mig dog og kom i lære 
hos skræddermester Janus Pihl i Røn
ne, læren varede i 4 \12 år. 

Desvæn·e slutter historien .ft'a Janus 
Bendtsen her, og det er ikke lykkedes 
arkivet at finde flere sider hos familien. 

Men via kontakt med Janus barnebarn 
i Gøteborg, og.fra avis udklip fra Janus 
80 års Jodselsdag i 1947, er det muligt 
at skrive mere om hans liv. 

Efter ende læretid og efter nogle års 

svendearbejde i Rønne besluttede Janus 
sig i 1889 at rejse til København for 
at gennemgå et ci lskærer kursus. Efter 
hjemkomsten herfra nedsatte han sig 
som mester i Klemensker, men i den 



første tid bestod størstedelen af hans 
virksomhed af udearbejde. 

Janus blev gift med Julie Kofod, (Ju
liane Martine Kofod, født den 6. juli 

1864) og sammen fik de et barn Hans 
Peter Bendtsen. 

I 1901 byggede Janus »Lisenlund« 
(Bedegadevej 16) og fortsatte her sit 
håndværk, skrædderi, san1c hønse- og 
biavl og var forsikringssælger. Julie 
bandt kranse, 

I annoncer fra Bornholms Tidende 
1904, gør Ja.nus reklame for sin skræd
der forretning og Julie for sine »lig
kra.ndse«. 

I 191 2, fik Janus overdraget besty
rerposten på Nordre Telefoncentral. 
Nu nedlagde han sit hverv som skræd
der mester, men slog sig ind på biavlen, 
som havde hans store interesse, samt 
forsikringsvæsener og forskellige andre 
hverv, som han udførte samvittigheds
fuldt og med akkuratesse. 

I 1932 tilbød telefonselskabet ham 
at Hytte til Klemens by, da Nordre og 
Søndre central skulle slås sammen. 
D ette ti lbud modtog Ja.nus, og flyt
tede til Nygade 8. 

Ja.nus Bendtsen mistede sin hustru 
den 5. december 1942. I ægteskabet 
var der kun et barn, nemlig sønnen 
Hans Peter Bendtsen, som var adjunkt, 
cand. mag. Og var gift og bosiddende 
i Slagelse. 

Janus passer her No1dre Central ca. 1928. 

Janus var i de sidste år svagelig, men 
tros alt var syn og hørelse gode. 

Janus var meget afholdt i sognet, og 
det skyldes ikke mindst hans reelle 
væsen. 

Janus kones søster, Hansine Sonne, 
havde en datter, Marie Spa.nner, som 

boede i Allinge. Hertil flyttede Janus 
i 1947 og her døde han i 1950. 

Janus Bendtsen blev begravet på 
Klemens Kirkegård. 

Janus og Julies barnebarn 
Karen Andersson fortæller: 
Min far blev medlem i Rorary i Sla

gelse ca 1950. Der holder man altid et 
såkaldt ego-foredrag for at præsentere 

sig for sine kammerater. Ha.ns ego
foredrag har jeg en kopi af. Han fortæl
ler bl.a. at hans og Johannes' fælles 

farfar H .P. var meget dygtig snedker, 
han byggede selv det nye stuehus. Janus 
byggede hus overfor Rosenvænge på 
Bedegade og bedrev der skrædderi, 
h ønse- og biavl og var forsikrings
sælger. Farmor, Julie, bandt kranse, og 
de tog sig ret meget af forældreløse 
børn, måske også fordi det gav lide 
penge. 

Han fortæller også, at de var med i 
Indre Mission, men også gerne ( cil 
forskel fra de fleste) kom i Folkekirken. 
De syntes om provst Rohde, selv om 
h an var h øjkirkelig og blev ret ilde 
omtalt af missionsvennerne. (Provst 
Rohde konfirmerede min far og be

gravede lange senere min farmor). Det 
var også provst Rohde, som udvirkede 
at min far kom til at gå i gymnasiet og 
hjalp ham til ae fa et sted ae bo i Kø
benhavn, da han skulle til universite

tet. 
Ja, det er hvad jeg har fundet i »skrif

ten<<. Skal jeg fylde på lide med hvad 
jeg selv kan huske? Mine bedsteforæl
dre var utroligt glade for os børnebørn . 

De fik jo selv barn vældig sent, og jeg 
var 3 år da min farmor (Julie) døde , 
men jeg kan huske at jeg blev forkælet 
- vi var jo der hver sommer. En gang 
da vi besøgte min farmor på sygehuset 

fik jeg en appelsin af hende - og det 
var jo under krigen, en stor sjældenhed! 
Jeg kan huske telefoncentralen , hvor 
2 eller 3 damer sad og stillede om , 

eller vad det hedder, og jeg kan huske 
lysthuset i haven i Klemensker, selv

følgelig bierne, men også jordbærene, 
og så dyrkede farfar tobal<, som han 
vistnok røg under krigen! Ifølge min 
far røg han som en skorsten hele si t 
liv. Jeg kan huske, ae han kun havde 
ca. 2 tænder til sidse. 

Janus, Marie og Kirsten Spanner i haven 
ca. 1!)46. 

Da farfar flyttede til Allinge, var det 
sådan, at »tante Marie« købte et hus, 
og farfar boede hos hende. Bag huset 
var der en lille klippehave, og oppe på 
klippen lå ec lille hus til, hvor tante 
Sine boede. Min farfar havde flere apo
plektiske anfald og var svagelig; han 
havde den der gummiring at sidde på, 
og han kunde kun gå omkring lidt 
indendørs. Men han var åndsfrisk og 
interesseret i lide af hvert; han læste 
aviser, og jeg kan huske, ae vi lyttede 
til olympiaden 1948 i radioen. 

Stor tak til Niels Køie Bendtsen, Silke
borg- Karen Andersson, Go te borg- jens 
Peter Ipsen, Hasle for historie og gode 
billeder. 

Klemensker Sogns Lokalhistorie 
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Skibsfører Christian Sanne, Svaneke 
interviewer fisker Hans Hansen, Svaneke 
En Svaneke fiskers minder fra det 20-århundrede. Interview fra efteråret 1979. 

Skibsforer Christian Sonne (1930-1982). 

Hvornår og hvor blev du fadt? 
Jeg blev født hernede i det vi kalder 

»Hullet« i Svaneke i 1890. Min far 
døde, da jeg var dreng. Far havde sej
let som tømmermand og fiskede siden 
hen. Mine bedsteforældre har jeg aldrig 
kendt. 

Hvad er det første du husker om Sva
neke? 

Jeg husker, at vi drenge hjalp de 
gamle med at køre deres redskaber 
hjem fra Hullehavnen. 

Da du var lille, blev der da gjort noget 
for børn? 

Nej, der var ingen aktiviteter. 
I din bamdom. Kom der mange skibe 

i havnen? 
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Ja, der kom mange, blandt andet fra 
Finland. D e kom med oliekager til 
bønderne, andre kom m ed kul. Ud 
herfra gik de med grus og grani t. 

H vilke skibe var hjemmehørende 
her? 

Der var »Fremad« med kaptajn Jen
sen (Holst ejet). »Agent Agoni« med 
kaptajn Vang. »Sølling« (Smidt). »Mo
gens Smidt« (Smidt). »M arie« med 
Mortensen. »Anna«, (Mogensen og 
Mortensen) »Cathrine«, kaptajn Holm. 
»Egen<< (»den bornholmske eg«) først 
med kaptajn Lyster, siden med Adolf 
Larsens far. »Br. Høglund« med Peter 
Lyster. Skuderne kom ofte med træ fra 
Sverige. 

Hv01dan var det med lodser her? 
Peter Lou var lods. Fiskerne lodsede 

også en overgang. Louis Marker var 
både havnefoged og lods. 

Hvordan kom man ud og ind med et 
sejlskib? 

De satte alle sej l under toldboden og 
halede sig ud ved hj ælp af en bøje, der 
var forankret midt i h avnebugten. 
Smidt brugte heste til forhaling. Ved 
pålandsvind havde m an en svær 
græstrosse tværs over indsejlingen, som 
stoppede skibet under indsejlingen. 
Siden haledes skibe t ind med hånd
kraft. Før havneporten kom i 1879 
lagde man planker uden for indsejlin-

Fisker Hans Hamen (1890-1980). 

gen til at dæmpe søen. Alle fiskerbå
dene lå ved Østerkajen i inderhavnen 
og skuderne ved Vestkajerne. 

Kunne man fl reparaet skaderne her 
i Svaneke? 

Ja, her var bådebyggere og mange 
købmænd, som leverede proviant til 
skibene (Smid t og Holst). 

Husleer du hvordan byen så ud den 
gang? 

D er var grus og sten på gaderne, og 
der kom nyt grus i gaderne om efter
året. Affald smed man ud over brinken 
ud i »Hoppekrogen«. D er var ingen 
kloakker - kun rendestene. 

Du gik vel i »pogeskole« som dreng? 
Ja, i det nuværende Madvigsgade 8 

hos madam Jensen (gift med sømand 
Lars Peter Jensen). D er skulle vi lære 
at læse og skrive, før vi kom i den rig
tige folkeskole. 

Er der nogen af dine kammerater til
bage fra dengang? 

Svaneke havn i vinterdragt den 6 februar 
1907. Der.flages fra aLle skibenes master i 
anledning af båcleb)'gger Andreas Mimch 
Hansen og hustrus g11ldb1y!Lup. 
Foto af Valdemar Myhre. 



Hans Peter Hansens (1860-1944) bådevæ1ft beliggende "ved stranden" i Svaneke. 
Foto a/Valdemar Myhre 1908. 

Nej, de er væk alle sammen. Jeg gik 
et halvt år i pogeskole. 

H vor lå den rette skole henne? 
D en lå midt i byen der, hvor der nu 

er bibliotek. Jeg gik syv år i skole. 
Hvad lavede I efter skoletid? 
Vi hjalp til hos avlsbrugerne. 
Fik I noget for det? 
D årligt nok. Hvis man var heldig, 

fik man aftensmad. Ellers hjalp jeg til 
hos Gram. H an var købmand her i 
»Hullet«. 

Der var mange købmandsforretninger 
i gamle dage. Husker du hvor mange? 

I Klippegade, på Kirkebakken, i Vi
gen, Holst, Kofoed på Torvet, Smidt, 
Tarol, Holmgren, Christian Hansen i 
Storegade og M. G. Pedersen i Mad
vigsgade. 

Når nu folk var så fattige, hvordan 
kunne så alle disse købmænd leve af 
disse fattige folk? 

Der var konkurrence. Hos Holst fik 
man kaffe, så der handlede mange. 
Torvet var et klads i regnvejr. 

Ud af skolen, hvad så? 
Jeg-Yille til søs. H avnefogeden, Ju

lius H ansen, var min halvbroder. H an 
var gift to gange og havde 10 børn. 
Han ville ikke give mig lov til at gå til 
søs. I stedet kom jeg i blikkenslager
lære. Jeg skulle have 50 kroner for fire 
års arbejde plus kost. D et var i Store
gade hos Karl Kofoed (han var onkel 
til A. E. Kofoed). Senere hos Charles 
Pedersen. Vi var altid sultne. Når vi 
bad om mad, fik vi tvebal<l<er. 

Hvor længe arbejdede I? 
Vi arbejdede 10 timer dagligt. Da 

jeg blev svend, fik jeg 20 øre i timen. 

Jeg blev konfirmeret af Mosfeldt i Sva
neke. Min broder Julius sejlede med 
Christiansøbåden. Ham afløste jeg i 
1909. H er var jeg med til 1918, da 
Peter Sonne afløste mig. 

Ved stormfloden i 1904 var du 14 år 
gammel. Husker du noget fra dengang? 

Dæksbåden »ODIN« kom ind i uvej
ret, men ikke over molerne, som nogen 
påstår. To mand kravlede i land ad en 
trosse, og en i redningsstol. Vandet gik 
over havneporten. Sko nnert »Br. 
HØGLUND« lå ved Vejerboden. 
»MOGENS SMIDT« kæntrede. 
Dæksbåden »GRUNDTVIG« var på 
Christiansø, men fik aldrig en trosse i 
land. De drev forbi Hammeren og så 
Møns Klint, før vinden gik i vest. D e 
var borte i fire dage. 

Hvor mange både var hjemmehø
rende i din barndom? 

Christian Hansen med »SIRIUS« og 
brødrene Lou med »EMANUEL« var 
il<l<e hjemme under stormen. Så var 
der »ALFA« med Johan Nielsen. Knud-

Postbådene »To Brodre« (yderst) og »Peter«. 
Fra venstre ses smedemesterjensen, bådfører 
Mads Lou j1:, Carl Lou (søn), Laurits Chri
stian Sanne og Hans Hansen. 
Foto:privateje. Ca. 1915. 

sen med »SVANEN« kom ind til 
Rønne. »URANUS« forlis te. »ODIN« 
kom hjem. »DRAGA« forlis te i Nexø. 
»NORDEN« med Bidstrup forsvandt. 
»PETER« med familien Kørner(som 
senere fik en anden båd) »FRAM« byg
get ril Chr. Haaka.nson i Listed kom 
senere til Svaneke. »GRUNDTVIG« 
(blev senere lystbåd) . I 1905 lod Mads 
Lou »TO BRØDRE« bygge ril post
sejlads. I 1918 fik Lauri ts Christian 
Sanne »PETER« bygget til postsej
lads. 

Mange af bådelavene havde to både, 
en heldæks- og en halvdæksbåd. Så 
lagde de heldæksbåden op i sommer
halvåret, hvor de fiskede sild med halv
dæksbåden. 

Hvor mange laksetov brugte I? 
60-70 pr. mand. Med tre mand op 

til 200 tov. Der var ikke mange laks. 
Det var før nylon blev raget i brug. 
Det er også meget nemmere nu med 
motor i bådene. D et tog hele dagen at 
overhale tovene. Besværligt var det også 
med sejlføring. En damper kom forbi 
og kunne ikke fors tå, at vi snart havde 
en kurs og snart en anden. Da de kom 
i nærheden af os, skældte de os ud, for 
at vi ikke overholdt søvejsreglerne. 

Husker du, hvad I fik for laksen? 
Ja, vi fik en krone pr. pund. 4-5 fi

skehandlere bød på laksen, når vi kom 
ind. Laksen blev så sendt til Køben
havn. Først med hestevogn til Røn
ne. 

Blev der røget laks dengang? 
Kun privat op til jul. Om sommeren 

var vi i vrag efter sild. Vi tog ud om 
eftermiddagen og kom ind næste dag 
om morgenen. 

Hvad fik I for silden? 
10 øre pr. ol (en ol= 80 stk.). Der 

var kvote på, hvor megen sild vi måt
te levere. Somme tider en halv kasse 
pr. mand. Når nogle ingen sild havde, 
måtte de øvrige levere lidt mere. 

Min far (Peter Sonne) har fortalt, at 
fiskerne solgte sild til bønderne og at de 
fik fem kroner for så stor en vognfuld, 
som en hest kunne trække. Hvad skulle 
bønderne med al den sild? 

Til gødning og ellers til videresalg. 
En historie går på, at en dreng fra en 
gård blev sendt ud for at pilke torsk, 
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Postbåd "Skjold''. Postbåd .fa 1879-1900. 
Ejedes og fartes af Mads Lou s1: 

men kom kun hjem med hovederne. 

Jeg troede ikke resten kunne spises, 
sagde han. Man fik aldrig andet end 
hovederne i folkestuen. 

Er det rigtigt at I sejlede over til bæl
terne (Store- og lille-) for at fiske sild? 

Ja, der var på efrersommeren til Stub
bekøbing og Lohals. Det gav ikke me
get. Vi boede om bord, sov ved siden 
af motoren. Motoren var en kæmpe
hjælp, men fiskerne var bange for den. 
Da de første både fik motor, måtte 

fiskerne vise forsikringsfolkene nogle 
anløb af havnen for at overbevise dem 
om, at det kunne lade sig gøre. En 
reder fra Rønne ved navn Plwn fik sir 
skib haler ud midt i indsejlingen med 
trosser ril begge sider. Derpå startedes 
motoren, og man sejlede den lige vej 
ud. Nogle både sroppede motoren, når 
de kom til havn og sejlede ind for sejl. 
En fisker, Christian Lund, satte sig 
altid ud i stævnen, når motoren skul
le startes. Han var bange for at den 

skulle eksplodere. 
I 1933 tjente du 930 leroner brutto 

på hele året. Med hus, kone og børn. 
Hvordan kunne det lobe rundt? 

Vi blev alrid mætte. Huset kostede 
mig 4500 kroner i 30' erne. Vi er ble
vet rigere. Nu er vurderingen 150.000 
kroner (1979). 

Vi skal snakke Lidt om bådene, der 
sejlede post til Christianso. Hvad husker 
du om dem? 
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Jeg husker »Skjold« og »Flink«. Jeg 
snakkede med »gamle Mads Lou« un

der stormfloden i 1904. Da spurgte 
jeg ham, om de havde hørt noget fra 
»Grundrvig«, som var på havet, og hvor 
min broder var med. »Gamle Mads 
Lou« blev afløst af sin søn med samme 
navn og blev derfor kaldr »Unge Mads« 
i 1900. Da havde den gamle sejlet der 
i 30 år. De fik bygget »To Brødre« i 
1906. 

Du sejlede selv med postbåden »Peter«. 
Du afløste din broder i 1909. 

Ja, den havde kahyt midtskibs og 
lastrum forude. I 1919 fik Sanne byg
get en ny båd hos H. P. Hansen, som 
fik installeret en 20 HK Hein motor, 

der brugtes ved vindstille, modvind og 
havneanløb. Ved god vind stoppede vi 
motoren og sejlede for sejl med den 
gamle »Peter«, som sejlede fra 1906-
1919. Vi sejlede hver to gange om 
ugen. Vi var to mand om bord. Vi 
sejlede fra Svaneke klokken 11 om 
formiddagen , lå på Øen i 2 timer og 
sej lede så retur til Svaneke. Siden 19 30 
ændredes sejladsen til hver dag med 
overnatning på Christiansø, så man 
kunne få fisken med til Svaneke om 
morgenen. Der var hverken megen last 
eller mange passagerer. Ingen turister. 
Det kostede 1,75 kr. tur-retur. 

Det har været dyrt, for du tjente kun 
to kroner om dagen. Nu (1979) kan 
man komme .fi'em og tilbage for en time
fon, hvor det for kostede en daglon. 

Sonne var altid ædru, men Lou krav
lede ofre om bord (efrer hvad jeg har 

/. 

hørt). Jeg husker kunstmalerne under 
krigen (1914-18). En af dem fik m ig 
til at sætte sejl, medens vi lå på C hr. 
Ø., så han kunne male er maleri fra 
Frederiksøsiden. Han sagde ikke en

gang tak for ulejligheden. Kunstnerne 
festede meget. 

Roede L når der ingen vind var? 
Ja, så roede vi. V i kom altid ind til 

Svaneke i min rid, men havnefogeden 
skældte os ud, når vi løb ind med for 

høj sø. 
Da I sejlede to både, hvordan kom de 

ud af det med hverandre? Vtzr de en slags 
konkurrenter? 

Ja, det var de jo faktisk. Øboerne 
bestemte jo selv hvem de ville handle 
med. Postbådførerne gik fra hus ril hus 
og fik betaling for varerne og besrilling 
på varer til næste dag. Fra 19 30 sejlede 

man kun med en båd. Jeg var med i 
otte år (1909-17). 

Vtzr det en god tjans? 
Jeg fik 25 kroner om måneden og 

kosten. Sonne var flink, og vi fik god 
mad hos din bedstemor H ermansine. 
Jeg stod fadder ri! et af deres børn (Ma
ria, gift Marcher, Frennegård). 

Om pinse lånte vi unge en halvdæks
båd og sejlede til Chr. Ø. og festede 
som bare pokker. 

Cad Lou (søn af »unge Mads«) flyt
tede over i »Peter« og sej lede med Peter 

Sanne. Det var i 1930. Begge deres 
fædre døde dette år. 

Om vinteren boede Lauri ts Chr. 
Sanne (før han fik postsej lads i 1906) 
på Chr. 0, hvorfra han drev fiskeri 

Postbåden »Peter« ex. » vega«. Postbåd fta 1906-1919. Fra venstre ses somrmd Peter Sonne 
(14 å1), ukendt passage1; Lautits Christian Sonne, Erik og Axel Petri. Foto: Christian F. 
Petri, 1918. 



Norsk dampskib »Skolma« strandet den 16. januar 1929 mellem Ypnasted og Boishavn 
med en ladning træ på rejse fra Riga, Letland til Manchester; England. 

efter laks. Det gjorde Gudhjemsfi
skerne også. Der var al tid ledige lej lig
heder. 

Havde I altid plads til fisken om bord 
fra Chr. Ø? 

0 m efteråret kunne der være så me
gen sild, at vi måtte sejle to ture. Der 
var to kvaser hjemmehørende på Chr. 
Ø og ellers kom der kvaser udefra og 
købte levende fisk. Meget af den blev 
sejlet til Ystad. 

Fyrmesteren var orlogskaptajn With. 
Hvordan var han? 

Han var fyrmester og forvalter. Han 
var længe på Øen. H an gik rundt oppe 
på »Paraden« og talte ikke med almin
delige mennesker. 

Der var tre fyrfolk. Ingen elektricitet, 
men gaslygter på havnen. Købmanden 
var en gammel kone. Kaiser hed hun. 
Før h ende var Rønne fra Rønne køb
mand. Der var ingen kro. Efter Kaiser 
kom familien Koch fra Gudhjem. Han
sine Koch rationerede øllet til øboerne, 
når der var bal på »Månen«. Rationen 
til hele sommeren beløb sig til 50 kas
ser. 

Blev der røget sild på Øen den gang? 
Ja, der var 3-4 røgerier som røg til 

privat brug. Man tørrede også fisk om 
efteråret. 

Under I. verdenskrig sejlede du med 
postbåden. Skete der noget særligt, du 
mindes? 

Her var ingen krigsaktivi ret. Vi fik 
rationering på gasolien. Vi mødte også 
drivende miner. En mine lå forankret 
ved Aarsdale. Med tåge kom vi forbi 
Svaneke uden at ra landkending. Der 
var ingen sirene den gang. Da vi så 
minen, var vi klar over, hvor vi var. Vi 

vidste, den lå der. Under krigen havde 
vi rationeringskort på alting, også fø
devarer. Der blev sejlet fisk til nordty
ske havne. Tyske penge var her mange 
af Millioner af Mark. De mistede de
res værdi aldeles og mange tabte store 
værdier. 

Da krigen var forbi, blev du afløst af 
Peter Sonne. Begyndte du at fiske med 
detsamme? 

Nej, jeg kom med »Alfa«, som la
stede 24 tons. Vi sejlede fragt overalt 
i de danske farvande. 

Hvad sejlede I med? 
Kaolin fra Rønne og sten til Kolding. 

Alt muligt. Jeg tjente 1000 kroner på 
en sommer. Siden fiskede jeg med 
Knudsen (fiskehandleren). Fra 1919 
fiskede jeg sammen med Johannes An
dersen i »Venning« i 17 år. Den var på 
27 fod i længden. Vi fiskede sild om 

Svaneke musikanter. Fra venstre Anker 
Jensen, Karl Larsen og Peter Sonne. 
Foto fra 20 'erne. Privat eje. 

sommeren og laks om vinteren. Vi 
lånte !aksegarnene. D er var ikke man
ge laks i garnene. Vi solgte så til fiske
handleren og købte redskaber på klods. 
Fiskehandlerne havde fiskerne i lom
men. I 1918 kom så salgsforeningen. 
Så byggedes røgeriet nordhenne. Så fik 
vi bedre priser for fangsten. Ellers gik 
alt på det jævne mellem krigene. 

»Erna« og »M. Davidsen« hed Øst
bornholmskes skibe mellem krigene. 
De kom om formiddagen fra Køben
havn. Om eftermiddagen kom de igen 
og lastede til København. Passagererne 
fik en lang sejlads fra for eksempel 
Nexø, med anløb af Svaneke, Gud
hjem, Allinge og Hasle. Al slags last, 
også levende kreaturer, der støjede og 
lugtede på overfarten . 

Kan du huske, hvad det kostede at 
komme til København? 

Ja, 5 kroner for en dæksplads. Til 
sidst blev vi køre til H asle. Prisen var 
den samme som før. Ved en hjemrejse 
for mig b lev der opfriskende østlig 
vind, så vi ikke kunne komme ind til 
Svaneke. Jeg blev derfor kørt i lan
dauer fra Nexø til Svaneke gratis. D et 
var service. Det var dog kun kahytspas
sagerer, der fik den service. Dækspas
sagererne måtte selv finde hjem. 

Så kom du i redningsvæsenet. Hvornår 
var det? 

Det var i 1926. Redningsvæsenet i 
Svaneke blev oprettet i 1852. Seks 
mand var tilknyttet væsenet. 

Hvor stort et distrikt havde I? 
Sydpå til Nexø og nordpå til Rand

kløve. Fra Svaneke udgik vagten ved 
dårligt vejr langs kysten til Grisby og 
Grynebækken. Så overtog andre vagten 
derfra:-Det var kun med pålandsvind. 
Kernen i hele redningsoperationen var 
redningsscolen. Man skød en raket ud 
til det nødstedte skib. I Rønne havde 
man båd, men her kunne man ikke 
komme ud med pålandsvind. Nexø 
havde også båd. 

Har du været med til at bruge red
ningsstolen for alvor? 

Ja, ved dampskibet »Skolma«'s forl is 
i 1929 ved Ypnasted. H an kom østfra 
med trælast og løb på med sne og frost. 
Han løb på i en snebyge, da han tog 
fejl af fyret ved Svaneke og Hammeren. 
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Vi fik alle folkene i land med besvær 
på grund af vinden. Først riggede man 
stolen ri) i masten, men måtte skifte 
til boven, da man var bange for, at 
masten skulle gå over bord. Søfolkene 
kom i vandet med stolen og kom driv
våde i land. Vi havde mest hele trossen 
ude, og den er 120 favne (ca. 240 me
ter). 

Vi kom fra Svaneke med hesrekøre
røj. Der var så megen sne, ar kuskene 
ikke ville køre os hjem om aftenen, så 
vi måtte gå hjem til Svaneke. »Skolma« 
brækkede midt over. Skibet havde en 
høj dækslast, som drev i land efterhån
den. Stævnen stod der i mange år efter 
strandingen. 

I 1914 strandede »Louise« og »He
lene« (skonnert) ved Hullenakke syd 
for Svaneke havn, hvorved fire mand 
druknede. D en stranding gav stødet 
ri! , ar Svaneke fyr blev bygget i 19 18. 
I 1941 strandede en rysk damptrawler 
ved fyret, men blev bragt flor igen uden 
dran1arik. Ellers har der ikke i nyere 
tid været nogen ulykker. Der har været 
strandinger, men de er kommet af igen 
uden større skader. 

Hvordan så der ud nordhenne, det vi 
kalder »Gruset« nu? 

Klipperne gik helt op til en sti. Ved 
stormfloden i 1872 var alle huse meget 
udsatte. 

Vi har nu snakket om mange ting. 
Kan du ellers komme i tanker om noget 
af interesse? Husker du noget om landets 
politik? Har du set Christian den Ni
ende? 

Dronningen havde fødselsdag sam
me dag som mig, jeg blev dog aldrig 
inviterer med. Man skulle til Aakir
keby for at stemme. Købmændene 
kørte deres folk ri! Aakirkeby for at 
stemme. Der kunne ikke stemmes her 
i byen. Vi læste ikke aviser, og der var 
ingen radio, så vores viden om landets 
poli tik var ringe. Siden blev forsam
lingshuset »Frem« bygget, og der var 
fo lk ved at komme op at slås under 
møderne. Vi drenge stod i forstuen og 
hørte, at det gik hårdt til. 

Vtir der noget kulturliv i Svaneke den
gang? var her nogle værtshuse med skæg 
og ballade? 

Der var en del værtshuse. I Øsrer-
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Værtshusholder Linds karrusel i parken i Svaneke. V. Myhre ca. 1910. 

gade, på H avnebakken, i Posegade og 
på havnen (Valkyrien). 

Da min far (Peter Sonne} var ung (i 
tyverne og tredverne) spillede han har
monika til ballerne sammen med Johan 
Lund (banjo) og Carl Larsen (tromme}. 
En gang skulle de spille for en afholds
forening i Øster/ars, og de havde provi
anteret rigeligt med spiritus til turen. Da 
de nåede frem med hestevogn, var de for 
falde til at spille, men Johan Lund kun
ne bræge som et fl'zr, og det syntes folk var 
meget morsomt. Man krævede ikke så 
meget af underholdningen dengang. 

Vtir her sommerfester eller lignende? 
Der var skyttefest hvert år med kar

rusel i Parken. Sankt H ans blev fej rer 
med Kildefest og dansegulvet blev stå
ende sommeren over. Fiskerne sejlede 
kapsejlads. 

Der blev vist lysbilleder i »Frem«. I 
ingen perioder i verdenshistorien er 
der sket så meget, som i min levetid. 
Vi h ar fået radio, fj ernsyn, biler, mo
rorer og nu har vi været på månen. De 
gamle ville vende sig i graven, hvis de 
hørte derom. Krig har vi også haft. To 
verdenskrige. 

I dine snart 90 år her på jorden, kan 
du se nogen mening med det? Synes du 
om udviklingen? 

Alting er jo blevet nemmere. Dog 
var folk mere tilfredse før. De gamle 
bliver passer nu. Det blev de ikke før 
i riden. D er blev sparet på alt. Tøj, 
fodrøj m.m. blev repareret. D er skulle 
ikke så meget til for at glæde os mate-

rialisrisk. Vi gik langt for en roøre. 
Kvinderne gik klædt i sort. Mændene 
havde skæg. Man ser særlig velstanden 
nu på børnenes klæder. 

var her noget politi? 
Mili tæret (Militsen) marcherede i 

gaderne nu og da omkring 1900. Ser
genten boede her i byen og passede 
kanonerne m.m. i Sprøjtehuser. Eilers 
var her intet politi. »Siemsens Gaard« 
var ikke hotel i min barndom (1904), 
men »Østersøen« var. Handelsfolk bo
ede på hotellet. 

Doktor havde vi. Jeg husker Gud
mLmdso n. Han trak også tænder ud 
og var temmelig fordrukken. 

Vi havde jo de store købmænd Holst 
og Smidt og avlsbrugergårde inde i 
byen, hvorfra man trak kreaturerne ud 
og hjem fra udmarken. Der var masser 
af komøg i gaderne. Bønderne kom 
ind til byen og h andlede. D er var 
mange vogne i byen. Smidt havde en 
stor forretning og handlede med alt 
muligt. Den sidste konsuls kone hav
de værelse på D 'Angleterre i Køben
havn året rundt, så penge manglede 
de ikke. Købmændene var imod at 
Svaneke fik jernbane, de skulle nok 
sejle varerne hjem med deres skibe. 
D er gik rutebil (postvogn) til Rønne 
daglig. Der var også plads til 3-4 pas
sagerer. 

Meget få rejs te. Samfundet stod 
stille. Folk var trætte efter lange ar
bejdsdage og løb ikke så meget til mø
der. De rel igiøse holdt lidt møder. 



Præsidenten af Bornholm 
Fhv. amtsborgmester Jens Koefoed Brandt 1924-2010 
Af Jacob Lttdvigsen 

Selv om det er 20 år siden, at Jens K. 
Brandt hævede som amtsborgmester, 
rager han stadig op, når man betragter 
galleriet af bornholmske poli tikere si
den kommunereformen i 1970. Brande 
besad viljen til at ville og evnen til at 
sammenføje flere viljer til den rette 
afgørelse. Med velunderbyggede argu
men ter og ubesmittet troværdighed 
ophøjede han langsigtet tænkning til 
at være det, Bornholm gerne ville. Til-

sammen blev vi klogere i hans rege
ringsperiode. Hver fjerde bornholmer 
stemte på ham. 

Beskedent blev den fornemste af de 
tre stavemåder forkortet til et K., men 
Brandt var en ægte Koefoed, bonde af 
æt og uddannelse og ivrig for at bi
drage til samfundets forvaltning. For 
ham var Venstre det naturlige ståsted. 
I 1958 blev han valgt til Nylars Sog
neråd, og der hengik otte år, inden han 

blev dets formand, hvilket han var til 
1970, da han kunne lukke butikken. 
De gamle sogne blev afskaffet. I 1962 
indtrådte han i Bornholms Amtsråd 
med den scacsudnævnte amtmand 
Niels Elkjær-Hansen, først efter 1970 
blev alle medlemmer valgt på almin
delig vis, og Elkjær-H ansen blev stats
amtmand, dette embede eksisterer 
heller ikke længere, og ved kongelige 
besøg flyves den københavnske stift
samtmand til Bornholm for ae være 
den første til ae byde velkommen. 
Bornholm er siden Brandts tid degra
deret fra en selvbærende landsdel til 
en udl<antskommune i en hovedstads
region med ansvar for hospitalerne. 
Fjernstyre frem for selvstyre. 

Fra 1954 til 1978 var han gårdejer 
på Bakkegård i Nylars, men brød arven 
og kæden, solgte fædrenegården til 
sønnen H enrik og rykkede til Amager, 
hvor han sammen m ed Edith, de blev 
gift i 1948, fik al den Ø stersø-udsigt, 
man kan ønske sig. Som sand born
holmer var bonden også draget af ha
vet og en erfaren sejler. 

Perioden 1960-1966 som kompag
nichef for Bornholms Hjemmeværn 
gav Jens Brande indsigt i logistik, en
gagementet var udtryk for hans høje 
grad af ansvarlig samfundsbevidsthed 
i erkendelse af den kolde krigs udfor
dringer, for han huskede, da bornhol
merne måtte flygte ud af Rønne i ret
ning mod Nylars og den efterfølgende 
sovjetiske besættelse. For ham gjaldt 
det om at kunne forsvare Bornholm i 

Amtsrådsmode 1985. 
Amtsborgmesterjens K Brandt (stående). 
Fra venstre verner Kom-adsen og 
Ib A ndersen. BMs billedsamling. 
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jens K Brandt viser en gruppe rundt på \hzng Granitbrud i 1978. Foto: Carsten Larsen. BMs bitLedsamling. 

tilfælde af en ny fjendtlig landgang, og 
siden er det dokumenteret, at planer
ne lå parat i Warszawa-pagtens kom
mandocentral. 

Jens Brandt tog en 12-årig uddan
nelse i nærdemokrati, så han var ual

mindelig velforberedt til at påtage sig 
amtsborgmesterposten i 1974. Med 
redukrio nen af folkevalgte fra 15 sog
ne via fem kommuner plus en amts
kommune til en kommune med 27 
kommunalbestyrelsesmedlemmer er 
rekrutteringen af fremtidens politi
kere mere tilfældig, de mangler seeder 

at øve sig. 
Brandt gjorde karriere i fo rmel for

stand, men var ikke stræber, han vok
sede på organisk måde til det højest 
opnåelige embede på Bornholm. Tan
ken om særstatus for Bornholm var 
ham ikke ganske fremmed, men for 

urealistisk. H vad ville kammeraterne 
i Amtsrådsforeningen vel sige, hvis der 

mangeårige bestyrelsesmedlem og for
mand for lønudvalget gik til yderlig

heder? 
Politikere, der ikke m estrer samar

bejde, opnår ikke resultater. Brandt 
var ganske vist valgr afVenscre, og han 
var altid loyal over for partiet, men han 
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var helt klar over, at en alliance med 
den ledende socialdemokrat var nøglen 
ri! brede aftaler. En anden Kofoed, 
CF-korpsmesrer Sigvard Mossin fra 
Sandvig (1930-2008) blev amtsråds
medlem i 1974 og straks formand for 
teknisk udvalg og medlem af økono
miudvalget. Også han havde den de
mokratiske grunduddannelse, læresre
derne var kommunalbestyrelsen i 
Allinge-Gudhjem og den socialdemo
kratiske parriorganisarion. De ro for
stod ar lede og fordele, dele og herske. 
Balancen gav Bornholm 16 år med 

stabilt styre, begge regerede de frem til 
1990, hvor Brandt syn res at han hav

de gjort sin pligt. 
Mossin Kofoed, der brød med So

cialdemokratiet i 1989, grundlagde 
Ø -Listen, blev valgt på et selvstyrepro
gram og fortsatte fra 1990 alliancen 

med Venstres nye leder, H asle-gårdeje
ren Knud Andersen i en pragmatisk 
alliance med SF's e ne mandat, radio
mester Egon Sørensen, som siden kon
verterede til Venstre. 

At Bornholm har flere hundrede 
kilometer cykelveje, skyldes Koefoed 
og Kofoed. Amtskommunen havde 
overskud til at udnytte de nedlagte 

jernbanestrækninger, nu hvor skaden 
for længst var sker. Siden er interessen 
for cykling øger, og dette stykke infra
struktur viser sig ar være fremtidsori

enteret. 
Landbrugsmuseer Melstedgaard er 

en anden frugt af Jens Brandes erken
delse af, at samfundsfællesskaber skal 
beriges kul turelt og historisk. Ved sin 
tiltræden som amtsborgmester i 1974 
prioriterede han Bornholms Museum 
højt og sikrede grundlaget for en pro
fessionel opgradering. Kulturbudgetter 
blev øger ri! 1 % af der samlede bud

get. 
Landspløjestævnet blev i 1970 holde 

på Bornholm, her prøvede bonden 
Jens Brandt en kopi af en bornholmsk 
1700-tals hjulplov, som Bornholmer
banken havde lader udføre og foræret 
museet. Ar pløje med heste med for
fædrenes vigtigste redskab var med til 
ae vække ranken om er landbrugsmu
seum, og med sin sans for ae overbe
vise ved eksemplers magr benyttede 
han en rejse ri! Amtsrådsforeningens 

årsmøde ril at vise de bornholmske 
delegerede gården Hessel ved Limfjor
den, der var indrettet ri! landbrugsmu
seum. Således banedes vejen for amts-



kommunens køb af Melstedgaard og 
oprettelsen af landbrugsmuseet med 
museumsleder Henrik Vensild som 
pnmus motor. 

Brande bemærkede, at det aldrig 
kunne gå hele gale at købe 70 tønder 
land af Gudhjems bedste jord, og så 
måtte man se ae ra det bedst mulige 
ud af den firelængede gård. Hans 
tørre og yderst bornholmske lune 
gjorde ham til et kommunikerende 
menneske; han var ikke brysk, som 
nogle kan blive det i den position, han 
behøvede ikke være dec, fordi han hvi
lede i sin egen balance. Beslutningerne 
skulle træffes, men de skulle også være 
velovervejede. 

Fra forgængeren, den socialdemo
kratiske amtsborgmester, bogholder 
ved Østkraft Kai Larsen, overtog 
Brandt aftalen om den danske stats 
nationalisering af Dampskibsaktiesel
skabet paa Bornholm af 1866 og byg
ningen af Povl Anker og Jens Kofoed. 
Han godkendte ikke en hvilken som 
helst fortolkning af reglerne og kunne 
hæve røsten, når han forhandlede i 
Trafikministerier, han lod sig ikke im
ponere af en minister eller kontorchef. 
I forhold til centralmagten i Køben
havn var han i udpræget grad Born
holms stemme. 

I sin bog om Svanekegården fortæl
ler initiativtageren, Preben Harris om 
sit første møde med amtsborgmester 
Brandt i slutningen af 1980' erne ved
rørende etablering af et kulturcenter, 

placeret midt i Dee Baltiske Hav: »Da 
jeg endelig sluttede min talestrøm, blev 

der en lang pause. Alenlang, føl ces den. 
Og så svarede Jens Brande ganske tørt 
og uimponeret: Jo, den ide er så skør, 
at den skal nok blive til noget«. 

D et er ligeledes i slutningen af sin 
embedstid, ae planerne om Bornholms 
Kunstmuseum på Helligdommen be
gynder at spire. Brandt var ikke bange 
for ae være et par skridt forud for den 
almindelige opfattelse i befollmingen, 
som Knud Andersen bemærkede i sine 
mindeord. Dee blev så hans opgave ae 
drive museumsbyggeriet igennem trods 
15.000 koleriske anci-underskrifcer, 
hele i læremester Brandts ånd. Ander
sen og Brande sad i amtsrådet sammen 
i tre valgperioder. 

Kaj Jørgensen, Niels E . Meyer og 
Henning Pilgaard, udgav i 1986 bogen 
»Energiplan for en grøn Ø« på Borgens 
Forlag, og heri hedder det: »Bornholms 
Amt må fremhæves for sin pionerind
sats med at etablere en sammenhæn

gende og langsigtet energiplanlægning. 
Amtsborgmester Jens K. Brandt har 
givet projektet den inspirerende over
skrift »Bornholm som en grøn ø«. 
Tankegangen med amtet som drivkraft 
bag en sådan sammenhængende ud
vikling har væsentlige perspektiver og 
fortjener udbredelse til andre regioner 
i Danmark.« 

Planen gik ud på, at i 20 10 skulle 
Bornholm kunne nøjes med ae impor
tere 20 % af den energi, der blev bruge 

i 1985. Resten skulle være vind, sol, 
biogas og anden vedvarende kraft. 

Da energiplanen udkom, fik Jens 
Brandt besøg af journalist Nils Ufer 
fra dagbladet Information, der 29. maj 
1986 skrev: »Det gamle bondeparti 
Venstre skal efter Brandes mening ikke 
klamre sig til landbrugsinteresser på 
trods og tværs af de krav, som resten 

af samfundet i stigende grad stiller cil 
landet. Venstres nye rolle skal tværti
mod være formidlerens. - Vi skal ikke 
rende og udstede forbud til bønderne 
og kontrollere dem hele tiden, siger 

Jens Brandt. - Men vi skal hjælpe dem 
cil ae forstå, at tingene kan laves på en 
anden og fornuftigere måde, således ae 
man til glæde for både dem selv og 
byboerne undgår forurening og skaber 
en grøn ø'.« 

Er kvart århundrede skulle forløbe, 
før Bornholm prøvede kræfter med 
Bright Green Island-konceptet 2014. 
Visionær var han. 

Når man har trukket sig tilbage, skal 

man ikke blande sig i efterfølgernes 
politik. D enne leveregel holde han , 
men i private samtaler gav Brande ud
tryk for, at et grønt Bornholm i tide 
burde have sikret sig en højere grad af 
selvråderet i lighed med andre ø-riger 
i EU. Modersmålets tilbagegang gjor
de ham vemodig. Han ringede under

tiden for at kommentere og måske 
kritisere noget, denne signatur havde 
skrevet, tilsyneladende læste han Lo
kalavisen Bornholm med nysgerrig
hed. 

Jens Koefoed Brandt med den flo tte 
hvide manke og de rene hænder var 
amtsborgmester af titel, men ingen 

fiav e undret sig, hvis han havde haft 
rang af præsident. Han bar statsman
den i sig og samlede frem for ae splitte. 
Hans 16 år som Bornholms første
mand ligner en legende, som - med al 

respekt -vækker længsel efter politi
kere af samme støbning. 

I 1979 besøgte justitsminister Natalie 
Lind Bornholm. Fra venstre ses kommu
naldirektør Verner Konradsen, amtsbo1g
mester jens K Brandt, og politimester Niels 
Holm. BMs billedsamling. 
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Hyldest til 
ØSTERSØENS PERLE 

Der hvor min bror Mogens bor i Roskilde har beboerne et modested, hvor de blandt mange akti
viteter ofte synger en sang. Her har det længe undret I ærgret ham lidt, at der blandt mange gode 
sange om Jylland mellem de tvende have, Sjølunds fagre sletterm. m.m. intet var om dejlige Born
holm i deres sangbog. Efter en del opfordringer skrev han så vedlagte tekst, der blev godt modtaget, 
og som vi to bornholmere, min mand og jeg, foktisle syntes måske kunne fortjene en lidt større 
udbredelse - måske via jul på Bornholm. Eva Nørregaard 

Melodi: jens Vejmand (Carl Nielsen) 

I Østersøen ligger 
en perle nok så flor, 
og hvis man rigtig kigger 
man ser den har det godt. 
Den hele Norden rummer, 
en hyldest skal den ha'. 
Bornholm hvor du dog summer 
af det vi holder a'. 

I omfang er du lille, 
men dit format er stort, 
man derfor med lidt snilde 
en gang drev Svensken bort. 
Nej denne ø som vi har 
skal ingen fra os ra' -
for kommer no'n og ta'r den, 
de vente sig de ska'. 

En bustur skal man tage 
hvis man er træt og sur; 
man hurtigt vil opdage, 
der er den bedste kur. 
Til Gudhjem først vi tager, 
den har et særligt ry -
for silden her vi smager 
med solskin over by. 
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Så Hammershus vi finder, 
og hvor er den dog flot. 
Den rummer gamle minder 
på både ondt og godt. 
Her mange slag blev lavet 
med Svensken der - iblandt 
man smed dem blot i havet, 
Bornholmerne de vandr. 

Og på Bornholm midt inde 
den tredie største skov 
i Danmark kan man finde, 
vi prale m å ha' lov. 
Det høj'ste punkt man finder 
på øen også her -
en ekkodal gi' r minder, 
den er så populær. 

Hvad drikker mon hr.Møller 
man eklrndalen spø'r. 
Dens svar er altid øller -
så d et hr. Møller gør. 
Der findes også trolde, 
og de naturligvis 
ej skade vil forvolde, 
man spiser dem som is. 
(Krølle Bølle) 

Man aldrig nogensinde 
af øen bliver trær. 
For altid kan man finde 
alt på det samme bræt. 
Med klipper, skov og vandfald, 
med strand og badevand. 
Man det opleve selv skal, 
så med man snakke kan. 

I Danmark mange øer 
i havet rundt vi har. 
Men hvad sku' vi dog gøre, 
hvis ej Bornholm der var. 
Vort landkort ville være 
lidt tomt, det synes jeg -
og ikke til at bære, 
for hvor vi elsker dig. 

Mogens Kofoed, 2009 

-· 



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

1. september 2009 til 31. august 2010 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes til: 

Henrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. T lf. 56 95 41 91 

Astrid A11derberg. f. i Sverige. 
Keramiker kom til Bh. i 1972 med 
Bengt A. Aluiv i keramikmiljøet. 
I Rønne fra 200 I, Amnesty Intern. 
9. januar 1927 - 6. juli 20 10. 

Mogem Anker. Aakirkeby. 
Skatteinspektør, medl. af bcsty. i 
Brugsen og A. Bridgeklub, æresmedl. 
ÅIF mm. 
27. juni 1930- 26. feb. 20 10. 

Holger johr11111es Christemm, Tejn. 
Sømand, med Georg Stage, ans. i ØK, 
u. krigen sejl. u. Eng. Flag. Styrm. 
eksam. ans. i 1866 ti l 1984. 
3. maj 1919 - 16. feb. 2010. 

Be111 Andersen, Rønne. Arb. v. DBJ, 
og Dommerkon. Amtsfuldmægtig 
fra 60.erne, regnskabschef i A.mtskom. 
Kass. Kræfrensbek. revisor f. foren. 
14. juni 1928 - 3. januar 2009. 

jens Koefoed Bmndt, Amager. 
Landmand, Bakkegdr. Nyl. medl. f. 
Venstre, i sogneddet, form. medl. af 
Amtsrådet, 16 år Amtsborgmester. 
20. maj 1924 - I 0. juni 20 I 0. 

Lene Dnm, Rønne. Lie med vec, 
dyrlæge hos Danish Crown, Rønne. 
Aktiv i Ttilta, Islands Hesteforening 
Bh. bl.a. som formand. 
27. juni 1951 - 13.juli 2010 

Torbe11 Andmen, Snogebæk. Fisker og 
kioskejer, form f. •Svanen•, medl. af 
bestyr. Bh. Travselsk. Nordea, Sno. 
Brugs. Nexø Kom. og Regionsrådet. 
7. april 1953 - 30. april 20 10. 

Johanne Andren Brix, Salene. 
Meget aktiv husmoder hele livet. 

9. januar 1925 - 5. juni 2010. 

Mogens Dehli, Rønne. 
Typograf v. Bh.Tid" privat bogudgiver, 
hesteavler og llreavler. 

21. juli 1940 - 2. juni 20 10. 

Dorte Kofoed Anderson, Sorthar. 
Elev Rønne kom. i bogholderiet 1981, 
fuldmægtig i Bh. Regionskom. Svøm
metræner, aktiv golfspiller, mester. 
13. feb. 1964 - 26. august 20 I 0. 

johmmts Storb1111k Bysted, Rønne. 
Major pil Alm.gdr.Kas. Gymnastik!. 
Privatsko. Rønne Gymnasium, akciv 
løber og fægter. 
29. dec. 1914 - 14. feb. 20 10. 

Povl Sander Dich (Po/le}, Snogebæk. 
Initiativtager, fiskeforædler, bestyrelses
form. Bh. Fiskeri- udvik. Center Nexø, 
i spidsen for torskeyngelprojektet mm. 
5. maj 1953 - 5. juli 20 I 0. 
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011e H. E. Diderikm1, Stege. Officer 
ved Almegdrs. Kaserne, Byddsmedl. 
Rønne. Lystfisker, form. f. Rønne 
Vindmollel. Hjalp irakiske Aygmingc. 
24. januar 1935-27. juni 2010. 

Einer Hnmeu, Tejn. 
Løjt. af rescrv. I C ivilforsv. fra 1964, 
Kolonnechef fra 1988. Akriv gymnast 
ASG. 
22. juli 1939 - 9. feb. 20 JO. 

Søren Michnel Heeschen, Svaneke. 
Væ,•er på Kunsthåndv. Skolen. Tog sig 
af psykotiske bom, srorrepædg. Kok, 
med konen lav. mad til selskaber. 
25. sep. 1953 - 5. apri l 20 I 0. 

Birthe jn1111111, Ronne. Pensionist, 
konsulent i H K. M;rnge år i Rønne 
Byråd, udvalgsform. Landsform. f. 
HK-seniorer, FU og HB medl. LO mm. 
3. okr. 1939 - 24. marts 20 I 0. 
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Hans Erik E111111, Rønne. (senkræmmer 
og journalist, Vestlollands Avis fra 
1959. Bh. Tidende lokalred. Nexo, sen. 
redaktionschef, 1977, sidst Bh. Radio. 
14. juli 1924 - 17 . sep. 2009. 

Erik Kofoed Hml!e11, Aakirkeby. 
Smed hos Heilisen, tillidsmand i over 
25 år, aktiv i forbunder •M eral• 

20. dec. 1938 - 20. jan. 20 I 0. 

Frn11k Krolm Hjonberg, Rønne. 
Maskinmesrc:r, maskininspekror 
Bornholmstrafikken. Friåd, 
BM\Xl-mo<orcyklcr. 
10. okt. 1955- 13. feb. 2010. 

Adn J\4nrgrethe femen, Røn nc. 
Udd. skrædder, husmor, reng.ass. 
Rønne Kom. Frivil arb. G igrforen. og 
gigtsvomning. 
I 7. sep. 1923 - 30. april 2 0 I 0. 

Else Marie Glnrbo, Rønne. Chef og 
beredskabsinsp. f. Civilforsvarsforb. 
1966 - 82 i Ronne byråd for de kons. 
form. Dansk Kvindesarnf. m.m. 
18. maj 1914 - 7. marts 2010. 

Kirsten \17t-111g H1111se11, Tejn. 
Arb. i Irma i R. d rev vikrualicfor. med 
sin mand i Al. Småkagebager, bagerfor. 
i Nexo, ejede Hotel Srammershalle. 
21. dec. 1923- 13. marts 2010. 

Gudrun Kirstine Holm, Øm. 
H usmoder, pensionatsindehaver 
og organ ise ved Ø m. Kirke mm. 

9. marts 1920 - 22. okr. 2009. 

Leo jemen, Ronne. 
Gartner, arb.mand ved Hoffmann og 
Sønner og senere KTAS. Kolon ihave
mand og ivrig lysefisker. 
2 1. juni 193 1 - 8. juli 20 I 0. 

A111ierrejomso11 Hn11se11, Klem . føde i 
Helsingør, bogbinder og sygehjælper, 
ril Bh. 99, havde plejebarn og Bog
binderkælderen i Kl. Mocorcykdkorer. 
25.januar 1955 - 19. sep. 2009. 

Vim Alice Hr111sen, Aakirkeby. 
Tjcnesrep, kogekone, på Bornholms
eraf. Acre hoteller. I fiskeindumien, 
akriv i .Motorvercranernc. 
16. okr. 1941 - JO.juli 20 10. 

Vilmer Holm, Øm. Landmand og 
hesceavlcr, form. for Frederiksborg
hesteklubben, med i Bh. Koreselskab, 
akciv hesteplojer og Bhs. mescer. 
3. nov. 1937 - 29. januar 2010. 

Ole Skov Jensen, Nexo. 
Fisker, s:~tceskip. Lærer v. Røn ne 
Skipperskole og i Grønland, skipsinspr. 
v. Sofarcssryrelsen. 
12. april 1949 - 15. dec. 2009. 



Kni jorgmsen, Nexø. 
Mancfokrurhandler Nexø. Medl. af 
Rot:try, travkører. fodboldspiller. 

I I. aug. 1922 - 13. juni 2010. 

Birthe Kjolle1; Srevns. f. i Ø m. 
præscegård. delcidsbibl. Øm. og sen. på 
Stevns , aktiv Ældresagen og Boligfor. 

15. okt. 1927- 14. maj 2010. 

john11rw Krogh-Mo/le1; Rønne. 
Udd. agronom, dimikrschef i Det dk. 
Hedeselskab, arb. på Bh. 1964 - 86. 
I Rønne Byråd f. Det Radikale Vensue. 
21. sep. 19 15-20.april 2010. 

Chrisrn ln11d Mndsen, Aakirkeb)', 
Føde på Scenbalcregård i Pedersker. 
I over 25 år sygehjælper på Bornholms 
SygehjemlAabo. 
28. sep. 1930 - 28. juni 2010 

Niels Chrisrinn Loh111m111 jorgensen, 
Aaker. Landmand T vill ingegd r. Korte 
travløb, indfo. sortbroget kvæg cil Bh. 
Fik ærespræmier, jæger, lerdueskyrre. 
8 . marcs 1937 - 26. d.c. 2009. 

ldn Agnete Kofoed, Karise. 
Børnebibl. Bh. Central Bibi. Aktiv 
fo lkedanser og radiovært på Bornholms 
Stemme. 
4. okt. 1940 - 28. jan. 20 10. 

Jem Perer Lind, Rønne. L.1borant, 
veterinærkontrol, Slagterier, Danish 
Crown. Ivrig jazzmusiker i mange 
band, musiklær. Ungdomsskolen. 
2 1. feb. 1955 - 15. april 2010. 

Mogem Mndsen, Svaneke. Kæmner i 
Svaneke, sen. Nexø Kom. form. for Bh. 
afd. af Den Danske Brigade. form. og 
kass. Svaneke bridgklub. 
23. april 1926 - 3. okr. 2009. 

Erik G. }1111gmen, Kbh. Fra 1960 
mediciner og læge på Acre sygehuse, 
speciale i ksæfcsygdomme. Overlæge 
på Bh.Sygehus, Sundhedsstyrelsen. 
17. juni 1933 - I. nov. 2009. 

Knud At1ge Kowsk)\ Årsdale. Tjente på 
lander, 1960 røgeriejer gennem mange 
år, arb. i Fiskesalgsforn. Fik Der Dk. 
Gastrono. Akademis Pris 1998. 
24. nov. 1926- 30. juli 201 0. 

Ole Lindqvisr, Myreby. 
Udlært slagrer, på Bh. Andel. Slagteri 
1964 - 2009, Slagterm. fra 1981. Aktiv 
fodbold- og håndboldspiller. 
28. okr. 1944 - 6. maj 20 I 0. 

Ruth Grethen Mndsm, tidl. Sortegård, 
Åker, sidst Egebjerg, Fyn. Landhusmo
der, ivrig ryrrerske, medl. af 
menighedsrådet ved Åkirke. 
25. marts 1927 - 16. nov. 2009. 

Sore11 Kj"11gnn11/, Kbh. Kunstmaler, 
grafiker, forfatrer. Debuter. 1957. 
Boede nogle år i Øm. Repres. Bh. KM. 
Ronne byrådssal og Aere seeder. 
22. feb. 1935 - 24. nov. 2009. 

Kinten Hnnsine Kjoller Krisre11se11, 
Balka. Drev m. sin mand Aage Jøker 
K. Snogebæk Brugs. Havde mange 
feriebørn fra Kbh. Holland, Sydsles. 
7. dec. 19 19- 28. dec. 2009. 

Hnm Christimr Lorentzen, Rønne. 
Fabrikspræsr på Danfoss og Plumrose, 
sognepræst i Rønne 197 1 - 1985. 

15. aug. 1920 - 20. okr. 2009. 

R111h Mide, Rønne. 
L-egcsekrecær, akciv i Set. Georgs 
Gilder. Ældrerådet Rønne. 
Menighedsråd. Klaverspiller. 
8. feb. 1922 - 28. sep. 2009. 
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Corde C111111nr Mikkel.ren, fisker Tejn, 
havde 5 forsk. b:\de, foregangsmand f. 
nye redskaber mm. Form. Tejn 
Pcnsionisrfor. 
I. nov. 1927 - 28. april 20 I 0. 

Ruth Elisabeth Ol.ren. Tjenestepige, 
landhusmoder bl.a. på St. Hollænder
gård, Olsker. Sommerpensionat, drev 
med manden Kaas Camping. 
4. sep. 1921 - 11. nov. 2009. 

Lilly Helene Pedmen, Ronne. Tjente på 
Acre gårde, arb. på Rådhuskroen. Ivrig 
amatørarkæolog, med ril ar finde 
guldgub. i 1985, delr. i udgravninger. 
5. juli 1936 - 23. april 20 I 0. 

Hnm Olnf Riis, Øm. Landbrugsskole, 
avlsbruger, mælkekusk, konrrobss. 
Buschauffør DBJ. Kolonihaveform. 
Hjemmeværnsmand og jæger. 
8. juni 1917 -4. marts 2010. 
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Knnd Borge /Vl1111ch, Nexø. Avlsbruger, 
Almely. Bcsryr. i landbruger, 4-H, 
kirkeværge, menighedsråd, aktiv 
flygrningeven. i Kirkens Korshær. 
30. aug. 1926 - 22. marts 20 I 0. 

Amrn K11roli11e Pedersen, Gudhjem. 
Landmandskone på Tornegård, 
Rut<ker. Bornholms ældste, 107 ås. 

S. maj. 1903 - 22. aug. 20 I 0. 

Hnm V. f'onl.ren, »På Marken• Nexo. 
Landmand, journalist, Ugebl. Øsrbh. 
Lokalred. Bornholmeren og Bh. Tid. 
Aktiv i husmandsfor. og Radikale V. 
17. marts 1933 - 25. maj 20 I 0. 

Jem Bjerrtgnnrd Schou, Rønne. 
Anlægs- og drivhusgartner, kirke
gårdsgarmer Ronnc K.irkeg. Tillidsrep. 
Spejder og selvbygger. 
30. juli 1948- 9. april 2010. 

Jens Andrem Niel.re11, Birkel)', Nylars. 
Gårdejer, Tingfogedgdr. Nylars. 
I hovedbesry. Dansk Andels Æg og 
24 år i Nylars menighedsråd. 
I 1. sep. 1920 - I . marts 20 I 0. 

Chrisrinn Pedersen, Rønne. 
Stenhugger, arb. hos Joghus keramik. 
Aktiv sportsmand, fodboldsp. løber. 
Aktiv brandmand gennem mange :lr. 
3. feb. 1920 - 13. marts 20 I 0. 

Mogem R11fi1, Jydeskærer Gudhjem. 
Skoleinspektør, form. menighedsrå. 
Rø, medl. af Dk L1'refore. Hovedbe
sryr. Form. Bh. Musikfestival. 
16. okt. 1936- 16. okr. 2009. 

Joh1t1111er Schou, Ronne. Keramiker, 
Sociald. Byddsmedl. Borgm. f. 1973. 
Medl. af Ker:unisk forb. Øsrkrafr, Dk. 
Havne. Bydcler 1962- 1990. 
19. mans 1918-30. maj 20 10 

Svend-1:.i·ik Thyge Niel.ren, Gudhjem. 
Smed og smedemester, Thyges VVS. 
Tog sig af unge mennesker. Stor 
inreres. f. Havneliver og Chr.Ø furren . 
8. aug. 1948 - 26. marts 20 I 0. 

Helge Norregt!rd Pederseu, Svaneke. 
Smed i Nexø, marinesoldat, fisker, 
fiskeskipper og aktiv jæger. 

22. juli 1926 - 16. nov. 2009. 

Erik Priis Rnm11me11, Kobenhavn. 
Maskinmester, fyrass. i Savneke i 13 år, 
sen. Stevns, 1973-94 fyrmester og 
Sraraforvelrer pli Chrisrianso. 
30. juli 1924 - 2. maj 20 I 0. 

Grete Sibrw, Gudhjem. 
Organist, cand. phil. i musik, 
Konscrvaroric udd. Pianisr. 

19. sep. 1947 - 28. feb. 20 I 0. 



A1111n Kn111i//11 Skovgt111rd, Rønne. 
Drev 111. Carl S. Vogn mandsfor i 
Aarsdale, havde stort kørekort, 
kørte bl.a. rogede sild til natf.1'rgen. 
20. mam 1916 - 31. jan. 2010. 

C11stt111 Hnmld Fnllk 7i11dbo1g, Hasle. 
Boglurncller Aakirkeby, form. Boderne 
havnefor. Medl. Aakirkeby Turist
forenings bescy. 
24. juni 1910 -30. nov. 2009. 

Ruth Stemp, Aakirkeby. 
Husmoder og meget aktiv lotte, 
fored ragsholder mm. 

16. maj 1911 - 16. nov. 2009. 

Erik Ti·uelsen, Tejn. 
Jou rnalist, stifter af Bornholms 
Stemme, som han drev i 18 ar sammen 
med Kirsten og mange frivillige. 
IO. sep. 1934 - 17 . maj 20 10. 

Flemmi11g Thiesm, Hasle. 
Tømrer, cømrcrmesrer. N æseform. 
Nyreforeningen Bh. Ivrig travmand, 
logebroder Odd Fcllow Logen. 
4 . maj 1953- 18. sep. 2009. 

Kimen Stm11ge Ti'llelsm, Tejn. 
Jo urnalist, medstifter af Bornholms 
Stemme, som hun drev sammen med 
Erik og mange frivillige i 18 k 
l 1. aug. I 945 - 29. dec. 2009. 

Vi/11er Thorsen, Rønne. 
Forrerni ngsindehaver, købmandsfor. 
senere farvehan del i Søndergade 
1955 - 1993. 
18. maj 1931 - 9. aug. 2010. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2009 - 2010 

Bjame I/sted Bech - Fotograf pli Bomholm 
i et halvt lirh1mdrede 
Tilrenelæggelse, redakrion og indledn ing: 
Ann Vibeke Knudsen. 

Gennemillustrerer med sorr/hvide foros. 
Sron formar: 24 x 24. 143 s. 
Bornholms Museum. - 200,-

Bornholm 2010 i billeder 
Redigerer af Per Frosr. 
Illustrerer med presseforos. 
Bornholms Tidendes forlag. 

Bornholms Travselskab 50 lirs jubilæum 
1960 -2010 
Red.: Kenn Erik Bech. 

Ill. med son/hvide og farveforos. 208 s. 

100,-

Bornholms T idendes Forlag. 249 ,-

Bom holmerkalenderen 2011 
Ill. med fa rveforos af Mogens Dam. 

William Dam Bog & Ide. 65.-
Srorr format. 110,-

Bornholmske billeder 2011 
Kalender. Red. : Flemming H ansen. 
Ill. med 13 sort/hvide foros. Srorr fo rmat. 
Bornholms Lokalh isroriske Arkiv. 100,-

Bomholmske Samlinger 2008 Iv.rk. 2. bd. 
Red.: Ann Vibeke Knudsen . Ill. 168 s. 
Bornholms Hisroriske Samfund . Medlems-
pris 175 (er ekspl. graris for medl.). 250,-

Byformingen for Romie 50 lir 1959 - 2009 
Redakrion: Finn Bræsrrup Karlsen. Billed

redakrion: Niels-Holger Larsen. 9 artikler. 

Ill. A4. 48 s. Byforeningen fo r Rønne. 
Gratis fo r medlemmer. 50,-

Cirkola, Jan: Feodora altid 
46 s. Fuglefisk. 

Cordua, Jeanne: Skibenes o 
Roman. 401 s. Privarudgivelse. 
Henv.: Forfarreren, 

Bossevejen 5. Vesrermarie. 

Dronning Margrethe og arkæologien 

75.-

270,-

(Svend Kramp om Slusegårdsudgravningen). 
Ill. 200 s. G.E.C. Gads Forlag. 250,-
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Ved Jens Sørensen 

European Ceramic Context 2 010 
Editor Susanne J øker Jo h nsen. Udstillings

karalog: Bornholms Kunscmuseum, G røn
bechs Gård, Hjorrhs Fabrik og Mø belfabrik
ken (l J.09 . - 07-11. 2010). Ill. med farve
fotos og son /hvide kunsrnerporrrærrer. Ston 

rværformar. 246 s. Publ ished by Bornholms 
Kunsrm useum. 40 euro - 275,-

Fiskeriet derfo1·sva11dt 
Eksempler fra et dansk fiskerierhverv i 
opbrud 1900-2008. 
Red.: Søren Byskov. 

(Bornholms. 23-50: Poul H. Mousrgaard 
og Torben Vesrergaard: Fra fabri ksrrawler ri! 

fri ridsjolle - Der bornholmske fiskerierhverv). 

Ill. delvis med fa rvefocos. 192 s. Fiskeri- og 
Søfammuseers Forlag, Esbjerg. 148,-

Georgine Ipsens erindringer 
ved Kathrine Jørgensen og Beme Holst. 
!Il. 172 s. 

Nyr Nordisk Forlag Arn old Busck. 299,-

Haagemen, Erling: Hvo1for hedder det sådan 
117 mærkelige stednavne på Bornholm 
2. udg. I.op!. Ill. rvr. 127 s. 
W illiam Dams Forlag. 150,-

Hansen, Jorgeu: Jerntæppet i Storebælt 
Danmark delt og forener. 

Konrrafakrisk roman. 274 s. 
Books on Demand. Paperback. 198,-

Hasle Kalender 2011 
Foto: Lisa Li.ick. A3. 
Der Mari rime Hasle. 

Henning Koie 

75,-

En kunsmermonografi. Teksr: Grere Kusk, 
Mogens Lau, Hans Reusch o g Jens Sørensen. 
Redaktion og lay-our: Mogens Lau. 

IU. med son/hvide fotos og farvegengivelser 
af malerier m.v. 192 s. 
Gudhjem Museum. 249,-

Henri/mm, Leif 1000 bornholmske ord: 
Rigsdm1Sk-bomholmsk, 
bo1·11holmsk-rigsdr111sk 
Ul. med regninger afTorben Bjørn. 53 s. 
W illiam Dams Forlag. 130 ,-

Hviid, Sussi: Madliv på Bom holm 
Portrætter og guide til den regionale 
madkultur på Bomholm 
Ill . med farveforos. 80 s. Lokalavisen. 125,-

Jensen, ]om Munch og Yvette Roper: 
Fra Østersoen til verden. 
Oversættelser: Bernaderre Hammann. 
111. med foros (delvis i farve) fra firmaers 
arkiv. 168 s. 

Udgivet af Jensen Invesr, 
Ejnar Jensens Vej, 3700 Rønne. 

Indb. i helpap. Ikke i bogh. 

Jorgense11, Rigmor: Tanker på en o 
Ill. delvis i farver af Marianne Srarck. 60 s. 

Privarudgivelse. Forh. af forfaneren: 
Almeengen 5, 3720 Aakirkeby. 

Tlf. 5697 2 169. 250,-

Keramisk Stoflighed Gerd Hiort Petersen & 
Hans Munck Andersen 
Teksr: Rosa Engelbrech r, curaror. Tb Helge
stad , pastor emerirus. Jørgen Schou-Chri
stensen, fhv. museumsinspektør. Lise Seis

bøll , d irekrør. 

Tilrettelægning: Rosa Engelbrecht. Ill. med 
farvefotos. Srorr fo rmar 28 x 22. 88s. 

Danmarks Keramikmuseum, Middelfart. 

Indb. helpap. 175.-

Kjolle1; Niels og Palle Emus Jensen: 
Det kostede dem livet - beretning om 9 ttnge 
bornholmere der mistede livet i fo1·bi11delse 
med den tyske besættelse af Danmark 
1940 - 1945 
O mslagsforo: Michael T hunberg. 

Ill. med son/ hvide foros (porrr.). 154 s. 
Bornholms Tidendes Forlag. 250,-

Kofod, Dennis Gade: 
Superhelte i det hele taget 
Roman. 160 s. Rosinante. 

Kofoed-Hansen, Annelise: Isblomster 

250.-

Digre og grafiske cryk om drømme og fo rløs

ning. Ill. farver. 81 s. Forlager Siesta. 200,-

Kolstrup, Soren: Polske stemmer 
-polske indvandringsbolger 1892 - 2008 
Ill. 399 s. Bogforlager Frydenlu nd. 299,-



Kiergaard, j o Dam: 
Hedvigs sode ta7ld & bagværk 
Oluf Høsr Biblioreker. Gennemillusrrerer af 
forfarreren - fortrinsvis i farver. Srorr formar. 
93 s. Oluf Høst Museer, Gudhjem. 150,-

Lind, Erik: Kom med i paradiset 
Guide ril Paradisbakkerne. Ill. med 
farveforos. 64 s. NarurBornholm. 50,-

Maegaa/'d, Elsebeth: Allinge Sygehus gennem 
100 ål' - i ord og billeder 
Ill. m ed sorr/hvide foros (porer.). 
Bornholms Tidendes Forlag. 128,-

Mahle1; Ole: Bobbarækus Filiækus 
Explo ring Bornholm wirh Krolle Bolle. 
(Engelsk reksr). Ill. med regninger i farvetryk. 
A4- rvr. 40 upagn.s. 
Published by Ole Mahler. 89,-

Samme med rysk reksr: 
Mie Kriille Bolle um Bornholm herum. 89,-

Mnhle1; Ole: Med Kro/le Bolle ge111zem 
Bornholms historie 
Ill. m ed regninger af Bjørk Marias Friis og 
foros: Jens-Erik Larsen. A4-rvr. 40 upagn.s. 
Udgiver af Ole Mahler. 85,-

Maila11d, Hanne: Landskaber 
Oliekridrregninger. 
44 fa rvesider. Privarudgivelse. 

Metzjeldt, Josef, Lars Kærulf Mollel' og 
Birgitte Sonne: Hans Lynge 
- me1111esket og myten 

130,-

Udsrillingskaralog: Bornholms 
Kunstmuseum (6. juni - 22. augusr 201 O). 
Ill. med malerier i farvereprodukdon og 
sorr/hvidr portræt. 5 5 s. 
Nordarlanrens Brygge, Srrandgade 91 , 
1401 Kbh. K. 90,-

Molle1; Ht111s Henrik: Burg1111dit1 
Med sramravler over Holm erne og 
Lind 'erne. Roman. 430 s. 
Forlager Hovedland. 299,-

Top-Jmsen, Morten & Michael Fibiger: 
Danmarks so111mel'f11gle 
111. med farveforos. 678 s. 
Bugbook Publishing. 790,-

Topjel's Miihle 
Ein Stiick Pei11er Geschichte kehr 
Nymølle fra Allinge. 25 år i Tyskland. 

Naturpå Bomholm 2010 
Årsskrift. Red.: Morren Top-Jensen. 
Ill. med farveforos. 64 s. 
NarurBornholm. 80,- Hæfte udsende af byen Peine. 

Oluf Host Knleuder 2011 
Med malerier i farvereproduktion. 
Lamberrhs Forlag. Spiralryg. 

Poulsen, Peter: Rulleteksterne 

99,-

Digre. 114 s. Lindhardr og Ringhof. 200,-

Present/l'epresent Peter Frimt111d 
Udsdllingskaralog: Bornholms 
Kunstmuseum (28.3. 2010 - 24.5. 2010). 
Forord: Lars KærulfMøller. 
Ill. med farveforos. 28 s. 
Bornholms Kunstmuseum. 25,-

Sandbel'g, Jens Henl'ik: Længslens ln11dskab 
Bornholmermaleren OlufHøsr (1884-1966). 
lll. med malerier gengiver i farver. 2. rev. udg. 
60 s. Forlaget Lambenh. 249,-

Sillehoved, So/'en P.: Bol'nholm from above. 
The Pearl of the BaLtic 
(Engelsk reksr). Ill. med farveforos af 
Finn Byrum og Per Schou. Tværformat. 94 s. 
Forlaget Globe. 150,-

Samme med rysk reksr: 
Bornholm von oben. 
Die Perle der Osrsee. 150,-

Sanne, Niels El'ik: Pimtel' og patl'ioter 
De bonzholmske kapere 1807 - 1814 
Ill. 128 s. 
William Dams Forlag. helpap. 250,-

Efterskrift 

Omralr i Bornholms T idende 10.10. 2009. 
Pris ikke oplyse 

Listen omfatter kun boge1; der skannes af 
almen interesse, og der tages forbehold forfejl 
og prisændri11ge1: 
Registrerirzge" er nfiluttet p1: 0 I. I 0. 2009. 

Tak til Bornholms Museum for stor 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. 

Der tages forbehold for evt. korrekturfejl mm. 

Henrik Vensild 
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er et stærkt. autentisk 
dokument om de ni 
unge bornholmeres liv 
og død og om, hvordan 
- men ikke hvorfor - de 
bornholmere, der i de 
første år efter befrielsen 
bestemte, hvem der var 
værdige til at blive min
det for eftertiden - og 
hvem der ikke var . 

Skrevet af Niels Kjøller, 
Palle Bruus Jensen. 
154 sider. 

kr.250,-
• • • • • • • • • • • • • 
Allinge Sygehus 
gennem 100 år - i 
ord og billeder er en 
beretning om syge
husvæsenet i Allinge 
fra den fjerne til den 
næ re fortid. 

Samlet og redigeret af 
Elsebeth Maegaard. 
128 sider 

kr.128,-
• • • • • • • • • • • • • 
Bornholmske Vandreture 3 
En lille handy bog, 
med en nem og hurtig 
tilgang til øens mange 
dejlige og smukke 
naturområder. 
Mange spændende 
vandreture i den 
bornholmske natur. 

Skrevet af Søren P. Sillehoved 
120 sider 

kr.130,-

7 4 Jul på Bornholm 

soren P.Si1~ 

Bornholmske 
vandreture 3 

Arkitektur 
på Bornholm 
50 bornholmske eksem
pler på god arkitektur fra 
1900-tallet. 

Samlet og beskrevet af 
Birgit Stoltz Andersen. 

kr. 95,-

over hele øen 
eller direkte i 

Bornholms 
Tidendes 

ekspedition 

AllKITEltTUR "--

• • • • • • • • • • • • • 
Kaver på Christiansø 
Af Marianne 
Nørregaard 
En rundtur hos 
beboerne på 
Christiansø 
og Frede riksø, hvor 
de fort æller lidt om 
sig selv og deres 
private haver. 

Fås også i en 
tysk udgave 
»Giirten Au/ Christiansø « 

kr. 98,-
• • • • • • • • • • • • • 

~ornhotms tribenbe 
FORLAG 

WWW. TIDENDE.DK 



Lave km-tal I Færre eller slet ingen stenslag I Mindre eller slet inge.n rust 

1. Du får egen servicerådgiver. 

2. I gennemgår bilen sammen. 

3. Du får et skriftligt tilbud. 

4. Værkstedet udfører kun det 
arbejde som I er enige om. 

5. Du får supplerende oplys-
ninger, når du henter 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 t il 
din havarerede bil 

- 24 timer i døgnet! 

Skadecenter 
Bornholm 

Aut. Service: Kia, 
Ford, Mazda, Suzuki 

Uheldet er sket 
- hvad så nu? 

Du bestemmer 
selv dit værksted! 
- Vi henter bi len 

- Erstatningsbil tilbydes 

- Omg. elektronisk 
skadesrapport 

- Hjælp til papirgang 
med forsikring 

- Servicerådgivning 

- 3 års GARANTI 
på karrosseriarbejde 
og lakering 

- Tilbud på rustarbejde 
t il 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 z 
w 
~ 

& 
11'1 

RØNNE: Åki rkebyvej 51 . 3700 Rønne. Tlf . 5695 0804 . Åbent: Mandag-fredag 7.30-17.30. Søndag 11.00-16.00 
RØNNE: Zahrtmannsvej 98 · 3700 Rønne . Telefon 56 95 92 52 : Åbent: Mandaq-fredaq 7.30-17 .30 · Søndaq 11 .00-16.00 
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Rønne a.•~1111 Danske 
W sedemænd 

Begravelsesforretning 
v/ Peter Lund 

Firmaet er ti lsluttet Brancheorganisationen 

Danske Bedemænd, der sikrer 

kval ificeret hjælp og rådgivning 

Begravelser og 
ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Østergade 43 · 3700 Rønne · 56 95 06 44 · www.ronnebegravelsesforretning.dk 

• frø din pløntehøndler." 

Alt i 
blomster 

og planter 
til hus og have 

Værtinde 
buketter 

Brudebuketter 

ec 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 

0 

ARET RUNDT! 
<nornholm~ €ibenbe 

-bragt til d in d ør 
gen nem 143 å r 

med alt hvad d<t behpver for at 
folge med i debatten på Bom holm 
og livet i stort og småt på vor o. 

Avisen kan også 
blive din .•• 

Kontakt o.bo1rnementsafdelinge11: 
R ing 56 90 30 0 0 

eller e·mail: 
a b onneme n t@bornholmstid ende.d k 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs me r e: 

www.tidend e .dk 

S AGAVEJ 1 • 3700 R ø NNE --· 

T ELEFON 56 95 47 24 
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Bornholmske ud2ivelser 
fra William Dams forlag 

Bøger siden 1857 

Fås over hele øen William Dam 
St. Torv 7 • 3700 Rønne • Tlf. 56 95 01 67 • E-mail:7410@bogpost.dk • Telefax 56 95 18 JO 
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Juleaften 
Traditionel julemiddag, 

levende lys på træet 
og musikalsk underholdning 

I. og 2. juledag kl. 12.30 - 15.00 
Den store julefrokostbuffet 

28. december kl. 18.00 - 20.30 
Den store fiskebuffet 

Nytårsaften 
Gourmet-menu & vinarrangement 

Levende musik og dans 
Midnatschampagne, festfyrværkeri 

VELKOMMEN HVER DAG 
0 

HELE ARET! 
www.bornholmhotels.dk 

Radisson Blu Fredensborg Hotel 
Strandvejen I 16, 3700 Rønne, Bornholm ·T lf. 56 90 44 44 
fredensborg@bornholmhotels.dk www.bornholmhotels.dk 
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FIUgger på Bornholm 
ønsker alle en 

rigtig glædelig jul 
samt et godt og 
farverigt nytår. 

Fliigger farver 
St. Torvegade 17 
3700 Rønne· Tlf. 5695 3104 

Storegade 87 
3790 Hasle · Tlf. 5696 5587 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tlf. 5649 1224 

Tøj du kan købe overalt 
- men VI gør en forskel 

DAMGADE 2 • 3720 AAKIRKEBY •TLF. 5697 4232 
Kig ind på vores hjemmeside: www.kylle-smed.dk • butik@kylle-smed.dk 
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SUPE& AR..,, 
-brillanten der vokser 

Kom ind og hør". 

CONNECTIONS 

\AAGAARD 
\# 

Skabt som en lås ." blev til et smykke til d ig. 
Låsen med mange muligheder. 

: 

Nyt fro 

'Nyepriser ti GEORG JENSEN 
\helt nede fra Juleartikler i 

Tissot Le Locle herreur i stå l 
med safirglas. Automatik. 
Vejl. udsalgspris 3295,· DKK 

Tissot T-T ouch Expert herreur 
i titanium m. safirglas. 
Guortz. 15 funktioner, 
olie tilgængel ige ved 
berøring af glasset. 
Vejl. udsalgspris fro 4.900,- DKK 

En verden af 
ure og smykker. 

kr. 990,-4' ' , ,~~~ 
-~ I 
"_ ~ 

~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 




