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GLASMAGERNE 
ved Himmerriges Port 

Maibritt }onsson & Pete Hunner kan i begyndelsen a/2012 fejre 30 års jubilæum i deres 
fællesvirksomhed Baltic Sea Glass. De har været frontfigurer i den udvikling, der på kun lidt 
over tre årtier har gjort øen til et nordeuropæisk mekka for studiogfas. 
F01fatteren og journalisten Peter Tiemroth fortæller om ægteparret og om glassets historie på 
Bonholm. 

Af Peter Tiemroth 

I 1920' erne og 30' erne var det kunst
malerne, der blev ciltrukket af Born
holm. I 1960' erne og 70' erne indtog 
keramikerne øen . Men siden 1977 har 
glasmagerne gradvist overtaget den 
mest spektakulære position i øens 
kun sthåndværk. 

P å kun lidt over tre årtier har øen 
udviklet sig til et nordeuropæisk mek
ka for studioglas med ialr seks glas
værksteder, der tiltrækker glaskunst
nere fra hele verden i en grad, så øen 

1 værkstedet, 2011. 

har ffier tilnavnet »Nordens Venedig« 
med henvisning ri! den berømte glas
industri på øen Murano. 

Mens glasproduktionen i Venedig 
har mange hundrede år på bagen, så 
var det først rumforskningens nye iso
leringsmacerialer, der sidst i 1960' erne 
gjorde små enmandsovne til glasfrem
scilling på små værksteder rentable. Og 
fra Amerika kom studioglasset til 
Europa. 

Studioglas, der betegner såvel brugs-

glas i mindre serier som kunstnerisk 
udformede unikaværker, kom til Dan
mark i begyndelsen af 1970 m ed den 
nyligt afdøde keramiker, glasmager og 
museumsskaber Finn Lynggaard som 
den store drivkraft. 

Men Bornholm kom tidligt med, 
takker været den kendte orkesterdiri
gent Mogens Dam, der - inden han 
h elliged e sig musikken - studerede 
økonomi på universitetet. I forbin
delse med en opgave blev han opmærk-

Foto: jon/var Fjeld. 
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Fra Snogebæk Glashytte til Gudhjem Glasrogeri - foråret 1978. Fra venstre ULia Marie 
Brandtenberg, Norge, Karen Black, Sverige, en lille nysgerrig pige, Dennis lvarsson, 
Sverige, Mutsuo lnoue, Japan, Karen Klim, Danmark og stifteren Mogens Dam. 

som på, at glasfremstilling ikke mere 
var forbeholdt større industriel t præ
gede virksomheder. 

Opdagelsen førte til, ar Mogens Dam 
allerede i 1977 etablerede øens første 
glashytte i Snogebæk med teknisk as
sistance afTorben Jørgensen - lærer på 
Skolen for Brugskunst i København. 

Årers efter åbnede han Gudhjem Glas
røgeri i et tidligere silderøgeri, som 
Pernille Bastrup nu har drevet igennem 
mange år. 

Hw1 var allerede mellem de mange 
danske og udenlandske unge menne
sker, der de første år søgte til øen fo r 
at arbejde i Dams glashytter og siden 
blev kendte navne. Bl.a. Darryle Hinz, 
nyligt afdøde C harlie Meaker, E lse 

Leth Nissen og ægte- og makkerparret 
Pete Hunner & MaibrittJonsson, der 
er højt internationalt es timerede. 

Verden rundt 
M aibri tt Jo nsson og Pete Hunner kan 
i begyndelsen af 201 2 fej re 30 års ju
bilæum i deres fællesvirksomhed Baltic 

4 Jul på Bornholm 

Foto: Pete Hunne1: 

Sea Glass på strandvejen mellem Mel
sted og Saltuna - lige nord for den 
kys tklippeformation, der kaldes Him
merriges Port. Ikke noget dårligt navn 
at have til nabo for en kreativ virksom
hed. 

Og de erklærer da også selv, at de 
Aeste af deres inspirationskilder eksi

sterer meget tæt på værkstedet og den 
nærliggende bolig. Naturen i alle sine 
fremtrædelsesformer - vækster og far
v~, fjer, fiskene t, bækkens strømhvirv
ler, havets større bølgeslag, årstidernes 
skiften og ikke mindst lyset, der giver 
deres intentioner og glasset liv. 

Virksomheden i Melsted beskæftiger 
i disse år, hvad der svarer til ni helårs
stillinger. Den besøges årligt af mellem 

70 og 80.000 gæster, der kommer for 
at kigge, købe eller overvære nogle af 

de utallige und erholdende og oply
sende særarran gemenrer, som de my
reflittige værter tager initiativ til. 

Det være sig udstillinger, workshops, 
unikaaftener, lysfester, oplevelsesafte
ner, musikshow og kurser, hvor gæ
sterne f. eks. bliver ført gennem glassets 

forunderlige verden , hvad angår tem
peratur, viskositet, farver, inspirations
kilder, lidt kemi eller glassets udvik
lingsforløb, hvor forskellige historiske 
teknikker demonstreres. 

M ed mellemrum har parrets unika 
i de seneste mange år kommet verden 
rundt på store museums- eller galleri
udstillinger. O g Maibritt Jonsson & 

Pete Hunner indgår f eks. i samlingen 
på Victoria & Albert Museum i Lon
don, der ejer verdens største og fineste 
sam Jing af moderne glas og kunsthånd
værk. 

Samtidig arbejder man m ed en lø
bende produktion af brugsglas som 
driklceglas, skåle, lysestager, fade, vaser 

m .m. O g begge felter bringer nu øens 
navn rundt i verden på samme posi
tive måde, som da for eksempel Hjorrhs 
Keramikfabrik i sin tid hj embragte 
præmier fra de store verdensuastil
linger. 

Ved European Glass Conrext i 2008 
på Bornholm med deltagelse af 28 
lande var Balric Sea Glassved Maibri tt 
Jonsson og Pete Hunner udtager som 
Danmarks repræsentant i afdelingen 

for industriel design med fine og tyn
de champagneglas, der synes inspireret 
af guldsmede og andre smukke insek
ter, samt med en samling originale og 
dekorative små trebensvaser. 

- I der øjeblik, man formgiver noget, 
som man ikke producerer selv, men 
rar lavet et andet sted på en fabrilc, er 

der tale om en industriel produktion, 
så det er altså de ting, vi ffir lavet i 
Slovenien, der gjorde, at vi kom med 
på biennalen, fortæller Pete Hw111er. 

I studioglassets fodspor 
Ligesom studioglasset kommer den 
57-årige Pete Hunner fra USA, hvor 
han i første omgang - til forældrenes 

tilfredshed - gennemførte en universi
tetsuddannelse i statsvidenskab og 

kunst i 1976. I studietiden fi k han dog 
også tid til at rejse, og rejserne førte 
ham blandt andet til D anmark og 
Bornholm. 

Efter sin eksamen vendte Pete Hun

ner i 1976 tilbage til Danmark for ar 
studere videre på Skolen for Brugs-



kunst i København, hvor han stiftede 
bekendtskab med glasset. I 1978 mød
te han sin landsmand, glaspusteren 
Darryle Hinz, på en rejse i Skocland, 
og da denne siden skulle til Bornholm 
for at arbejde i Snogebæk Glashyrre, 
tog Pete Hunner med. 

- Der var i studioglassets »År 2« på 
Bornholm. Og arbejdsfællesskabet, der 
varede i næsten tre år, førte ril er ven
skab, som riden ikke kan viske ud, 
fortæller Hunner, der dengang var en 
ung mand med flagrende hippiehår, 
som sammen med de øvrige løse fug
le levede et fri t ungdomsliv uden øko
nomiske bånd eller byrder. 

Han bg Darryle Hinz arbejdede på 
timeløn i glashytten om sommeren , 

hvor de boede i campingvogn. I vin
tertiden lejede de hytten og lavede 
deres egen produktion, mens de boede 
til leje i et utæt sommerhus tær ved 
arbejdspladsen. 

- H er trak vi en ledning gennem 
sneen fra ringeklokken til telefonen i 
hytten, og når den ringede, så kunne 
vi lige nå at piske over i hytten og tage 
røret, som var vores forbindelse ri) om
verdenen, ler Pete Hunner og mindes 
i øvrigt sin rid.lige fascination af den 
bornholmske natur - også om vinte
ren. 

Padderokke-inspiration, 2011. 

- Østersøen var barsk og mørk, og 
sneen var 20 centimeter ryk på østsiden 
af elmasterne. Men gasovnen kørte 
hele døgnet som et varmt, pulserende 
hjerte, mens elementerne udenfor prø
vede at presse taget ned over os. Men 
fan tasien og kreativiteten blomstrede, 
og vi kunne flippe ud med glasset, som 
vi gav 100 procent. Også i fritiden . 

Glasbjerget 
Pete Hunner fortæller, at idemanden 

Mogens Dam i starten annoncerede i 
avisen efter genbrugsglas, og det resul
terede på kun tre uger i et 100 kva-

Foto: Pete Httnna 

dratmeter og er par meter højt glasbjerg 
af gamle flasker og syltetøjsglas ved 
glashytten i Snogebæk, som de unge 
p ionerer gik løs på. 

- Genstandene skulle først renses for 
bly, etiketter og snavs, inden de knustes 
fo r siden at blive smeltet. G lasmassens 
farver afhang af flaskernes, og former
ne på de første brugsting var ofte præ
get af begyndervanskeligheder - for nu 
at sige det mildt. 

- Men til gengæld gav Mogens D am 
som arbejdsgiver os unge en stor kunst
nerisk frihed. H an sagde: »l kan lave 
lige, hvad I vil - blot det kan sælge«. 

Og da ingen af os dengang vidste, hvad 

M aibritt ]onsson 
& Pete H unner 

i værkstedet på 
Louisenlttndvej, 

1982. 
Foto: 
Gert J ørgensen. 
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Bikube-inspirationskilde1; 2011. 

der kunne sælge, så lavede vi netop 
lige, hvad vi vi lle, smiler Pete Hun
ner. 

Meget hurtigt søgte unge kreative 
glasfolk til Bornholm, hvis kunstneri
ske tradition og eksisterende miljø af 
lignende enmandsværksteder inden for 
keramikken utvivlsomt har virket be
fordrende på, at glashytterne hurtigt 
kunne etablere sig som en fast bestand
del af øens kunsthåndværk. 

Pete Hunner og Maibritt Jonsson, 
der er 55 år og stammer fra hoved
stadsområdet, lærte hinanden at ken
de, da de gik i samme klasse på Skolen 
for Brugskunst. Pete blev færdig i 1979 
og Maibritt i 1980. Hun arbejdede 
oprindelig med keramik. Og i efteråret 

6 Jul på Bornholm 

Foto: Pete Hunner. 

2011 var hun på et langt studieophold 
i Kina for gennem arbejde med por
celæn at få ny inspiration til glasset. 

Efter at Pete Hunner en kort perio
de var lærer på Kunsthåndværkersko
len i Kolding i 1981, købte parret et 
husmand ssted ved Louisenlund uden
fo r Østermarie for at åbne eget værk
sted. Og på et tidspunkt var både et 
keramik- og et glasværksted under 
overvejelse. 

Odins mor 
Glasværkstedet blev en reali tet, som 
de selv regner fra ibrugtagning i fe
bruar 1982. Den første ovn døbtes 
»Autumla« efter Odins mor, der var 

skaberen af jord og ild. Galleriet var 
en ombygget mødding med tag. Men 
efter seks år gik det efterhånden så 
godt, at arbejdsforholdene var blevet 
for trange, ligesom man gerne ville 
adsk ille værkstedet fra det p rivate 
hjem. 

I 1989 sprang Jonsson & Hunner 
derfor ud på det dybe vand og købte 
og ombyggede ejendommen »Sand
ager« ved kysten til det nuværende 
Bal tic Sea G lass, hvor Grethe og Bent 
Hansen havde drevet hønseri i 40 år, 
og hvor lokaliteterne endnu tidligere 
husede en ildelugtende fiskemelsfa
brik. 

Bygningen, der siden er besøgt af 
over en million mennesker, ligger på 
havsiden af kystvejen med klippekyst 
og skumsprøjt og naturoplevelser 
udenfor og god plads til gæster, glas 
og performances i de lyse og stilrene 
indendørs omgivelser. 

- Cirka 75 procent, af hvad vi p ro
ducerer på Balcic Sea Glass, består af 
brugsglas. Og det har altid været vores 
ide, at brugsglas hovedsagelig skal be
stå af klart glas, dog med lidt brug af 
transparente farver, fortæller Pete Hun
ner. 

- Igennem de sidste 30 år kan vi al
ligevel se, hvordan vi har været nysger
rige sjæle og har prøvet lidt af hvert 
inden for farver og former. Vi er mest 
til de transparente farver frem for opal 
- det uigennemsigtige. De klare trans
parente farver slipper lyset igennem 
glasset, og lader materialet leve. 

- Gennemgående har vi forsøgt at 
distancere vores produktion fra fabrik
kernes. Hovedsagelig fordi vi ønsker 
at lave produkter, som har et andet liv, 
end det man finder i fabriksglas. Vi 
sætter også en ære i at lave noget, som 
andre har svært ved at efterligne. Så 
har vi alle vor niche. 

Men ved 20 års jubilæet i 2001 tog 
parret hele deres situation op til revi
sion. Der var efterhånden 200 for
retninger verden over, der solgte pro
duktionerne fra Bal tic Sea Glass. Men 
alligevel tjente de ikke det store på det. 
Derfor besluttede de at stoppe engros
salg til forretninger. 

- Vi sendte vores bedste glas ude af 



huser til halv pris, og lageret løb tomt 
midt på sommeren. Og da vi på der 
tidspunkt havde 100.000 gæster på 
værksteder om året, besluttede vi, at 
det burde være et passende kunde
grundlag til det, vi gerne ville lave. Som 
kunsthåndværkere måtte vi værne om 
den nødvendige tid til at være kreati
ve. 

Pingpong-proces 
Sidstnævnte egenskaber har parret så 
i rigt mål udfoldet i form af store in
ternationale vandreudstillinger, der 
næsten må betegnes som kraftanstren
gelser i både omfang og indhold, der 
da også har nydt særdeles positive mod
tagelser i det fremmede. 

»Stral<S når man træder ind i galle
riet, bliver man overvældet af værker
nes skønhed, og et nærmere eftersyn 
viser, ar det ikke bare er unikt på det 
dekorative plan. Det gælder også på 
det håndværksmæssige plan«, skrev f. 
eks. en canadisk anmelder. 

Mens en anden mente at kunne ob
servere en tydelig sammensmeltning 
af det skandinaviske og der amerikan
ske i deres fælles produktion. Det arne-

u 

Party champagneglas. 

Trebensvaser, 2011. 

rikanske ses i ambitionerne og i de 
store formater, mens de rolige farver 
og billedsproget har sit udspring i de 
skandinaviske omgivelser. 

Og Pete medgiver da også gerne, at 
det både privat og kunstnerisk er Mai
britt, der repræsenterer jordforbindel
sen. - Det er hende, der siger stop, når 
jeg flyver for højt. Sådan supplerer vi 
hinanden perfekt, og det er vigtigt, når 
vi arbejder så tæt sammen, som vi gør. 

Foto: Pete Hunne1: 

Foto: Pete Hunner. 

Vi har bygget det hele op i fælles
skab. 

- Det kan godt være, at en af os far 
en ide fra en inspirationskilde og be
gynder at arbejde med det, hvorefter 
den anden ser noget, som også kan 

være interessant at tilføje projektet, 
hvorefter den første måske drejer det 
i en tredje retning, osv. Alt, hvad vi 

laver, er skabt igennem en gensidig 
pmgpong-proces. 

Denne arbejdsform fremgår da også 
af fællessigneringen af unikaarbejderne, 
hvad enten det drejer sig om værker 
med udgangspunkt i traditionelle be
holderformer, installationer eller ud
smykningsarbejder som f. eks. vin
duer. Alt unika e r signeret med 
»Jonsson + Hunner, årstal, Baltic Sea 
Glass, Bornholm, Denmark«. 

Undertegnede, der har fulgt glasset 
siden starten på Bornholm for 34 år 
siden , vurderer, ar inspirationerne bedst 
vækkes ri! konkret liv i de arbejder, der 
knytter sig til oplevelser af sne, is eller 
hav, da glasset jo i sig selv som mate
riale minder om netop disse fo rekom
ster. 

Ikke mindst erindres nogle mægtige, 
mageløst flotte, sarte og næsten vægt
løse lyse skåle, hvor fo rm, farver og 
materiale går op i en højere svævende 
enhed. Som f.eks. i vaseformen »Snow
flakes« på Victoria & Albert i London 
og er beslægtet arbejde med samme 
ti tel på Danmarks Design Museum. 

Jul på Bornholm 7 



Bikube fod, detaije. 

I der hele raget forløses de kunstne
riske intentioner mest lykkeligt, når der 
renonceres på de »udvendige« materia
levirkninger, og når arbejderne bevarer 
udgangspunlu i »beholderfunkrionen«. 
I fladebillederne har det kunstneriske 
overskud sværere ved at brænde igen
nem den tekniske perfektibilitet. 

Arbejder med hjertet 
Og perfektibili teten, arbejdsglæden , 
en rent ud fantastisk kunnen - og en 
ubetvingelig lyst til at prøve, hvor langt 
isen bærer, lyser under al le omstæn
digheder klart og smukt ud af alle ar
bejderne fra første års tidstypiske ro
buste finurligheder over de fi neste 
karafler, clrikk:eglas og charmerende 
småskåle til større, friere arbejder og 
mere skulpturelt prægede værker. 

I lykkeligste til fælde synes arbej
derne fremtryller på et øjeblik af lys, 
luft, vand og regnbuens farver. Men i 
realiteten er der resultater af års slid, 

8 Jul på Bornholm 

hvor teknik og form er blevet raffine
ret, og den oprindelige kamp for ar 
tvinge glasset ind i en tænkt ramme er 
aRøst af former, som materialets ka
rakter giver anledning til. 

Et lille indbli k i den entusiasme og 
arbejdsglæde, Hunner & J ønsson præ
ger deres livsværk med, flir man f. eks. 
fra den dengang 22-årige franske glas
pustersruderende Stephanie Diner, der 
efter nogle dårlige erfaringer på en 
sydfransk glasfabrik var ved at opgive 
at gå glasvejen. 

Men er arbejdsophold på Baltic Sea 
G lass fik vendt bi lledet. »Her arbejder 
de med hjertet, og det elsker jeg. De 
har lyst til at lære fra sig, og lære andre 
noget«, var et udplu k af de roser, hun 
havde til Pete Hunner, Maibri ttJons

son og deres medarbejdere. 
Med tanke på deres arbejdspres er 

der bemærkelsesværdigt, at Baltic Sea 
G lass allerede i 1989 tog ini tiativ til at 
~oprettet en glasskole på Bornholm. 
Efter Holm egård G lasværks glasma-

Foto: Pete Hunne1: 

geruddannelse var nedlagt, var Dan

mark - trods de dengang ca. 45 glas
værkssteder - uden faglige uddan
nelsesmuligheder. 

Og ægceparret var sammen med m u
seumsdirektør Lars Kærulf Møller, 

arkitekterne Birgit Stoltz Andersen og 
Jannik Stenberg, glasmageren C harlie 
Meaker og keramikeren John Gibson 
med i den initiativgruppe, der fik gjort 
glas- og keramikskolen i Nexø til en 
reali ter i 1997, der har medvirket til 
at gøre øen til et internationalt knu
depunkt for glas. 

Desuden rager Pete Hunner sin be
styrelsestjans i Bornholms Museums

forening, mens Maibritt Jonsson - sam
men med tekstildesigneren Bente 
H ammer - i 2002 tog initiativ til etab
leringen af øens censurerede kunst
håndværkergruppe ACAB, der har 

været en forudsætni ng for opbygningen 
af Grønbechs Gaard i Hasle. Siden 
2011 er hun tillige formand for for
en 111gen. 



Historien om Svaneke Fyr 

De første fyr og deres betydning 

Hvis du for 500 år siden kunne have set jorden fra rummet ville byer og landsbyer have set 
næsten så mørke ud som egetrteskovene. fane Brox i "Brilliant''. 

Af Poul M Sonne 

Fyr fandtes allerede i oldtiden i Mid
delhavet. D et kendteste af disse var 
»Faros« ved indsejlingen til Alexandria 
i Egypten. Fyrtårnet, der betegnedes 
som et af verdens vidundere, var efter 
arabernes oplysning 147 m højt med 
en statue af guden Zeus på toppen. 
Indvielsen fandt sted under Prolemæ
us den Andens regeringsår i 283 fKr. 
På toppen brændte et bål og om dagen 
styrede søfolkene deres skibe efter røg
søjlen og om natten efter Rammens 
skær. I ca. 1700 år ledte fyrtårnet sø
folkene sikkert i havn ved Alexandria. 

Bishop Rock fjrtårnet står på en klippe, der 
er 46 m lang og 16 m bred og er den mind
ste ø med en bygning i verden (Guinness Book 
ofRecords). Den Ligger 4 miles (6,4 km) vest 
for SciLlyoerne, England. 

Photo courtesy of Gibson's ofSciL61. 

Erik Priis Rasmussen (1924-2010) var uddannet maskinmester og virkede som fjrassistent 
i Svaneke fra 1951-1960. I1973 aflaste han jens Peter Jakobsen som fjrmester ogforval
ter på Christianso. Han ses her ved Christianso s FresneLLinse. Han blev pensioneret i 1994. 

Et jordskælv i 1375 fik fyrtårnet til at 
styrte i havet. 

Er af verdens mest besejlede farvan
de er »Den engelske Kanal«. H erigen
nem går ruten til og fra mange euro
pæiske havne. Den vesdige indsejling 
til »Kanalen« med Lands End og de 
udenfor liggende Scillyøer er det første 
land indkomne skibe fra.Atlanten mø
der. 

Disse farvande var i gamle dage så 
frygtede, ar nogle kaptajner holde sig 
så meget over mod den franske kyst, 
ar de strandede der. Nøjagtig hvor 
mange skibe, der er gået ned , vil aldrig 
blive kendt. Der er nævnt tal på op til 

Foto: Fotograf ukendt. 

200 vrag i løber af de sidste 150 år; 
andre nævner 7 1 m ellem 1878 og 
1927. Begge tal er underdrevne. Andre 
hundreder strandede ved Lands End 
og deromkring. 

Vesdigst af Scillyøerne ligger Bishop
klippen og her påbegyndtes bygning 
af et 40 m højt fyr i 1848. Der blev 
ødelagt af en storm i 1850. D er var en 
åben jernkonstruktion. I 1852 be
gyndte man forfra: Denne gang med 
score granitblokke. Da fyret stod fær
digbygger og blev tændt den 1. sep
tember 1858 havde der en højde på 
110 fod (ca. 37 m) over højvandsmær
ket og havde en synsvidde på 14 sømil 
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(ca. 27 km). Der var tre fyrpassere til 
at vedligeholde flammen. D eres job 
var ikke misundelsesværdigt. 

Efter storm den 30. januar 1860, 
igen i september 1870 og i april 1874 
berettede fyrpasserne om bølger på 70 
fods (ca. 23 m) højde, der brød rent 
over lanternen. Mellem 1882 og 1887 

byggede man en ny stencylinder uden
om fyret, der øgede højden ti l 143 fod 
(ca. 45 m) og fik dermed en synsvidde 
på 18 sømil (ca. 35 km). Siden er der 
intet hændt fyret til vore dage. 

H vad udviklingen af kunstigt lys 
angår, kom gen nembruddet omkring 
1784, da en svejtsisk videnskabsmand 

- Francois-Pierre Arni Argand - kon
struerede en lampe, der brændte ved 
olie. For søfarende var Argandlampen 
uvurderlig. 

Vippejjret ved Knudshoved IJ1r. Rekonstruk
tion af vippejjret ji-a 1727. 

Foto: Farvandsvæsenet. 

10 Jul på Bornholm 

Arkitekt Knud V. Barfoed's tegn.inger af Svaneke Fyr. Foto: Farvandsvæsenet 

Et fyrtårn udstyret med en parabolsk 
reflektor gav ikke kun mange gange 
det lys som de gamle lamper gav, men 
lyset viste sig roligere og til at stole på. 
Brugen af Argandlamper betød, at et 
enkelt af de kraftigste lys i 1819 over
steg den samlede lysstyrke fra al navi
gation siden 1780. 

Den største opfindelse, som bruges 
den dag i dag, var dog stadig på vej. I 
1819 konstruerede en fransk fysiker 
ved navn Augusåne-Jean Fresnel et 
lyshav m ed en lampe omkranset af 
glasprismer (Fresnellinsen) der sam-' 
lede og bøjede lyset til en klar smal 
stribe. Når hans fyrlinse blev anbragt 
omkring 100 fod (ca. 32 m) over havets 
overflade, hmne lyser ses 20 sømil (ca. 
40 km). Eddystone fyret, beliggende 
9 sømil (ca. 17 km) fra den engelske 
sydkyst, udsender nu lys, der svarer til 

570.000 stearinlys. 

De hjemlige forhold. 
Før der blev opført fyr på Hammeren 
og C hristiansø, henlå Bornholm i 
mørke om natten som resten af verden. 
Under tåge, rykning, snefald og svære 
regnbyger var det svært for de søfa
rende at orientere sig. Følgen heraf var 

et stort antal strandinger. Fra 1835 til 
1852 strandede 28 skibe alene på 
Østerherreds 20 km lange kyststræk
ning. Den samlede værdi udgjorde for 
disse skibe ca. 108.000 rigsdaler. Fra 

1852 til 19 19 (hvor Svaneke Fyr blev 
opført) var der yderligere ca. 76 stran
dinger mellem Listed og Aarsdale. 

I ældre tider gjorde folk, der boede 
langs kysten, sig store anstrengelser for 

at få skibe til at strande. Langs den 
jyske vestkyst prøvede man at lokke 
skibene mod land ved at tænde bål og 
svinge med petroleums- og tranlamper. 
Folk var fattige og et vrag gav gode 
penge til bjærgerne. Vi erindrer os, at 
sprogforskeren Johan Nicolai Madvig, 
født 1804 i Svaneke, som dreng havde 
overhørt sin far sige ar: »Han ikke vid
ste, hvordan han skulle have gennem
stridt det trange Aar, hvis Vorherre ikke 

havde sendt »de to dejlige Vrag«. 
Ved den engelske skonnert »Eme

rald's« forlis ved Svaneke havn i 1846, 
hvor 9 mennesker omkom, fik ca. tre 
fjerdedele af byens husstande direkte 
økonomisk fordel af skibsulykken. Der 
var 2600 rigsdaler til deling. (Se Born
holmske Samlinger 2 . række, bind 
13). 

De første fyr herhjemme var såkald
te vippefyr. D e blev opført allerede i 
1560 på Skagen, Anholt og Kulien 
(samme år som oprettelsen af det nu
værende farvandsvæsen). Vippefyrene 
bestod af en jernkurv med et bræn
dende materiale i. I begyndelsen brug
tes træ og tran, men fra 1625 brugte 
man stenkul. På Anholt blev der brugt 
så meget træ, at øen blev træløs. 

I 1747 fik Danmark sit første grund
murede fyrtårn på Skagen. Fyrdirektør 
Poul Løwenørn fik opsat et blinkfyr 
på C hristiansø efter forbillede af et, 

der var opført i Marstrand i 178 1 og 
konstrueret af svenskeren Jonas Nor
berg. Det var en Argandlampe. Fyret 



Svaneke Fyr en vinteraften. 

på Christiansø blev tænde den 1. ok
tober 1805 som det første blinkfyr 
herhjemme. Da havde Hammeren al
lerede tre år før (1802) - som der før
ste - fået opført et lukket kulfyr. Due
odde fik sir fyr i 1880. 

Svaneke Fyr. 
Den stranding, der gav anledning til 
opførelse af et fyr ved Svaneke, var stran
dingen af skonnerten »Louise & H e
lene« af Newarp ved Stettin, Polen. 

På rejse til Gudhjem med en ladning 
rug (70 tons) strandede hun på Hul
lenakke nær Svaneke havn tidlig om 
morgenen den 27. marts 1914 med 
pålandsvind og tåge. Skibet, der var på 
50 brurtotons og 38.97 netto, var byg
get i Barth, Tyskland i 1898 og førtes 
af kaptajn Albert Ewe. Ligene af den 
tre mand store besætning blev senere 
fundet og begravet på Svaneke kirke
gård. 

Erkendelsen af, at mange tidligere 
forlis kunne have været undgået, hvis 
der havde stået et fyr på Hullenakke, 
satte gang i bestræbelserne på at fa 
opført et fyr der. Der skulle imidlertid 
gå tre år før Svaneke byråd af Fyrvæ
senet blev spurgt, om man ville stille 
et stykke jord til rådighed på Hul
lenakke. 

H er lå en skanse: Sandkaas Østre 
Batteri, hvori der havde været to stk. 
18 punds kanoner til at dække Sva-

Foto: Kjeld Brandt, Svaneke. 

Byrådet svarede »Ja« og arkitekt 
Knud V. Barfoed blev bedt om at ud
arbejde tegninger. Det blev bygmester 
Otto Bertelsen, der fik entreprisen på 
tårnet og bygmester Munch, Nexø fik 
entreprisen på at opføre to funktio
nærboliger. Tårnet med maskinhus 
skulle koste kr. 28.000 og boligerne 
kr. 35.000. Kontrakten mellem fyrdi
rektør H. W. Ravn og Otto Bertelsen 
om bygning af fyret blev underskrevet 
20. februar 1918. Soklen til tårnet blev 
et kvadrat på 5x5 m af hugget granit 
medens resten af tårnet blev opført i 
sandsten fra Nexø. Tårnet blev 15 m 
højt. 

Den 15. januar 1920 tændtes et mid
lertidigt Blaugasfyr, anbragt på plat
formen udenfor lan ternen. Svaneke 
havde allerede i 1909 faet elektrisk 
lys. 

Den 1. august 1920 tændtes fyret, 

neke havneindsej ling. Luftfoto af Svaneke Fy1: 

som var et anduvningsfyr med et 3 'or
dens linseapparat med 55 mm linse. 
Flammens højde var 20 m og lysevnen 
26 sømil (ca. 50 km). Synsvidden var 
14 sømil (ca. 27 km) og karakteren var 
to blink hvert 30 sek. Tågesignal: Si
rene med motordrift, to stød hvert 
mm. 

Som den første fyrmester ansattes 
Niels Peter Johansen (1872-1935) født 
i Odense den 12. juli 1872. Han hav
de styrmandseksamen fra 1894 og 
sejlede en rid med Fyr - og Vagervæse
nets damper »C.F. Grove«. Alle fyrme
stre var enten maskinmestre eller na
vigatører. H an blev fyrmester på 
H ammerodde fyr 1. oktober 1911, ved 
Dueodde syd fyr den 1. juni 1916 og 
ved Svaneke fyr den 1. oktober 1919. 

I sin embedsperiode var han revisor 
for Svaneke kommune. Samtidig med 
fyrmesteren ansattes to fyrpassere, Ha
rald Anton Christiansen og Hans An
dreas Jørgensen. D en 25. ap ril 1919 
ankom »C.F. Grove« til Svaneke med 
maskinerne til fyret. D et var to stk. 
totakts råoliemotorer på ca. 20 H K. 
fra motorfabrikken »Gamma AIS« i 
Frederikshavn. 

Efter at Svaneke fyr var opført i 
1918/19 skal vi helt frem til 1929, før 
der igen sker strandinger i nærheden 
af Svaneke. Det var den norske damper 
»Skolma«, der den 16. januar 1929 
strandede mellem Ypnasted og Bøls
havn i en snestorm fra øst på rejse fra 
Riga, Letland til Manchester, England 
med en ladning træ. Strandingen skyld
tes, at 2. styrmand, da han blev afløst 
ved vagtskifte af 1. styrmanden, havde 

Foto: Kjeld Brandt, Svaneke. 
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Maskinrummet med to stk. »Gnrnma«-rnotore1: Foto: Fnrvandsvæsenet. 

sagt, ar man havde Hammerodde fyr 
om bagbord, medens der i virkelighe
den var Svaneke fy r. Svaneke fyr blev 
således i steder fo r at forhindre stra.n
di nger skyld i en. Alle besætningsmed

lemmer blev bragt i land af foll< fra 
Svaneke redningsvæsen (se »Jul på 
Bornholm 2010«). Siden har ingen 

alvorlige strandinger fundet sted ved 
Svaneke. Ved daværende havnefoged 
Jens Julius Hansens hus i Henrik H an
sensgade 15 opførtes er lysthus mod 
Øsrergade af brædder fra »Skolma«s 
bestiklukaf (lukker navigarionshus). 
Galionsfiguren fra »Louise & Helene« 
prydede huser i mange år. I 2010 er et 

nyt hus opført og en kopi af galions
figuren er opsat. 

På er ridspunkt under 2 . verdenskrig 
(194 1) beordrede tyskerne fyret sluk
ker (der var al rid to tyskere på vagt på 
fyrer), da de troede, ar amer ikanske 
bombemaskiner brugte fyrer som pej
leobjekt ved bombetogter over N ord
tysklan d. Slukn ingen af fyret med 
førte, ar en tysk dampfisketrawler 
»Gisela« strandede nedenfor fyrer den 
17. november 1941. Den blev brage 
flo r af Swirzer den 20 . november 
1941. 

I 1935 døde Niels Peter Johansen i 
embedet og blev afløse af Jens Peter 
Jensen, fød t i T ikøb. Han kom hertil 

fra Romsø fy r. Han sad i Svaneke by
råd i 1943-46 og 1946-50 valgt af d e 
konservative. 

12 Jul på Bornholm 

I 1935 ændredes rågesignaler til fi re 
stød pr. min. 

Fra 1938 har Svaneke fyr været der 
nordligeformærke til »den målte mil« 
m ellem Svan eke og Grisby. »D en 
målte mil« var en opmåle distance på 
nøjagrigen sømil (= l.852 m) mellem 
Svaneke og Aarsdale. Her kunne ski
bene kontrollere deres fart ved forskel
lige motoromdrejninger. Seed et var 
valgt på grund af den store vanddybde 
(5 0 m). 

I 1942 ændredes fyrkarakreren til to 
blink hvert 30 sek, og samtidig øgedes 
lysevnen fra 20 til 23 sømil (fra 40 til 
45 km). 

I 1946 blev en ny trykluftbeholder 
anbragt udenfor fyret. 

Lysthuset ved 
Henrik 

Hansensgade 
15, Svaneke 
med kopi af 

galions.figuren 
fra skonnerten 

»Louise og 
Helene«. 

Foto: Soren 
Lindgaard, 

Svaneke 

I 1949 gik Svaneke kommune fra 
jævnstrøm ril vekselstrøm, hvorpå fy
rets elektriske motor for rotation om
byttedes med en vekselsrrømsmoror. I 
50 'erne installeredes nye Lister mo to
rer a 22 HK ril tågehornet. 

Den 1. april 1972 automatiseredes 

Svaneke Fyr og blev nu overvåger fra 
Hammerodde Fyr. Ved automatiserin
gen blev der monteret tågedetektor og 
lys relæ i fyrer til automatisk tænding 
og slukning af rågesignaler og lys. 

Sirenerne blev slukl<et den 1. januar 
1988 med et års prøvetid. H vis der 
ingen indvendinger kom, ville de luk
kes ned for evigt. D et gjorde der ikke. 
Samme år ændredes fyrkara.kreren til 
to blink hvert 20 sek. To stk. 1.000 
li ters luftranke blev i 1990 solgt cil 
Strø byhus. 

Forbedrede navigacionsmidler (radar 
og G PS) gjorde fyr overflødige. En 
stærke medvirkende årsag til at lukke 
Svaneke Fyr var dets giftige, flydende 
kviksølvleje som den runge fyrlinse 
roterede i. 

Den 1. august 2010 blev Svaneke 
Fyr nedlagt i lighed med mange andre 
fyr i Danmark. I 2011 er Skagen og 
H ammerodde de eneste bemandede 
fyr i D anmark. 

Beslutningen om at nedlægge Sva
neke Fyr kom i fo råret 20 10. D et 
vakte stor opsigt i Svaneke, at et af 
byens vartegn, som mange mente 
havde affektionsværdi , forsvandt. 

Byforeningen Svanekes Venner for-



mål. Tårnet er dog erklæret bevarings
værdigt, og dets ydre må således ikke 
ændres. Lørdag den 6. august 201 1 
blev fyret annonceret til salg og efter 
fremvisningden 13 . august2011 blev 
fyret solgt til naboen i nr. 28. 

Niels PeterJohamen (1872-1935) blevSva
nekes første fjrmester. Han kom fta Due
odde Fyr og døde i embedet. Han blev afløst 
af j ens Peter Jensen. Foto: Dansk Fyrblad 

Svanekes fyrmestre: 
Niels Peter Johansen 
Jens Peter Jensen 
Einar Frandsen 
Kristian H ermansen 
Holger Riberfeld 
Sven Helge Dyrbye 
Grumsen 

1919-1935 
1935-1951 
1951-1956 
1957-1958 
1959-1961 

1961-1972 
Fyrmester Sven Helge Dyrbye Grumsen 
(1923-1999) blev Svanekes sidste fyrmeste1: 

søgte at ra fyret fredet; men det lyk
kedes ikke. 

Fællesrådet for Svaneke og omegns 
foreninger forsøgte i foråret 2011 at fl 
lys i fyret igen; men der var ingen in
teresse herfor. 

Tak til- Bornholms Museum, Kjeld 
Brandt fo r fotos, Byforeningen Svanekes 
Venner, Søren Lindgaard for korrektur 
og billeder, Farvandsvæsenet, Thomas 
Mogensen, Allerød for forskning, Ø
Arkivet i Rønne. 

Han varfjrmester fra 1961 til fyrets auto
matisering i 1972, hvorefter han foiflyttedes 
til Hammerodde Fp ; men blev dog boende 
i Svaneke til 1976. 

Foto: Johannes Hammer, Svaneke. 

Hennansen: Danmarks Fyrtårne ogJYr
skibe, Knud Peder Jensen: Lys Langs 
Kysten, Richard Larn: Cornish Ship
wrecks, Erik Pedersen: Bornholmske 
Strandinger I og Il Rigsarkivet. Nu kunne fyret sælges til andre for-

Kilder: Jane Brox: Brilliant, Robert 
Egevang: Svaneke Bys Historie, Ove 

-
0 

ABENT FYR lørdag den 13. august kl. 11.00-14.00 
Fyrtårnet er placeret tæt ved »Hullenakke« pynt, ved indsejlingen til Svaneke 
Havn. Tæt derved ligger »Hullehavn«, en gammel naturhavn, hvor der senere hen 
er blevet anlagt sandstrand til brug for de badende. 

Selve fyrtårnet er - lidt utraditionelt - opført firkantet, i udstøbt beton med en 
sokkel i hugget granit og en yderside beklædt med Nexø sandsten. 
Selve lanternehuset er konstrueret i metal. 

Maskinhuset, der er opført i røde mursten og med tagbeklædning i rødt vingetegl, 
iJ1deholder: Enn·e med n·appe til åbent loftsrum. Lille disponibelt rum. Kombineret 
fyrrum og toilet. Kontor. Stort maskinrum. Bred mellemgang, med buet entredør, 
der fører hen til selve fyrtårnet. Lille disponibelt rum w1der fyrtå rnet. 

Fyrtårnet består i alt af 4 etager, hvor der på hver af de n·e førs te etager er et 
disponibelt rum på ca. 6 m1 . På 4. og sidste etage er der et disponibelt ge1rnem
gangsrum med n·appe videre op til selve lanternehuset, hvor man - såvel inde som 
ude - kan nyde en fantastisk udsigt. En storslået udsigt med hav så laJ1gt øjet række, 
Svaneke havn og by, og flot snoet kystlinje med klippeudspring mod Nexø. 
Smukkere udsigt kan man ikke tænke sig. 

Nem grw1d på 427 m 1 med stenbelægning foran indgangen og grusbelægning 
rw1dt på der øvrige grundsrykke. Stor tankbygning - indeholdende olietanken -
bygget op ad 1miskinhuset. 

En helt unik og særdeles ~jældeut 11db11dt bygning! 

Fyret udbydes til salg for F reja Ejendomme for l1øjeste acceptable tilbud 
over 2.000.000,- kr. 

Bud bedes venligst fremsendes til DanBolig, Torvet 13, 3730 Nexø 
i en lukket kuvert senest den 15. september 2011, kl. 12.00. 

Annonce fta DanBolig 

Bornholms Regions Kommune oplyser; En ændret an\•endelse af bygningen vi l 
kræve en l:mdzonetilladelsc. 110\·edfonn~let med landzonereglerne er at modvirke 
byspredning ved >t h indre spredt og uplonbgt bebyggelse og anlæg i det ilbne land 
og samtidig sikre, at egentlig byudvikling sker, hvor der er 5bnet mulighed for det 
gennem kommuneplanlægningen. 
I det konkrete til fælde kan det ikke udelukkes, at der kan indrcrrcs en bolig (enten 
som helilrsbolig eller som fricidsbolig) i de eksisterende bygninger, hvis bygnin
gerne er egnede til det og der ikke sker om- og ålbygning i \~ntlig omfung. 
Andre anvendelser, f.eks. kunsthånd\·ærk eller Hgnende kan muligi.~s ogs3 tillades, 
hvis det ikke med forer sLorre parkeringsbchm•, skiltning eller :mdre \"æSCnt)jgc 

udvendige ændringer på eUcr omkring ejendommen. 
Generelt vi l vi lægge vægt p5, :it der sker s:\ minimale ændringer af det best!ende 
miljo som muligt. Det vil endvidere være vigtigt, at omr.tdet ikke "privatiseres«, 
og ot offentlighedens adgong til omrnclet ikke forringes. 
Der kan kun tages endelig stilling ål en ændret am•cndelsc, hvis der ansoges 
konkret herom. For der rages stiJling skal der foretages nabohoring. 
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Ridder Wolffsen 
- sørøver og toldchef 

I en mellemgang i Toldkammerbygningen i Rønne - nu SKAT Nordsjælland - htenger en række 
portrætter af stedets chefer gennem tiderne. Det ældste portrtet er af Caspar Henrik Woljfsen, 
der havde en noget usædvanlig karriere, når man sammenligner med det øvrige persongalleri. 
Ti år gammel stod han til søs, blev skibsforer i en alder af enogtyve år og efter en karriere som 
kaperkaptajn og fisker (ogformodentlig også smugler) endte han som chef for toldvæsenet på 
Bornholm og direktor for Ronne Theater. 

Af Mogens Lau 

Den primære årsag til englændernes 
bombardement af Christiansø den 24. 
oktober 1808 var, at havnen lå fuld af 
skibe hvoraf omkring halvdelen var 
priser (kaprede skibe). Der lå godt en 
snes skibe i den lille nacurhavn mellem 
Christiansø og Frederiksø, og hoved
parten af priserne var indbragt af Ca

spar Wolffsen og hans yngre bror Ch ri
stian. I løbet af september og oktober 
måned 1808 var kaperakåviteten ste
get ganske betragtelige i Østersøen, og 
i løbet af bloc 10 dage i september 
måned havde brødrene Wolffsen ind
bragt 6 af de i alt 48 priser, der i løbet 
af hele kaperkrigen blev indbragt til 
C hristiansø af private kapere. Dee var 
selvfølgelig både irriterende og besvær
lige for englænderne, for dels stjal man 
score værdier fra dem, dels betød det 
en betydelig mangel på bestemte varer 

og endelig bande det en betydelig del 
af den engelske flådestyrke til at eskor
tere handelsskibene. 

Kapernes aktiviteter medførte en 
kraftig forøgelse af englændernes or
logsaktivicec omkring Christiansø. I 
september måned 1808 observerede 
man 19 orlogsskibe, mens der i okto
ber måned blev set 76 fartøjer og det 
hele kulminerede med bombardemen
tet af Christiansø som nævnt i indled
ningen. I løbet af 6. timer regnede 
hundredevis af bomber ned over fæst
ningen , men angrebet blev indædt 

afvise fra fæstningens side (godt hjulpet 
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Caspar Henrik Wo/jfien,fodt 16. december 
1781 i Ronne og dod den 29. november 
1836 samme sted. Han var gift to gange og 
havde to bom i hvert ægteskab. Kim et barn 
blev ,e/dre end 18 Ib: Mellem de to ægteska
berji.k han et barn med sin husbestyrerinde. 
Navnet Wolffien har været stavet på mange 
måde1; men jeg hnr valgt at gøre brug af den 
stavemåde, der f-emgår af gmvstenen på 
kirkegå1den i Ronne. 
Bi/ledet er et fotografi af en akvarel f-a hans 
27. eller 28. år - det tidspunkt, hvor han 
blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

af 150 kapere), og englænderne gentog 
ikke siden forsøget på ae erobre Chri
snansø. 

Kore tid efrer englændernes bombar
dement af København i september 
1807 og bortførelsen af den danske 
flåde, legaliserede regeringen sørøveri 
- man kaldte det for kapervæsener - og 

der foresatte de følgende 6Y2 år med 

en pause fra august 1809 til marts 1810 
hvor kongen undersøgte muligheden 
for fredsforhandlinger med englæn
derne. D er blev udstede i alt omkring 
600 kaperbreve i løbet af krigen med 
tilladelse til at kapre engelske - senere 
tillige svenske - skibe eller skibe der 
sejlede med las t for disse nationer. Til 
kapring benyttedes enten ombyggede 
handelsskibe eller skibe, der blev byg
get til formålet, og det var ofre interes

sentskaber, der stod for skib og udrust
ning. 

Når et skib var blevet kapret, blev 
det sammen med lasten registreret af 
toldvæsenet (på Christiansø var det 
dog kommandanten der stod for den 
opgave), og en priserec afgjorde, om 
der var tale om en lovlig prise. H vis 
det var cilfælder blev skib og ladning 
solgr på offenclig auk tion, og ellers blev 
det frigivet. 

Caspar Henrik Wolffsen 
En af de mest markante kapere var 
Caspar Henrik Wolffsen der var søn 
af købmand og skipper, overformynder 
og forligskommissær m.m. i Rønne, 
C hristian Leegaard Wolffsen (17 46-
1809) og Else Cathrine Boss (1750-
1822), og hans farfar var kommandant 
på Christiansø og hed H erman Bohn 

Wolffsen (1708-1791). Efrer bryllup
pet i 1770 bosatte Caspar Wolffsens 



Grønnegade 28 og 30 samt Silkegade I 0 i Romie, set fra SJ1d. Ejendommene har tilsammen 
16 fog mod Gronnegade og udgjo1de den vestlige længe af»Ridder Wolffiens Gård«. Bemærk 
mindetavlen på portstolpen i forgrunden for maleren Christian Zahrtmann, der blev fadt 
her i 1843. Ifolge brandtaksationen for 1837: »Ejer; Uldall· a. Forhus, 16 fog bindingsværk, 
murede vægge, tegltag og skrågavle. b. En længde i syd på 14 fog. c. En længde i nord på 15 
fog. d. En længde i osterpå 7 fog. « Foto: Mogens Lau. 2011. 

forældre sig i et 10-fags hus på vestsi
den af Grønnegade (nuværende nr. 
25-27) i Rønne og i 1790 flyttede fa
milien over på den modsatte side af 
gaden til en firelænget gård på hjørnet 
af nuværende Silkegade (nr. 1 O) og 
Grønnegade (nuværende nr. 28 og 30). 
Efter faderens død i 1809 fortsatte 
moderen med at bo i »Madam Wolff
sens Gård«, hvor den første dilettant
kom edie i Rønne blev opført i 1818, 
og i 1822 købte Caspar Wolffsen går
den for 1.100 Daler Sølv i forbindelse 
med moderens død. 

Caspar Wolffsen havde 4 brødre, der 
alle stod til søs, og 3 søstre, og slægten 
var i si n tid indvandret fra Skotland. 
Caspar Wolffsen blev født 16. decem
ber 1781 og døde 29. november 1836. 
Ti år gammel blev han sendt til søs, 
og fra han var fjorten tog han på lang
fart. Faderen, der tillige var lærer i 
navigation ved Latinskolen i Rønne, 
havde oplært ham i navigation og en
ogtyve år gammel blev han skibsfører 
og gjorde fire rejser som sådan til Vest
indien, inden Danmark blev inddrager 
i Napoleonskrigene i 1807. 

»I 1803 havde han en Dag pyntet 
sig for at gaa til Skipperbal, og Mode
ren spurgre, om »Celia« skulle være 

hans Baldame. Han svarede: Naj Celies 
Halse for longer! Og dermed skraaede 
han over Gaden og gik til Moderens 
Besryrtelse op ad den brede Trappe til 
Kommandant Andr. Undalls Enkes 
Bolig (nu missionshotellet), hvorfra 
han til Baller medbragte Kommandan
tens unge, smukke Datter Maria Eli
sabeth Undall hvem han ægtede 
2 1.09.1804«. Maria Elisabeth døde 
allerede i 1808 efter at have født 2 
børn, datteren Else Cathrine Wolffsen 

Kort ca. 1818 fra 
di: Kabells beretning om 
Romie Dilettantcomedie 
der blev gengivet i uddrag 
i det første bind af 
Bornholmske Samlinger 
fra 1906 Madam 
Wolffiens Gård ligger på 
hjomet af Silkegade og 
Lillegade, og blev i 1822 
kobt af Caspar Wolffien 
ved moderens dod. Af et 
kort over Rønne Kjøbstad 
fra 1858 er adskillelsen 
mellem Gronnegade og 
Lillegade rykket .fi'em til 
Silkegade, som det stadig 
ses i dag. 
Foto: jens Buus Jensen. 

og sønnen Andreas Frederik Wolffsen, 
hvis fødsel kostede hende livet mens 
drengen døde 4 måneder senere. 

Herefter havde Wolffsen en hushol
derske fra Allinge med hvem han fik 
en datter, og i 18 11 giftede han sig 
igen med Johanne Sabine Behrens, 
født 17 8 5 og død 1845, med hvem 
han fik 2 børn, en søn og en datter, 
der fik samme navne som de to første 
børn. 

I 1824 døde datteren Else Cathrine 
af første ægteskab under tragiske om
stændigheder. Hun var gået hen i John
sens Gård i Rønne for at se der skib, 
der skulle bringe h endes forlovede 
hjem fra en tur ti l England, ankomme 
til havnen. Imidlertid strandede skibet 
i en forrygende storm på Nordre Rev 
og alle ombordværende druknede. Hun 
»faldt i afmagt og døde kort efter«, 
men hendes forlovede var ikke blandt 
de omkomne, idet han var kommet 
for sent til skiber. 

16 år gammel, i 1827, døde An
dreas Frederik af andet ægteskab idet 
han kæntrede med sin jolle ud for Gal
løkken i Rønne, og herefter var der 
husholderskens datter og Else Cathri
ne af andet ægreskab tilbage. Sidst
nævnte blev gift med L. G. W Has
selriis og døde førs t i 189 1. Ægteparret 
Hasselriis boede i Krystalgade i Rønne 
i den ejendom som L. Hjorth købte 
og indrettede terracottafabrik i, og her 
boede også ridder Wolffsens enke. Has-
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selriis var adjunkt på Rønne Latin
skole indtil han i 1853 fik embeder 
som postmester i Åbenrå. 

Ridder Wolffsen 

Caspar Wolffsen var en af de første, 
der blev ansat som kaperkaptajn efter 
Danmarks inddragelse i Napoleonskri
gen. Han var kende som en uforfærdet 
og snarrådig sømand, og der varede 
ikke længe før man hørte om ham. 

Hans første skib var en skonnert ved 
navn »Mandal« på 15 kommercelæscer 
og udrustet med 8 (accenpundige) ka
noner og 66 mands besæming. Skibet 
var ejet af et inceressenrskab i Køben
havn, og med som næstkommande
rende havde han sin broder, Christian 
Wolffsen (1 785-1836). I november 
1807 vendte de tilbage til København 
med ikke mindre end 6 priser. 

Caspar Woljfiens ovale gravsten på kirkegården i Ronne indeholder folgende indskrift: 
»Herunder hviler Toldinspecteur og Ridder Caspar Wolffien, dod 1836, 55 Aar gammel 
med Moder Else Catrine, fadt Boss dod 1822, 60 Aar og Marie Wolffien, dod 1824, 18 
Aar og Fritz Wolffien død 1827, 16 Aa1: 11 Bag Wolffiens gravsted ses Hjorth-familiens 
gravsted, og familierne var da også både gode bekendte og beslægtede. Således varfobrikant 
Lauritz Hjorth (grundl,egger af Hjorths Terrakotta.fabrik) gift med et barnebarn af Caspar 
Wolffiens broder Christian, Agnete M. Wolffien,fodt 1840. Foto: Mogens Lau. 2010. 

I juni måned 1808 indtraf en af de forsikrede ae d e vilde holde ud til sid-
episoder, der var med cil ae sætte fokus sce Mand, og da de havde boreskude 
på Caspar Wolffsen. Udfor N ivå blev al le Karduser, blev occe Mand sende 

gjorde man klar til, for mødende T il
fælde, at fornagle Kanonerne og til ae 
bore Huller i Skibet«. 

»Mandal« angrebet af ikke mindre end ned og opskar to Flag og fyld te Kar-
9 armerede engelske orlogsskibe, 2 duser paany. Ligeledes 
kanonbåde og 7 barkasser, da hun var ~ 

d k . . d i~ "~· ,.Æ ve ae es orcere en pnse m Ol-7 

1
" 

cilKøben- /i ni l}no/./!~61 ·· ,/..--(, ~~--. 
h a V n. (lJ~-"'"' ;f ~ {)-r.u~~. 0

,,,j,{"1 f..,.._:. 
Wolffse n .Æ,tu ~ ~ ..,&IJ ~ ~ j ·~ . .,t.· ,.,._fw 
kunne ikke ~..,.. 21~· :.,J ~:;;fX-'/,, ~w, ~"'U -:~. ~~ . 

d J. (.,._." , V~ f! [ . li~ . · /,,-
Lill s 1ppe, ~ 7,.).::; /J..l...J·- '/'.,..,.; 0 .iJ rMf..J(l;JJ")':}Z"'"'' 
~!;~;~ep:~ ~.;I ~~ Zf~ ,v1 :J.(J~-~ftJ!f. ~ 
op. Major 1J11; ,~·""' ~ :;% ~" .r1?, -I~ ~r vlf "~-
von Scholcen ~ 14Af""' _ ,J.~~ /,.....,.. . . . I ;tf(,,---
ove rv ær ede - ~,,,.." /~ :~,r::~c;; .,(."~. · ? :t "'0 .. " 
slaget fra land ~- ....:::> /Jltll/. . 

. d d & il I ~y ) .flU.J'c1 og 111 sen te en 1'.:) '~,./µ Ø 
rapport herom ' r otJJJ b~ :/ 
til regeringen 

hvori han roste ;fi,. j/(}/i • 
såvel Wolffsen a~~ I/ '/'I 7 '/)_"tf! r. '"1i /,. 
som hans mand- t/ I (/ 

Christian Wolffsen var i 
mellemtiden blevet fører af 
skonnerten »Frede-
riksværn« på 27 kommer
celæster, en besætning på 
7 1 mand og 19 kanoner, 
og i efteråret 1808 træf-
fer vi begge brødre i 
Øseersøen, hvor de 
samarbejder om at tage 
priser og indbringe 
dem til Christiansø 
eller Rønne. 

C hristiansø lå i 
første parket til eng-
lændernes konvoj
sejlads mellem Bal
tikum og England. 
Brødrene Wolff-
sen benyttede den 
taktik, at de ved 

skab, der »var sær
deles raske og ufor-
færdede, og selv naar 
Kuglerne fra de 
fjend tlige Bøj over og 

Caspar Wolffiens riddered. I bogen om »Ronne 

omkring dem, fyrede de seedse med 
den største Kontenance, og ingen 
ville forlade Skibet, skjønc Kaptajnen 
spurgte dem om de vil de i Land. De 
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So.farts Historie«, skriver K Thorsen, at der hvilede et komisk 
sker over Wolffiens udnævnelse til Ridder af Dannebrog fo1di man ikke kunne 

finde manden, der skulle be,eres. Ridderkorset blev sendt til det rederi i Aalb01g, der 
havde kontakt med Wolffien, men det kom retur med »adresse ubekendt«, ogforst et halvt 
år senere fandt dekorationen sin rette ejermand. Hist01·ien er ganske god, men er nok 
blevet bedre med tiden, for som det Jremgå1; afgav Caspar Wolffien sin riddered til kongen 
den 14. juli 1809. Kongen havde tildelt ham ridderkorset den 28. juni 1809. 



-

bevisning, fo r man uddelte ikke nær 
så mange ridderkors som i dag, og slet 
ikke til så ungt et menneske. H ans 
egen levnedsbeskrivelse gik tabt ved 
C h ristiansborg Slo ts brand i 1884, 
men ridderregiscrene indeholder føl
gende oplysninger om ridder Wolffsen: 
»H ar med »D anneschiold« den 17. 
Maj 1809 under den jydske Kyst h aft 
Fægtning med 2 engelske Kanonbaade, 
6 Barkasser og 2 Chalupper, hvori var 
600 Mand. H er foruden har han den 

7 . Juni næstefter mellem Anholt og 
Læssøe erobret en engelsk Kanonbaad 
paa 2 Stk. 18 Punds Kanoner«. 

Den engelske marinemaler John Gardner har malet dette billede afskomzerten »Ma12dal11 
der var en tidligere norsk galej. Det var Wolffiem fors te skib som kaper og det var ejet af et 
interessentskab i Kobenhavn. Med sig om bo1d som næstkommanderende i 1807 havde 
Caspar Wolffien sin broder Christian. 

Man kan undre sig over, at Wolffsen 
tilsyneladende var den eneste kaper
kaptajn, der modtog ridderkorset, når 
der i løbet af kaperkrigen var blevet 
udstedt omkring 600 kaperbreve, hvis 
indehavere m ed større eller mindre 
held drev kapervirksomhed. Måske 
skal man søge en del af forklaringen 
på æresbevisningen i den af von Schol
ten indberettede batalje ud for Køben
havn og Wolffsens bistand til forsvaret 
af fæstningen på Christiansø, hvor hans 
indsats uden tvivl var medvirkende til, 
at den enevældige konge ikke led end
nu et fo rsmædeligt nederlag til eng
lænderne men tværtimod kunne frem
stå som en slags sejrherre. 

gunstig vind gik op mod Karlskrona 
hvorfra de engelske konvojer afgik om 
aftenen. I nattens løb afskar de så 
nogle skibe, som de om m orgenen 
kunne nå at bringe i sikkerhed i havnen 

på Christiansø. 
Det var den almindelige opfattelse 

at deres skonnerter var lidt for store til 
kapervirksomhed i Østersøen, fordi de 
tiltrak sig for stor opmærksomhed fra 
fj endens orlogsfartøj er; men det synes 
ikke at have givet brødrene Wolffsen 
problemer. De samarbejdede langt 
mere med fæstningen på Christiansø 
end andre kapere og fungerede som en 
slags paramilitær Bådeenhed. De veg 
ikke tilbage fra at stævne ud og for
søge at drive fjendtlige orlogsskibe, der 
var kommet for tæt på fæstningen, på 

Bugt. Det var dog næppe ren og skær 
altruisme, der var grundlaget fo r disse 
aktiviteter, for brødrene havde en egen 
interesse i at forsvare de priser, de 
havde liggende i havnen på Christi
ansø. De havde tillige en bibeskæfri
gelse for fæstningen med transport af 
fanger fra priserne. Under englænder
nes angreb på fæstningen den 24. ok
tober 1808 indtog brødrene Wolffsen 

og deres besætninger en ny rolle, idet 
de sammen med andre kaperkaptajner 
tilbød deres assistance på selve fæst
ningen, der på den måde fik forstærket 

sit forsvar med 100-150 bevæbnede 
mænd. 

Efter bombardement af fæstningen 
var der en betydelig nedgang i kaper
virksomheden i Østersøen på grund 

af englændernes blokade af transporten 
til og fra C hristiansø, og også brød
rene Wolffsen forlagde deres aktivi teter 
til andre farvande. 

Den 28. juni 1809 belønnede kon
gen den kun 27-årige skibsfører Caspar 
Wolffsen for hans »kække færd« med 
ridderkorset, og fra da afhed han aldrig 
andet på Bornholm end »ridder Wolff
sen«. D et var en helt usædvanlig æres-

Kaperkrigens økonomi 
I løbet af kaperkrigen lykkedes det 
Wolffsen at kapre 3 2 skibe, hvoraf 

Wolffiens arbejdsplads i Ronne var bygningen i forgrunden af billedet, kaldet Toldbodgården, 
hvor toldvæsenet havde til huse ji-a 1788 til 1842. Bygningen bagved er den gamle toldbod
og amtsstuemagasinbygning, der blev opfort i 1684 og hvor toldvæsenet ji-a opforelsen og 
indtil byggeriet af den »Ny Toldbod«, der blev taget i brug i 1897, rådede over en storre 
eller mindre del af bygningen til vejerbod og pakhus m.m. Foto: Mogens Lau. 2010. 
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nogle var særdeles værdifulde. D ee 
gjorde ham ti l en meget rig mand, der 
fra 1808 boede i København i herska
belige omgivelser. Men han satsede 
store, og da kaperkrigen var slut, var 
hans formue også sluppet op. 

Man ved, at nogle af de priser, som 
Wolffsen havde indbragt til C hristi
ansø, i marrs 1809 blev sendt til auk
tion i København. En enkelt indbrag
te alene 40.000 Rdl. Der var en last 
bestående af 1.000 tønder tjære, som 
blev købt af regeringen. Der er eksemp
ler på, at enkelte priser indbragte over 
200.000 Rdl. på auktion. 

Den normale fordeling af gevinsten 
ved kapringer var, at den blev delt i 3 
lige store dele, til kongen, rederier og 
besætningen, men fra 1 752 havde kon
gen frasagt sig sin andel af provenuet, 
således at det blev delt mellem ejerne 
og besætningen efter nærm ere aftale. 
Wolffsen var en af dem, der investe
rede sin gevinst som skibsfører i ud
rustning af andre kaperbåde. 

Kapervirksomheden bidrog til en 
væsentlig forbedring af den bornholm
ske handelsflåde, idet en del af de kap
rede skibe, der blev solgr på auktion 

Christian Gotfred Ditlev Lohmann, f 1786, 
var toldinspektor for Bornholm fra 1814 til 
sin død i foråret 1829, hvor Caspar Wollfien 
afløste ham i embedet. Lohmanns far, cansel
liråd A. C V. Lohmann ejede en ejendom på 
Store Torv i Ronne samt Rahbekkegård og 
Vibegård ved Ronne og var den farste told
inspektor far Bornholm .fi"a embedets opret
telse i 1784til 1814. 
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Kort over Ronne havn. En del af bygningerne fi"a begyndelsen af 1800-tallet er stadig be
varet og Wol.ffien boede tæt på sin arbejdsplads - først til leje i johnsens Gård (lige syd far 
rådhuset) da han flyttede tilbage til Ronne efter kaperkrigens afilutning i 1814 og senere i 
Gronnegade hvor han i 1822 købte sin moders gård og boede til sin død i 1836. 

ved priseretten i Rønne, blev købt af 
redere på Bornholm. 

Også på anden vis bidrog kaperkri
gen til den bornholmske søfarts histo
rie. Den 3. juni 1808 erobrede den 
danske »Søe-Lieutenant C. Wulff«, den 
britiske orlogsbrig »The Tickler«. Det 
var det første britiske orlogsskib, der 
blev erobret af danskerne under krigen, 
og det indgik uden navneændring i 
den danske flåde. I 1815 blev briggen 
solgt på auktion i København for 
25.000 Rbd. Den fik navnet »Frede
rikke Louise« og fu ngerede som fragt
skib indtil 1842, hvor den blev købt 
af købmand og skipper J .]. Thorsen i 
Rønne for 7. 000 Rbd. I Rønne fik han 
den ombygget og udrustet ri! robbe
fangst, d.v.s. til sælfangst i Det nord
lige Ishav. Sælernes skind var efter
spurgt, og det samme gjaldt spæklaget, 
der blev anvendt som tran ri! belysning. 
Da »Frederikke Louise« vendte tilbage 
til Rønne i 1851 med en rekordstor 
fangst på 5.600 robber og 148 fade 
spæk var hun simpelthen kassabel og 
måtte hugges op. D ermed havde »HMS 
The Tickler« endt sin omskiftelige til
værelse der begyndte med stabelafløb
ningen i 1804. 

(Tegning af arkitekt K Thorsen) 

Det kan være vanskeligt at fa begreb 
om, hvor store penge der egentl ig var 
på spil i kaperkrigen - og der er ikke 
ret meget at sammenlign e med. Man 
anslår, at det samlede prisebeløb ved 
auktionerne i de godt 6 år kaperkrigen 
varede, beløb sig til omkring 100 mio. 
Rdl. Til sammenligning kan nævnes, 
at de direkte skatter tilsammen i 1810 
udgjorde knapt 6 mio. Rdl. , mens de 
indenlandske afgifter og tolden beløb 
sig til knapt 3 mio. Rdl. I 1810 havde 
de prisedømte skibe, der var indbragt 
til Rønne, der var en af flere priseretter 
i landet, en værdi på 3,3 millioner 
Rigsdaler. Der blev investeret store 
summer i at bygge og udruste kaper
skibe, så air i alt var kapervirksomheden 
en falnor, der satte skub i samfunds
økonomien og den galopperende in
flation. 

Efter at freden i Kiel i begyndelsen 
af 18 14 havde sar en stopper for de 
anarkistiske kaperdage, ernærede 
Wolffsen sig et par år som koffardi
kaptajn på langfart, men han trivedes 
ikke rigtigt med jobbet og vendte til
bage til Bornholm. 

H er ernærede h an sig som fisker, 
men han opfisk.ede nok mindst lige så 



Amtmand og justitsråd Christian Jespersen 
(1766-1837) er den eneste i rækken af oens 
amtmænd, der er indfodt bornholme1: Han 
var amtmand fra 1809 og boede i Storegade 
iNexo. 

meget smuglergods, som han fangede 
fisk. Det samme gjaldt for hans bror 
Christian, der blev pågrebet i Sverige 
for smugleri og endte sine dage i fæng
sel. 

Wolffsens meriter som kaper 
Wolffsen var så berømt som kaper, at 
den norske forfatter Christianus Flood 
gav ham tilnavnet »Bornholms Tor
denskjold«. Det var nok først og frem
mest hans måde at løse problemer på 
og så hans forudseenhed og vovemod, 
der gav ham ry som en uforfærdet og 
snarrådig sømand. 

Hans mod kan måske bedst illustre
res med en episode ved Kastellet i 
Rønne. Wolffsen var gået i land for at 
besøge familien, da det pludselig blæ
ste op. Hans skib »Grev Danneskjold« 
og et par priser lå for anker på reden 
men rev sig løs og drev ind på kysten 
ved Kanondalen, hvor »Grev Danne
skjold« væltede om på siden, så besæt
ningen måtte klamre sig fast til skibets 
læside. Da Wolffsen fik underretning 
om faren, fik han far i en lille jolle, der 
kun ne rumme 3 mand ud over ham 
selv, og ene mand roede han 19 gange 
ud til skibet og fik bragt sin besætning 
sikkert i land. 

Der er ingen tvivl om, at de mange 
myrer omkring kaperne var med til at 
stive befolkningens selvtillid af og give 
hele kaperiet et nationalromantisk 
skær. Reelt ser var kapervæsener dog 
ikke særlig velorganiseret, og kaperne 
lå i indbyrdes strid om priserne ligesom 
man ikke kunne forhindre den engel
ske handel i Ø stersøen. 

Caspar Wolffsen 
og toldvæsenet 

Fiskeriet var en usikker og ikke sær
lig profitabel levevej, så Caspar Wolff
sen fik ansættelse som kongelig told
betjent i Rønne i 1821, og i 1829 
avancerede han til toldinspektør og 
dermed chef for toldvæsenet på hele 
Bornholm. Han har uden tvivl haft 
magtfulde venner, og nepotisme var 
ikke ukendt ved besættelse af konge
lige embeder. 

For at forstå arbejdsvilkårene som 
ansat tolder er det vigtigt at bemærke, 
ar den faste gage var lille, men at man 
kunne supplere den på forskellig vis 
med procenter af intraderne (de told
og afgiftsbeløb m.m" der blev opkræ
vet ved roldsredet) og sportler (gebyrer, 
diæter og diverse biindtægter f.eks. ved 
vejning og måling.) Først i 1851 blev 
der vedtaget en ny lønningslov, hvor
efter de ansatte udelukkende blev af
lønnet med en fast gage. I 1795 var 
toldinspektørens løn 300 rigsdaler i 
fast årsgage samt 25% af tolden (ca. 
1.300 rigsdaler). 

Da prins C hristian Frederik, den 

senere konge Kristian VIII gæstede 
Bornholm i 1824 skrev han bl.a. i sin 
dagbog om besøget på Toldboden i 
Rønne: »D er lægges fornemmeligen 
Viine og Brændeviine, bestemte til at 
indsmugle i Sverrig, naar i Efteraaret 
Told Opsynet til Søes slappes. Told
betjentene i Land frygte Smuglerne ej. 
Paa Bornholm har de godt Folk ikke 
heller meget at frygte af Toldvæsenet, 
der er kun een Told Inspecteur for heele 
Ø en, og han er kun svagt understøttet, 
især på Østkysten, jeg har kun seer een 
Toldberienr i Nexøe, og han gjorde vist 
ingen Fortred.« Man kan måske ane 
Wolffsens stemme i baggrunden. 

I årene umiddelbart inden Wolffsens 
ansættelse som tolder i Rønne inten
siverede toldvæsenet kontrollen ri! søs, 
primært i de indre danske farvande, 
men først i 1824 oprettede man Kryds
toldvæsenet som institution på grund 
af de gode resultater denne form for 
sm ugleribekæmpelse kunne fremvise. 
Bornholm opnåede aldrig at fl et 
egentligt krydstoldfartøj stationeret 
her, men i 1853 blev toldkrydser nr. 

21 bygget hos S. P. Bech i Rønne og 
stationeret i Det sydfynske Øhav. 

Kort efter sin ansættelse som kon
gelig tolder - den eneste direkte under 
toldinspektøren for Bornholm - luf
tede Wolffsen den ide, at det også på 
Bornholm ville kunne lønne sig at ud
føre toldkontrol til søs for at dæmme 
op for smugleriet (han havde første
håndskendskab til, hvad der rørte sig 
i farvandet omkring Bornholm). 

Chefen for det bornholmske told-

Gammelt postkort fi-a Christiansø og Frederiksø set fra nord med et tremastet skib i havnen 
mellem oerne. Tegneren har været betaget af klipperne, der er blevet noget hojere end de er 
i virkelighedens verden. 
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Da toldvæsenet i 1982 
fejrede etatens 350 års 

jubilæum var det 
motiverfra krydstold

væsenet, der blev brugt 
"'~"-"'''"'"' som bliklån<r. I s'!<\\Jo\.f." ".J '-1 o· 

anledning af 
jubilæet blev der 

udarbejdet en 
plakat og et frimærke 

med krydstoldvæsenets flagskib A1gus 
som motiv. Den gengivne Jorstedagskuvert 

indeholdt tillige et billede af»Den forenede Krydseskadre år 
1828«. Det sejlende toldvæsen, k1ydstoldvæsenet, eksisterede som en lille 

etat i etaten fi'a 1824 til 1904 og havde i sin storhedstid i 1880 'erne omkring 30 
krydstoldfartojer og et storre inspektionsfartøj. 

væsen fra 1814 til 1829 var toldinspek
tør Christian Gottfred D itlev Loh
m ann, som prins Christian i 1824 
beskriver således: »Told Inspecteuren 
Cancellieraad Lohmann, en ung men 

meget før Mand der har været Militair 
og som i Embedet har været saa heldig 
at efterfølge sin Fader. H an er en drif
tig Mand god jordbruger og bygnings
kyndig saa at han i dette Fag gaaer 
Øvrighed og private rilhaande. Saavidr 
jeg har mærket er han almindelig agtet 
og virksom i sir Embede.« 

Lohmann var med på ideen om 
krydstolden, men de cen trale myndig
heder gav afslag på en ansøgning af 15. 
februar 1822 om ar dække udgifterne 
hertil. Derfor købte og udrustede 
Wolffsen og toldinspektøren for egen 
regning en krydsbåd med navnet »Den 
bornholmske Ø rn«, og i løber af nog

le år gik de centrale myndigheder med 
til ar dække udgifterne til driften, da 
man kunne fremvise gode resultater i 
form af en betydelig mængde beslaglagt 
smuglergods til søs. Båden var imid
lertid ikke særlig egner til formålet, så 
de fi k bygget en ny båd i Sverige (sta
dig for egen regning). Da de opdagede, 
ar der skulle betales 12 Y2 pct. i indfør
selstold for båden, søgte de kongen om 

fritagelse herfor - og fik der, selvom 
Toldforordningens § 84 forbød told
væsenets personale ar »rede i skibe« 
uden særlig tilladelse. Wolffsen må have 
haft gode venner tæt på kongen. 

Efter Wolffsens død gik der tilsyne
ladende tilbage med toldkrydsningen, 

og båden blev solgt til staren. Er ano-
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nymt indlæg i Bornholms Avis den 9. 
juli 1839 lyder: »D er gaar et Rygte, at 
Skipperne have i sinde at foranstalre 
en Subscriptionsplan sendt omkring 
for at samle milde Bidrag ril ar faae 
den kongelige Krydsbaad hersteds tjæ
ret, malet og slaaet o.s.v.; der er natur
ligvis Snak, men kjedeligr nok er der, 
at Sligt dog skal have sin Grund i, at 
Krydsbaaden, der er Statens Ejendom, 

hvorfor der er givet 800 Rigsdaler i 
Kjøbesum og hvorfor d er t ilstaas den 
herværende Toldinspecteur Krigsraad 
Lemvig 300 Rigsdaler til at holde den 
i Orden for, skal see sle ttest ud af alle 
Skibene her i Havnen, saa nogle end
og meene, den passende k unde tjene 
til at optage Mudder i fra Mudderma
skinen. Der kan da ikke heri været af 
Mangel paa Tid, den ikke er blevet sat 
i tilbørlig Stand iaar; thi G ud veed, 
den ikke har været i for megen Acrivi
tet der sidste Halvaar, men mulig Sei
lene ikke raale ar seile med«. Og se
nere ti lføjes; »Paa en meget heldig 
Rejse til Svaneke er Krydsbaaden ble
ven maler udenom.« 

Wolffsens embedsførelse 

Under besøget på Bornholm i 1824 
skriver prins Ch ristian Frederik i sin 
dagbog: »Told Overbetienten under 
ham (Lohmann) er den dierve Caper 
Capirain C. Wulfsen Ridder der er vel 
liidr der paa Steder og en rask Mand i 
ald sin Gierning«. 

Casper Wolffsens embedsførelse gav 
flere gange anledning til klager fra per-

soner, der følte deres levebrød truet af 

hans kreative adfærd for ar supplere 
sin faste gage. I 1826 fik han således 
en klage på halsen fra forbjærgerne i 
Rønne der mente, ar Wolffsen uberet
tiget gik ombord i strandede skibe 
inden de selv kunne nå ar komme til 
stede, og på den måde fik skibsførerne 
på de strandede skibe til at anmode 
Wolffsen om bistand ril ar ra det 
stranded e skib bjærget, hvorved 
forbjærgerne gik glip af deres fortje
neste. Wolffsens indlæg vedrørende 
klagen til amtmand Christian Jespersen 
er særdeles velformuleret og han hen
viser dels til sin ret som toldbetjent til 
ar gå ombord i strandede skibe, dels 
ti l, at han med sin erfaring som sømand 
i flere t ilfælde har været i stand ar foran
ledige, at et strandet skib er kommet 

flot ved egen hjælp efter hans anvis
ninger (hvorved forbjærgerne gik glip 
af deres fortjeneste.) »D er virker næs

ten som Interesse og Gevinst er der 
første - og Hjælpen det Andet, der 
besjæler D'her Formænd«, skrev Wolff

sen bl. a i sit svar på klagen over ham. 
Sagen endte da også med, at amtmand 

Jespersen tog en sam tale med Wolff
sen hvorefter sagen blev henlagt. 

Men godt et år efter var den gal igen 
d a »Strandingscommissionair« for 
Rønne og Vesterherred, Tønnes Rasch, 
skriftligt bønfaldt kongen om »at det 
allernaadigst maarte forbydes enhver 
Uvedkommende og Uberettiget at 

paarage sig Commision airforret
ninger. .. « Igen var det Wolffsen og 
hans toldkrydser der havde været på 

spil. Amtmanden hentede den mere 
end et år gamle sag frem og sendte den 
sammen med den nye klage til D er 
Danske Cancellie og beskrev indgående 
Wolffsens adfærd. H an skrev bl.a. i 

fremsendelsen: »Hvor langt fra jeg end 
attraaer at give nogensomhelst Anled
ning til ar betage en strander M and al 
mulig Hjelp, eller bortfjerne den for 
ham, bør jeg dog formeentl igen, saavidt 
muligt , sørge for, at de søebrudne saa 
særdeles velgjørende danske Love ikke 

illuderes, og ar Strandingscommis
sionair og Forbjergere, der sraar under 
Øvrighedens specielle Tilsyn, og ere 
underkastede strængt Ansvar, ikke 



krænkes i deres Rettigheder af vinde
syge Personer, der endog hovere over, 
at de forstaae at tilvende sig Commis
sioner og andre Fortjenester«. Sagen 
endte ikke hos kongen men hos Can
celliec, og her har man nok værec 
vidende om Wolffsens »bekjendte du
elighed« fo r sagen fik ingen kon
sekvenser for Wolffsens fo rtsatte mu
lighed for ae bistå mandede skibe ved 
Bornholms kyster; men man kan fore
stille sig, at borgerskabet i Rønne har 
værec dele i mindst to lejre. 

Da toldinspektør C.D.Lohmann 
døde den 18. april 1829, var Wolffsen 
blande de 40 ansøgere cil embedet. I 
sin ansøgning skrev han blandt andec: 
»Toldkrydsningen, som her er indføre 
efter det Høie Collegii Approbation 
paa Toldinspecceurens Indstilling, har 
jeg oprindelig giver ideen cil, ligesom 
den siden er udføre af mig cil stor 
N yere for D eres Majestæts Toldin
trader, og vilde ufeilbarligen kunne 
foretages til større Gavn, naar Jeg som 
Toldinspecceur, kunde blive sac i Stand 
til ae foretage den som den burde, 
hvilket dels mine mangfoldige andre 
Embedsforreminger, deels mit subor
dinerede Forhold ikke har tilladt« . 

Noget overraskende forekommer 
amtmand Jespersens anbefaling af 
Wolffsen til den ledige stilling, hvori 
det blandt andet hedder: »Endskjøndt 
der er forekomet mig nogle Tilfælde, 
som jeg fra Begjyndelsen cildeels t il
regnede Wolffsen, har jeg dog, ved, 
saavidt som det har staaet til mig at 
undersøge de concrete Omstændighe
der, erfaret, saavel at Wolffsen besidder 
en Æresfølelse der ikke lettelig tillader 
ham nogen lav Interesse eller uværdigt 
Forhold, som at det, der forekom mig 
at kunne tilskrives ham, fornemmelig 
har hidrørt fra hans nærmeste Su
perieur, der ved bekjend t Klogskab 
altid vidste at sætte sig selv i Sikkerhed. 
Jeg tør derfor og antage, at Enhver der 
nøje kjender Omstændighederne, 
meget vil foretrække Wolffsens Charak
terer for den Andens .... « 

D et kan være vanskeligt at gennem
skue amtmandens ændrede holdning 
til Wolffsen; men udfaldet af de 
tidligere sager havde klart vist, at Wolff-

Danske kanonchaluppers erobring af den britiske orlogsbrig "The Tickler11 i 1808. Efter 
erobringen indgik den uden navneændring i den danske flåde. I 1815 blev briggen solgt og 
anvendt som fragtskib under navnet »Frederikke Louise«, og i 1842 blev den købt af kob
mand og reder] J Thorsen i Rønne og anvendt til robbefangst. 

Udsnit af farveætsning af Niels Ti·uslev på Bornholms Museum. 

sen var velanskrevet hos kongen og i 
centraladministrationen, så amtman
den havde næppe grund til at lægge 
ham hindringer i vejen til den ledige 
stilling og risikere at blive underkendt 
fra højeste sted og dermed besværlig
gøre samarbejdet med Wolffsen, der 
fik d et ansøgte embede. For begge 
pareer var dec også bekvemt ae kunne 
give en død mand skylden for »mis
forståelserne«. 

Teatermanden Wolffsen 
Også på en anden front var Wolffsen 
akciv. I 1817 tog cre unge mænd i 
Rønne initiativ cil »ae bringe A.fvexling 
i de sædvanlige Fastelavnsløjer, for
enede sig m ed flere andre, forat gaa til 
Byens Embedsmænd og mere velha
vende Borgere, og give enkelte Scener 

af Holbergs »Jean de France«. Denne 
plan udførtes ogsaa Fastelavns Mandag 
2/2 18 18, Andreas Kofoed blev i For
vejen sendt om til Familjerne for at 
melde Ankomsten afTroupen. Den 
Lykke, Udførelsen af disse Scener 
gjorde, gav de agerende Mod til at 
opføre Scykket i sin Helhed. Denne 
forestilling blev given paa Md. Wolff
sens Sal .... « Successen gav stødet til 
oprettelse af et dramatisk selskab, der 
fik navnet »Ej blot til Lyst«, og selska
bers første forestilling fandt sted den 
8/4 1818 ligeledes på »Md. Wolffsens 
Sal«. Senere hedder det, at »Hele det 
Hjørne af Bygningen, der nu vender 
ud til Silkegade og Lillegade, tilhørte 
senere Md. Wolffsens Søn, den i The
atrets Historie meget bekjendte Told
inspector og Ridder Caspar H enrik 
Wolffsen«. D en 9/4 18 18 udbetaltes 
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Kaperbrev dateret i København den 26 januar 1808. Det giver kaptajn Edward 
Sonne tilladelse til at fore den af Caspar Wolffien ejede og med 1 kanon 
udrustede kutter »Neptunus" mod statens fjender; »i den 
Hensigt dermed at opbringe og naar fornodent at 
ødelægge Skibe og Fartøjer ti/horende den 
Storbritanniske Krone, eller dens 
Undersaatter ... "« 

Landsarkivet i Kobenhavn. 

5 Rdlr til Md. Wolffsen for Værel
ser og Ulejlighed ved samme, og 
den 23/5 fik hun udbetale 6 Rdlr. 
for opbevaring af selskabets inven
tar. 

I 1821 nævnes Casper Wolffsen som 
en ud af tre medlemmer af direktion
en for det dramatiske selskab. Da man 
i 1823 skulle skaffe penge til den nye 
teaterbygning i Rønne, inddrog tea
terbesryrelsen rillige Wolffsens chef, 
cancelliraad og roldinspekteur C. G. D. 
Lohmann i arbejdet med at tegne ak
tier, så Wolffsen og Lohmann har 
åbenbart delt interesser ud over arbej
det i toldvæsenet. 

I juli måned 1824 opførte m an 
forestillingen »Den lille Hyrdedreng« 
af Oehlenschlæger med Wolffsen i 
hovedrollen som »Werner, foged« for 
prins Christian Frederik, der i sin dag
bog noterede: »En Prolog, digtet af 
Rector Bohr, fremsagdes af Ridder 
Wulfsen (og) Wulfsen spillede Faderens 
Rolle med Følelse«. 

Wolffsen var en kraftig, livlig og 
energisk mand, der udadtil skaffede 
Teatret støtte ved at udnytte sine 
forbindelser med »Selskabet« i Rønne. 
H an var »Theaterdirecteur 1821-36, 
spillede Comedie 1820-35, 77 Gange, 
baade Cavaller-og komiske Roller«. 

Interesse for væddeløbsheste 

Også væddeløbsheste kunne aftvinge 
Wolffsen opmærksomhed, og også her 
kan man forestille sig, at det var drøm
men om en hurtig gevinst, der førte 
til denne interesse. 

Den 18. september 1832 blev der 
holdt stiftende generalforsamling i 
Foreningen til H esteavlens Fremme på 
Bornholm, hvor amtmand og justitsråd 
Chr. Jespersen blev valgt til formand, 
og hvor Caspar Wolffsen blev ind-
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valgt 
bes tyre!-
sen. 

Fjorten 
dage efter 
foreningens 
stiftelse blev der 
afholdt et heste-
væddeløb ved 
Åkirkeby arrangeret 
af Amtet, og der var 
udsat et større præmie
beløb til de fire første 
heste. Det lå implicit i arrange
mentet, at hestene skulle være »i der 
væsentlige« bønderheste. 

Man havde ikke raget højde for, at 
fremmede heste kunne komme ti l 
Bornholm og deltage i løbene og stik 
mod hensigten hjemføre de udsatte 
præmier; men det var præcis hvad der 
skete. Wolffsen havde anmelde »CO hop
per af noget forædler race, som ikke 
var født på Bornholm«, og med dem 
lykkedes det ham at hjemføre såvel 
første- som andenpræmien. 

Der hårde liv havde sat sir præg på 
Wolffsens helbred, og efter nogen tids 
svaghed døde han i en alder af 5 5 år. 
Er par år forinden havde han dog fysisk 
været i stand til, sammen med en Hok 

at 
sprede et gade

opløb ved kommandant 
Hoffmanns gård i Rønne. 

KILDER: 
Wolffsens slægcshiscorie er primært baseret på 

Hans Hjorths oplysninger fra 1943 og relatio
nerne til kapervæsener på en række fo rskellige 
kilder, hvoraf den nyeste er N iels Erik Sannes 
»Pirater og patrioter• fra 20 I 0 hvorfra kopien 

af kaperbrevet også stammer. Caspar Wolffsens 
forhold cil coldvæsenec er primære baseret på 
samtaler med V. K. I-lellesen og hans offentlig

gørelse af diverse d okumenrer i I 960, Bodil 
Tornehaves oplysninger fra 1981 indsamlet i 

anledn ing af coldecatens 350 års jubilæum same 
generelle kilder om cold- og skattevæsenets 
hiscorie, herunder om krydstoldvæsener. Hi
storien om "The 1ickler« er baserer på P. Fischer 
Jørgensens artikel i Bornholmske Samlinger. 
Teaterhistorien baserer sig på dr. Kabdls artikel 
i der første bind af Bornholmske Samlinger fra 

1906 og oplysningerne om hesteinteressen på 
Jørgen Schreibers arrikel i Jul på Bornholm 

1989. 



Pigtrådsgruppen 

THE VANGUARDS 
1960'ernes største poporkester på Bornholm startede i det små under navnet Nordbarnholms 
Poporkester, men udviklede sig i Løbet af 60 'erne til et Landskendt orkester under navnet 
The Vanguards, der direkte oversat betyder fortropperne. 
Et navn de så rigeligt kom til at Leve op til ved at vise vejen for andre Lokale bands med 
pladeindspilninger og turneer i det øvrige Danmark og Nordtyskland. 

Af jens V. S. Aagesen 

Udgangspunktet for det orkester, der 
senere skulle udvikle sig cil Bornholms 
største, var brødrene Ole og Jens Svens
son , der tidligt blev sat ind i musiklivet. 
Selv om faderen ikke selv var musi
kalsk, blev begge solide bal<l<et op af 
forældrene da først interessen var skabt. 
D et blev i første omgang til seriøse 
spilletimer hos fru Andersen i Sandvig, 
hvor der blev øvet !<laver hver dag en 
time og lært at spille efter noder. 

Senere kom rysklærer Stub-Jørgensen 
til som musiklærer, og de forsøgte sig 
på guitarer. Desværre var 10-årige Jens' 
fingre for spinkle til ae trykke stren
gene ned, så han måtte fortsætte på 
klaveret. Men for Ole blev det til et 
varige skift til guitaren. 

The Vanguards mest kendte besætning med Ebbe Torgersen øverst flankeret af brødrene Jens 
og Ole Svensson med Bendy Andersen og Paul Marckmann forrest. 

Spejdertromme, 
guitar og båndoptager 

Sammen med brødrene Svensson blev 
Bendy Andersen den tredje musketer 
i den faste kerne, der skulle holde hele 
orkesterets levetid. Han startede sam
men med Mogens Lærke H ansen og 

nogle kammerater med at øve nede i 
en fiskerbåd. 

Senere stillede en dyrlæge velvilligt 
sin lyseejendom til rådighed, når blot 
de ville fyre huset op en gang imellem. 
Her forsøgte man sig med at hyle løs 

på døgnets populæreste melodier kendt 
fra radioens ønskekoncert. Mest po

pulære var Four Jacks og Blue Boys. 
Bendy var startet på trompet, men 

da man syntes der manglede en trom

me, var han hurtig og anskaffede sig 
en lille en, som han også kunne bruge 
til spejder. Med sans for det kunstne
riske blev der hurtigt malet en spejder
lilje og navnet »Hammersh us Trop« 

på. En dag skar en af kammeraterne 
fingeren så uheldige, at han måtte 
stoppe med at spille saxofon og orke
steret opløsted. 
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Nordbarnholms Poporkester parat på Violgå1dens lille scene. Bendy Andersen på trommer, 
Mogens Lærke Hansen og Ole Svensson på guitarer og jens Svensson på klaver. 

Brødrene Svenssons far kørte vaske
ri bil for Andelsvaskeriet i Allinge og 
kom på den måde rundt på hele øen. 
Det gav gode forbindelser til m ange 
spillesteder, men også til en vognmand 
i Tejn, hvis lillebror Mogens Lærke 
Hansen, nu stod med en guitar, men 

uden orkester. 
Svensson foreslog ham da at komme 

med til Sandvig og øve sammen m ed 
Jens og O le. 

Da Bendy fandt ud af at Mogens var 
startet med nogle andre, blev han både 
sur og følte sig svigtet. Men Mogens 
spurgte brødrene om de ikke kunne 
bruge en trommeslager, og så dukkede 
Bendy glad op på sin fars »Derby
knallert« med lilletrommen mellem 
benene, og så startede man med at 
øve. 

Første nummer var det Elvisnummer 
»Muss Ich Denn«, der lige var kommet 
på hitlisten og med i filmen GI
Blues. 

Der blev øvet i dagligstuen hos fa
milien Svensson, hvor klaveret Jens 
spillede på jo stod. Bendy spillede på 
sin lille spejdertromme, mens O le og 
Mogens benyttede en lille Grundig
båndoptager som forstærker til deres 
el-guitarer. 

fru Svensson, igen fra 19 - 22. 
Dermed blev det solide grundlag lagr 

for den største pigtrådsgruppe på Born
holm. 

Den lokale husmoderforening 

Den 5. april 1962 fik man mulighed 
for at optræde ude. Der var den lo
kale husmoderforening der holde til på 
Allinge Tekniske Skole, som fik fornø
jelsen. Lydeffekrerne var endnu ikke 
så store. De t var begrænset hvad den 
lille Grundig Major båndoptager med 
mikrofon kunne levere, men premieren 

gik godt og gav drengene nyt mod, og 

begejstringen var stor, da de fik tildelt 
hver en cola for præstationen. 

Fast engagement 
Måneden efter var man så klar til det 
førs te rigtige offentlige engagement. 
Det var Violgården i Sandvig, der godt 
kunne bruge et orkester en aften. 

Det blev stor succes og hurtigt fulgt 
op af en aftale om at spille der som
meren igennem tirsdag, torsdag, lørdag 

og søndag. Nu blev det også ri! en fast 
gage. 

Hen i november måned blev Mogens 

Lærke Hansen indkaldt cil marinen og 
måtte forlade Bornholm. Men Ole, 
Jens og Bendy foresatte med at øve og 
lytte til tidens nye bølge af pigtråds
musik. Det var specielt den danske 

gruppe The Cliffters musik med Mo
gens »Django« Petersen som eminent 
singleguitarist, man gerne ville prøve 
at efterligne. 

Bas, single og sanger 
Chancen kom da de m ødte fætrene 

Mogens Kristensen og Vagn Finne ved 
en Matine i H asle. 
De spillede i »Arnts Kvartet«, men Amt 
skulle rejse over, så de var glade for at 
a et nyt tilbud. Mogens kom med på 
bas, en underlægning man ikke havde 
prøvet før, og Vagn var god til at sing
le shadows-num re, noget der lige pas
sede ind i den ønskede stil. 

D er blev øvet flittigt. Op til flere 
gange om ugen. Gerne fra !dokken 13 
- 18, og efter en gang aftensmad hos 

The Vanguards på Klemens Kro i de kendte rode jakke1; sorte slojfe1; bukser og sko. 
409,50 k1: p1: sæt anskaffet i det lokale Karlsens Herremagasin i Allinge. 
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D en elektroniske rockmusik var svær 
ar holde inden huse når der skulle øves. 
Der samlede sig ofre flere jævnaldrene 
lyttere uden for på gaden, for ae nyde 
rytmerne. En af dem var H ans Åge 
Holmberg, blandt venner kalder 
»Tor«. 

En aften kom han indenfor og fik 
lov ril ar prøve mikrofonen. Han im
ponerede straks de fem gruppemed
lemmer med sin hæse og ru stemme, 
der kunne løfte numrene op ril rigtig 
rockmusik. 

En amerikansk raket 
Navner »Nordbornholms Poporkester« 
var for langt, og pigtrådsorkestre skul
le h elst hedde noget med »The« lige 
som The Beatles og gerne på engelsk. 

Løsningen dukkede op da amerika
nerne sendte en raket cil vejrs, der hed 
Vanguard. Navnet fandt drengene se
nere ud af betød »fortropperne«, og 
det skulle komme til ar passe godt til 
gruppen, der på mange områder skul
le blive foregangsmænd for resten af 
de bornholmske popmusikere. 

D er blev anskaffet pæne røde ha
bitjakker med sort revers, så man frem
stod som en samlet helhed til det før
ste arrangement 18. april 1964 på 
Klemensker Kro. 

Voxanlæg til 30.000 kr. 
Et københavnsk firma, Apollon havde 
en spændende udstilling på Dams Ho
tel med de seneste instrumenter og 
musikanlæg. Her faldt man for et læk
kert Vox-anlæg, der kunne sikre at 
lyd effekten på pigerådsmusikken også_ 
kunne leve op til større arrangementer. 
H e rligheden kostede 30.000 kr. En 
formue i tresserne. 

Brødrene Svenssons far havde en 
årsløn på 12.500 kr. så det var noget 
af en satsning. 

M en selv om det var Svensson, der 
måtte kautionere for lånet hos Apollo, 
viste det sig at være en god invesre
nng. 

Lånet blev betalt i løbet af et år og 
havde samtidig skabt en tæt forbin
delse mellem det københavnske mu-
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The Vanguards klar med lækkert Voxanlæg, der kostede 20 gange faderens årslon. Tot 
Holmberg, Ole Svensson, Vagn Finne, Gert Hansen, jens Svensson og Bendy Andersen. 

sikhus og den bornholmske pigeråds
gruppe, der altid senere slog et sving 
ind om butikken, når man var i Kø
benhavn og tit fik handlet til favorable 
pnser. 

På Strandhotellet 
Om sommeren var der dansemusik på 
mange af de bornholmske 
hoteller, så de gæstende tu
rister kunne ra sig en sving
om efter aftensmaden i 
hotellets restaurant. 

Et af de tilrejsende orkestre 
var ledet af Eli Sardorf, der spillede på 
Hotel Jomfrubjerget, Hotel Fredens
borg og ikke mindst på Strandhotellet 
i Sandvig. 

Eli Sardorffkom en del hos familien 
Svenssons og blev interesseret, da han 
hørte gruppen øve. Som streng lære
mester gik han ind i arbejdet med at 
lære dem at spille og lytte, og hvordan 
professionelle musikere arbejdede med 
numrene. Her blev grundlaget for det 
ae arrangere numre lagt. Et kendetegn 
for gruppen, der senere gjorde en for
skel fra andre grupper og som senere 
var medvirkende cil flere mesterska
ber. 

Strandhotellet lå næsten nabo til 
drengenes øvelokale, og de fik en aften 
chancen for at spille i pausen hos Eli 
Sardorffs orkeseer. 

D e opsatte drenge havde aftalt at 
starte med Gene Vincent-nummeret, 
»Be-ba-be-loo-la«, og sangeren Tot 
skulle så lande på knæ nede på danse
gulvet foran publikum. 

Men desværre var skoene så glatte at 
afsættet fra scenen fik ham til at lande 
på enden nede på dansegulvet. 
Men publikum troede heldigvis det 
var menmgen og succesen var 

all igevel hjemme. 

De vindende 
musikere fik hvert et flot skæif. 

Sommerens Orkester 1964 
For at samle penge ind til en svøm
mehal i Rønne arrangerede man den 
30. juni 1964 en stor pigerådskonkur
rence i Brændesgårdshaven, hvor de 
bornholmske orkestre skulle konkur
rere om at blive »Sommerens Orke-
seer«. 

D er var seks orkestre med i konkur
rencen. Foruden T he Vanguards var 
der The Shylocks og The Pop Gays fra 
Rønne, Bussers Kvartet og Freddy 
Poulsens Trio fra Åkirkeby og endelig 
The Shouts fra Nexø. 

D er var stor spænd ing om udfaldet. 
Der var seks dommere der skulle give 
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ALie venter spændt på de seks dommeres votering om kåringen som »Sommerens orkester 
1964« 

point, og opløbet blev meget snært. 
Men Vanguards vandt med kun 0,05 
point foran rønneorkesteret The Pop 
Gays. 

Arrangementet blev en kæmpesucces 
på flere områder. 

Arrangørerne fik et pænt beløb til 
opførelsen af Rønne Svømmehal. 

Med en publikumsrekord på 2.300 
i Brændesgårdhavens store dansepavil
lon blev vejen åbnet for andre store 
poparrangementer i de næste mange 
år. 

The Vanguards fik med tiden »Som
merens 0 rkester 1964« slået fast, at de 
var det førende orkester på Bornholm 
og fik hurtigt flere arrangementer 
alene af den grund. Blandt andet spil
lede man herefter fast i Brændesgårds
haven hver torsdag de næste fem år. 

Nye reserver 
Desværre opstod der hurtigt problemer 
for to af bandets medlemmer. Både 
Bendy og Mogens skulle ind som sol
dater, og de første 3 måneder var der 
tit udgangsproblemer som rekrut. 

Bendy skulle aftjene sin værnepligt 
på Almegårdskassernen, så ind imellem 
kunne han godt selv være med. Men 
ellers fandt man her to musikere ov
refra, der havde overstået rekruttiden 
og derfor kunne afløse når det gjaldt. 

der var en dygtig guitarist, havde spil
let professionelt i flere år og virkelig 
kunne lære bornholmerne en masse. 

Koncerter i biograferne 
Arrangementet i Brændesgårdshaven 
gav også andre ideer til, hvordan der 
hurtigt og let kunne tjenes en masse 
penge. 

Rønne Popklub arrangerede en 
kæmpe popkoncert i Rønne Bio søn
dag eftermiddagen. Foruden The Van
guards deltog Harmony Spooks, The 
Shylocks, The Shouts, Les Sharons og 
Paving Stones. 

Orkestrene blev sponsoreret af lo
kale firmaer som Centrum Sko, Blem 
Bidstrup, BF-Magasinet, Volvo, Fan
nike og Fona. 

Arrangementet blev en kæmpesucces 
både publikumsmæssigt og økonomisk 
og allerede fulgt op en måned efter, da 
Viking inviterede til »Pop in Liverpool 
Sryle«. Denne gang i Rådhusteateret 
første juledag. Her del tog The Van
guards igen sammen med Shylocks, 
Shouts og Les Sharons. 

Koncerterne gav publikum mulighed 
for at lytte til hvad de lokale pigtråds
bands kunne, men samtidig inspirere 
orkestrene indbyrdes til at vise deres 
kunnen overfor hinanden. Og det blev 
der brug for, da der kort tid efter blev 
inviteret til det første egentlige Born
holmsmesterskab i Pigtrådsmusik, som 
led i et endeligt Danmarksmesterskab 
1965. 

Bornholmsmesterskabet 1965 
Der var faktisk inviteret til bornholms
mesterskaber både på Serien og Hotel 
Bornholm kaldet »Borgen«. 

D et var Bornholms Popklub og 
Rønne Popklub, der lå i evig konkur
rence, om hvem der kunne ra flest 
medlemmer og de største arrangemen
ter. Grupperne blev enige om at man 
kun ville stille op til den på Serien, og 
denne gang deltog kun fire grupper, 
Vanguards, Shouts, Shylocks og Les 
Sharons. 

Vinder blev igen The Vanguards, der 
dermed gik videre i den landsdæk
kende finale i KB-hallen i Køben
havn. 

. ...... 
Den ene var Poul Storm, der i for

vejen havde spillet på trommer i et 
p igtrådsorkester på den anden side af 
vandet. Den anden var Gert Hansen, 

The Vanguards på scenen i Ronne Bio sondag eftermiddagforan et spændt lyttende publikum. 
Bendy Andersen, Vagn Finne, Gert Hansen, Tot Holmberg, Ole og jens Svensson. 
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The Vanguards på scenen i KB-Hallen, hvor Tot har trukket kasketten godt ned for at 
holde fast i den langhårede pa1J1k. 

I KB-Hallen 
for 5.000 tilskuere 

D et var første gang et bornholmsk 
orkester var repræsenteret ovre. Born
holmerne var godt klar over at hårmo
den var ved at skifte til det længere 
Beatleshår, men den gik ikke her, da 
de alle stod i lære og det pjat ville en 
mester ikke finde sig i. 

Men op til konkurrencen anskaffede 
man sig hurtigt en langhåret paryk til 
forsanger Tot Holmberg og en kasket, 
der gode ned om ørerne, kunne holde 
den fase. 

Første nwnmer var PJ Probys »Hold 
Me«. Og som aftale startede gruppen 
med et forspil, hvorefter Tot stormede 
ind og kurende på knæene hen ad gul
vet startede med sin hæsblæsende 
stemme: Hold Me! 

Men desværre tabte han i det samme 
både kasket og paryk, og det hele faldt 
til jorden. Mest pinligt 
mindes grup-

pen, da en københavner på første 
række slog fiaskoen fast med tilråbet: 
»Bondekarl«. 

Bornholmerne fortsatte dog foran 
de 5.000 tilskuere, selv om de godt 
kunne fornemme det pinlige i situa
nonen. 

Andet nummer var instrumentalt, 
så uden forsanger leverede man Jens 
Svenssons eget: »Da mor var dreng«. 

Danmarksmestre 1965 blev The 
Donkeys, som senere under navnet 
Kjeld &The Donkeys blev kendt som 
dem, der lancerede den danske bølge 
med Landsbyens Gadekær. The Van
gua.rds fik en flot 4 . plads. 

Fra seks til fem mand 

Efter Bornholmsmesterskabet og turen 
til København, stoppede nogle af grup
pens medlemmer, der nu havde fundet 
sammen med andre musikere og dan
net gruppen The Rocky Kids. Tilbage 
stod brødrene Jens og Ole Svensson 
med trommeslageren Bendy Ander
sen. 

Man kontaluede singleguitaristen 
Ebbe Torgersen og bassisten Jørn 
Espersen, der også stod tilbage med 
resterne af The Shylocks. 

Dee viste sig hurtige at Ebbe Torger
sen blev en kæmpe gevinst for grup
pen. Ikke alene var han både en 
dygtig guitarist og god forsanger, så 
man kunne spare en mand og der
med komme ned på fem, men han 
forstod også at skrive egne sange, 
som der senere skulle blive rige
lig brug for, da Vanguards som 
de første bornholmere fik mu
lighed for at indspille plader. 

Fortropperne på plads 

Jørn Espersen trak sig efter kort tid, 
da han som soldat havde problemer 
med at få fri. I stedet kommer Poul 
Marckn1ann med som bassist. 

Poul havde sidst spillet i Les Sharons, 
men startet som hel t ung i hasleorga
nisten Henry Ipsens børneorkester og 
fortsat på guitar i »Arnts Kvartet«, som 
jo tidligere havde leveret musikere til 
The Vanguards. 

Poul viste sig at være en dygtig bas
sist og et nyt tiltag fo r bandet. Han 
blev hurtigt kendt for de to kæmpe 
score Selmer bas-højtalere, der fyldte 
godt op på scenen. 

Det var med denne besætning The 
Vanguards oplevede sin rigtige stor
hedstid. Selv om de alle fem var i lære 
sørgede de for sideløbende at forny og 
udvikle den bornholmske pigtrådsmu
sik, og som »fortropper« vise vejen for 
andre bornholmske orkestre. 

Strien og Borgen 
De store spillesteder var Industrien og 
Hotel Bornholm, det tidligere Borgen 
i Rønne, hvor der tit var 4-500 unge 
mennesker i en fyldt sal. 

Mange havde blot lige et par kroner 
til indgangen og nød så aftenen inden 
døre med en enkelt sodavand. Der var 
dog også dem, der fik en øl for meget 
eller måske kom op ae slås om pigerne. 

Specielt skulle m usikerne være på 
vage når der sad marinere i den ene 
side og soldater fra kassernen i den 
anden. Da kunne der hurtigt blive 
optræk til slåskamp. Så var det om ae 
stoppe pausen og komme i gang med 
at spille. Så ebbede slagsmålet ud og 
alt var hurtigt glemt. 

Ude på øen var det især Ha.lleklippen 
og Holms H otel i Nexø der trak. Det 
var gyldne tider for fiskeriet og en fylde 
havn med både fra hele landet gav god 
omsætning i fiskeribyen og ikke mindst 
i byens forlystelsesliv. 

Efterhånden dukkede der også man
ge ungdomsskoler op i hver af de små 
landkommuner og her var der gerne 
pigcrådsbal en gang om måneden i hele 
vinterhalvåret. 
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Andreasens T ivoli 

H ele sommeren fulgte Vanguards 
gerne Andreasens Tivoli fra plads til 
plads. 

Sæsonen blev gerne indledt i april 
måned med en opringning fra Børge 
Andreasen med spørgsmålet: 

- Nå drenge, skal vi tage hele juli 
måned sammen igen? 

Og dermed var man sikret de fleste 
sommerfester på øen, da de blev tilret
telagt efter hvornår det passede ind 
med danseteltet de forskellige steder. 

Man indgik således på lige fod med 
de andre telte på festpladsen, hvilket i 
starten bekymrede arrangøren til Sil
defesten. 

For at ra folk gjort opmærksom på 
orkesteret, bad han derfor Vanguards 
starte med at spille, for på den måde 
at ra folk lokket op til danseteltet, så 
der kunne rages entre. 

Men da de begyndte at spille stor
mede folk ind i teltet, så kassen væl
tede, og mange kom gratis ind. 

Så kom arrangøren tilbage, stoppede 
musikken, sendte alle ud, og så måtte 
der ikke startes før alle havde betalt. 

Scenen i teltet var tit ladet på en 
lastvogn eller bygget interimistisk op 
af frivillige hjælpere. 

Det fik den engelske gruppe Red 
Squares at mærke, da scenen midt i et 
nummer begyndte at gynge og til sidst 
brasede helt sammen. 

Egen vogn 
For ikke at være afhængig af en vogn
mand, fandt Jens på at investere i et 
folkevognsrugbrød. Den blev købt 
brugt af Poul Nielsens Maskinfabrik 
for 4 .000 kr. og solgt fem år efter for 
2.500 kr. 

Der blev godt nok malet navnet The 
Vanguards på siden, men det syntes de 
mange fans ikke var nok. Så bilen var 
snart overdækket med læbestift hilsner 
og tørklæder bundet til viskere og 
håndtag. På den måde var det altid 
spændende at komme ud for at finde 
bilen efter et job. 

Det viste sig, at der lige var plads til 
det hele i VW'en. Hvis man lagde 
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Bendy, Poul, Ebbe, jens og Ole parat under teltdugen i Andreasens Tivoli. 

anlæg og instrumenter på en bestemt 
måde kunne orkestermedlemmerne 
også lige klemmes ind, og det blev der 
hårdt brug for, når man skulle på 
turne ovre. 

Som Beatles til Hamborg 
Hvor brødrene Svenssons far i starten 
sørgede for arrangementer rundt om
kring på Bornholm, fik Bendy som 
indkaldt soldat forbindelse til en O le 
Nielsen. Han var konstabel på kasernen 
og havde via sine soldaterkammerater 
forbindelser til flere spillesteder ovre. 
Her fik Vanguards mulighed for at 
forsøge sig på udebane forskellige ste
der i landet på en lørdag-søndags ud
flugt. 

Det var på en af disse weekendrure, 

hvor de faktisk skulle spille i Køben
havn, at de pludselig fik mulighed for 
et arrangement i Hamborg. Rygtet 
vi lle vide, at det var på selveste »Star 
Club«, hvor The Beatles havde spillet 
i deres unge dage. 

Bendy kunne som soldat ikke fa fri, 
men denne chance ville han ikke gå 
glip af. Så han stak af som illegal pas
sager i bunden af Jens' rugbrødsfolke
vogn for han ville med. 

Det viste sig dog skuffende at være 
en pæn danserestaurant, de skulle 
spille i. Den lå i ti lknytning til hotellet 
»Majestætische Aussicht« og langt ude 
i en skov uden for Hamborg. 

Da de var færdige ved midnatstid, 
kom ejeren fra et andet sted og spurg
te, om de ikke havde lyst til at spille 
hos ham senere på natten. Da de ildce 

The Vanguards på vej til at indtage Hamborg. Ole og Jens Svensson begge iført rigtige 
Beatles-habitte1: 



havde ander ar lave, rog de så med ril 
er sted, der visre sig ar ligge på den 
anden side af Hamborg. 

Nordtyske Mestre 

De kom til H amborg-forstaden Pin
neberg omkring klokken 2 om natten, 
og det viste sig ar være en natklub ved 
navn »Bali Club«, hvor flere andre or
kestre spillede på skifr. 

Vanguards slæbre et par ekstra for
stærkere ind til det grej, der ellers var 
linet op og spillede en halv rime. 

D a de var færdige, blev de kaldt frem 
til at give et ekstra nummer. 

O g så viste der sig, at de havde vun
det en konkurrence og var blevet 
»Nordtyske Mestre«. 

I konkurrencen havde der fra starten 
været 30 del ragere, både tyske og dan
ske, og TheVanguards var røget ind i 
en finale på 8 orkestre og vundet riden: 
»Nordtyske Mestre 1965«, en præmie
sum på 1.000 DM og retten til en 
pladeindspilning. 

Star Club 
D e havde fortalt den lokale presse, at 
de skulle til »Star Club«, så det måtte 
de! 

D et blev så til en rur i forlystelses
kvarteret Reberbahn i Skt. Pauli, hvor 
de forskellige klubber lå. Jens der ikke 
var gammel nok blev efterladt i bilen, 
mens de andre gik på natklub og end
te til sidst i den kendte Star Club. 

Her var drinksene dyrere jo tættere 
man sad på scenen. 

I starten var der kun plads aller ba
gerst i lokalet, men bornholmerne ryk
kede flere gange frem, og til sidst var 
de helt fremme i forreste række. 

Drinksene blev bestilt - men det 
viste sig at arrangementet var slut! 

Dog blev de dyre drinks nydt. Hver 
eneste dråbe. 

Flere tysklandsture 

The Vanguards var to gange mere i 
Hamborg, og flere gange troede de 
faktisk ar de skulle spille i Star Club. 
Men der kom de aldrig. 

Til gengæld levede de højt på omta
len af tysklandsturene. 

Og titlen »Nordtyske Mestre i Pig
trådsmusik« blev brugt til hudløshed 
i dansk presse til promovering på tur
neringer og altid nævnt på plakater
ne. 

Pladeoptagelse 
i Rådhusteateret 

The Vanguards havde vundet retten 
til indspilning af en plade. Men tilbud
det trak noget ud og først da brødrenes 
far, Arne Svensson skruede bissen på 
over for 2 R Record og forlangte, at 
nu skulle der ske noget, kom der skred 
1 sagerne. 

Optagelserne skulle oprindelig ske i 
Herning, men nu fandt man på at leje 
sig ind i Rådhusteateret, hvor der duk
kede 2 mand op, der dog lignede alt 
andet end pladefolk. Men de havde en 
lille transportabel Grundig 4-spors
båndoptager med, og så gik man i 
gang. 

Man havde biografens store sal søn
dag indtil klokken 16, hvor publikum 
blev lukket ind til den sædvanlige ef
termiddagsforestilling. 

Ideen var at lave en EP, hvilket vil 
sige, at der var plads til hele 4 numre 
på pladen . 

Vanguards h avde i Tyskland hørt 
nummeret »Wooly Booly«, der var et 
sjovt og spændende nummer, og som 
også fængede godt hos det bornholm
ske publikum, så det var man enige 
om skulle med. 

Desuden havde Ebbe Torgersen selv 

lavet tre numre: »l've Got Enough Of 
You«, »Let Him Go« og »I Only For 
You«. 

Endelig optog man for en sikkerheds 
skyld et reservenummer »Don't ask me 
what I say« for det tilfælde, ar et af de 
andre ikke duede. 

Lydkvalitet blev ikke den bedste, 
men det lød som der det var, en di
rekte optagelse, helt uden miksning af 
nogen art. 

Pladen udkom i 10.000 eksemplarer 
og blev solgt for 9,75 kr. i diverse pla
deforretninger. Med pladen blev The 
Vanguards også præsenteret i der øv
rige land, selvom det nærmest kun var 
på Bornholm den blev solgt. 

Demoplade til 
Jacks Beat Records 

Selv om de fleste pladeindspilninger 
skete hos større selskaber i København, 
havde en ung knøs på Nykøbing Mors 
dog sat sig for, at han også ville ind
spille plader, og Jack Fridthjof havde 
hjemme fået opbygget et rimeligt in
terimistisk pladestudie. 

Er af de danske orkestre som Van
guards havde mødt i konkurrencen i 
Nordtyskland, Mac Gun Kelly and the 
Tommy Guns, havde henvendt sig med 
en demoplade til Jack Fridthjof for ar 
få ham interesseret i at indspille en 
plade med gruppen. 

Da de havde hørt den ene side, 
vendte Jack Fridthjof pladen om, og 
her viste der sig at være to indspilnin
ger afThe Vanguards, optager i Tysk
land, uden de selv vidste det. 

Jack blev hurtigt interesseret, kon
taktede det bornholmske orkester, og 
det blev ti l et tæt samarbejde mellem 
pladeselskaber Jack Beat Records og 
bornholmerne. 

Første pladeindspilning 
hos Jacks Beat Records 

D en 18. februar 1966 gik man så i 
gang med de første optagelser. Ikke på 
Mors, men på Metronome-srudierne 
i København, hvor instrumenter og 
anlæg måtte slæbes op på femte sal. 
Størst møje gav de store bashøjtalere. 
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Her stod man så i kø og ventede til 
det var ens tur, da der var mange andre 
orkestre, der også skulle indspille. Det 
var ren serieproduktion. 

Så gik man ind i lokale t og satte 
skyndsomst anlægget op. Oppe i en 
box sad en producer, der lige lukkede 
døren op og råbte, at nu kunne de bare 
spille. 

Så gik de i gang med de 2 aftalte 
numre, >>Very Last Day« efter The Hol
lies og nummeret »Changed« som Ebbe 
selv havde lavet. 

Producer var en Birger Swan, der 
havde haft stor succes med optagelse 
af Mills Brochers i Tivolis Koncertsal, 
var meget dygtig og selvfølgelig lidt 
træt af amatører. 

Så da de var gået i stå to gange, f6r 
han ud af boksen og råbte: »Sig mig 
unge mennesker, ka' I spille eller ka' I 
ikke spille?« 

De gjorde sig så umage som muligt 
og kom igennem begge numre. 

Så var det bare ud af klappen, fo r 
der stod næste gruppe alle rede parat 
og skulle indspille deres . Der var gang 
i produktionen den gang. 

Pladen udkom måneden efter og fik 
en pæn modtagelse. 

Næste gang bedre forberedt 
I juni 1966 gik man så i studiet igen, 
og denne gang var man bedre forbe
rede. 

Ebbe Torgersen havde igen lavet to 
numre: En hurtig: »Sweet little you« 
og en langsom »Till the End ofTime«. 
For det viste sig at Ebbe var god til at 
lave noget, der kunne fungere. H an 
kom med melodi og tekst og så blev 
nummeret langsomt bygget op i fæl
lesskab. 

Bendy, der da var i slagce rlære, sam
menlignede det senere med et stykke 
kød, hvor de andre m åtte sørge for 
resten af tilbehører. 

Deres egne numre gav mindre pro
blemer med ophavsrettigheder, og der 
var in i riden, at grupperne selv skulle 
lave deres numre. Peter Belli blev fak
tisk interesseret og ville gerne have 
Ebbe til at skrive nogle numre til 
ham. 
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Lokale forretninger reklamerede med salg af 
den nye plade. 

Det blev dog senere Vanguards, der 
skulle indspille et af Peters numre. 

D e to optagelser kom så hurtigt i 
kassen denne gang, så der faktisk var 
rigelig rid cil at hygge sig bagefter. 

Jack Fridthjof, der var med i studiet, 
spurgte om de ikke kunne spille et par 
andre numre. D en var bornholmerne 
hel t med på, og det blev til et hurtigt 
dansenummer Sha-la-la-la-lee lavet af 
Small Paces og sjæleren Pretty Fla
mingo lånt af Manfred Man. 

De fire optagelser blev sendt ud på 
hver sin single, så d er var en med de 
lånte og en med egne numre. Så kun
ne man lige som se, hvad der solgte 
bedst. 

Gruppen havde dog svært ved at følge 
salger. Tendensen var, at der blev solgt 
godt i starten, men så snart der kom en 
ny plade, blev de gamle ikke solgt læn
gere. Folk vil have den sidste nye. 

Vanguards fik heller ikke direkte 
ind rægter for salget, da overskuddet 
gik til FAO . En international organi
sation som hjalp de fattige lande. En 
ide Jack Fridthjof havde fa.et, da han 
som ung var nede i Afrika med sine 
forældre. T il gengæld prægede FAO 's 
logo alle plader og covers og signale
rede seriøsitet og 11011 profit. 

Koncerter med grupper ovrefra 

Vanguards stil nærmede sig efterhån
den den engelske gruppe The Hollies, 
så det var et spændende øjeblik, da de 
fi k lov til at spille med dem på hjem
mebanen på Hotel Bornholm. T he 
Hollies spillede på Vanguards anlæg, 
og Bendy fik da også u ommeslagerens 
autograf på sin lilletromme. 

På samme måde kunne man lade sig 
inspirere af mange andre tilrejsende 
grupper, som man delte scene med: 
The Kinks fra England og The T hiel
mann Brochers fra H olland og de fle
ste af de store kendte danske grupper 
som T he Defenders, Peter Belli, T he 
Lions og Hit Makers. 

Friluftsscene på Galløkken 
Rønne Kom munes anlægsgartner 
Knud Villy Johansen havde fa.e t en ide 
til en fri luftsscene på Galløkken . For 
at fa. rigtig gang i den inviterede man 
The Vanguards til at spille midt på 
sommeren 1966. 

D et blev en kæmpesucces, hvor 
3.500 mennesker sad på bænke, lå på 
græsset eller hang i træerne for at nyde 
musikken. 

Koncerten blev gentaget flere gange 
de følgende år med samme score til
slurning i den bornholmske sommer
aften. 

Flerstemmig korsang 
Snart var gruppen igen i Metronome
stud iet. D enne gang var det den unge 
direktør selv, der havde fundet et num
mer til gruppen. 

»Don ' t Ever Lea.ve Me« var et num
mer Jack Fridthjof havde fa.et fat i fra 
er italiensk orkester. 

The Vanguards fik mulighed for at 
lytte et råbånd igen nem et par gange 
og forsøgte så selv ar spille det. 

Først indsp illede man m usikken 
uden sang. H er benyttede man for 
første gang en 12 strenget guitar. Bag
efter skulle sangen lægges på, og der 
var noget af en større opgave, da der 
var flere stemmer og gruppen her rig
tig skulle synge i kor for første gang, 
og det var svært. 

Til gengæld blev det endelige pro
dukt fan tastisk. En rigtig sjæler som 
senere er blevet rost som en af de bed
ste de har lavet. 

B-siden blev lånt fra den engelske 
gruppe The Animals. »Squeeze H er -
Tea.se H er« var et frisk nummer, som 
altid gav en god stemning, når de var 
ude at spille. Og principiel t skulle der 



altid være en hurtig og en langsom på 
en plade. 

Bendy opdagede efter optagelsen, ae 
hele låret havde faet mærker efter tam
burinen. H an havde bruge den, da de 
efterfølgende lagde sang på skæringen. 
Så jo, - den var frisk! 

The Vanguards kom nu flere gange 
i landsdækkende TV-udsendelser. Den
gang var der kun en kanal, så effekten 
af e t indslag var scor. 

I udsendelsen »Sommer på Born
holm« optog man gruppen på Højers 
H otel i Allinge, hvor også kendte som 
The Scarlecs, Millie fra Jamaica (My 
boy Lollipop), Freddy Fræk og Vita
minerne medvirkede. D ee gav god 
omtale og øgede muligheder for nye 
arrangementer. 

Instrumental juleplade 
Op mod jul gik man igen i pladestu
dier. Denne gang med Facs Domino
nummeret »Old Man ' s Trouble«, der 
svingede godt. 

B-siden blev en ny selvkomposition. 

Ebbe Torgersen var begynde ae spille 
saxofon, og det kom cil at præge orke
steret i en hele ny retning og gav et flot 
løft. I »Blues In BB« lægges der mere 
væge på det musikalske og gav måske 
et lille forvarsel om, hvor Ebbe var på 
vej hen rent musikalsk og instrumen
talt. For selv om han havde gruppens 
dyreste guldbelagte guitar, 24 karat, 
var han på vej tilbage til de oprinde
lige blæseinstrumenter, han som lille 

dreng var startet med . 
E bbe var kun 3 år, da han fandt en 

fløjte, som han lærte sig ae spille på. 
Senere blev det så blokfløjte og klarinet, 
indtil det blev nødvendigt med en gui
tar for ae spille pigtråd . 

Styr på turneringerne 
Pladeindspilningerne skulle promo
veres i det øvrige land. Her var gruppen 
nu så heldige ae blive kontaktet af ma
nager Hans Haudens, der havde faet 

et tip om den bornholmske gruppe. 
H an troppede uanmeldt op en aften 

på Hotel Bornholm og efter ae have 
lyttet intenst, kom han i pausen hen 

Ebbe var vild 
med Georg 
Harrisons 
Gretch 
ogfikden 
med24 
karat guld. 

og tilbød ae »sælge« The Vanguards i 
resten af landet. 

Der blev inviteret til formelt møde 
i København, hvor der var reserveret 
lokale på det dengang nyopførte SAS
hotel. 

Jens Svensson blev hentet behørigt 
i lufthavnen i en Alfa Romeo og kørt 
direkte til hotellet, hvor der blev lavet 

aftaler og en kontrakt underskrevet. 
En professionel stil, der skulle vise 

sig at foresætte overalt, hvor gruppen 
optrådte i det øvrige land for Hans 
H audens. 

H an startede gerne med at præsen
tere gruppen for publikum og sluttede 
jobbet med en kontant afregning fra 
værten. 

Meget behageligt for en gruppe, der 
her var på udebane. 

Weekendture i egen bil 
Typisk tog man af sted efter arbejdsrid 
lørdag eftermiddag, spillede så et sted 
om aftenen , et andet søndag efterm id
dag og kunne så lige nå færgen inden 
den gik hjemad om aftenen. Det blev 
ofre cil en overnatning i Jens' bil frem 
for et hotelværelse, selv om det tic var 
koldt og man lå og halvfrøs om nat
ten. 

På disse weekendturneer fik gruppen 
afprøvet repertoiret overfor et helt an
det publikum end det bornholmske. 

Og det viste sig det virkede. D ee gav 
øget selvtillid, og man følte ofte, at 

man faktisk var bedre end de andre 
grupper, man optrådte sammen 
med. 

I Jylland, på Lolland/Falster og Sjæl
land kunne man fa en rimelig god hyre 
på et par tusinde kroner, der var man
ge penge i 60' erne. Men i København 

m åtte man feks. spille gratis i Hit 
House. Men det gav p restige og selv 
store kendte danske navne spillede for 
næsten ingen penge her. D er var sim
pel chen for mange om buddet. 

T il gengæld kunne det nogle gange 
være rimeligt spartansk med facilite
terne, der hvor det gav penge. 

For eksempel var Krebsekroen ved 
Sorø et gammelt hønsehus, der hurtige 
var omdannet cil et popsted. Gulvet 
var dog rent, og der var sat stole ind, 
men inden der kom folk, og man be
gyndte ae spille, kunne man gode un
dre sig lide over forholdene. 

Hit House 
Så var det hele anderledes i hovedsta

den. Københavnerne var et specielt 
publikum. Der skulle fyres helt specielt 
op under kedlerne der. 

I Hit House var anlægget sat op. Man 
kom ind med sin guitar og trommestik
ker, så var det i gang. Og der var ingen 
kære mor, for her spillede kun de bed
ste. 

Publikum vidste hvad de ville have, 
og orkestre fra provinsen var nogle 
værre bondekarle, der faktisk ikke 
kunne ret meget. 

Men Vanguards var heldige og blev 
accepteret af københavnerne. Og det 
blev til flere besøg, hvor man spillede 
på skift med Peter Belli & Rivalerne. 

Også i Star Club på Åboulevarden 
var man flere gange, hvor man spillede 
sammen med Someones og Lions. 

Grupper man ellers kun havde set i 
popbladene »Hit« og »Børge« eller høre 
i Radioen. 

Mest kedelige job 
En lørdag hvor de spillede i Teen Club 
i Gladsaxe, kom en hotelvært begejstret 
op og ville have dem cil ae spille dagen 
efter i Tisvildeleje. 
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Aftalen blev lavet. Kontrakten skre
vet under, og værten fik en stak Van
guards-plal<ater med, som han skulle 
sætte op, så de kunne spille der den 
næste eftermiddag. 

Jobbet blev det mest kedelige grup
pen skulle opleve. 

Efter at have sti llet hele anlægget op, 
begyndte de at undre sig over, at der 
ikke kom noget publikum. 

Det viste sig at værten havde lavet 
en fejl , da han udfyldte plakaterne, 
inden han havde sat dem op. H an 
havde skrevet: »I morgen spiller The 
Vanguards på Hotel Tisvildeleje« . 

Da folk slog øjnene op om søndagen 
og læste plakaterne, så rroede de, at det 
var om mandagen, de skulle spille. 
Derfor kom der ikke et øje. 

Paul Marckmann lå på 2 stole og 
spillede bas. 

Arrangøren var sur. 
Men de spillede indtil han var træt af 

at se på dem og gav dem deres penge. 
- D er har sikkert mødt mange skuf

fede op om mandagen. 

På borringholmsk 
Poul Marckmann blev forelsker og 
rejste til Jylland. Men man fandt hur
tigt frem til en ny bassist. Richardt 
Skovgaard havde tidligere startet or
kesteret T he Bullers og derefter spillet 
lidt i fo rskellige grupper. Han viste sig 
at være meget musikalsk og lærte hur
tigt alle gruppens numre. 

Richardt var også klar til indspilning 
af den næste plade, der blev indspillet 
i ASA Studierne, hvor mange danske 
film blev optaget. 

I det store studie blev der sat en 
række lydskærme op, og så gik man i 
gang med optagelserne. 

Pludselig gik lyset ud, og filmen »Paw 
i Urskoven« blev vist, så teknikeren 
lige kunne lægge lidt lyd på. 

Efter en times tid fortsatte man så 
pladeindspilningen. 

På landsplan havde Kjeld og Don
keys haft succes med den danske »Ved 
landsbyens Gadekær« og lokalt fulgte 
de bornholmske fortropper op med 
der bornholmske nummer: »Vora Pib
la«. En bornholmsk oversættelse af den 
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svenske »Flickorna i Små
land«. 

Desværre fulgte man ikke 
ideen helt op med bornholmske 
sange, men satte en af ridens po
pulæreste engelske melodier »H ap
py Togerher« på som B-side. 

Fra singleplader til LP 
Salget af pladerne gik rimeligt, og The 
Vanguards blev hurtigt d en bedst sæl
gende gruppe hos Jack Beat Records. 

D et blev mere op i riden ar grup
perne udgav LP' er i sted et for de små 
singleplader. Lp'erne udviklede sig ef
terhånden til store sammenhængende 
værker, med et fælles tema. H er var 
T he Beatles' LP med »Sgr. Pepper's 
Lonely H earrs Club Band«, der kom 
i 1967 banebrydende. 

The Vanguards fik også tilbudt at 
lave en LP, men her var man ikke klar 
med et sådan koncept. Alligevel blev 
der eksperimenteret en del, da man 
denne gang blev optager p å »hjem
mebanen« i Nykøbing Mors, hvor Jack 
Fridthjof havde indrettet et s tudie der
hjemme, og man derfor havde masser 
af rid til at forsøge sig i. 

Studiet blev hurtigt kendt for de 
mange æggebakker, der var kl istret på 
væggene for at dæmpe lyden rigtigt og 
under gulvet var gemt en mikrofon, 
som blev benyttet til at give det rigtige 
ekko og rumklang på optagelserne. 

D er blev til 12 af de bedste numre, 

der var oppe i ti
den. Alle lånt fra engelske 

eller amerikanske grupper bortset fra 
»Little By Lirde«, der var lavet af Peter 
Bell i. 

På to af numren e afprøved e Jens 
Svensson, hvordan det var at spille på 
et gammelt spinette. Bendy prøvede 
at synge falset i »Old Man's Troble«, 
mens Ebbe forsøgte at holde sig for 
næsen i sangen om Doctor Robert. 

Endelig blev der også eksperimen
teret en del med at sætte forvrænger 
på guitarerne, noget der lige var ved at 
komme frem. 

Nye PR-tiltag 
LP'en var også en m ilepæl for Jack 
Frid thjof, og da optagelserne var i kas
sen, planlagde han et stort PR-tiltag 
for at gøre opmærksom på, at nu kom 
hans store slagskib ud med en LP. 

H an tog til Bornholm for at optage 
en smalfilm om T he Vanguards, der 
som en »musikvideo« kunne vises i 
fjernsynet. 

Det var noget af et scoop at fl lov til at låne en kampvogn under den kolde krig. 



Optagelserne skuUe være noget med 
Almegårds Kaserne, lidt Hammershus 
og en fiskerbåd. D et var under den 
kolde krig med den tætliggende War
szawa-pagt, så det var noget unikt at 
ra lov til at låne en kampvogn. 

D er måtte først søges forsvarsmini
steriet, der dog bevilgede kampvognen. 
Til gengæld fulgte obersten så op med 

3 menige til ae betjene den. 
Efter optagelserne kvitterede Van

guards med et par numre for de me
nige i en af barakkerne, og der blev 
sluttet af m ed fornem beværtning i 
officersmessen. 

Også i Jylland blev der gjort op
mærksom på LP' en. Her var der ved 

et boksestævne i Randers at gruppen 
fik lov at profilere sig. 

T he Van guards var utrolige popu
lære i Randers og fik her sin anden Fan 
Club. Den første var naturligvis på 
Bornholm med hjem sted i Snoge
bæk. 

Finn Møller 
afløser Ebbe Torgersen 

Pladeindspilninger, arrangementer og 
turneer tog hårdt på orkestermedlem
merne og mide på sommeren var Ebbe 
Torgersen ved at køre træt trods den 
store succes. H an meddelte de andre 

at han ville stoppe sidste torsdag i sep
tember, hvor de altid afsluttede Bræn
desgårdshavens sæson. 

Finn Møller fra gruppen Them Pio
neers blev kontaktet, og man øvede på 
Hotel Bornholm, så man var klar til 
udskiftningen i september. 

Finn havde samme evner som Ebbe, 

dygtig guitarist, god stemme og kunne 
kom ponere. 

Hermed kunne gruppen fortsætte 
som fem mandsgruppe. 

At spille baglæns 

Op til jul gik man igen i studiet. 
Der skulle indspilles »Ger out of My 

Life Woman « og »Hi H o Silver Li
ning«, hvor man jævnfør ridens trend 
fandt på at spille sidstnævnte ind på 
en måde, så guitarlyden skulle optages 
baglæns. 

Ole Svensson måtte så bruge en hel 
nat for at skrive akkorderne baglæns, 

så de var klar cil indspilning næste dag. 
O g der lykkedes virkelig ae ra den rig
tige lyd frem på pladen. 

Den 1 O' ende plade. 

O gså 1968 gik forrygende med flere 
gode turneer. 

Blandt andet blev der igen spillet i 
Gladsaxe Teen Club, der nu var landets 

største klub og havde mange score 
navne på plakaten, f eks. Teen Years 
After fra England, Tages, Svenne og 
Lorea, Ole & The Janglers fra Sveri
ge. 

T he Vanguards spillede nu i et flot 
hvidt jakkesæt. Et sæt Bendys kone 
Evy havde skræddersyet til dem. 

Det blev også til en enkel t pladeind
spilning »Can you Hear Me« og »Cic
tie Cat«, som blev optaget i ASA-stu
dierne i København. 

Slut med tressermusik 
Men som tresserne ebbede ud, sivede 
energien også ud af The Vanguards. 

Efter 7 år med mange arrangemen
ter, turneer og pladeindspilninger og 
øveafcener var energien ved at være 
opbrugt. 

Ole Svensson blev indkaldt til mil i

tæret, og da han skuUe ovre i maj 1969, 
følte han ikke længere han kunne være 
med . 

I nyt hvidt dress: 

Jens Svensson havde startet »Krølle
Bølle-bar« i Sandvig og succesen blev 
hurtigt så scor at han måtte priori tere 
arbejder her i sommermånederne. 

T ilbage af det oprindelige Vanguards 
var kun Bendy Andersen , der som 
trommeslager i et par år, forsøgte sig 
med nye medlemmer og nye bands. 
Her svingede stilen hurtigt over fra den 
hårde pigtrådsmusik cil den lidt bli
dere dansemusik. 

En stil som egentlig lå tæt på den, 
gruppen oprindeligt havde i sin spæde 
start under navnet Nordbarnholms 
Poporkester. 

Efterspil 
Efter utallige opfordringer fi k man 
lokket The Vanguards cil en genop
standelse i 1990' erne, hvor de med 
brødrene Svensson som primus moto
rer, igen forsøgte sig m ed de gamle 
60' ernumre. H er var også den gamle 
hæse forsanger Tot med til ae genop
friske den specielle sound, men ellers 
var det nyere musikere, der også var 
tændt på den originale 60'er-stil der 
var med. 

H er blev det cil nye indspilninger. 
Først et enkel t kasettebånd, m en se
nere hele 9 CD' er, der stadig kan fås i 
handlen. 

I øjeblikket står hele anlægget i »møl
pose« hos Jens Svensson, men hvem 
ved, en dag bliver det m åske trukket 

frem igen. 

Finn Molle1; Jem Svensson, Ole Svensson, Poul Marckmann og Bendy A ndersen. 
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Bornholms yngste sognekirke i Tejn: 

Fredens Hus i ufredens dage 

»Mens leanonerne tordner på slagmarkerne, vil kirkeklokkens ftedstoner lyde. Europa står foran 
det store tidehverv, og der vil fra slægt til slægt i denne menighed blive talt om denne kirke, som 
blev bygget midt i en blodtid - midt i en jerntid - om dette hus, der i uro- og omvæltningstider 
blev rejst for at give rum til tonen fra himlen, som aldrig forstummer.« 

Af Peter Tiemroth 

Det sagde biskoppen for Københavns 
Stift - H. Fuglsang Damgaard - da han 

søndag 23. juni 1940 - under indtryk 
af Anden Verdenskrig og den netop 
påbegyndte tyske besættelse af Dan
mark - iført den gyldne bispekåbe 
foretog den høj tidelige indvielse af øens 
yngste sognekirke i Tejn . 

»En skøn plads har denne kirke faer 
- højt hæver den sig mod himlen, og 

langt ud over haver kan den ses og 
danne er sømærke for fiskerne fra 
denne by. Den er den sidste hilsen på 
deres færd ud mod haver, hvor de har 
deres gerning, og den er det første, der 
vinker til dem, når de drager hjem
ad.« 

På indvielsesdagen , hvor hele det 

lille fiskerleje stod på den anden ende, 
måtte tejneboerne ellers fra morgen
stunden ængsteligt skæve imod himlen, 
hvor mørke skyer hang truende. Og 
nogle minutter før den officielle ind

vielsesprocession skulle udgå fra Tejn 
Skole, faldt en kraftig byge. Men den 
stilnede dog hurtigt af, og snart strå
lede solen ind af de pastelfarvede vin
duer, mens kirkeklokken for første 

gang kaldte menigheden sammen. 

skoppen ved indvielsen kaldte den nye 
ki rke. 

Igennem flere år havde tejneboerne 
ønsker sig en lille kirke i deres by, da 
vejen til den gamle sognekirke i Olsker 
var ret besværlig. Især for ældre men
nesker. Men opgaven syntes uoverkom
melig, da et lille fattigt fiskersamfund 
1930' erne var så langt fra det seneste 
halve århund redes velstands- og vel
færdssamfund, som overhovedet tæn
kes kan - og tiderne selv i dette per
spektiv var »økonomisk vanskelige«. 

I Tejn var initiativtagerne til kirke
sagen med udspring i Indre Mission 
im idlertid opmuntret af en ret så tem
m elig religiøs vækkelse, der netop i 
disse år gik hen over egnen. Fra æld

gammel tid havde Olsker og Allinge 
sognefællesskab, hvor Allinge oprin-

deligt havde været først kapel og siden 
annekskirke ti l Ols Kirke. Men nogle 

år før var præstegården med sognepræ
stens bolig Rytter fra Olsker til køb
staden. 

Kirkestriden 

Fra starten har tejneboerne helt givet 
fornemmet, at deres kirkeplaner var 

mere populære hos sognepræsten i Al
linge end hos den del af menigheden, 
der boede oppe i landet omkring rund
kirken. Mens præsten forudså, at en 
kirke i Tejn kunne betyde, at Allinge
Sandvig blev udskilt som et selvstæn
digt sogn - og hermed en mindre ar
bejdsbyrde til sognepræsten - så 
frygtede Olsker-folkene, at en kirke i 
Tejn ville forøge kirkeskatten. 

Festdagens omslag fra regn til sol er 

egentlig ganske symbolsk for forhisto
rien til kirkebyggeriet, hvor en skare 
determinerede tejneboer førte deres 
visioner igennem trods temmelig umu
lige odds - både økonomisk og internt 
i menigheden - og »midt i ufredens år 
fik opført dette fredens hus«, som bi-

Mode på Getsemane sidst i 30'erne hvor der var indsamling til den ny kirke i Tej n. 
Foto: Tejn Lokalhistoriske Arkiv - TLA 
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Fra venstre Janus Hansen, Ch1: Mogens en, provst Blang og provst Petersen på vej til grund
stensnedlægge/sen den 21. maj 1939 efter gudstjenesten i Allinge Kirke. Foto: TLA 

Tejneboernes første skridt er da også 
et møde i 1935 med sognepræst An
dreas Petersen, hvor man beslutter at 
gå videre med kirkesagen. Og da en 
orientering om planerne til Ols-Allin
ge m enighedsråd tilsyneladende ikke 
vækker synderlig modstand, så nedsæt
tes i løbet af efteråret en arbejdsko

m1te. 
M edlemmerne af denne var lærer M. 

Skræddergaard, cykelhandler Anker 
Schou, avlsbruger Janus Hansen, fisker 
Emil Munk og bygmester Henning 
Nielsen. Efter pr incippet »m ange 
bække små gør en stor å« søges de nød
vendige midler rejst gennem lokale 
dør-til-dør-indsamlinger, er landsdæk
kende lotteri samt indsamlingslister til 
hele landet, mens slagers gang følges 
op ved månedlige møder i Indre Mis
sions menighedshus Gersemena. 

M en som det så ofte er til fældet ved 
den slags store nyskabelser i lokalsam
fundet, så undgik man heller ikke i 

kirkesagen en lidet pyntelig avispole
mik, der rager fart allerede i november 
1935, da der går op fo r olskerboerne, 
ar tejneboerne mener der alvorligt. 

Som argument mod den nye kirke 
anføres, ar O ls Kirke sjældent er over
fyldt, og ar man derfor nødig vil miste 

nogen af kirkegængerne, da kirkeskat
ten ikke er mindre i Olsker end andre 
steder. Tejneboerne har ikke længere 
til kirken - omkring tre km - end en 
stor del af de øvrige olskerboer, som 
derfo r finder det unyttigt at ofre pen
ge på en kirke til Tejn. I stedet foreslås 
en kirkebil fra Tejn som praktisk løs

n111g. 
Skribenten anfører, at der i selve Tejn 

kun er 470 indbyggere. Blandt disse 

er der mindst tre selvstændigt arbej
dende menigheder, hvoraf den ene står 
helt udenfor Folkekirken , mens den 

anden deltager kun lidt i Folkekirkens 

liv. Derfor mener han, at der i virke

ligheden kun er omkring et halvt hun
drede tejneboer, d er ønsker en ny 
kirke. H eriblandt er oven i køber flere 
ganske unge 16-20 årige, som næppe 
regner med ar blive fastboende. 

Tejns åndelige trang 
Kort efter rykker sognerådsformanden 
Johs. Funch, Lindesgaard i Olsker, der 

i øvrigt også er menighedsrådsmedlem, 
på banen med betragtninger om, at 
sagen i høj grad vil afhænge af, hvordan 
kirkeministeriet vil stille sit til en evt. 
sogneadskillelse mellem Allinge-Sand

vig og Olsker. For et trekirkers pasto
rat går ministeriet næppe m ed til. 

»Da præstegården flyttede fra O lsker 

til Allinge, blev der vistnok tilskudr 
15.000 kr. af de for den gamle præste
gård indkomne midler til den nye 
præstebolig, mens de 10-11.000 kr. 
gik ind i stifrsmidlerne. Så vidt man 
kan se, vil O lsker efter en adskillelse 
ikke kunne ra nogle af disse midler 
igen til en ny præstebolig.« 

Sognerådsformandens indlæg rar 
sognepræsten Andreas Petersen til at 
pointere, at det er af ganske afgørende 
betydning, »at i Tejn er en ret usæd
vanlig åndelig trang.« Desuden er pa
storatet så stort, at det er umuligt for 
en mand at overkomme. Enten skal 
der ansættes to præster, eller også må 
det store pastorat reguleres. 

Umiddelbart inden jul erkender Ol-

I et avisindlæg i Bornholms T idende 
afslører en olskerbo, at der ved det 
orienterende møde om tejnekirken i 
menighedsrådet bestemt ikke var be
gejstring bland t olskerboerne. Men at 
de - for at undgå unødig spli ttelse -
undlod ar forlange sagen til afstem
n111g. Prost Petersen indledte og oplæste grundstensdokumentet. Foto: TLA 
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sker Menighedsråd, at kirkeligningen 
selvfølgelig vil stige noget - men ikke 
voldsomt. Og efter en »rolig og nøgtern 
overvejelse af sagen«, vedgår menig
hedsrådet, at tanken ikke er helt ved 
siden af, hvis den af adskillige ønskede 
sogneregulering kan opnås, uden at 
udgifterne bliver for urimelige, så »01-
sker og Tejn blev et selvstændigt sogn 
med præstegård ved Ols Kirke som i 
gamle dage.« 

Julefreden er imidlertid næppe over
stået, før avispolemikken igen blusser 
op umiddelbart efter nytår. Nu går 
sognerådsformand Funch direkte efter 
sognepræsten under overskriften »Sne
bolden ruller«. H an påpeger usikker

h eden omkring driftsudgifterne og 
an tyder, at løfte om en ny præstebolig 
ved Ols Kirke præstebolig kan være et 
dårligt kompromis. 

»Det næste, der lægges på budgettet, 
vil vel blive en kirkegård i Tejn - end
videre har man aldrig hørt nævne kir
kesanger, organist og ringer«".»når 
hertil kommer, at man hører en hel 
del skatteydere udtale, at de vil melde 
sig ud af Folkekirken, vi l ligningen på 
menigheden måske blive så stor, at 
flere kunne blive nødt til at tage under Den 3 0. augwt 1939 blev kransen hejst på tårnet Foto: TLA 

overvejelse at tage san1me skridt. « 

Præstens pensionat 
Og sognepræstens udtalelser om, at 
pastoratet er for score til en mand, får 
følgende hvasse kommentar fra sogne
rådsformanden: »M an kunne finde 

grund til at spørge: Hvorledes kan pa
stor Petersen i sommermånederne ofre 
tid på at drive pensionatsvirksomhed 
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i præstegården? Thi åbenbart er dette 
efter annoncerne i de københavnske 
dagblade ikke udelukkende af filantro
piske grunde.« 

Disse insinuationer fra sognets verds
lige førstemand kalder få dage efter en 
københavnsk pensionatsgæst t il avis
spalterne, der siden 1930 har nydt 
ferieophold i præstegården i Allinge 
og anfører: »Vi herovre fra den score 

Fra venstre 
Chr. 
Mogens en, 
Janus Hansen, 
provst Petersen 
ved grundstens
ned/,eggelsen 
den 21. maj 
1939. 
Foto: TLA 

by længes vist mere end de Aeste tror, 
efter en fredfyldt plet, hvor vi i hyg
gel igt samvær kan tilbringe vor knapt 
til målte ferie. Sådan et sted er Allinge 
Præstegård.« 

»I de de fem år, jeg har været gæst i 
præstegården har jeg endnu aldrig op
levet, at hr. pastor Petersen har haft 
huslige bekymringer for gæsterne. Vi 
har altid været glade for at se hr. pastor 
Petersen ved frokost- og middagsbor

det, men det har næsten også været 
den eneste time på dagen, hvor pæsten 
har haft fri. « 

»Jeg forstår ikke D eres ind læg - så 
lidt som deres motiver. De kæmper i 
hvert fald ikke med blank klinge,« slut
ter indlægget fra københavneren, der 
næppe har været ganske uvildig, idet 
han senere i kirkesagen på forskellige 

vis bistår pasror Petersen og tejnebo
erne. 

Men med dette indlæg forstummer 
den offentlige polemik. Formentlig 



også fordi de t allerede eft:er kun tre 
måneders arbejde er lykkedes for ko
miteen at t ilvejebringe 30 .000 kr. -
godt halvdelen af den anslåede byg
gesum. O g da man i 1938 rar tilsagn 
fra Ki rkeministeriet om den resteren
de halvdel, så kan tejneboerne gøre 

alvor af deres planer. 
Til at tegne kirken kontakter man 

arkitekt Emanuel Grauslund, der døde 

i 1951 - kun 50 år gammel. H an var 
tømreruddannet, inden han kom på 
Kunstakademiets Arkitektskole, og fra 
1933 ri! sin død var ansat i teknisk 
forvaltn ing i Frederiksberg Kommune, 
hvo r han forestod en række større byg
geopgaver. Herunder flere boligkom
plekser og udvidelsesprojekter på Fre
deriksberg Hospital. 

Som selvstændig byggede han Tej n 
Kirke som en ganske enkel hvidpudset 
bygning på granitsokkel med rektan
gulære, smårudede vinduer og rødt 
tegltag. Senere fik han endnu to kir
keprojekter på tegnebordet - i Nakskov 
og i Hillerød - men de nåede ikke at 
blive udført på grund af hans pludse
lige død. 

Grundstensfest 

Tejn Kirke er 24,5 meter lang, 9,5 bred 
og m ed et 14,5 meter højt tårn. Den 
er opført af mursten fra Allinge Tegl
værk. Landets eneste alter i nexøsand
sten med udhugger kriswsmonogram 
mellem de græske bogstaver alfa og 
omega, omgivet af en cirkel, udførtes 
vederlagsfrit af den tidligere stenhugger 
Bent Kjøller, Allinge. M ens døbefon
dens tre slanke søjler i granit symbo
liserer faderen, sønnen og helligån
den. 

En stor festdag i Tejn blev søndag 

2 1. maj 1939, hvor grundstenen til 
den nye kirke blev nedlagt. Fra mor
genswnden var alle flag ri! tops, og der 
var rejst flagalle fra hovedgaden op til 
kirken, hvor bygmestrene indenfor den 

srøb re grundmur havde rejst flagstæn
ger og forbundet dem med store smuk

ke granguirlander. 
Om eftermiddagen samledes tejne

boer, allingeboer, olskerboer og mange 
ude fra øen ril en fesrgudsrjenesre i 

Tejn Kirke blev indviet den 23. j uni 1940. 1. klasse havde flet fri, så de kunne stå bag 
skolens stakit og.folge den store begivenhed. Foto: TLA 

Allinge Kirke, som var pyntet m ed 
bøgeløv og forårets flora. Da orglet 
in tonerede præludier, var der 600 del
tagere, der bl. a. sang »Kirken den ere 
et gammelt hus«. 

Efter gudstjenesten blev de mange 
biler, der var parkeret på kirkepladsen, 
fyldt med unge og ældre og kørte til 
Tejn, fulgt af en »næsten uoverskuelig 
skare af cyklister«. Da kirkegængerne 
nåede frem, havde allerede 400 men

nesker fra Tejn og omegn samler sig 
ved kirkens fundament. Og da høj ti
deligheden gik i gang, var der 1.000 
mennesker forsamler. 

Sognepræst Andreas Petersen, der i 
øvrigt også var provst i Venstre Provsti, 
fik overrakt en blykapsel, hvori der var 
indlagt er grundsrensdokument. H an 

oplæste dokumentet og indmurede 
den første sten i fundamenter. Næste 
sten indmuredes af avlsbruger Janus 
Hansen, der havde skænker grunden 
til kirken , mens den tredie sten blev 

indmurer af fiskehandler Chr. Mogen
sen. 

Siden samledes de tilrejsende til 
kaffe i missionshuset. »D et er sikl<ert 
længe siden, at Tejn har oplevet er så 
stort fremmedbesøg på een dag som i 
går. For tej neboerne blev det en ufor

glemmelig og minderig dag,« konklu
derede Bornholms Tidende i sit ind
gående referat. 

Fredsklokken 

Nye fesrligheder fulgte ved kirkeind
vielsen er årstid efter, hvor de fleste af 
øens præster i ornat udgik i en proces
sion fra Tejn Skole m ed biskop dr. 
theol. H. Fuglsang Damgaard og Born
holms navnkundige amtmand P. C hr. 

von Sremann i galla i spidsen efterfulgt 
af øens to provster - Levy Blang, Pe
dersker og Andreas Petersen , Allinge. 

Som afslutning på høj tideligheden 
bad end anden - senere særdeles kendt 
kirkemand på øen - pastor Viggo Niel
sen, Rønne - udgangsbønnen, inden 
den nye kirke langsomt tømres ri! org
lets toner. Allerede om eftermiddagen 
tal te biskoppen igen ved er friluft:s
møde i nærheden af kirken , og om 

aft:enen var der kaffe på Getsemena, 
hvor tejneboerne festede med biskop

pen. 
Efter kirkeindvielsen blev Allinge

Sandvig udskilt som selvstændigt sogn. 
O g den første præst i Ols-Tejn måtte 
derfor bo ri! leje. Først i Tejn og se
nere på den gamle kirkeskole i Olsker, 
inden sognet fik sin nye p ræstegård 
ved O ls Kirke. I efterhånden snart 72 
år har fra Tejn Kirkes tårn lydt klangen 
fra den lille klokke med den desværre 
så tidløse indskrift: 
»Ring for de sjæle, som stønner i strid,/ 
klokke ring fred i vor fejdende rid.« 
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Legenden Thor Kristoffersen 
Den 20. september 2010 afgik den legendariske journalist og lokalredaktør Thor Kristoffersen 
fra Aakirkeby ved døden, 85 år gammel. Herved afsluttedes et langt og spændende liv for en 
person, der havde et utroligt gåpåmod, og hvis evner favnede bredt. Hvilket denne artikel vil 
afsløre. Hvad var succesen bag ved Thor Kristojfersen journalistiske bedrifter. Det var et meget 
stort lokalkendskab, og en kærlig til den egn og den Ø han var runden af og så at alle havde 
tillid til ham, og turde fortælle ham stort set alt, og han misbrugte aldrig denne tillid i sine 
skriverier. Dette med tilliden harjegfta ham selv fra en samtale vi havde kort tid før hans død. 
Han var i det hele taget en spændende og sammensat natur, og hvad har den mand ikke prøvet, 
og nået med sin store energi, og han formåede derved igennem sit virke, at sætte sig et rigtigflot 
eftermæle på hele Bornholm AfTonni Koefoed Larsen 

Thor er død stod der i avisen den 21 . 
september 201 0, og Bornholms Ti
dende var så venlig at bringe et billede 
af Thor Krisroffersen, men det havde 
faktisk været unødvendig, med det 
billede. For stort set alle på Bornholm, 
var godt klar over hvem der var der 
død 85 år gammel. 

T hor Kristoffersen havde nemlig 
opbygget en status som legende her på 
Ø en. For alle kendte T hor Kristof
fersen, for hans meget lange virke, som 
journalist og lokalredaktør for Born
holms Tidende. 

Allerede dagen efter T hors død, kom 
den første nekrolog, og det var en flot 
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nekrolog skrevet af Dan Q vitzau an
svarshaven de redaktør for Bornholms 
Tidende, og jeg tillader m ig at citere 
fra denne nekrolog: 

H an virkeliggjorde det gamle avis
slogan: I Aakirkeby, om Aakirkeby, for 
Aakirkeby, så hans artikler emmede af 
kærlighed til egnen. 

Der fandtes på den tid næppe den 
borger i området, der ikke på den ene 
eller den anden måde kom i forbin
delse med Thor Kristoffersen, som med 
en ubeskrivelig fl id dækkede alt- stort 
og småt. 

H ans varme følelser for alt i lokal
området gjorde, at selv når der en sjæl-

den gang, var noget negative at skrive, 
så søgte han utrættelige, at finde så 
positiv en vinkel på sagen som mu
ligt. 

Selv om hans rødder var på hjemeg
nen, færdedes han over hele Øen, når 
det kom til hans score interesse for 
fjerkræ, hunde, heste og andre dyr, 
som mennesker har som hobby eller 
interesse. 

Disse artikler, og nociser var utroligt 
efterspurgte, og Bornholms T idende 
fik mange henvendelser, hvis de af en 
eller anden grund var blevet forsinket 
i produktionsprocessen. 

Trav og arkæologi havde han også et 
godt øje til. 

Det er næppe en overdrivelse at sige, 
at Thor Krisroffersen glødende inte
resse for sit arbejde, var med til at give 
ham et langt liv, med et godt hel
bred. 

For Bornholms T idende er der tale 
om et meget stort tab af en kollega, en 

Thor Kristojfersen på en af sine utallige 
opgaver far Bornholms Tidende. 
Vi ved desværre ikke hvorfor han går med 
kalven, og vi ved heller ikke hvor billedet 
er taget. Bemærk hvordan han har sin 
uundværlige blok i hånden. 
Han var utrolig hurtig i sine notate1: 
Og det han anvendte var en tillempet farm 
far stenografi. Hans hieroglyffer var i hvert 
fald umulige at tyde far andre. 



Her hjælper Thor .Kristojfersen Bornholms Museum i en arkæologisk udgravning ved Nd1: Grødbygård i Aaker. Billedet er fra ca. 1990. 
Han var en ivrig amatørarkæolog, og han brugte hele sin somme1ferie det år på projektet. Foto: Preben Pathuel 

medarbejder, en ven - og en af avisens 
måske srørsre støtter i nyere rid. 

Er flor eftermæle, man fornemmer 
virkelig en dyb taknemlighed, fra en 
tilfreds chef og kollega, og en ligeledes 
meget tilfreds arbejdsplads i Dan Qvit

zaus nekrolog. 
I dagene efter var der mange der i 

nekrologer rakkede T hor Kristoffersen, 
og typisk for hans virke, var det både 
høj og lav, der ønskede, at rakke ham 
for hans flotte og utrættelige indsats. 

Det er sådan en gang man ønsker,_ 
at afdøde fra sin himmel, bare kunne 
ra lov til at se en lille flig, af den hæder 
der blev tildel t efter hans død. 

Følsomt menneske 
Men jeg er faktisk slet ikke sikker på 
Thor Krisroffersen, havde syntes om 
det. Han var nemlig et intimt men
neske, der ikke ønskede så meget postyr 
om hans person. 

H ædersdage som fødselsdage og ju
bilæer gik han ler hen over. Normalt 

meddelte han bare, at han var bortrejst 
på dagen. H an følte vel ar der var vig
tigere ring for, og han havde jo sier ikke 
tid, for han skulle ud og skrive. 

En gang har jeg dog ser ham rørt, og 
her lavede vi er lille komplot med ham. 
Historien var den at Jægerforbundet 
på Bornholm, med mig selv i spidsen, 
som formand, i forbindelse med at han 
var lige var fyldt 80 år. Gerne ville 
tildele ham Jægerforbundets hæders
tegn. For den meget store interesse han 

igennem sine skriverier viste for jagten 
på Bornholm. 

Vi i bestyrelsen sagde klogelig intet 
til Thor om dette, af frygt for ar han 
ikke ville komme. 

På dagen mødre han op i Aakirkeby 
Hallen ri! der årlige regionsmøde, som 
han plejede, med sin blok og flittige 
pen, og han satte sig på den sædvan
lige plads. 

H an kommenterede aldrig hændel
sen over for mig, men stor har sikkert 
været hans forbavselse når Jægerfor
bundets landsformand Kristian 

Raunkjær rejste sig, og efter en meget 
flor tale tildelte ham Jægerforbundets 
hæderstegn. Man kan faktisk ane, hvor
dan der er tårer i hans øjne, hvis man 
kigger godt efter på det billede, der 
blev raget af Bornholms Tidendes fo
tograf H enning Sigvardsen den af
ten. 

Bagefter brød salen (med cirka 200 

deltagere) ud i en spontan klapsalve, 
der ingen ende ville rage. H er blev han 
røn, og hvor var det fortjent. 

Men hvem var denne Thor Kristof
fersen, der satte sig så stærkt et efter
mæle? 

Opvæksten 
Thor Krisroffersen kom fra meget små 

kår, og her har jeg en megen sikker 
kilde, nemlig min egen fader H ans 
Helge Larsen, der ligesom Thor Kri
sroffersen har haft sin opvækst på Små
lyngen i Aal{er. 

De var lige gamle og gik begge i den 
samme stråtækte skole, og al lerede den 
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gang udmærkede T hor Krisroffersen 
sig. 

Han var nemlig ubetinget den klo
geste i !<lassen, men han kom ikke til 
at sidde på første bænk. Der gjorde jeg 
fortæller min fader, men det var be
stemt ikke retfærdigt, at jeg sad der. 
Det skyldes ae min onkel og stedfader 
havde bestukket overlærer Nielsen med 
en halv gris til jul. 

Jeg havde det faktisk ikke godt med 
at sidde der, og havde gerne set, at det 
havde været Thor i stedet for, fortæller 
min fader. 

Thor Krisroffersen var føde uden for 
ægteskabet. Hans mor fik ham medens 
hun var en ganske ung tjenestepige på 
landet, og han voksede op hos sine 
bedsteforældre på ejendommen Løvhøj 
i Smålyngen i det nordlige Aaker, og 
hans søn Finn Krisroffersen fortæller, 
at i den lidt omtågede tilstand han var 
i kort før han døde, var det længslen 
efter moderen der kom frem. Der skal 
nemlig bemærkes, at moderen medens 
T hor var ganske lille, havde indgået i 
et ægteskab, hvor der ikke var plads til 
ham , og det nagede øjensynligt ham i 
hans omtågede underbevidsthed . 

Thor havde for øvrigt en god op
vækst hos sine bedsteforældre, men 
savnet af moderen i det daglige, lå 
øjensynligt dybt i ham. 

Sportsmanden 
I en af de nekrologer der blev skrevet 
efter Thor Krisroffersens død var over
skriften »Thor kan alt«, og det kunne 
kan. Eller i hvert fald havde han det, 
man kan kalde et multi talent, og sam
tidig pirrede udfordringer hans krea
tive sind. 

Dee der srod ham aller nærmest var 
sporten, og her foregik der altid i ÅIF 
eller Aakirkeby Idrætsforening. 

Det startede med gymnastik, atletik 
og håndbold tilbage i 40'erne og 
50'erne 

Senere blev det fodbolden, hvor han 
stod på mål for førsteho ldet i en pe
riode. 

Senere blev der indenfor badminton 
han vandt hæder, og samtidig var han 
også en habil tennisspiller, og på ren-
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nisbanen slog han sine folder hele ind
til kort før sin død. 

Han hadede at tabe, og kæmpede 
altid til sidste bold, og var m eget op
findsom med diverse undskyldninger, 
når spillet ikke havde gået hans vej , 
men han klarede heldigvis hmtigt op 
igen, og var igen klar til en ny dyst 
med det samme engagement som 
før. 

Han var ved sin død æresmedlem i 
ÅIF. 

Han var også ungdomsleder inden
for gymnastik og fodfold, og jeg husker 
personlige, med stor glæde, en tur med 
junior holder i ÅIF en gang førs t i 

60' erne. H vor vi skulle cil Nykøbing 
Falster, og her var Thor vores kompe
tente rejsefører og leder, og det gjorde 
han rigtigt godt, for os drenge på ju
niorholdet. 

Karrieren 
Karrieremæssigt ærgrede det ham ae 
han ikl<:e fik mulighed for at tage en 
studentereksamen, men det var der 
simpelthen ikke råd til, og han kom i 
seeder i lære i manufal<:curbranchen, 
men så ville han ud i den friske luft, 
og søgte over i postetaten. H vor han 
fal<tisk var landpostbud i 18 år, og her 
høstede han meget menneskekundskab 

Thor Kristoffersen var 
igennem hele sit liv en 

ivrig sportsmand, 
og da tennis kom på 

programmet i 
AakirkebJ' Idrætsfor

ening, var Thor en af 
de faste stotterfor 

denne sport, og han 
spillede tennis i mange 

å1; og helt indtil kort 
for sin død. 

Foto: 
Mads Kristoffersen 

forræller han i en artikel, som hans 
kollega Hans V Poulsen skrev i 
1991. 

Senere uddannede han sig som as
surandør, og arbejdede derefter i for
sikringsbranchen i fem år. 

Men allerede medens han var fors ik
ringsmand, skrev han i sin frit id refe
rater om fodboldkampe, og i 1962 
startede han i en slags mesterlære hos 
Bornholms Tidende, som resulterede 
i at han blev Bornholms Tidendes lo
kalredaktør for Aakirkeby om rådet, og 
det var her han skabte den legendesta
tus, som der hentydes cil i overskriften 
for denne artikel. 

Kreativt menneske 
Thor Kristoffersen havde en meget 
stor energi, og som det tidligere er 
fortale, var han et kreative menneske, 
og en af de ting han mestrede var det 
musikalske. Hvor han kunne spille på 
horn og andre instrumenter, og han 
har en del gange spillet i Brændesgård
haven og til diverse baller og fester. 

I mange år var han også dommer til 
jagthornsprøverne her på Bornholm. 

H an kunne også lide at male, og 
deltog i Aere maleriudstill inger rundt 
på Øen. 

Ja - man bliver helt stakåndet over 



hvad den mand har prøvet og klaret, 
og jeg har for resten glemt han var en 
scor samler af forskellige ring, så som 
frimærker, gamle grammofonplader 

m.v. 
Endvidere var han også en dygtig 

amatørarkæolog, og han deltog i man
ge udgravninger fo r Bornholms Mu
seum. 

Så man kan roligt sige ar han var er 
mulriralent udover der sædvanlige. 

Privatlivet 

Han havde den sorg ar han allerede i 
1987 mistede sin hustru Else, og han 
levede derfor ene de sidste mange år, 
indtil sin død i huser på Nybyvej i 
Aakirkeby. 

D er var to børn i ægteskaber nemlig 
Finn og Brit, og som Thor siger i en 
artikel i anledning af hans 75 års fød
selsdag i 1999: Der var en stor sorg ar 
miste Else, men heldigvis har jeg mine 

to dejlige børn , samt svigerbørn og 
ikke mindst fire børnebørn, de er alle 
en meget vigtig del af min tilværelse. 

Typer som T hor Krisroffersen, der 
stort ser var selvlært, i der meste han 

foretog sig, vi l det være meget svært at 
finde i dag. Fordi i nutidens samfund 
er der il<l<e rigtig plads til enere som 
Thor Kristoffersen. 

Vi der kendte ham personligt savner 
ham. 

Bornholms Tidendes læsere savner 
ham også, og jeg har flere gange hørt, 
ar læserne, siger der m angler noget 
efter T hors Krisroffersens bortgang. 

Jeg vil slurre denne minde artikel, 
ved ar referere fra en af de mange ne
krologer der blev skrevet i dagene efter 
hans død, og her er der Dorte Kofoed 
i Rønne der skriver følgende, som af

slutning på sin nekrolog: 
Thor er er af de m ennesker, som 

gjorde en forskel - ikke kun for mig, 
men for mange andre mennesker - og 

Thor Kristojfersen. 
Foto: Henning Sigvardsen 

for en avis, for en by, og for en kom
mLme, som heller ikke er mere. Men 
hvor er det dog vigtigt at gøre en for
skel! 

Thor Kristojfersen i gang med at interviewe HKJ-! prins Henrik efter morgenens bukkejagt. Det er statsskovrider Tom Nie/,sen der overvå
ger i midten. Typisk for Thor var at han kunne fa1des hjemmevant ime!Lem både hoj og lav. Alle havde ti/Lid til ham. 

Foto: Bornholms Tidende 
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På nostalgiens 
flakkende vinger 

AfThor Kristojfersen 
Her er en herligfortælling sk1wet a/Thor Kristojfersen i november 1999 til 
jagtsiden i Bornholms Tidendes weekendtiLLæg. Historien fortæLLer dels noget om 
hans opvækst, og de forhold der var i samfimdet omkring 1930, og samtidig er det 
en rigtig god beskrivelse af en jagtdag i en bornholmsk plantage. 
Der er såmen ikke ændret så meget, men klapperdrengene er ikke Længere med. 
Nu er det jægere med hunde der går i drevet i stedet for. Men nyd denne historie 
og betragt den som et stykke kulturhistorie, om det sociale element i jagten på 
Bornholm, og nyd samtidig Thor Kristojfersens sprudlende måde at skrive på. 

Når jagten går ind om efteråret , og 
jægerne drager af sted til klapjagterne 
i plantagerne og andre selskabsjagter, 
Ayver mine ranker langt på nostalgiens 
Hakkende vinger - hid og did på sam
me måde, som sneppens hid og did 
mellem træerne, på sin fl ugt gennem 
skoven, mens jægerne gjorde mange 
forgæves forsøg, på at få ram på den 
lille vævre fugl. 

Sådan flakser mine tanker. De stiger 
t il vej rs, og søger ind over plantagerne 
midt på Øen, hvor jeg var fast deltager 
i klapperkæden i mine drengeår. 

Det var både i Pedersker og Aaker 
plantager, og det var herlige dage for 
en dreng med trang til ar opleve noget 
nyt og spændende. 

Det var ikke noget problem at få fri 
fra skolen, når jeg skulle med på klap
jagt, for jeg elskede at gå i skole og 
sørgede altid for at kunne mine lek
tier, og den der smører gode, kører som 
bekendt også godt. 

Det kneb som regel med at falde i 
søvn om aftenen inden den første 
store jagtdag, og det var ikl<e noget 
problem, at komme tidligt ud af sen
gen, for det var jeg vant til hver eneste 
dag, da jeg er født på den tid, hvor 
børnene skulle hjælpe til i bedriften. 

Det gjorde jeg da også uden at muk
ke - ikke højt i det mindste - og det 
havde heller ikke nyttet noget, hvis jeg 
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gjorde det, for jeg skulle bestille noget 
for føden. 

Så jeg måtte såmænd også deltage i 
morgen malkningen på jagtdagen, men 
det gik rigtig nok lidt lettere, med det 
end til hverdag, for d er ventede en 
spændende dag ude i skoven. 

Fra Løvhøj i Aaker til jagthuset i 
Pedersker plantage eller opsynsman
dens bolig i Aaker plantage, var der i 
alle tilfælde flere kn1, og da cykler Ikke 
var enhver drengs eje i min barndom, 
var det apostlenes heste, der måtte 
holde for. Ofre var vi flere, der fulgtes 
ad, og så blev vejen ikl<e så lang. 

Vi var vist lidt overstadige, for nu 
skulle vi tjene penge, og det var en 
sjælden ting. Men vi kunne også få lov 
til at folde os ud og bruge en masse 
kræfter på at råbe og skrige, og banke 
på træstammerne med stokke uden at 
blive dæmpet ned. 

Jo mere vi råbte og skreg, og jo mere 
vi bankede på træstammerne, jo bedre 
var det, for vildtet skulle d rives foran 
os, men det var nu ikl<e alt vild t, der 
løb den vej, for ind imellem vendte 
rådyrene om og smuttede bagud gen
nem klapperkæden 

Det vi drenge så hen til, var froko
sten, for så kom vi indendøre i det 
lokale, opsynsmanden i Aaker plan
tage skulle stille til rådighed for jæ
gerne eller i jagthuset i Pedersker, og 

mens jægerne pakkede deres højtbe
lagte mad ud - der var mange bønder 
og erhvervsdrivende blandt jægerne -
kunne vi drenge, som regel pakke op 
for tre-firesrykker med spegepølse og 
leverpostej. 

D et var ikke overdådigt, som nu, 
men vi var glade for den mad vi fik, 
og så gled den meget hurtigt ned, for 
der ventede os noget, som vi i det 
mindste meget sjældent fik. 

Der var lækre wienerbrød fra bageren 
på bordet til jægernes kaffe, og der var 
sodavand og wienerbrød til os klap-

En jæger fra Sydbomholm ca. 1860 



Bageste række fra venstre: 1. Ukendt. 2. Poul Jensen, Sosegård. 3. Andreas Kofod, Englyst. 4. 
Henning Svendsen, Vognmand. 5. Edvard Svendsen. 6. Tage Sterup, Skovfoged. 7. Holger Nielsen, 
Avlsbruger. 8. A.P. Eriksen, Smedemester. 9. Viggo Holm, Snedkermester. 10. Erik Kofoed, 
Hundshalegård. 11. Johs. Olsen, Baunehøj. 12. Kaj. Frederik Jensen, Vejrmøllegård. 13. Børge 
Jørgensen, Dalegård. 14. Kaj Poulsen, Avlsbruger. 15. Sven Low, Våbenhandler. 16. Peter Corduea, 
Kuregård. 17. Johs. Riis, Skadegård. 18.? Olsen, v. Almindingen. 19. Chr. Dam, Bygaden. 
20. Jens _. 'ter Hansen. 21. Ukendt. 22. Jens Eriksen, Murermester. 23. Peter Poulsen, Murermester. 
24. Hans Anker Hansen, Brandsgård. 25. Konrad Koefoed, Bækkelund. 26. Ole Jørgensen, 
Dalegård. 27. Ludvig Dam, Riffelskytte. 28. Oluf Lindqvist, Lagermand. 29. Klapper Ole Jensen, 
Ll. Krusegård. 30. P.A. Kofod, Blomsterhandler. 31 . Henry Gerding, Baunegård. Hans Helge 
Larsep, Pilevang. 
Foreste række fra venstre: 1. Hans Madsen, Cykelhandler. 2. Sigfred Olsen, Karetmager. 3. Chr. 
Hansen, Bjergely. 4.? Jensen. 5.? Hansen, Skovgård. 6. Klapper Mogens Jørgensen. 7. Klapper 
Svend Aage Holm, som har skænket billedet. 8. Klapper Poul Arne Bendtsen. Klapper?. 

jagtselskab .fra 50 års jubilæet i Aaker og Aakirkeby jagtforening 1950. Bemærk specielt de glade klapperdrenge 

pere, så der var dagens lyspunkt, næst 
efter, da vi fik den formidable løn af 
tre kroner udbetalt ved klapjagtens 
afslutning, 

Vi drenge så naturligvis op til de 
stovte jægere, og respekten var stor. 
Det var sjældent, de henvendte sig til 
os under jagten, men vi havde dog 
forbindelse med et voksent menneske, 
idet en garvet klapperfører, Viggo 
H olm, sørgede for at fordele os i klap
perkæden, og give de instrukser, der 
var absolut nødvendige. 

Sikkerhed, sikkerhed og atter sik
kerhed var mottoet for ham, og det 
var en stor dag for mig, da jeg fik po
sten som venstre fløjmand, og skulle 

holde styr på »knægtene« i den ende 
af kæden. Jeg brugte udtrykker »knæg
tene«, for jeg var efterhånden blevet 
den ældste af klapperne, og havde en 
vis erfaring gennem fem-seks års del
tagelse i jagterne. 

Der var ikke altid lige sjovt at være 
med, for vor rids moderne regntøj og 
fodtøj var næsten ikke opfundet. Gum
mistøvler var en sjælden ring for os 
drenge, så vi travede rundt i læderstøv
ler eller træskostøvler. Der var tungt 
fodtøj, og hvis det satte ind med regn, 
blev i det mindste læderstøvlerne end
nu tungere. 

Regntøj kendte vi ikke til, og med 
en hel dags regn, var vi gennemblødt 

til skindet, men det betød ikke så me
get, så længe vi bevægede os. 

Men da jagten var forbi, og der 
skulle holdes auktion blandt jægerne 
over det nedlagte vildt, kom vi ofre til 
at fryse. Det forsøgte vi at undgå ved 
at bevæge os lidt frem og tilbage, for 
vi ville i der mindste ikke gå hjem, før 
auktionen var overstået. Der var - i det 
mindste for mig - en stor oplevelse, at 
følge med i, hvordan jægerne stod og 
overbød hinanden. 

Somme rider gik der nærmest sport 
i at byde over, og priserne blev ofte -
efterhånden som auktionen udviklede 
sig - nok lidt for høje i forhold til vær
dien. 
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Auktionarius lå ikke på den lade side, 

og gjorde sit til, at priserne steg og steg, 
og det gjorde stemningen også. 

Stemning var der også ved frokost
bordet, for naturligvis var der brænde
vin i flasken, og øl i kassen ved døren, 

men jeg oplevede aldrig - så vidt min 
måske lidt uerfarne drengehjerne kun
ne fatte - ae jægerne var påvirkede. Men 
humøret fejlede ikke noget, og det fik 
en tak ekstra efterhånden, som jagtfi
skalen idømte bøder for de mest mær
kelige hændelser. 

Jeg var ikke vant cil, at der kom spi
ritus på bordet hjemme, og det var kun 
ved særlige lejligheder, der kom bræn
devin i glassene, så måske var der en
kelte, der godt kunne havde holdt lidt 
igen med at bøje armen. 

Hjemmebrygget øl kendte jeg godt, 
for det var der til gengæld lige fra jul 
til hen på foråret, men det smagte surt 
og smagte mig ikke, selvom jeg godt 
måtte smage, da jeg nærmere mig kon
firmationsalderen. 

Nå der var er sidespring, så tilbage 
ril klapjagterne. Tre kroner for en hel 

dags jagt var en formidabel sum for os 
drenge, og jeg husker rydeligt det 
bump, de tre enkroner gav, da de blev 

pu ttet ned gennem ryggen på spare
grisen om aftenen, da jeg kom hjem. 

Selv om vi drenge havde stor respekt 
for jægerne, var det dog ikke alt, vi 
fandt os i, og jeg mindes en rævejagt i 

Pedersker plantage, m ellem jul og 
nytår hvor vi gjorde oprør. 

Det havde sneet det meste af natten, 
og det var tøsne, så grenene på alle 
grantræerne var runge af sne. Da solen 
kom frem, begyndte sneen at tø og 
falde til jorden i store kaskader, så vi 
blev meget hurtigt våde til skindet. 

D et var rigtigt modbydeligt, og et 
par af os ældre drenge blev enige om, 
at når vi kom til frokosten, v ille vi 
fo rlange fem kroner for hele dagen, 
hvis vi skulle fortsætte. Det kom godt 

nok bag på de gæve jægere, m en vi 
holdt stædigt fast på, at der ikke kun
ne blive tale om noget kompromis. 
Enten skulle de godkende vort krav, 
ellers gik vi hjem. 

De var også selv rigtig godt våde, så 

Aere opfordrede ti l at give os de tre 
kroner, og stoppe jagten, men flertallet 
forlangte ar vi skulle fortsætte. 

Det nægtede vi, fordi der ikke kun
ne være tale om at give os to kroner 
ekstra - og så pakkede vi sammen fik 
vores tre kroner og begav os hjemad. 

Ind imellem fik vi kørelejlighed, hvis 

en jæger skulle samme vej som os, men 
selv om jagten blev stoppet, fik vi ikke 
kørelejlighed den dag i det m indste. 

H eldigvis var det et særtilfælde, for 
som regel var det fint vejr til klapjag
terne, og en stor oplevelse for os dren
ge, så når jeg hører skuddene knalde 
på en klapjagt, flakser mine tanker på 
nostalgiens vinger tilbage til min dren
getid - ikke for at flygte, som sneppen 
gør det, men for at mindes mange dej
lige stunder på solrige klapjagter. 

Nærmere er jeg ikke kommet jagtens 
glæder. Jeg har aldrig løsnet et skud til 
et dyr, men jeg har det godt med, at 

der drives jagt, når det gøres med et 
let tryk på aftrækkeren, så der ikke 
skydes for enhver pris. 

Knæk og Bræk. 

Her vises jllgtselskllbet frll Pedersker}llgtforeningfi'll omkring 1940, og I.eg mærke til næsten alle jægere bar slips og hvid skjorte, far det Vflr 
en festdag når der Ulll' klllpjllgt. Men klapperdrengene har ikke fliet Lov til at være med på billedet. 
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ØSTKRAFT 
-et flipperband fra Bornholm 

Denne beretning om orkesteret »Østkraft« er helt og aldeles subjektiv, baseret på, hvordan jeg 
husker begivenhederne. Jeg kunne have forsøgt at verificere nogle af oplysningerne i teksten ved 
at henvende mig til de andre medlemmer af bandet, men jeg er helt sikker på, at jeg så blot vi/Le 
have flet seks andre lige så subjektive erindringer - hvilket viiie være fitldstændig i orkesterets 
ånd. For vi var et flipperband. 

Af Ole Harteiius 

Orkesteret eksisterede fra 1976 til 
1980, hvor vi spillede sidste gang på 
Christiania. Navnet skulle udtrykke, 
at vi var kraften fra øst. Samtidig spil
lede vi på, at det var musik, der var 
elektrisk forstærket, og vi benyttede 
derfor navnet på det lokale elektrici
tetsværk. D ette gav på et tidspunkt 
anledning til en henvendelse fra el
folkene, der ikke var helt tilfredse med 
at blive slået i hartkorn med et flip
perband. D e havde imidlertid ikke 
sørget for at ra beskyttelse på navnet, 
så d e var ikke i stand til at forhindre 
os i at bruge det. 

Langt hår og dus 
1970' erne var et årti, hvor mange auto
riteter blev væltet omkuld. D e mode
bevidste af os begyndte at gå med 
trompetbukser, dvs lange bul<ser med 
ekstra stort svaj i bul<sebenene. Nogle 
lod håret vokse vildt og langt, og den 
del af os, der havde muligheden, lod 
skægget nå en længde, der kunne vise 
den indre vildmand. Også de sociale 
omgangsformer revolutioneredes: Vi 
holdt op med at sige »De« til hinanden, 
selvom vi var voksne. Som udtryk for 
ligestilling og frisind var man dus med 
sin lærer, sin læge, med borgmesteren, 
selv ministre måtte finde sig i »du« - og 
frisører. Det sidste var godt nok ikke 
så vigtigt længere, for dem var der jo 

ingen, der så ret meget til i disse beat
leshårstider. 

Kulturomvæltninger: 
Fluxus og provocykler 

På kulturens område skete en række 
omvæltninger. Begreberne om, hvad 
det ville sige at optræde på en scene, 
blev underkastet en revision. Happe
nings og installationslignende forløb 
blev mange kunstneres måde at ud
trykke sig på. T ænk på Fluxus
«koncerten«, hvor et flygel blev savet 
og hamret i stykker på scenen. Og 
provoernes hvide cykler var en udfor
dring af ejendomsretten. De stod ulå
ste på gaden, og det var meningen, at 

Amnesty Festivalen 
på Gallokken 

22. jzmi 19 71. 
Steen Gees 

Christensen, 
Kirsten Kofoed, 

Ole Hartelius, 
Haico Nitzsche, 

Olav ELvang, 
Erling Rasmussen, 
Erik Lindbktd og 

Per RehfeLdt. 
Foto: BMs 

biL/edsamling. 

den, der havde brug for at komme til 
cykels, tog en af dem, kørte til sit mål 
og stillede cyklen, så den kunne bruges 
af den næste cykeltrængende. Cyk
lerne vakte nogen uro, bl.a. i politi
kredse, for var det nu lovligt at stille 
sådan en cykel på gaden. Færdselsloven 
krævede jo, at der var lås på. Senere 
blev ideen taget op af turistforeninger 
verden over. 

Ny litteratur: Knækprosa 
og arbejderdigtning 

Også litteraturen blev ramt af 70'er
rrangen til at erstatre de gammelkend
te former med nyt. Det drejede sig jo 
il<ke bare om at finde på noget nyt for 
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nyhedens skyld, men om ar ffi raget 
hul på der store boblende hav af kul
turel og åndelig energi, som man i 
tidsåndens navn mente befandt sig i 
de folkelige masser. Nogle af 60' er 
digtningens lyriske former var kræ
vende læsning, som på forhånd afskrev 
den brede læserkreds. Jeg nævner bare 
Rifbjergs digt »Camouflage«, hvor al
lerede riden signalerer sløring og util
gængelighed. I steder dukkede en ny, 

lettilgængelig digtning op, forfattet af 
såkaldte almindelige mennesker: Be
kendelseslitteratur, arbejderdigtning, 
kvindelitteratur o.s.v. En meget popu
lær udtryksform blandt tidens digtere 
var den såkaldte »knækprosa«. Navn er 
skyldtes ikke, at digtet var fornemt og 
havde knækflip på. Tværtimod var d er 

en ligefrem og enkel genre. Man skrev 
i korte, prosaagtige sætninger. Hver 
sætning fik en linie. Når sætningen 
sluttede, sluttede verslinien også. Den 
knækkede så at sige. Deraf navner. 

Undervisningssystemet: HF 
opsamler in telligensreserven 

I undervisningssysremet indførte po
li rikerne en ny uddannelse, hvis formål 
var at ra fat i »den skjulte intelligens
reserve«, som var til stede blandt in
dustriarbejderne, der ikke havde fået 
en boglig uddannelse, fordi der ikke 
var tradition for det i deres miljø. 

Guitarist Paul Ramlet 
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(Dengang brugtes ordet miljø i betyd

ningen sociale omstændigheder, ikke 
som i dag om biologiske forhold.) 

Tidens trend: 
D e skjulte talenter hos alle 

Der var i det hele rager en overbevis
ning i tiden om, at der lå skjulte talen

ter, som bare ventede på ar fi. lov til ar 
udfolde sig. Der var ridens X-faktor. 

Østkrafr starter: Afprøver den 
allerede kendte musik 

På den baggrund mødres vi i 1976, en 
flok langhårede og tromperbukseklæd
te unge mænd med den faste overbe
visning, ar nu skulle der laves ny mu
sik. Vi skulle selv lave den. Længere 
var vi så heller ikke enige. De første 
øveaftener gik i høj grad med ar snak
ke om, hvad vi skulle spille, og med at 
afprøve en del temaer, som vi havde 
spillet i andre sammenhænge. Her var 
både jazz, rock og bossa nova på reper
toiret. Der var vel ikke musikken i sig 
selv, der var ny, men den totale stilfor
virring var begyndelsen ri! noget nyt. 

Beregnende for de førs te arrange
menter, vi forsøgte os med, var er num
mer afJohnny Hodges, der ganske vist 
hed »You Need to Rock«, men det var 
et regulært stykke swingende jazzmu
sik. Desuden prøvede vi kræfter med 

Pianist Olav ELvang, 

Bassisten Erik Lindblad med sin båndLose 
basguitar. 

noget musik af rockgruppen Blood, 
Sweat and Tears, samt en ældre jazzbal
lade »Nobody Knows You When You're 

Down and Out«, som kunne findes på 
Papa Bues repertoire. Langsomt kom 
der dog hjemmelavede numre ind på 
repertoi relisten. Det var især O lav, der 
var en flittig komponist. Tiderne var 
en absurd blanding af nonsens, vrøvl 
og pudseløjerlige indfald. En del de
monstrerede vore forsøg på tilnær
melse til forskellige af tidens populære 
musikarter: Approach To Reggae, 

janitshar Haico Nitzsche. 



Østkraft spiller og optræder på St. Torv i Rønne som reklame for en koncert i Brændesgårds
haven. Med ryggen til ses .fi'a venstre Steen Gees Christensen og Haico Nitzsche. Med ftont 
til Per Rehfeldt og Ole Hartelius. Med is i hånden i forgrunden Haicos søn Nico. 

Discodrønet, Østermarie Funk. Andre 
var mere private kommentarer til til
værelsen: Ingen går i pyjamas, Leda og 
Svanemøllen, Monks løse tand (op
kaldt efter jazzpianisten Thelonius 
Monk), Vest for Hebriderne og Taba
sco for Søren (efter m in søn). 

Den ny m usik: 

Jazzrock 

I begyndelsen vidste vi selvfølgelig ikke, 
hvad vi skulle kalde den musik, vi 
ledte efter, men vi forsøgte med beteg
nelsen »jazzrock«. Vi blev dog udsat 
for kritik fra nogle publikummer, der 
kom, fordi de troede, de skulle høre 
noget fed rock og ikke sådan en gang 
sovekammerjazz, som de syntes, vi le
verede. Også jazzfolket kritiserede os, 
fordi de ikke syntes, vi var ordentligt 
inde i jazzsproger. Heldigvis havde vi 
et stampublikum, der var ligeglade 
med betegnelserne og bare dansede, 
som gjaldt det livet, hver gang vi slap 
musikken løs. 

er det lidt af en tilsnigelse. Musikken 
eksisterede ikke i fo rm af noder, sådan 
som det er tilfældet med meget anden 
musik. Vi baserede et nummer på en 
basfigut, dvs en rytmisk melodistump, 
som regel på to takter, som blev gen
taget en masse gange af bassisten. Oven 
på den lagde guitar og el-piano nogle 
akkorder, og over det hele kom så me
lodien, der ofte blot var nogle enkle 

figurer, der fungerede som modspil til 
bassen. Når melodien var præsenteret, 
begyndte en af blæserne, guitaren eller 
pianoet at spille en improviseret solo 
baseret på en eller flere skalaer, som vi 
skifrede mellem. Disse skalaer var ikke 
de normale d ur- og molskalaer, men 
som regel skalaer i de gamle kirketo
nearter, som nogle af de amerikanske 
jazzmusikere havde genopdaget i løbet 
af 50' erne og 60' erne. Stedet her er 
nok ikke lige det rette for en nærmere 
teknisk redegørelse for brugen af disse 
skalaer, blot kan jeg sige, at det bevir
kede, at musikken var meget fri med 
hensyn til det formelle, og et nummer 
kunne variere meget fra gang til 
gang. 

Bandets medlemmer 

D et står lidt hen i fortidens tågede 
glemsel, hvem der oprindelig var med 
til at starte bandet, men en kendsger
ning er det, at orkesteret opstod på 
resterne af det hedengangne »Ladham
mer«. Snart var vi en stabil kerne af 
spillemænd, som efterhånden kom til 
at udgøre Østkraft. Halvdelen af os 
var også kreative i det borgerlige er
hverv, idet tre var keramikere: 

Haico Nitzsche brugte en del af sit 
liv som værkfører på Søholms Kera
mikfabrik i Rønne. I dag står det for 

Måske er det her på sin plads at 
komme med nogle musikfaglige be
mærkninger for at forklare, hvordan 
musikken var skruet sammen. Når jeg 
skriver, at vi komponerede ny m usik, 

Østkraft spiller på stranden på Gudhjem Havn som reklame for koncert i Brændesgårdsha
ven. Reklameteksten var skrevet på vore overkroppe, så den nåede at blive solbrændt ind i 
huden, inden dagen var omme. 
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mig, som om der var ham, der fik de 
fleste af de syrede ideer ri! foresti llinger 
og show, der inddrog andre udtryk end 
de rent musikalske. I bander var hans 
hovedinstrument congas. Der var er 
par store rrærrommer, der gav lyd, når 
man slog på dem med hænderne. Ef
terhånden samlede han alverdens ryc
meinstrurnenrer sammen og brugte 
dem, når vi spillede, ja ikke bare in
strumenter, men alt, hvad der kunne 
komme lyd ud af, blev afprøvet. 

Der traditionelle trommesæt blev 
betjent af Erling Rasmussen. Han var 
selvstændig keramiker. Hans musikal
ske fortid var præget af jazzmusik og 
rock. Ligeledes keramiker var Per Reh
feldt. H an spillede guitar i bandet, 
både solo og rytme. Han havde be
skæftiger sig en del med bluesmusik 
og havde været med i et par af de så
kaldte »pigtrådsorkestre«. 

Så var der den pædagogiske del af 
orkesteret, som bestod af tre lærere: 

Olav Elvang var biologi- og gymna
stiklærer på Rønne Statsskole i sin 
fritid og var den, der betjente piano 
og synthesizer. Dee var også han1, der 
efterhånden blev leverandøren af dec 
meste af dec materiale, vi kastede os 
over. Hans energi og søgende kreaci
vicer holde sammen på os. 

Blæsergruppen bestod af tenorsaxo
fon og trompet. Sten Gees Christensen 
blæste i begyndelsen på tenorsaxofon, 

Østkraft sælger jordbær på St. Torv. Med ryggen til uidentificeret kunde. Ekspeditrice er 
Kirsten Kofoed Med hænderne i Lommen Ole Hartelius, mens Steen Gees Christensen 
stanger tænder i baggrunden. I rullestolen sidder Morten Hartelius. 

men senere udvidede han med en so
pransaxofon. Selv spillede jeg trompet, 
senere også flygelhorn. På ec tidspunkt 
indd rog jeg også et par fløjter i instru
mentparken. Vi var begge til daglig 
lærere, Sten i Aakirkeby, jeg på Stars
skolen som kollega til Olav. 

Basgruppen udgjordes af Erik Lind
blad med en alsidig fortid i dansemu
sik og rock. H an var desuden ansat i 
Rønne kommune som sagsbehandler. 
Hans bas havde er gribebræt, der ikke 

var udsryret med de sædvanlige bånd, 
som man ellers ser på basguitarer. Hans 
instrument var således en mellemting 
mellem jazzmusikkens kontrabas og 
rockens el-bas. Han var den lykkelige 
ejer af den gamle Knudsker skole, hvor 
der var rigelig plads til, at vi kunne 
indrette øvelokale, så en del af instru
menterne simpelthen kunne blive stå
ende fra gang til gang. 

I nogle perioder af orkesterets eksi
stens havde vi forskellige sangerinder 
med. Den, der holde os ud i længst rid, 
var Kirsten Kofoed, som er med på 
fotoet af bandet fra 1976. Hun arbej
dede inden for biblioteksvæsenet, når 
hun ikke lagde stemme til vore vær
ker. 

Østkraft i KyLlingemoderen. Vi er i gang med nummeret »Soweto«, et afrikansk stykke 
musik, hvor Erik Lindblad spillede med på tenorsax i stedet for bas 

Da Per trak sig ud af bandet, kom 
vi i første omgang i kontakt med Finn 
Folk Møller, som i en periode funge
red e som guitarist og sanger. Han 
havde ikke helt samme ideer om mu
sikken som vi andre, så han fo resatte 
ad sine egne veje. I den sidste periode 
af banders eksistens blev guitaren be
rjenr af en anden kunstner, nemlig 
billedhuggeren Paul Ransler. På der 
tidspunkt, hvor han begyndte at spil
le med os, gik han dog stadig i gym
nasiet og havde planer om at blive 
musiker. 
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I Kyllingemoderen. 
Steen Gees på sopransax 

Musikken bliver elektrisk 

Noget af der, der var kendetegnende 
for rockmusikken, var, at den var elek
trisk forstærker. Derfor syntes vi, at vi 
også måtte forstærkes, hvis vi ville rages 
alvorligt som jazz-rock-orkester. I be
gyndelsen lånte vi anlæg hist og her, 
men på et tidspunkt besluttede vi at 
købe er større anlæg med højttalere, 
mixerpulr og fors tærker. Er af proble
merne var imidlertid, at vi ikke havde 
ret m ange penge at købe for. Vor mu
sik hørte jo ikke til den slags, som der 
blev betalt svimlende summer for. Men 

det lykkedes ar få fingre i er brugt an
læg i udlandet. 

Da vi skulle skaffe penge til køb af 
lydanlæg, tog vi ud til saxofonist Steen, 
som boede med en kæmpescor mark, 
hvor vi måtte plukke alle de jordbær, 
vi ville have. Der lå vi så på vore knæ 
og plukkede og fyldte i papbakker hele 
fredagen og solgte så bærrene på Store 
Torv i Rønne på markedsdagen lørdag 
formiddag. Haico havde aftale, at vi 
kunne leje en af de ledige stadepladser. 
Vi manglede selvfølgelig alt der udstyr, 
der var nødvendige for at præsentere 
varerne ordentlige, men med er par 

kasser og nogle stykker pap lykkedes 
der os alligevel at få stabler en slags bod 
på benene. Der gik lide trægt med sal
get. Så for ar sætte gang i omsætningen 
forsynede vi jordbærrene med er score 

I Kyllingemoderen. 
Erling Rasmussen bag trommerne 

skilt, hvor der stod: Giftfri jordbær. 
Det var jo da ikke engang løgn. Torvets 
andre grønrsagssælgere eksploderede i 
raseri. Hvad vi bildte os ind. Anty
dede vi ikke, ar de stod og solgte for
giftede jordbær? I vor naivitet havde 
vi bare villet fortælle, ar vore jordbær 
var dyrker uden kunstgødning. Det 
var almindelig 70' er-tænkemåde i vore 

langhårede kredse: Alt det etablerede 
- og der var de jo, alle dem, der ple
jede at sælge på Torvet - brugte selv
følgelig traditionelle dyrkningsmeto
der, som i vor optik indebar 

kunstgødning. Og det var jo nærmest 
synonymt med gift. Vi vidste ikke, at 
når det lige gjaldr jordbær, var det al
mindelige ikke ar bruge kunstgødning, 
men gerne stald- eller anden gødning. 
Men skilret kom i hvert fald ned i en 
vis fart. 

Lydmand: Rumklang 
Vi var kommet i kontakt med en fyr, 
der gerne ville være lydmand for os. 
Når vi spillede, sad han så ude i mør
ket og regulerede lyden. Han var vant 
til ar lytte til rock, så han var også vant 
til, ar lydniveauet var temmelig højt. 
Derfor spillede vi med en ret voldsom 
lydstyrke. Da vi havde spillet ude 
nogle gange, fandt vi ud af, at vi mang
lede en rumklangsenh ed. D er sagde 

I Kyllingemoderen. 
Ole Hartelius bag trompeten 

lydmanden i hvert fald. Vi kan jo 
kalde ham C harlie, selv om han h ed 
noget andet i virkeligheden. Charlie 
sagde, at den der rumlelangsenhed 
skulle han nok sørge for. Hvis han bare 
fik penge til materialerne, kunne han 
bygge den til os. Prisen var godt nok 
høj, men kvaliteten ville også være 
derefter, og der ville være meget billi
gere, end hvis vi skulle købe dimsen i 
en musikforretning. Sagde Charlie. 
Enheden blev bygget ind i en sort 
kasse, som blev forbundet med det 
øvrige anlæg, hver gang vi var ude at 
spille. 

Charlie sad så og regulerede lyden 
ved hjælp af denne indretning. Der lød 
meget bedre med end uden rumklangs
enhed, var vi alle enige om. På et tids

punkt efter ar vore veje var skilres fra 
Charlies, ville en af os se lidt nærmere 
på rumklangsenheden og lukkede der
for den sorte kasse op med en skrue
trækker. Der viste sig ar kassen var tom. 

Enten havde Charlie taget indholdet 
med sig, da han forlod bandet, elller 
også havde den altid været tom, og 
Charlie havde så blot raget pengene til 
sig. Musikalsk Kejserens ny klæder! 

Lydmand: Lånebil 
En anden af Charlies meritter var, da 
han skulle til udlandet for at hente 
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Blæsergruppen i en let psykedefiseret fremkaldelse. 

nogle reservedele til lydanlægget. Han 
mente ikke, at han kunne komme 
forbi politiet ved grænsen med sin egen 
bil, da de nok ikke ville acceptere den 
uortodokse måde, han havde skruet 
den sammen på. Derfor lånte han min 
bil, der mere var i overensstemmelse 
med færdselslovens forskrifter. H an 
skulle være væk et par dage, men det 
svævede lidt i det uvisse, hvornår præ
cist han ville være tilbage. Da der var 
gået en uges tid, syn tes jeg, at det 
havde varet længe nok, så jeg kørte ud 
til han s adresse i den lejede bil, som 
jeg færdedes i. Der holdt min bil, og 
Charlie gik nok så fornøjet rundt. Han 
syntes, at det var rart at have en or
dentlig bil, og kunne da ikke fore
stille sig, at jeg savnede den. Jeg sagde 
et par knubbede ord, tog min bil og 
kørte hjem med den. Så kunne han 
overtage den lejede bil. Den var i øvrigt 
lejet hos brugtvognsforhandler Kofoed, 
som var leveringsdygtig i biler, der var 
lige på ophugningsstadiet, så det var 
ikke en bil man kørte rundt i længere 
end højst nødvendigt. 

Multimedier: Sabber 
Vi arbejdede sammen med flere, der 
ikke var deciderede bandmedlemmer, 
bl.a. havde vi et fint samarbejde med 
Jens Jacob Sabber, der jo gjorde sig 
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kendt ved sit fine arbejde med papir 
og saks. Første gang, han skulle t il 
møde med bandet, drejede det sig om 
nogle ideer til et multimedieshow, som 
Haico og Sabber var ved at udvikle. På 
forhånd sagde han til os, at han ville 
komme til vor næste øveaften, og at 
han ville tage sin saks/sax med. I mu
sikersprog er sax slang for saxofon. Vi 
var alle spændt på, hvordan det ville 
lyde. Vi var faktisk slet ikke klar over, 
at Sabber kunne spille. Der blev grinet, 
da det gik op for os, at han bare havde 
lavet skæg med os. Han sad hele øve
aftenen og klippede med sin saks i takt 
til musikken, som inspirerede ham til 
nogle højst fantasifulde billeder. Sam
arbejdet udviklede sig til et par aftener 
i Kino Gudhjem, hvor vi lagde musik 
til en lysbilledserie med Sabbers papir
klip. 

Senere var Sabber også med til vort 
bidrag til kvindekampen. Haico havde 
lavet gipsmask.er til os. Vi skulle stå 
oppe på scenekanten med maskerne 
for ansigtet. På et aftal t signal fra Haico 
tog vi maskerne af og slyngede dem 
mod gulvet foran scenen. Symbolikken 
var til at tage og føle på. Samtidig med 
at vi lod maskerne falde, trådte Sabber 
frem klæd t i kjole og hvidt, og med en 
stor hammer begyndte han at hugge 
løs p å en to meter høj fallos, der var 
fremstillet i gips. Vi gik ud fra, at folk 

forstod det symbolske i handlingerne 
uden nærmere forklaringer. Det lå jo 
i pæn forlængelse af tidens debatemner. 
Den gang virkede en gipsfallos bety
deligt mere provokerende, end den 
ville gøre i dag, så måske er der nogen, 
der har &et et kick ud af vor happe
ning. En sideeffekt var, at vi selv måt
te gå en stor del af natten for at feje 
gipssmulder sammen. Her trådte ingen 
kvindelige rengøringsassistenter til. 

Goteborg 
En gang blev vi engageret til at spille 
i en jazzklub i Goteborg. M usik var 
dengang opdelt i nogle stramme kate
gorier. De var snævrere end i dag, og 
der var ikke nær så mange. Der var 
således jazz, rock, disco, folkemusik og 
popmusik og så naturligvis klassisk. Vi 
befandt os et eller andet sted mellem 
jazz og rock, så at engagere os var ud
tryk for en vis eksperimenteren med 
genrerne. Kontakten var gået gennem 
Haico, som havde familie i Sverige. 

De fleste af os kørte med tog derop, 
mens et par tog bilen og transporte
rede instrumenter og anlæg. Vi blev 
indlogeret hos Haicos familie, hvor vi 
skulle sove på gulvet på rullemadrasser 
og slå-ud-senge. Vi var jo ikke vant til, 
at der ligefrem blev bestilt hotel til os, 
så det var der ikke noget usædvanligt 
1. 

Om aftenen holdt vi lydprøve og 
blev venligt og hjælpsomt modtaget af 
folkene fra klubben. Vi var al ligevel 
lidt spændte, da vi gik på scenen før 
førs te sæt. Hvordan ville jazzfolk mod
tage vores musik? Og var publikum 
anderledes i Sverige? 

Det viste sig, at de var overordentligt 
modtagelige. D e sad iført deres pæne 
søndagstøj ved små cafeborde med 
mad og drikkevarer foran sig. De skå
lede med hinanden ved at løfte glasset, 
se hinanden ind i øjnene, nikke og så 
tage en lille tår, hvorpå de pænt ven
tede på, at partneren kikkede op, nik
kede og satte glasset fra sig igen. Det 
var lige netop så stiligt, som myten 
siger om svenskerne. D er blev klappet 
venligt og imødekommende, da vi 
lagde ud med første nummer. H ver 



Østkraft i Statsskolens festsal 26. juni 1976 

gang en af os havde spiller en solo, 
klappede publikum. Ikke vildr og en
rusiasrisk, men høfligr og inreresserer, 
sådan som man plejer ar gøre, når man 
lytter til en jazzkoncert, og så var de 
klar ril næste solist. Der tegnede til at 
blive en lang og høflig aften. Sådan 
lidt kammerjazzagrig. Vi kom gennem 
numrene i første sæt. Efterhånden med 
lidt anstrengte smil på ansigterne. 

I pausen gik vi ud på pladsen foran 
klubben for at trække lidt frisk luft. 
Publikum, mest den mandlige del, stod 
i små grupper, tre-fire i hver, og snak
kede hyggeligt. Vi diskuterede, hvor
dan vi skulle tackle si tuationen. H aico 
p røvede at berolige os. Vi skulle bare 
vente og se. D er plejede ikke at være 
så stille i en svensk jazzklub. 

Og ganske rigtig. Da vi kom ind i 
varmen igen, var det, som om nogen 
havde trukket bagtæppet fra, og nu 
dukkede alle de sm å djævle frem, der 
havde skjult sig bag de pæne søndags
masker, hylende, brølende og grinen
de, tumlende omkring. N u var der 
stem ning på hele tiden. De udtrykte 
stadig deres glæde ved musikken. Den 
var nu steger til overstrømmende be
gejstring, ikke blot efter hver solo, men 
hele riden lød der glade og larmende 
tilråb. D e måtte bare fortælle, hvor 
glade de var. Der var tumult på græn
sen til kaos. En enkelt blev så begejstrer, 
ar h an stod på hoveder på border og 
sprællede med benene i vejrer, mens 

han skrålede med på melodien. Det 

var så jakla bra, der vi lavede, så ord 
kunne ikke udtrykke det. Vi var selv
følgelig stolte over, ar vor musik i den 
grad havde kunnet løsne op for alle de 
undertrykte følelser, som de pæne sven

skere gik og skjulte til daglig. Noget af 
forklaringen ligger dog nok også i den 
særlige svenske alkoholpolitik, som 
forlangte, at man kun kunne indtage 
alkoholiske drikke, hvis man samtidig 
også spiste. Og de kunne kun få mel
lanol. Derfor havde de medbragt sprit, 
meget af det hjemmebrændt, som de 
så indtog i pausen uden for selve klub
lokalerne. Men glæden blev slupper 
løs den aften. 

Musikalsk cross over: 
Musikforeningen 

Et andet eksempel på, at der blev over
skredet nogle musikalske grænser, var, 
dengang vi blev engagerer til ar spille 
i Bornholms Musikforening. Det -var 

H atrie Andersen, der stod for invita
tionen . Hun ville gerne præsentere 
noget ny og anderledes musik for for
eningens medlemmer. Ligesom vi var 
de ramt af tidens tendens ril at søge ud 

over grænserne. 
Koncerten skulle finde sted i Stats

skolens festsal i Søborgstræde. Vi var 
alle spændte på, hvordan det skulle gå. 
Selve koncertens musikalske indhold 
var der ikke noget i vejen med. Vi præ
senterede de numre, som vi syntes 

bedst viste bandets meget blandede 
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repertoire. Men vi plejede at spille i 
lokaler, hvor der var dans og folk, der 
morede sig, så vi var vant til, at der var 
en vis lydbarriere, der skulle over-vin

des. Derfor blev lydniveauet til denne 
koncert nok noget højere, end publi
kum i Musikforeningen var vant til. 
På et tidspunkt var der en, der kom 
ind og sagde, ar han havde holdt sin 
hånd mod festsalens bagvæg. Den vi
brerede. Dengang snakkede man me
get om »gode vibrationer«, men jeg 
tror ikke, at der var der, der var tale 
om i dette tilfælde. 

Multimedieshow: 
Hymne til solen 

Der var ikke kun musik, der handlede 
om. Vi var også alle sammen m ere 
eller mindre ramt af ridens trang til 
oprør og protest. Som vi dengang skrev 
i avisen om »Hymne til solen«: »Som 
en protest mod den moderne tekno
logis goldhed har vi lavet en hymne til 
solen. Vor hyldest er er multi-medie
show hvor vi forsøger at bruge nogle 
af den moderne teknologis resultater 
ril at skabe noget varmt og frodigt 

(" " ") der kan være resultatet af men
neskelige følelser.« Musikken var en 
suite af ny og enkelte gamle komposi
tioner, som O lav lagde navn til, men 
ideen til det dramatiske fo rløb var 
H aicos. H er skildres den vestlige in

dustrialiserede kulturs truende under
gang under en stadig mere tildækket 
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sol med mennesker, der er blevet til 
robotter. Bortset fra den lidt firkan
tede udtryksmåde er det jo toner, der 
kan minde om nutidens bekymring 
for klodens overlevelse. I dag er vista
dig nogle, der tror eller håber, at det 
kan lykkes at få vendt udviklingen ved 
politiske tiltag. Dengang nøjedes vi 
med lidt mere ubestemmeligt at drøm
me os til en frelse i solen og naturen. 

Stykket blev spillet i Kyllingemode
ren ved en enkelt forestill ing. Der var 
bygget et stillads op, som vi havde lånt 
af malerfirmaet Holm og søn. Det hele 
var dækket af nogle flotte bannere med 
stoftryk. På den ene væg blev der vist 
et lysbilledshow med psykedeliske bil
leder. Foran scenen dansede nogle af 
beboerne i kollektivet Soldalen en ko
reograferet dans, som illustrerede for
løbet i stykket. Og på scenen stod så 
Østkraft og fyrede musikken af Det 
var i virkeligheden et alt for stort ar
bejde at lægge i en enkelt forest illing. 
Vi og vore familier og nogle af folkene 
fra Soldalen stod for arbejdet som sce
nearbejdere, billetsælgere, reklamefolk, 
plakattrykkere og -opsættere, rengø
ringspersonale, teknikere under fore
stillingen, dansere, billedmagere og så 
naturligvis musikere. 

Månedens band i Huset 
i Magstræde 

På et tidspunkt blev vi udnæv~t til 
månedens orkester i »Huset i Mag
stræde« i København. Det kom i stand, 
ved at musikkonsulent Niller Wisch
mann foreslog, at vi spillede en enkelt 
gang i Huset. Han ville godt stø tte et 
eksperiment fra Udkantsdanmark. Det 
blev aftalt, at vi skulle spille der en 
enkelt aften og lade fremtiden afhæn
ge af, hvordan denne optræden spænd
te af Det ville selvfølgelig være svært 
for et ukend t band fra det fjerne Øst
danmark at tiltrække et publikum, der 
kunne holde gang i omsætningen på 
et københavnsk spillested. Men vi var 
så emsige med at overtale venner og 
familie ovre til at støtte op om kon
certen, at aftenen blev en stor succes. 
Så stor at Niller syntes, den skulle gen
tages. Det blev den så. Flere gange. Og 
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det førte yderl igere til engagementer 
på Christiania, hvor vi optrådte på 
spillestederne »Loppen« og »Operaen« 
(det var før A. P. Møllers bygning i hav
nen) og i »Den grå H al«. Det sidste 
sted var vi i samarbejde med Djursland 
Spillemænd. De var startet som et or
kester med traditionel spillemandsmu
sik med violin og halm i træskoene, 
men var blevet rockificeret, dvs havde 
udviklet sig i retning af den moderne, 
elektrisk forstærkede rytmiske musik. 
Genren kaldtes folkrock, og var lige
som Østkrafts jazzrock udtryk for ti
dens blanding af stilarterne. Vi spil
lede også med dem på Bornholm. 

Sankthansaften i H olkadalen 

En gang fik vi en henvendelse fra Carl 
Ilsøe og hans gymnastikhold om at 
lave musik til en optræden, som skul
le sendes i et TV-show. Holdet viste 
sig at bestå af et antal unge piger, som 
lavede synkron gymnastik. Vi gav dem 
et bånd med et p ar af vore numre, så 
de kunne ra en fornemmelse af den 
musik, vi kunne levere, og så regnede 
vi med at drøfte det videre forløb der
fra. Det var stadig på forhandlingsni
veauet for os. De spildte il<lce tiden 
med lange overvejelser over musikken, 
men meddelte os snart, at nu havde 
de lavet et program, som passede til 

m usikken på demobåndet tone for 
tone, og de havde allerede afpudset det 
h ele. Ups! Det gik nok hurtigere end 
vi havde regnet med . Og så var vi jo 
jazzmusikere. Dvs. at vi improviserede. 
Vi spillede al tså ikke det samme num
mer på samme måde hver gang. Den 
ene gang var saxofonisten vældigt in
spireret og fandt på nogle spændende 
løb, som blev broderet sammen til en 
lang solo. Den næste gang var h an 
måske mindre inspireret, holdt sig tæt 
på melodien og lavede en kort solo. 
Og tempoet kunne variere fra gang til 
gang. Men det gik jo il<lce, når nu pi
gerne havde koreograferet deres pro
gram til mindste detalje. Der var ikke 
andet for, end at vi måtte lære at spil
le som os selv. Og det gjorde vi så, selv 
om det holdt hård t. Vi øvede det 
samme nummer om og om igen efter 
båndoptageren, og til sidst var vi i stand 
til at spille, ligesom det lød på båndet, 
og følges med pigerne, så bevægelser 
og musik kom til at passe sammen. 

Jeg kan falnisk ikke huske, at vi 
øvede nummeret sammen med gym
nasterne, men det må vi jo have gjort. 
Faktisk kan jeg heller ikke huske, hvor
dan det gik, da vi lavede nummeret på 
scenen i Holkadalen . Jeg så en video
optagelse af hele showet, men fra det 
n ummer kan jeg kun h uske, at p i
gerne havde blå, skinnende gymna-

Tegning af Østkraft bragt i forbindelse med »Bornholmerens« omtale af multime
dieshowet »Hymne til solen11. Tegning: OH 



Østkraft spiller på St. Torv i Rønne 1977. Billede fra forsiden af»Bornholmeren« 

stikdrageer på. Den øvrige underhold
n ing på scenen var en skønsom 
blanding af bornholmske p roffer og 
amatører. Senere blev Sankt H ansbålet 
tæn dt til musik af Østkraft. På skær
men lykkedes det at ra nærbilleder af 
ild og trompet til at glide sammen til 
en stemningsfuld helhed. Jeg kan ikke 
huske ret meget fra optagelserne af 
showet. Men optagelserne foregik me
get diskret, så vi, de optrædende, ikke 
mærkede meget til TV-folkenes tilste
deværelse. De var jo professionelle og 
vant til at have med amatører at gøre, 
som de kunne op tage, uden at det hele 
blev præget af nervøsitet. Undervejs 
skete der dog et sammenstød: H aico 
kunne godt lide at optræde med nøgen 
overkrop bag trommerne. D et under
stregede ligesom det vilde. Men det 
syntes O tto Leisner ikke var passende 
i en familieudsendelse i primetime. Så 
Haico fik besked på at tage en skjorte 
på, ellers ville der ikke blive vist nærbil
leder af bandet. H a.ico ville ikke bøje 
sig for sådan et småborgerligt påbud, 
så resultatet var, at man kun så Østkraft 
på TV-skærmen på lang afs tand. Bort
set altså fra ovennævnte billeder af mig 
og m in trompet fileret ind i bålet. Men 
jeg var jo også tækkeligt klædt. 

Udsendelsen betød ikke det store 

vi fik da en del flere henvendelser om 
at spille. 

Support for Bifrost og Sneakers 
Måske lød vort bandnavn bekende for 
nogle arrangører efter von »TV-gen
nembrud«. Vi blev i hvert fald hyret 
som supportband for nogle af de pro
fessionelle, kendte bands. Det betød i 
reali teten blot, at vi skulle varme pub
likum op, så stemningen var høj, inden 
stjernerne selv gik på scenen. Det var 
jo så ikke os, folk kom for ae høre, men 

på den anden side lå der det positive i 
det, at arrangørerne af koncerterne 
ikke mente, at vi ville skræmme pub
likum bort, ja, at vi måske endda 
kunne skabe en stemning, som hoved
bandet kunne bygge videre på. Jeg kan 
huske, at vi spillede som opvarmnings
band for Bifrost på scenen på Galløk
ken. Senere lavede vi optakt til en 
koncert med det nydannede Sneakers 
med Sanne Salomonsen i Kyllingemo
deren. 

Sidste krampetrækninger 

D er var efterhånden dukket flere or
kestre op, som spillede samme rype 
musik som vi, og som spillede betyde
lige bedre. Mange af dem var profes
sionelle. Niller, der stadig var musik
konsulent for Huset i M agsrræde 
foreslog diplomatisk, ae vi indstillede 
aktiviteterne. Vor indsats havde haft 
sin berettigelse og interesse som en 
slags igangsætning. Vi havde været med 
i den første bølge af fusionsmusikken 
og havde haft det sjovt undervejs. Des
værre er der ikke efterladt nogen til
gængelig optagelse af vor musik, kun 
hvad vi selv har liggende på båndop
tageren, fortæller om en glad og eks
perimenterende tid. Vi spillede så 
sidste gang for et muntert og engage
ret publikum på »Opera.en e< på Chri
snama i 1980 , og efter det opløstes 
ban dec. 

kom mercielle gennembrud for os, men Østkraft varmer op på stranden ved Gudhjem for koncert i Brændesgårdshaven. 
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Øen, himlen og havet 
Burgundia - den geografiske roman om Bornholm i 100 år 

Nogle bøger fll,r man lyst til at læse igen, når man er nået til sidste side. 
En sådan er Burgundia, det store romanværk af Hans Henrik Mol/er: Jacob Ludvigsen skrev 
begejstret om det vældige epos i Lokalavisen Bornholm og gav bogen seks rundkirker. Forforste 
gang er det lykkedes en forfatter at sammenfatte hele Bornholms geografi, geologi og genealogi, 
slægters gang gennem I 00 år. Den farblojfende fortælling med hum01; hukommelse og himmel
skib er trykt i tredje oplag. 

Af Jacob Ludvigsen 

»Hvis m an trækker en lige linje fra 
Nordpolen til Sydpolen, går den tværs 
igennem Bornholm. Dee er noget alle 
ved: Dee er øen, der er altings centrum, 
også selv når dette centrum ikke altid 
ligger fast, men forskyder sig og be
gynder at drive om i natten«. 

Med denne overbevisende kendsger
ning indleder den Rønne-fødte litte
raturmagister og forfatter Hans H en
rik Møller sin roman »Burgundia«. 

»Verden er en og mangefoldig, men 
Bornholm er dens selvfølgelige cen
trum«, fastslår han med det lune, der 
er romanens grundtone. 

»Burgundia« udkom den 5. august 
20 10 på Forlaget Hovedland i et før
steoplag på 1.500 eksemplarer. I såvel 
den bornholmske presse som blandt 
hovedstadens li tteraturanmeldere 
vakte værket anerkendelse for sin ori

ginalitet og fylde. Indtil nu er romanen 
om øen, havet og himlen solgt i over 
5.000 eksemplarer. På udgivelsesdagen 
signerede H ans H enrik Møller i Dams 
Boghandel, hvorefter han læste høje 
på Svaneke Bodega alias Søllings skæn
kestue. Sigrid og Mette Sølling ople
vede således, ae deres gård er blevet en 
romanfigur. Senere på året havde Nexø 
Boghandel et velbesøgt aftenmøde med 
Poul Friis som ordstyrer. 

Inden da kendte de færreste Rønne

drengen fra Pæretræsdalen, født 1956 
og efter eget udsagn ætling af en 250 
år gammel møllerslægt i Bodilsker. 
Han figurer ikke i Klippeøens Kvinder 
og Mænd fra 2005. Hans Henrik Møl-
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ler er mag. art. i nordisk sp rog og lit
teratur og lektor ved Blaagaards Semi
narium og dermed en belæst herre, 
som i 1999 prøvede kræfter med ro
manen »Akhnacons Torso« og »12 
historier om stedsans«. Hertil kan læg

ges faglitterære værker og ph.d.
afhandlingen »Erindringens Form«. 

Udgivelsen gjorde ham til et nyt og 
sk attet medlem af det bornholmske 
åndsliv. Hurtigt fik han Kultur Born
holms litteratu rpris, og den initiativ
rige præsident Carsten Seeger lagde 
grunden til Hans H enrik Møller Sel
skabe t. Danmarks Radio nominerede 
den til »Læsernes Romanpris«, og »Bur
gundia« blev diskuteret i læsekredse 
ovre, for den rækker langt ud over det 
område, hvor den foregår. Et tysk for-

»Burgundia« udkom den 5. august 2010 

lag har vise interesse for en oversæt
telse. 

Placeret i verdenslitteraturen 
Anmelderne havde hver især lyst til at 
sammenligne Hans H enrik Møller 
med verdensli tteraturens stjerner og 
opremsede Homer, Rabelais, Shake
speare, Brorson, Tom Kristensen, Per 
Højholt og T homas M ann (Erik Sky

um Nielsen i Information), James Joyce 
(Klaus Rothstein i Weekendavisen) og 
Dylan Thomas, Honore de Balzac, 
Gunther Grass - plus James Joyce og 
Tom Kristensen (Jacob Ludvigsen i 
Lokalavisen Bornholm). 

Vekslet til titler taler vi om Homers 
Odyseen, Rabelais »Gargan tua og Pan
tagruel«, Tom Kristensens »H ærværk«, 
Mann's »Huset Buddenbrook«, Joyce's 
»Ulysses«, D ylan Thomas' »Forår i 
Milkwood«, Honore de Balzacs »D en 
Menneskelige Komedie« med 2.500 
personer og Gi.inther Grass »Bliktrom
men«. 

Skrøner og skinbarlig sandhed 
Burgundia er latinsk for Bornholm og 
et motorskib, der natten mellem 17. 
og 18. september 1956 på vej fra Fak
se til Rønne forliste i H ammervandet. 

Dette er en af de virkelige begivenheder, 
romanen er fuld af skrøner. Ibs Kirke 

er aldrig brændt på grund af Gamle 
Linds og den gifte fru Charlotte Ama
lies usædelighed i våbenhuset, og der-



for er det opspind, at kirkens klokker 
spillede »Nærmere Gud til dig«, mens 
flammerne fortærede taget. 

D e havarerede kinesiske søfolk er 
aldrig gået i land ved Amager. Storm
floden i 1872 er derimod en kendsger
ning, og i det år begynder handlingen 
på Søllings Skænkestue i Svaneke, Ma
thias Laurentius Holm (1842-1907) 
fra Rønne og Hans Vilhelm Lind 
(1847-1922) fra Svaneke har sat hin
anden stævne for at afgøre fædrenes 
arvestrid om et lagerlokale i er baghus 
i Nørregade i Rønne, der beregnes som 
en af byens mindre betydningsfulde. 

Bagerst i bogen viser Hans H enrik 
Møller stamtavlerne for slægterne 
Holm og Lind, i alt fyrretyve personer. 
Selv har han haft god brug for plan
cherne til at holde styr på menagerier, 
og det letter læsningen at kunne over
skue Lind og Holm, som i virkelighe
den hed Bager, og det er en værre hi
storie; Nutidens slægter Lind og Holm 
skal hverken tro eller frygte, at Møller 
udleverer deres forfædre, men alle skik
kelser er frit opdigtede. Som for ek
sempel Petrea Vilhelmine Lind ( 1813-
1892), der kan se om hjørner, både 
dem i Svanekes gader og de metafysi
ske, som tillader hende at spå om frem
tiden og tale med de døde. 

Stormfloden 1872 
Den rsunami, der onsdag den tret
tende november 1872 hærgede Born
holm, beskrives med en detaljerigdom, 
som havde han været der selv, men han 
har gransker gamle aviser og meteoro
logiske beretninger, så det hjemme
spundne stof forstærkes af fakta om de 
vejr-, vind- og strømforhold, der for
årsager skibsforlis, oversvømmelser og 
død. Velbevandret i H. C. Andersen 
indfletter han en passage fra er digt fra 
1872: »Stormen fløj ud med Dødsbud 
og Rædsler, Øsrersøs-dyber den løfted' 
fra Lejet, Bølgerne steg som i Syndflo
dens Tid.« Vilhelm Ambrosius Lind 
(1809-1872) vil i det vanvittige vejr 
sikre sin båd »Sørine« i Svaneke Havn. 
»Det er her, han dør, midtvejs mellem 
himmel og jord, i en orkan og syndflod, 
der vender det hele på hovedet og gør 

Hans Henrik Møller er mag. art. i nor
disk sprog og litteratur og Lektor ved 
B!aagaards Seminarium. Foto: ?? 

dag til nat, luft til vand, og da båden 
igen tager land, det sker på Torvet lige 
ud for Søllings Skænkestue, har han 
selv opgiver ar følge med og er stået af, 
aflutter forundring.« 

Lind bliver begraver, men vil ikke 
blive i jorden. »En dag i starten af ja
nuar opdager graveren, ar han igen er 
vendt tilbage, enten der nu skyldes 
personlig utilfredshed med liver på den 
anden side eller bare frosten. Ud mod 
kirkegårdsmuren har kisten skubber 
sig op forbi gravstenen, og selv om den 
gamle endnu ikke lader til at have gjort 
forsøg på ar åbne låger, er der jo ingen 
grund ril bare at afvente hvad der vi
dere kan ske. En sen eftermiddag, 
mørket har allerede sænker sig over 
byen, sådan ar denne vilkårlige genop
standelse forbliver barmhjertigt skjult 
for de fleste, drager graveren derfor 
afsted med Hans Vilhelm og den gam
les bror: Så begraver de da Vilhelm 
Ambrosius Lind for anden gang, men 
denne gang drikl{er de ikke kaffe bag
efter.« 

Citaterne er karakteristiske for Møl
lers underfundige sril, der rummer 
plads ril de mest forbavsende hændel
ser, digtede såvel som faktiske. 

Mokka og mission 
Syndfloden i 1872 »skolt« Hellig Kil
de i Svaneke væk og kan meget vel have 

været Herrens straf over de ugudelige. 
I Kapitlet »Om kaffens betydning for 
vækkelsen på Bornholm« tager forfat
teren os med i den nye vækkelsesbe
vægelse »Himmelbaaden«. Prædikanten 
H erman Poulsen ankommer til øen 
om morgenen den 17. maj 1879, og 
fra da er alt anderledes. »Man kan 
blive vakt, men skal man også holde 
sig vågen, skal der kaffe til. Uden kaf
fe går det ikl{e, den skal skænkes med 
gavmild hånd i hvide kopper af porce
læn, og hvad angår kaffen selv, så er 
det ikke ligegyldigt, hvor den komme 
fra, eller hvordan den bliver behandlet.« 
Hos Himmelbåden drikker de ren 
mokka, men for eksempel farisæerne i 
Allinge serverer erstatningskaffe og 
kalder den Brændt Jahve. God vits. 

Den altovervældende bornholmske 
roman, der strækker sig ind i vores 
egen tid, er en original komposition 
og et forfriskende tilskud til den i øv
rigt righoldige litteratur om bornholm
ske emner, der ofte er af historisk til
snit. Kun få havde en anelse om, at 
noget voldsomt var på vej . 

H ertil kan lægges et frodigt galleri 
af øvrige medvirkende som løsrivelses
manden Kofod-Olsen fra H asle, »der 
er søn af en søster til Peter Antons 
kone, de var begge født H jorth og i 
familie med den Oline, der blev gift 
med gamle Holms bror, der havde 
købmandsforrerningen i Amager«. 
Han optræder i et sjæls-sønderrivende 
opgør på »Klædeskabet« i Rønne. 100 
års spændvidde giver plads til tidsbil
leder af bornholmere og Bornholm, 
og det er som om han har fået »det 
hele« med. 

Romanen betegner sig som geogra
fisk, fordi den omslutter selve Born
holms skabelse og hvad der videre 
hændte og med detaljerigdom beskri
ver det meste af landet. Man må ikke 
se bort fra risikoen for, at Ertholmene 
i storm skal knække af den stilk, der 
fæstner den til havbunden. 

Hans Henrik Møllers bedrift kan 
ikke uden videre overgås, det er ikke 
sikkert, at der i dette århundrede vil 
blive skrevet en tilsvarende lovsang til 
Bornholm, verdens naturlige midt
punkt. 
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Bornholms ældste fotoalbum? 
BRUDSTYKKER AF FOTO- OG MILITÆRHISTORIE 

Denne artikel skyldes en fascination af det aLLertidligste fotografi - fra daguerreotypiets 
præsentation i 1839, efterfulgt af andre fototeknikker til og med papirbilledets gennembrud 
sidst i J 850erne med det populære visitkortfotografi. 
Det her beskrevne album er dukket op i eftersogningen af det bornholmske pionerfotografi. 

Af Ann Vibeke Knudsen med militærhistoriske oplysninger af våbenhistoriker Erik Ti·oidhuus. 

Bornholms Ø-arkiv gemmer på man
ge rariteter i de dybe kældre. Og alle 
er velkomne til at dykke ned i de man
ge sager og finde historierne frem. 
Mulighederne er nærmest endeløse. 
Her er Bornholms nyere rids historie 
gemt til gavn og glæde for enhver. Ar

kivet besøges da også daglige af mange 

mennesker og mange går derfra med 
ny viden til videre bearbejdning. 

Blandt de mange »rare« sager er en 
del gamle fotoalbums. Undertegnede 
har i Bere år beskæftiget sig med den 
bornholmske fotoh istorie, så derfor 
var en gennemgang af arkivets mange 
gamle billeder og albums som ar gå på 
skattejagt. 

En af godbidderne var et album, som 
fotoh istorikeren ikke 

tøver med at 
kalde Born
holms æld
ste. For ef
terhånden 

er så mange 
albums gen-

nemgået, ar grundlaget for den betragt
ning kan fo rsvares. Når man siger det 
ældste, skal der sætte år på: ca. 1855-

1870. I den periode er billederne sam
ler ind og anbragt i det nydelige, p ræ
gede læderalbum med de fine 
messingspænder. Albummet er i meget 
god stand - de kan ellers ofre være væl
digt medtagne af generationers betragt
ning af fo rfædrene, men ikke her. 
Albummet »udmærker« sig så også ved 

en anden ring: det er helt uden nogen 
form for bestem melse, ikke et navn, 
ikke en dato. Ikke en op lysning fra 
giveren om hvor det kommer fra. Ab
solu t intet! 1 

•
· ·············---:::: Bornholms Ø-arkivs gamle visitkortalbum med pol"trætter af 

ukendte bornholmere - og andre. Fra visitkortbarndommen i J 860erne. Albummet er 
velbevaret, selv om tidens tand i form af musegnav har tteret på udseendet. Desværre kender man ikke albummets 1ifåmilierelationer11. 
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Et »atelier« med vattæppe, lagen og olme1dug på jorden. En af familierne i albummet er gengivet af en omrejsende fotograf Omgivet af 
børn, måske svigerbørn, måske også et par børnebørn. Vi har ingen oplysninger om personerne i det gamle album fra Bornholms Ø-arkiv. 
Billedets format fo rtæller os, at det er et meget tidligt papirbillede, fra fotografiets p ionertid, et fotografi der er kopieret i såkaldt albumin
teknik 2. Billedet erfra ca. 1855-1860 og for man kendte til formaterne visitkort (ca. 6x10 cm) og kabinetkort (ca. l lxl6 cm}. 

En enkelt lokal fotograf, Gottlieb 
Støckel, er dog repræsenteret i album
met. Det er samtidig øens første, fast
etablerede fotograf, gift med en born
holmsk kvinde og bosat »ved Kirkerne 
i Rønne fra 1864. Før der var dygtige 
fotografer på Bornholm, valgte mange 
bornholmere en fotograf i den nærme
ste større by, som for bornholmerne 
var København. Derfor finder vi også 
tidlige portrætter af flere københavnske 
fotografer i albummet og de er med til 
at d atere fotografierne. 

Nogle kendte ansigter 
Selv om der desværre ikke i et eneste 
tilfælde er skrevet et navn på de man-

ge portrætter, er der alligevel nogle 
billeder, man nikker genkendende til. 
Det ene har særlig interesse for born
holmerne og fyldte i 1864 meget i den 
bornholmske bevidsthed. Det var løjt
nant Anker, helten fra Skanse 2 ved 
Dybbøl: Johan Andreas Peter Ancher 
(Anker), født 1823 på St. Almegård i 
Knudsker, gift 1860 med Roberta 
Qvintus. Han gjorde sig fortj ent i 
krigsårene 1863-64. D en 17. april 
1864 blev løjtnant Anker hædret med 
ridderkorset. Men den 18. april stor
mede tyskerne Skanse 2 og de overle
vende måtte vandre i tysk krigsfangen
skab. Tyskerne gjorde en indsats for at 
ta helten Anker i levende live. Og det 
lykkedes. 

Ved hjemkomsten fra fangenskabet 
blev han hyldet og fik overrakt en æres
sabel fra danske borgere. (En sabel, der 
har tilhørt løj tnant Anker, befinder sig 
på Bornholms Forsvarsmuseum). An
ker besøgte Bornholm i september 
1864. Fredag den 9. september blev 
der afholdt et festmål tid »til ære for 
vor tapre Landsmand« i rådstuesalen 
på rådhuset på Store Torv i Rønne. I 
et detaljeret og højstemt referat fortæl
les i Bornholms Avis om arrangemen
tet. Det afsluttedes med en omtale af 
fotograf Støckels portræt: »Hr. Støckel 
har aftaget Portrait af Lieutenant An
ker i to forskjellige Størrelser, hvilke 
haves til Forhandling. Begge Portrait
ter er godt udførte; men navnlig an-
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Et andet ægtepar og en anden bornejiok fik den ukendte fotograf også lejlighed til at forevige. Det er ganske sikkert bornholmere, iklædt 
deres fineste toj, dragterne erfra midten af 1800-årene. De er sikkert fotograferet forfars te gang i deres liv. Vt' genkender fotografens reme
dier og teknik med kopier i albuminteknik fiu andre bornholmske fotoalbums 3. Kvaliteten er bestemt ikke i top, og de er fra en tid, hvor 
det endnu ikke er almindeligt at stemple sine billeder. Når man var omrejsende var den effekt, som en stempling af et billede var som 
markedsforing, formentlig ganske begrænset. Fotografen besogte Bornholm en kort periode i en somme1; og kom måske aldrig tilbage til den 
da vanskeligt tilgængelige o. 

befale vi det mindste, der har en saa 

smuk og tiltalende Lighed med Ori
ginalen , at det vist vil finde m egen 
Udbredelse.« 

Johan Andreas Peter 
Anche1; (Anke1). 
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Bill edet i album met, et visitkortfo

tografi, er dog af fo tograf U hsadel i 
den lille tyske by M inden i delstaten 
Nord rhein-Westfalen. Billedet - som 

genkendes fra andre samlinger - blev 
solgt i massevis og er erhvervet til al
bumm et - måske allerede i 1864. 

Mili tærhistorikeren kan ikke dy sig 
for at beskrive løjtnantens udstyr: »An

ker bærer en løbefrakke M. 1858, også 
kaldet en sno refrakke, grundet de 
brede, blanke bånd hen over brystet. 
Denne uniform var næsten civil og var 
tilladt officererne at bære til daglig 
tjeneste. Det interessante ved denne 
frakke var også, at de to sabelremme, 

der blev hægtet på selve sablen sad fas t 
i et bælte inde under frakken«. 4 

Løj tnant Anker døde i 1876 . 

De kongelige 
Med fotografiet begyndte billeddyr
kelsen af den kongelige familie. Da 
visitkortet blev almindeligt fra omkring 

1860 skulle alle fotograferes og det blev 
nærmest en dille at samle på billeder 

af kendte, familie og venner. M an an
skaffede sig albums og ret hurtigt fandt 
dygtige fo tografer og boghandlere ud 
af, at der var salg i de små billeder af 
kendte personer. Løjtnant Anker h ar 
vi lige set - i albummet er der flere 
kongelige. Fælles for de kongelige par-



trætter i dette album er dog, at alle er 
anonyme, fotografens navn mangler. 
Ganske givet fordi billederne er blevet 
affotograferet og kopieret af andre fo
tografer - og solgt ti l en billig penge. 
Ophavsret så man stort på dengang. 

Der er fem visitkortfotos af konge
lige i albummet. To er vist her. Frede
rik VII med alle sine aner. Et collage
fotogra1i. Det vides at være fremstillet 
af fotograf P. TH. Olsen, Fælledvejen 
11, København, 1861-1865. Han har 
dog ikke selv optaget billedet af Fre
derik den VII, men han var med sin 
baggrund som snedker ekspert i at 
fremstille hjælpemidler til fremstilling 
af disse billeder, og han holdt ofte fore
drag i Dansk Fotografisk Forening om 
disse hjælpemidler5. 

Det andet kongelige billede forestil

ler C hristian IX med gemalinde og 

'• 

børn. Originalbillederne af de konge
lige kan være optaget af Georg E. Han
sen, som blev kongelig hoffotograf fra 
omkring 1860. Om han også har frem
stillet denne fotokollage er usikkert, 
det fremgår ikke af hans katalog 6. 

Bornholmske billeder 
Det eneste billede der - borrset fra fo
tograf Støckels billeder - fortæller os 
helt sikkert, at dette er Bornholm, er 
billedet side 60 øverst til venstre, det 
meget søde - men også noget »stive« 
- billede af en mor (hun er næppe så 
gammel, som man umiddelbart skul

le tro) med sine to sønner. Hun bærer 
det bornholmske hovedtøj »påsigbun
det« med hage- og nakkesløjfer, hvidt 
lin og en lille broderet silkekyse, som 
dog ikke ses på portrættet. Fotografen 

er igen anonym, men det noget pri
mitive fotogra1i og påklædningen taget 
i betragtning fortæller det os, at bil
ledet er fra omkring 1860. Vi ved des
værre heller ikke hvem kvinden og de 
to børn er. 

Kvinden side 60 i midten i den ter
nede kjole hører til blandt fotografen 
Gottlieb Støckels allertidligste billeder. 
H an boede det fø rste halve år, i 1864, 
til leje hos skræddermester Hans Mor

tensen i Vimmelskaftet 2 i Rønne. I 
begyndelsen af 1865 flyttede han hen 
på Kirkepladsen, nuværende nummer 
9. Det første stempel, der ses herover, 
benyttede han i Vimmelskaftet, det 

andet - et foto med dette stempel har 
årstallet 1866 - er fra atelieret på Kir
kepladsen. Støckels billeder er også let 
genkendelige på det inventar, han be
nyttede i sine opstillinger. Fra det 

enkle søjlebord (i fotosprog en gueri
don) og senempirestol til den m ere 
voluminøse gueridon og den gamle 
bornholmske barokstol. Hvis man kig
ger godt efter, er der mellem mandens 
venstre ben og stolens højre bagben en 
skygge - det er en fotogra1isk rekvisit, 
en nakkestøtte, som fotografen lod sine 

kunder hvile ryggen og nakken mod, 
så de lettere kunne holde sig i ro under 
fotografens lange eksponeringstid. Det 
var nemmere at skjule støtten bag kvin
dernes store skørter. 

Kvinden er fotograferet foran en 
malet baggrund med draperet tæppe, 
panel og en søjle, en rekvisit der var 
almindelig på Støckels tidligste billeder. 
Den slags baggrunde kunne man købe 
hos københavnske firmaer, der hand

lede med fotografisk udstyr, men man 
kunne også ra en lokal malermester til 
at fremstille en baggrund, hvis man 
ikke selv kunne - og mon ikke det er 
det vi ser her. På billedet af herren - der 

som kvinden hviler armen på guerido
nen - kan man bemærke det ternede 

eller spragletmønstrede gulvtæppe el
ler linoleum. Det var meget benyttet 
af de tidlige fotografer, det fremgik af 
datidens fototekniske håndbøger, at 
man skulle benytte den slags tæpper. 
Barokstolen, som herren sidder i, er 
en gammel bornholmsk stol, og man 
kunne forestille sig, at Støckel havde 
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raet den af sin svigerfar, gæstgiver L in
crup, der havde hotel lige overfor 
skræddermester Mortensen, på hjørnet 
af Kirkepladsen og Vimmelskaftet. 

Af albwrunecs 63 billeder, er 17 fo
tograferet af G. Støckel 7. På daværende 
tidspunkt var der bloc to andre fastbo
ende fotografer på Bornholm, konkur

renten, malermester Thor Spellin g i 
Rønne og fotograf Johan Hansen fra 
Sønderjylland, gift med en nexøpige og 
bosat i Ferskesøstræde i Nexø 8• 
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Københavnerbilleder 
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Af fotoalbummets 63 billeder er 14 
optaget af københavnske fotografer 
(og et af en Aarhus-fotograf) og album
met giver dermed også et beskedent 
bud på lidt af den københavnske fo

tohistorie. Blot tre af d isse skal omta
les nærmere, idet de københ avnske 

fotografers virke er veldokumenreret 9
• 

Man vil hyppigt støde på københavn
ske fotografer i ældre bornholmske 
fotoalbums, København var immervæk 
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Bornholms »nærmeste« storstad. Her
ren ål venstre er blevet fotograferet hos 
N iels Willumsen. H an hører til blandt 
de danske fotop ionerer, idet han star
tede allerede i 1846 som daguerreory
pist 10

• Fra 1863 til 1869 logerede han 
på Holmens Kanal og han tilføjer, som 
en reklame for sin bopæl, ae han har 
til huse i grosserer Grøns (fornemme, 
nybyggede) ejendom. Fra 1846 til 
1863 havde han haft atelier i Skinder
gade i København. 



Drengene i midten er blevet foto
graferet hos ingen ringere end konge
lig hoffotograf Jens Petersen, der i 
årene 1863-1865 holdt til på Strøget, 
i Østergade 15, hvor han havde et af 
byen s førende fotoetablissementer 11

• 

Også han startede som daguerreorypist 
i København, fungerede i en del år i 
Odense, men var i København igen 
fra 1863 til han ophørte med sin virk
somhed i 1880. Petersen deltog i udstil
linger bl.a. i Stockholm, Paris og Wien 
og han var i en periode formand for 
den fotografiske forening. 

N. P. C. Jørgensen havde sit atelier i 
Gothersgade 52 fra ca. 1865-1874. 
Han begyndte sin virksomhed i 1860 
og fremstillede i starten også virroty
pier og pannotypier 12

• De københavn
ske fotografers bi1leder i albummet 
bekræfter alle, at portrætterne er fra 
1860-erne. Igen en fototeknisk de
talje, bemærk at der på de to første 
billeder er benyttet nakkestøtter - det 
er der givet også på det sidste, det ses 
blot ikke. 

Bornholms Milice og Væbning 13 

M ilitærbillederne i albummet er ikke 
almindelige i bornholmske fotoalbums. 
(Når der er militærbilleder i gamle 
albums er det unge mænd, der har 
været ))ovre« for at aftjene deres vær
nepligt og de er der blevet fotograferet 
af fotografer fx i København eller Hel
singør). Billederne fortæller, at album
met må have tilhørt en familie med 
tilknytning ti l Bornholms Milice. Mi
licen var et selvstændigt regiment, som 
blev grundlagt som en lokal milits o. 
1613. Fra 186"7 kaldtes regimentet 
Bornholms Væbning, fra 1932 Born
holms Værn. Efter Anden Verdenskrig 
udgjorde Bornholm en selvstændig 
militærregion efter aftale mellem den 
danske stat og Sovjetunionen. Regi
mentet blev i øvrigt nedlagt som led i 
forsvarsforliget i 2000. 14 

Den selvbevidste herre, der er an
bragt på en gemen spisebordsstol hos 
fotograf Støckel i 1866, (billedet er 
som det eneste dateret på bagsiden) 
synes man næsten man kender, og dog, 
hvem er han? 

Han bærer en officersuniform fo r 
kaptajn eller derover, der fortæller de 
store epauletter. Man kan ikke afgøre 
hans grad, da den markeres af nogle 
stjerner (som desværre ikke ses på fo
tografiet) på skuldersrykket indenfor 
kanrillerne 15• Våbenfrakken er halv
lang og mørkeblå, eller sort, og har 
knapperne, formentlig af guld, anbragt 
i to parallelle rækker. I det lyse skul
derbånd = bandoleret, fo rmentlig også 
i guldrrækkerarbejde så det passer ril 
epauletterne, skal der sidde en lille 
officerspatrontaske. Bæltet, eller ret
tere silkeskærfet, er af model 1858 og 
er halvanden comme bredt med røde 
og gule striber (de oldenborgske farver) 
og med syv tommer lange kvaster. 

Soldaten på billedet side 62 har skul
derdistinktioner, der er meget lidt 

synlige, men der er formentlig tale om 
en sekondløjtnant måske fra Ingeniør
korpset. Så bærer han en mørkeblå 
uniformsjakke med lyse metalknapper, 
medens kravespej l og ærmeopslag kan 
være kraprøde. Våbenfrakken og buk
serne er ikke af samme stof, hvilket er 
lidt forvirrende og gør det svært at 
placere denne officer. Sablen synes at 
være en officerssabel med jernkurve
fæste og jernskede, en ældre ryttersabel 
af ukendt model. Skedens to bære
ringe er forbundet med officerens 
bælte med to lakerede læderremme. 
Sablen har et lukket officers-felttegn 
(sabelkvast), formenrlig i guldtråd med 
rød tråd indflettet. Foto G. Støckel 
omkring 1865, man bemærker den 
tidlige, malede baggrund med panel 
og søjle. 
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Det sidste billede side 63 gengiver 
en menig soldat fra infanteriet. Solda
tens gevær er formentlig den såkaldte 
franske minieriffel, tidligere flint, mo
del 1828 (46/ 59) med stålladestok og 
døllebajonet påsat. Riflen var oprin
delig en glat flintelåsmusket, konstru
eret af Wildenrath og Kurzhals. D en 
blev ændret til perkussionsantændelse 
i 1846, og der blev indkøbt 20.000 
stk. til den danske hær. Sideblik og 
aftrækkerbøjle var af messing, øvrige 
beslag af jern. I denne skikkelse fra 
1860 udgjorde riflen en del af bevæb
ningen i krigen 1864. Soldatens side
gevær (sabel) er af model 1854, popu
lært kaldet et »gravkors«. Den var 
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oprindelig krigsby tte, overtaget fra 
oprørerne efter 3-årskrigen 1848-50. 
Sablen h ar støbt messingfæste, lige 
enægget klinge og sort læderskede med 
messingbeslag. Bag sablen anes den 
sorte læderskede til den trekantede, 
opplantede døllebajonet. Våbenfrak
ken er af model 1858, den er mørkeblå 
med rødt kravespejl. En hvid snor fø
rer fra næstøverste knap ind under 
våbenfrakken. I den anden ende sidder 
formentlig soldatens private pibe eller 
måske hans lommeur. Bukserne er ly
seblå, formen dig af model 1852, hvor 
man for første gang i militæret ind
førte gylp med knapper, hvor man 
tidligere brugte en nedfældelig klap. 

Chakoten 16 er interessant. Den er af 
model 1858, er fremstillet af sort filt 
med puld af lakeret læder, læderskyg
ge for og bag. Foran en kronet nysølv
sol og derover en blå pompon. På den 
højre side skal der være en rød-hvid 
læderkokarde og hageremmene er af 
hvidt metal. D et hævdes at den gen
indførte chakot ikke blev båret i krigen 
1864, dog vist nok med undtagelse af 
18. Infanteriregiment. Tornysteret er 
af sælskind og kunne være af model 
1852 eller en lettere ombygget model 
fra 1859. D e sorte læderremme fast
holder den ombøjede kappe. Soldaten 
bærer to patrontasker model 1850 af 
sort læder. De fleste havde under låget 
en indvendig strop, der skulle holde 
en messing rømmenåP7 og desuden 
var der en lille påsyet lomme til fæng
hætterne. Lommen var indvendig foret 
med sælskind med nedadvendte hår, 
der skulle forhindre, at de små kob
berfænghætter faldt ud under løb i 
terrænet. 

Til gengæld gjorde man det vanske
ligt for et par store, jyske, forfrosne 
bondefingre at fiske den lille fæ ng
hætte op af posen og sætte den på pi
stonen. Foto - desværre en lille smule 
uskarpt - ukendt fotograf, ca. 1864. 

Konklusion 

Et gammelt fotoalbum, uden person
oplysninger, vil man sædvanligvis have 
svært ved at bruge til ret meget. Selv
følgelig fortæller fotografnavnene på 
de gamle visirkortfotos fo tohistorie -
men når navnene mangler på de por
trætterede, er det bi lledernes egen hi
storie, man må fravriste albummet. 
Det aktuelle album, fortrinsvis fra an
den halvdel af 1860-erne fortæller 
derfor alene en visuel historie om hvor
dan folk så ud den gang, deres fysiog
nomi, klædedragt og frisurer, d eres 
erhverv - i kombination med fotogra
fernes håndelag og evne til at skildre 
og fravriste den enkelte sin personlig
hed. Man skal også huske, at de fleste 
personer, der er porrræcteret i dette 
album, har været til fotograf for al
lerførste gang i deres liv. Man fornem
mer derfor ofte en usikkerhed i forhold 



til fotografen. D erri! har man fcl.et be
sked på, at man skulle fo rholde sig i 
abso lut ro i ganske lang tid, mimikken 
må derfor nødvendigvis være noget 
anstrengt. 

Der findes i private og offentlige 
samlinger i tusindvis af tilsvarende 
mere eller mindre anonyme albums 
fra 1860-erne til omkring 1920. Folk 
har ikke ulejliget sig m ed at notere 
navnene ned. Man kendte jo perso
nerne så godt. Albummene fortæller 
dog i sig selv en historie, fra de første 
famlende fotografiske optagelser til det 
tyvende århundredes sikre portræt
kunst - altså fotografiets tekniske og 
håndværksmæssige udvikling. Med 
fotografernes navne kan man ofte sted
fæste de porrrætrerede - fra omkring 
1890 var der fx fotografer i alle born
holmske byer. Der kan være svenske 
portrætter af familiemedlemmer - som 
fortæller om svensk indvandring - eller 
andre portrætter der viser, at der også 
var udvandring til Amerika - eller må
ske endda til Australien eller New 
Zealand. 

Når dette - Bornholms ældste album 
præsenteres her - er der selvfølgelig 
også med det lønlige håb, at nogen 
genkender nogle af de portrætterede. 
For så åbner man for en ny, interessant 
historie. 

Tak til Bornholms Ø-arkiv for ad
gangen til fotoalbummet og til Erik 
Troldhuus for den meget detaljerede 
billedanalyse med militærhistoriske 
oplysninger. 

NOT ER: 
1. Øa 1995-08-3. 
2. Focoalbummec cilhører Bornholms Ø-arkiv 

og har nr. 1995-08-03. Albuminpapir er 

en cidlig form for kopipapir med gullig 
overflade. Med hensyn cil focografiets start 

- med daguerreocypier i 1839 - henvises til 
relevanc faglitteracur, bl.a. Bjørn Ochsner: 

Focografiet i Danmark 1840-1940, Kbh. 

1974. 
3. Bl.a. ses biUederne med det scribede tæppe 

på gulvet i focoalbums fra Allinge, 

BM 3541. 
4. Oplyse af Erik Troldhuus. 
5. Oplyst af O le Hesager, Focohiscorisk 

Selskab, som har ec cilsvarende foco scemp

le t P. Th. Olsens Atel ier, FæUedveien 

No. 11. 

6. Fortegnelse over Scereoskop-BiUeder, Por
traiter i score formac, Yisickort-Portraicer 
eec. udkomne hos Georg E. Hansen, 1865, 
Kgl. Bibi. Oplyse af Peter Randløv, Foco
hiscorisk Selskab. 

7. Fra Gottlieb Scøckel er bevaret enkelte 
procokoUer fra !880'erne med navne på 
portrætterede. D e er tilgængelige på hjem
mesiden: www.bornholmphoco.dk, der 
tilhører Philip Kofoed, Focohiscorisk Sel
skab. 

8. Thor Spelling, 1837- 1899, Johan Hansen, 

1833-1905. 
9. Bjørn Ochsner, Fotografer i og fra Danmark 

til og med år 1920. Kbh. 1986. 
I 0. Daguerreocypiet var nærmest enerådende 

fra 1839 - ca. 1850. 
11. Ochsner, 1986, jvnf. note 9, s. 664. 

12. Ochsner, 1986 , jvnf. note 9, s. 460. Vicro-

cypi er focografi moncercc på glasplade, 
pannocypi på voksd ug. 

13. De meget detaljerede oplysninger om de 
tre sidste billeder skyldes våbenhiscoriker 
Erik Troldhuus. 

14. Forsvarsmuseet på Bornholm. 
15. Epauletternes tråde af sølv eller guld. 
16. En chakot er en milicær hovedbeklædning, 

almindelig i førsre halvdel af 1800-callec. 
Blev indføre i den danske hær 1808. 

17. En rømmenål er en rensenfil, som skuUe 

sikre adgangen afild til ladningen i bunden 
af geværet. I Aintelåstiden var det fænghul
let, man rensede for krudtslam, og i riden 

derefter med perkussionslåsene var dec 
pisconen, der engang imellem måne renses 
for rester af urenheder fra fænghænen. 
(ET ). 
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To socialdemokratiske borgmestre 
med stor indflydelse på Rønnes udvikling 

I 2010 mistede Bornholm to kendte politikere, som begge havde været borgmestre i Rønne 
og været med til at sætte deres præg på udviklingen af øens hovedstad i en fang årrække. 
Søren Woljf havde et nært kendskab til dem begge, dels som journalist på dagbladet 
Bornholmeren, dels som medlem af byrådet i to perioder. 
I denne mindeartikel om Johannes Schou og Arne Hansen fortæffer han om, hvordan han 
oplevede de to socialdemokratiske personligheder. 

Af Søren R. Woljf 

Med fa måneders mellemrum mistede 
Rønne i 2010 to af sine markante borg
mestre, Johannes Schou og Arne Han
sen, der sammenlagt sad på borgme
sterposten i 25 år. 

Det var to af den bornholmske fag
bevægelses stoute kæmper, der faldt. 
To som jeg har haft den fornøjelse at 
have kendt ret godt - i kraft af mit 
journalistiske virke og aktive arbejde i 
og for Socialdemokratiet på Bornholm. 

Borgmester Johannes Schou. 
Foto: BMs billedsamling. 
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Ja, i to byrådsperioder fra 1978 til 1986 
har jeg været byrådskollega med dem. 

Det skal ikke være nogen hemme
lighed, at jeg arbejdede bedre sammen 
med Arne H ansen end med Johs. 
Schou, måske fordi førstnævnte var 
mere åben over for nye tanker end den 
sidste. 

Demokratiet forvaltedes af 
borgmesteren 

Johannes Schou blev valgt ind i Røn
ne Byråd i 1962 i en tid, hvor demo
kratiet i den store socialdemokratiske 
byrådsgruppe efter nutidens normer 
var yderst begrænset. Borgmesteren 
bestemte det meste, og det fo rventedes, 
at hans partifæller fulgte han1 i et og 
alt i den smukke, gamle byrådssal oven 
på Tinghuset på Store Torv. Kun en 
gang om året holdtes der gruppemøde. 
Det var når budgettet for det kom
mende år skulle vedtages. Og budget
tet lagde jo rammerne for det kom
mende års arbejde, så m an anså det for 
spild af tid at mødes i gruppen til drøf
telser af kommende sager i det næste 
års tid. 

Men det ulmede i gruppen i borg
mester Aksel Andresens sidste tid, og 
det var nok ikke helt frivi lligt, at han 
undlod at stille op til valget efter kom
munesammenlægningen med Knud
sker i 1969. På det tidspunkt var der 
flere kandidater til borgmesterposten 

i den nye såkaldte storkommune: Erik 
Laursen, Knud Andersen, Kai Larsen 
og Aage Kjøller. I kulissen sad Johan
nes Schou, mens kamphanerne ud
kæmpede en til tider hidsig kamp, der 
endte m ed, at pragmatikeren Aage 
Kjøller satte sig på borgmesterposten, 
idet han allerede på det tidspunkt 
havde markeret sig som en dygtig for
handler og politiker. 

Puslespillet gik op 
Selv om Erik Laursen hurtigt faldt fra 
og Knud Andersen blev udnævnt til 
skoledirektør med løfte om, at h an 
ikke stillede op ved næste valg, var der 
Kai Larsen og Johannes Schou som 
klare kandidater fire år senere, idet det 
lå i luften, at Aage Kjøller skulle være 
en overgangsfigur i borgmesterstolen. 
Men Kai Larsen trak sig ret belejligt 
ud af kampen, da han måtte træde til 
som amtsborgmester efter at tidligere 
Nexø-borgmester og øens første amts
borgmester Hans Pihl døde midt i 
perioden. Kai Larsen stillede op til 
genvalg i 197 4, men der skete et sy
stemskifte, da Venstres Jens K. Brandt 
kunne sætte sig tungt på amtsborgme
sterposten. 

I 1973 kom Kjøller sin gamle ven 
Johannes Schou til undsætning - be
vidst eller ubevidst, da han et år før 
valgperiodens udløb meddelte byrådet, 
at han følte sig træt og derfor gerne 



ville trække sig som borgmester. Det 
var naturligt, at det var Johannes 
Schou, som overtog posten, selv om 
Arne H ansen på det tidspunkt var ble
vet medlem af byrådet og begyndte at 
markere sig som en kommende borg
mesterkandidat. Der kom dog til at gå 
en del år. 

I 197 4 valgte den socialdemokratiske 
gruppe Arne H ansen til formand og 
Schou cil borgmester, og de to kørte 
parløb i flere år, selv om der med tiden 
opstod uoverensstemmelser. Johannes 
Schou var borgmester i fremgangstider, 
og han satte en stor ære i at øge kom
munens kassebeholdning - til tider til 
størrelser langt over det nødvendige. 
Arne Hansen og hans tilhængere ville 
gerne have flere penge ud at arbejde i 
fremskridtets navn. 

Fulgte ikke reglerne 
Det hele kulminerede forud for valget 
i 1986. Schou fulgte ikke hel t Social
demokratiets regler, hvorfor han lod 
sig ekskludere af partiet og i den sidste 
tid af perioden sad som borgmester, 
repræsenterende en borgerliste, som 
han genopstillede på ved det næste valg 
- men da besluttede byrådsflertallet at 
vælge Arne H ansen som borgmester. 
Selv om man kunne frygte, at Schou 
ville modarbejde Arne H ansen, var han 
nu i begyndelsen yderst hjælpsom, og 
jeg er overbevist om, at Schou fortrød 
sit brud med Socialdemokratiet. 

I hvert fald mødtes jeg med ham 
nogle gange efter han trådte ud af by
rådet i 1990, og hver gang talte vi sam
men, som om han altid havde været 
medlem af Socialdemokratiet. Hans 
stædighed havde i de næsten 30 år som 
aktiv politiker hjulpet ham til mange 
store og gode beslutninger for Rønne 
by, m en den førte også ti l det triste 
brud med det parti, han nærmest var 
født ind i. 

Johannes Schou var født 19. marts 
1918 i Rønne. Efter endt skolegang 
blev han udlært keran1iker hos Michael 
Andersen på Lille Torv. Midt under 2. 
Verdenskrig blev han ansat på arbej
derbevægelsens egen keramikfabrik, 
Søholm, hvor han i 1970 blev over-

Borgmester Arne Hansen. 
Foto: Preben Pathuel. BMs billedsamling. 

drejer. Han havde i tidens løb haft 
mange tillidsposter i Keramisk For
bund og i Arbejdernes Fællesorgani
sation på Bornholm. Det var hans 
kolleger på Søholm, der i 1962 indstil
lede ham til byrådet. I sine unge år var 
han en aktiv og dygtig fodboldspiller 
i Fodboldklubben Viking, der jo også 
havde sit udgangspunkt i den social
demokratiske arbejderbevægelse. 

Schou var taktiker, underspillede af 
og til sit intellekt, men nåede som re
gel de mål, han havde sat sig. 

I Schous og Arne Hansens rid som 
politikere fik de rigtig mange store 
beslutninger igennem, såsom svøm
mehallen, idrætshallen Rønne Nord, 
det nye rådhus, biblioteket og betyde
lige udbygninger af Rønne Havn. 

Johannes Schous borgmesterperioder 
var som nævnt begunstiget af økono
misk stabilitet og stor likviditet i kom
munekassen. 

Smalshans 
Da Arne Hansen tiltrådte i borgme
sterembedet i 1986 var det blevet smal
hans for Danmark og dermed også for 
Bornholm. Derfor var det en turbulent 
periode, han blev byens øverste chef i. 
Og når »krybben er tom, bides he-

stene«, siger man. Det mærkedes i 
Rønne Byråd, hvor nogle politikere 
førte sig frem på en facon, som man 
ikke tidligere havde været vant til, og 
disciplinen var nu h eller ikke, hvad 
den havde været i den socialdemokra
tiske gruppe tilbage i 60' erne. En gang 
imellem var Arne Hansen måske lidt 
for demokratisk sindet og lod diskus
sionerne udarte. Men ude i befollmin
gen opnåede Arne Hansen en stor 
popularitet i alle kredse. Og ligesom 
Aage Kjøller yndede han at cykle rundt 
i byen og hilse på de mange mennesker, 
der gerne ville tale med ham. »Det har 
den fordel, at når man cykler, kan man 
nøjes med at nikke og vinke. Hvis man 
spadserer, bliver man stoppet hele tiden 
af folk, der gerne vil snakke med en, 
og det har jeg jo ikke altid tid til,« 
kunne Arne Hansen bemærke med et 
smil. 

Født i Olsker 
Arne Hansen var født 23. maj 1925 i 
Olsker. H an kom fra beskedne, men 
kærlige forhold i Olsker, hvor ikke 
mindst hans mor prægede hans senere 
så faste, politiske indstill ing. Efter syv 
års skolegang kom han som 14-årig ud 
at tjene bønder. Efter værnepligt lige 
efter krigen blev han ansat i Post- og 
Telegrafvæsner, hvor han hurtigt ar
bejdede sig op igennem rækkerne til 
en slutstilling som kontorpakmester. 

Selv om skolegangen var kortvarig, 
kunne det ikke stoppe hans ønske om 
at dygtiggøre sig, og han deltog i adskil
lige kurser, indenfor postvæsnet såvel 
som i fagbevægelsen . Han blev endvi
dere en særdeles ailioldt og dygtig un
derviser på kurser for tillidsmænd og 
fag! ige kurser på Postskolen. 

H an fik hurtigt et utal af tillidsposter 
og var således tillidsmand og kredsfor
mand for postbudepersonalet på Born
holm i mange år. I begyndelsen af 
1960' erne blev han for alvor aktiv i 
Socialdemokratiet og stillede op til 
byrådet. I 197 1 kom han i byrådet, 
efter i nogle år at have siddet i menig
hedsrådet i Rønne. 

Efter at have forladt poli tik i 1997 
engagerede han sig i Ældremobilise-
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ringen og arbejded e videre med ar 
håndhæve de socialdemokratiske vær
dier, som var så vigtige for ham og hele 

hans gerning. 
Er af Arne H ansens »hjertebørn« var 

oprettelsen af foreningen Knudsker, 

Rønne Motionister i 1991 og her var 
han meget aktiv til det sidste. 

Sidste gang, jeg havde fornøjelsen at 
være i selskab med Arne Hansen, var 
nogle dage efter hans 85 års fødselsdag 
i maj 2010. Arne havde nogle år t id
ligere været udsat for sygdom , men nu 
syntes der, som om han var blevet helt 
sig selv og vi d røftede fælles oplevelser 
i vennekredsen og i Socialdemokratier. 

Arne lagde ikke skjul på, at han var 
stolt af sine børn, Jens, Lis og Erik. 
Der glædede ham meget, at Erik Lund 
Hansen nu går i hans politiske fodspor, 
bl.a. som socialdemokratisk medlem 
af den bornholmske kommunalbesry
relse. 

Ægte politikere 
I de første mange årtier efter 2. Ver
d enskrig var der landspolirikere og 
m edlemm er af amtsråd, byråd eller 

sogneråd. De sidste tre kategorier blev 
ikke i befolkningen opfattet som egen
tlige politikere, m en som ordentlige 
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Borgmester Johannes Schou ved det sidste bJ1rådsrnode i 1985. Han fortsatte i byrådet i 
1986. men som minigt medlem og løsgænge1: Foto: BMs billedsamling. 

mennesker! Sagen var, at landspoliri
kere op fattedes som nogen, man ikke 

kunne stole på. Sådan er der måske 
desværre stadig i dag, selv om min 
opfattelse er, ar folk finder folketings
medlemmer utroværdige, fo rdi de ikke 
er i stand til ar gennemføre alt der gode, 

de egentlig gerne vil. 
Jeg erindrer, ar jeg en gang talte med 

en dame i Rønne. Hun skældte ud over 

politikerne. D a jeg gjorde hende op
mærksom på, at jeg selv sad i byrådet, 
sagde hun, at det jo ikke gjorde mig 

til politiker. Hun vi lle ikke sætte mig 
i bås med landspolirikerne, måtte jeg 
fors rå. 

Dem, hun skældte ud på, sad i Fol

ketinget. 
Tingene har ændret sig. I dag betrag

tes medlemmer af kommunale råd også 
som politikere. O g når jeg tænker på 
Johannes Schou og Arne Hansen, så 
kommer de også ind i den kategori, og 
jeg erindrer dem for de mange gode 
ting, de gjorde for Rønne - og dermed 
Bornholm. 

I sine unge dage i 
Disker ville Arne 
Hansen næppe have 
kunnet forstillet sig, 
at han senere i livet 
skulle stå med Rønnes 
gyldne kæder om 
halsen. 
Her i 1991 sammen 
med repræsentanter 
fi-a byen Kuressaare 
på oen Saaremaar 
i Estland. 
Men da han blev 
borgmester bar han 
gerne den borgmester
kæde, som Handels
banken forærede 
Romze ved byjubilæet 
i 1977, mens Johs. 
Schou var borgmeste1: 
Foto: Henning 
Sigvart/sen. 
BMs billedsamling. 



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

1. september 2010 til 31. august 2011 

Henvendel ser om denne rubrik kan rettes til: 

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

Robert Alsing. Aakirkcby. Dyrlæge i Aa. 
1946-86, viccborgm. Amtsrådsmed!. f. 
venstre, form. Bornholmerbanken. 
Æresmedlem af venstre. 
27. ju li 1916- 21. dec. 2010. 

Knud As1111111n, Nexø. udd. lærer, arb. 
pii Ru tskersk. siden Nexøsk. Arnatør
t<. Form. DATS Bh. Aktiv i Balt isk 
Bro, drivkr. Martin And. Nexo m us. 
24. aug. 1938 - 26. jan. 20 I I. 

M11gd11 Birk, Hasle. f. i Melsred. 
Tjen re på gård i M. fik landcjd. 
Rutsker pas. køer og bom . Flyr. r. 
Køben h. Kogekone. Flyt. t. Bh. igen. 
19. april 1921 - I. aug. 201 I. 

Mic/111el A11de1>e11, Ronne. 
Udd. randlæge, praksis i Røn ne, 
tdl. Aktiv jæger, tennis og badminton
spiller mm. 
2. feb. 1932 - 6. april 201 1. 

Vibeke Vendelbo Bmfod, Ejershåb, Aa. 
f. i Kbh. ba.nkudd. aupair i Tyskl. og 
Paris. Steward . i SAS og Rønne Lufrh. 
Smedelærer og jernkunstner. 
3. juli 1946 - 16. nov. 20 I 0. 

Erik Bondorph, Allinge. 
Vaskeribestyrer. Dir. Allinge Vaskeri. 

9. jan. 1932 - 5. okt. 20 I 0. 

Alf111-i111111e A11dret1se11, Allinge. 
f. Gi:iteborg. Teaterinst, stift. børnet. 
•Ø-Gruppen• 1977. Skuespiller, inst. 
dukkefor. bag. Opera på Hammershus. 
14. okr. 1940- 7. dec. 2010. 

Flemming Bidstrup, Ronne. 
I slagterlærer. i militæret, sergent, 
murerarbm. korte ol og skrald. udd. 
byggcrekn. Sweishundcforer, jæger. 
28. okr.1945 - 22. apri l 2011. 

Ht1m Chris1i1111 Hmnger Boss, Svaneke. 
Srnd. Røn ne, udd. læge, Sygeh uset, 
1953-92 praksis i Svaneke. 
medl. af fl. kommis, Rorary Nexø. 
23. ja.n. 1922 - 15. dec. 20 I 0. 

Flemming A11drenssen, Nyker. 
1 militæret, major Almegdrs. Kaserne. 
Stævningsman d, aktiv fo r o rienrerings
sporr, idræcsveccran. 
2. dec. 1940 - I.maj 2011. 

Hn1111e Bieb/, Rønne. f. ved Randers. 
Student, semin aricudd, lær. i Aaker og 
sen . i Vest. m. Musikinrrs. form. f Bhs. 
Musikamatør. kor. Frivil. Røde Kors. 
24. aug. 1939 - I. aug. 20 I 1. 

Knud E. Borgen, Nyker. tjen t. v 
landbruget, Avlsb ruger. Srenarb. 
Klippeløkken. arb. fra 1965 fo r BAF. 
Aktiv gymnast og hånd b. sp iUcr. 
7. jan. 1923 - 6. aug. 201 1. 
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Helge Brnntlt, Snogbæk. Skæreriejcr. 
Ejer af Benzintank i Snogcbæk, 
Brandfoged og rilsyn med vandværk. 

7. okr. 1921 - 24. apcil 2011. 

Leif Henri luen, Rønne. Butiksudd., 
forsikrm. lærer. Tekn isk- Handelssk. 
FDFer. hele liver. Medl. af R<>nne 
Menighråd , opl. Bh. sprog i rad ioen. 
27. nov. 19 18- 13. aug. 201 1. 

7itge f'ihl Kofoed, Aakirkeby. Arb. på 
Slagteriet, Chaffør for Shell, turist 
chauffor. Jnreres. Travsport, Bh. 
Mororverer. •Rudolf Klubben• mm. 
5. okt. 1931 - 9 . maj 20 11. 
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Sig111d Hnmm. Arnager. f. Aakirkcby. 
Ud d. skomager, disponent Centrum 
Sko. Aktiv f. hestesport , regnskabsfører 
Bh. Heste· og Kreaturfo rsikring. 
15. jan. 1928 - 25. j:u1. 20 li. 
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Bent R(lmer Clnusen, Røn ne. Arb. på 
C olbergs vaskeri og Vicro r Vask. 
Hjemv. grupf. ABC off. I spo risklub. 
frimærkckl. Socialdem. sen Reisforb. 
25. april 1935 - 8. maj 20 11. 

Erik Hjorth, Rønne. 
Farvehandler, ivrig sportsmand, ivrig 
fodbolduæner i Nyker IF. bestyr. f. 
BBU og D BU mm . 
7. dec. 1946 - 22. n ov. 2010. 

Arnejohrt111w Hrtnsm, Ron n e. 
f. Olsker. Tj. bø nd er, i lære Post og 
Telegr. Sociald. i Rønne Byråd, 
udv.form. Borgmester I 968-97. 
23. maj I 925 - I 0. sept. 20 I 0. 

Grett Iversen, Nexø, f. på Kjæmpegård, 
Tingsted. Tjente på land et, arb. på 
Vaskeri og drev med mande n 1949-86 
Eriks Bageri i Nexø. 
8. juli 1924 - 11. aug. 201 1. 

}01gen K. Gru/. Rønne. Realeksamen fra 
Starssk, bagerl:erer, bryggerlærer. Fra 
1949 overrog Gads Bryggeri i Ronne, 
3. generation, der lukkede i 1966. 
25. marts 1920 - 23. sepr. 20 I 0. 

Vitrt Holm, Ronne. udd . hushold.lærer, 
Drev ko ntorer på manden, O le Ho lms 
Vognmandsf. Start. Gangforeningen, 
Set. Georgsgild, Mother Terese. mm. 
18. nov. 19 18- 15. feb. 2011. 

Borge Her111rt11 Hrtmen, Svaneke. f. i 
Nakskov. kom til Bh. i forb. m genop
bygn. af Nexø. 1961 fultids kunstmaler 
med Galleri, ud f. senefonæp. i Frem. 
21. aug. 19 18- 15. juni 201 1. 

Erik HerolLl)mm1, Rønne. Udd. 
iscn kræm. havde Dansk Svensk Stål i 
50 år. form. Gardcrforn. medl. Rø nne 
Skydcselsk. og Mesters venner mm. 
18. marts 1934 - 8. april 20 I I . 

Bodil Hrtrild, Kbh. journalis1 og 
forfa1ter, bl.a. ved 13ornholmeren, 
kal1ytsjomfru. jourl. Kristi Dagblad , 
aktiv i bl.a. Bornholmer Foreningen. 
I I. jan. 1938 - 25. marts 2011. 

Vivian Roet! Ho/111-jcweu, Nexø. 
Husmoder, domsmand, 
med srifrer af Vævestuen i Nexo, 111111. 

2. april 1928 - 17. nov. 2010. 

Fo/111erj111r/ Hnme11, Am ager. 
T idl. land mand, Bækkegdr, Vest.ni, 
stift . Bh. fåreavlfo r. æresmedl Bh. 
Fro- avlfor. akriv Gard crfor. Hjemmev. 
2.juli 191 8 -6.dcc. 2010. 

Niels Chris1irt11 }ohrtmm, Svaneke. 
f. i. Aarsdale. Fisker h ele sit liv. 
I Østersøen og Nord søen samt ved 
Granland. 
13. okt. 1943 - 18.ju ni 2011. 



Noomi Bnckh1tme11 }esperse11, Vesterm. 
Kera.mikker på Søholm senere 
selvstændig. Medl af ACAB. 

28. dec. 1938- 21. maj 2011. 

Ange G111111nr K1111dseu, Rønne. Soldat, 
specialarb. fællestil l. Nexø Møbclfab. 
Kom.polit. socialdem. lbskcr, Vice
borgm. Nexo, grupform. Bibliotekar. 
30. aug. 1925 - 29. april 2011. 

011e Krogh, Svaneke. f. på Mors. 
Ansat på fabrik , på G ræsfirma i Sverige. 
Pedel i Jyl. Til Bh. 199 1, pedel på 
Svaneke skole. 
17. maj 1953- 13.juni 2011. 

Lisbeth Lnrsm, Ronne, f. på Kristians
højkroen. Udlært smørrebrodsjomfru 
på Fredensborg. i køk. på Kasernen. 
Meget aktiv i Kvinde Ksisecenrret. 
26. jan. 1948 - 12. jan. 2011. 

A11dre11sjorgeme11, Gudhjem ridl. 
Virkelyst Rø, ej. bo nder, avlsbruger, 
rundt m. tærskeværk, mælkekusk, inrr. 
heste, kirkesanger Ro kirke. 
2. feb. 1924 - I 0. rnam 2011. 

Axel Dnm Kofoed, f. Lillcgdr, Nyker. 
Cand Agro, ledende landb.konsulent i 
Jyl. Forstand. Statens Forsøgsstation 
Nordisk jordbrugsforske, R.D. 
10. okt. 19 17 - 10. maj 2011. 

Povl K11/m, Aaki rkeby. 
Opr. købmandsuddannet med egen 
forretning, så aucoforh. brugrvognsfor" 
siden 70erne Kuhre 's Auto i Ronne. 
22. april 1940 - 23. apri l 201 1. 

Jn11 LedJ, Allinge fode ovre. 
Billedkunstner, maler, grafiker. Deby. 
Cliarl. 1961, udse. Gudhjem Museum 
2004, medl af •Holkahesten• . 
20. aug. 1932 - 6. okr. 20 I 0. 

Hrlgn Km, Aakirkeby. 
Udlært sygeplejerske. Købte med 
manden bagerforretning i Aakirkeby, 
senere nattevagt på plejehjemmet Åbo. 
23. okt. 1919- 16. aug. 2011. 

Grethe Kofod, Hasle. Ung pige på 
Alexandersens Hotel, overrog Dresner 
Bageriet i Allinge med manden og blev 
Hotelejer af Alexandersens Hotel i Sa. 
23. aug. 1928 - 4. juli 20 11. 

A!fi·ed Mnrhins Kure, Østermarie. 
Fhv. gårdcj, Mønscergdr, Bestyr. I Øm. 
Køre og Ridefor. Aktiv O ldenborgavler, 
kusk, Ø m. Pensio nistfor. 
5. feb. 1918-3. dec. 2010. 

Ole John11 A~el liud, Ro. f. i Nyboder. 
Student. Siden 197 5 special- læge på 
Bh. øre- næse- hals. Amrsrep. Form. 
Fore. af Speciall. Jazzmusik, fritidsl. 
7 . sept. 1938 - 14. rnarts 20 11. 

Hn11ko11 Kj.e1; Østerm. Ostehandler 
med landruce, insp. Hjemstavnsbyen, 
Svaneke, korte aviser f. Bh. lidende p5 
Østbh. Dk. mcscer i plojning. 
22. april 1939 - 17. feb. 2011. 

Thor At1ge Kristofforse, Aaki rkeby. 
Ekviperingsud d. fra 1946 landpostbud, 
1962 i forsik br. fra 1967 meget aktiv 
lokalrcd. i Aa. inreres. sport, crav, jagt. 
27 . okt. 1924 - 20. sep. 20 I 0. 

Grete Eimose Lrmeu, Ronne. udd. 
hushold.lærerinde, Askov. Underviste 
mange år i husgerni ng i Rønnes skoler. 
Form. for Ronne Husmoderfor. 
29. dec. 191 1 - 22. okt. 201 0 . 

Julie Mnrg>1!rhe Lund, Gudhjem. 
I huset, p5 hushold.sk, drev med sin 
mand, Arne lunds bageri og 
konditori i Gudhjem, 1943-78. 
8. sept. 19 19- I. maj 20 11. 

Jul på Bornholm 69 



!11ge Mndsen, Gudhjem. 
Sko- og blomscerhandler 1959-91. 
Medscif. Gudhjem Museum I 969, 
dets form.1974-98. mm. 
12. maj 1925 - 26. dec. 20 I 0. 

Vnlborg l'vlorremen, Nexø. 
Udd. gymnascikl:crer, drev med 
manden, Knud Åge Morcensens 
Gartneri i Bodilsker. 
27. maj. 19 11 - 13.sepr. 2010. 

leif\Vo/fien Nielsen, Ronne. 
Udd.murer. murmescer, d ir. ingeniør 
Bh. Byggefor. I bescy. muremcscre i 
Dk. Arbejdsgiverforening på Bh. 
27. sept. 1923 - 8. juli 20 11. 

Aksel Olsen, Abildgaard, Sandkk 
f. i Sønderjyl. Billcdkunsr. sælger og 
kyllinge kønssorterer. Fl. små gallerier 
pa Bh. hjalp Bh. Kunsanuseum. 
20 . juli 1921 - 30. juli 2011. 
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le11e M11rkussen, Aarsballe. H jalp cil 
hjemme, pæd agogmedhj. SFO , rengø. 
Klemskole 31 år. Solgre fisk i Ronne, 
akriv i Aarsballe boldklub mm. 
19. marrs 1947- 22. m ans 20 11. 

Knud Jvlr111ch, Rønne. Udlært tmnrer, 
overtog Tuborgdepotcc efter faderen, 
drev ril 1997. Modelbygger, Cirkus 
Mille, udse. Aere gange. Musumshjæl. 
17. maj 1930 - 22. scpr. 20 10. 

/V/erete Nielsen, Listed . 
Mangeårig husmoder og medhjælper i 
Gudhjem og senere Svaneke røgeri 
samt Lisred Fiskesalgsforening. 
8. jun i I 920 - 20. dec. 2010. 

Orln Olsso11, Ro. 
Købmandsud , soldac, købmand i 
Røbro hele livet, srnppede i januar 
2009. 
3. juni 1928 - 25. maj 201 1. 

C/)llr/es R. Menke1; Nexø. F. i USA. 
Glaskunstner, medarb. Snogcbæk 
glashycce fra 1977, 20 år l:erer på Dk. 
Designskole, dir. Inferno G lasworks. 
21. maj 1946- 10. juni 2011. 

Henry Munk. Nexo. 
Landmand, Srrnnd vang, lb sker. 
Prædikant Luth. Miss.f. Form. Uvt, 
Årsdale. Slægcsforsker. 
26. okc. 1929 - 29. scpr. 2010. 

Nie/1 Peter Nielsen, Lisced. 
Mangeårig fiskcsalgsbescyrer i Lisred og 
srationsledcr ved Rcdningsv::esnct, 
morionslober. 
19. april 1919- 7. juli 20 11. 

Birthe Noiregnnrd Pedersen, Ullerslev, 
Fyn. f. i Rønne. ForF.m er, artikler ril 
Bornholm. Bh. T idend e, Jul.på Bh, 
kvinden bag dia.Jerk. •Sevablodda•. 
6. mam 1931 - 2 1. okr. 2010. 

Bent Vilhelm /Vfortenmt, Svaneke. 
Regnskabschef, fo rrj.medl. Ivrig jæger i 
Jbsker Jagcfor, kas. i 39 ar, æresmcdl. 
akciv i lbsker H usmandsplanrage mm. 
29. aug. 1940 - 22. juni 2011. 

Verner Mol/er, Østermaric. 
Udi. kommis. Aktiv jæger og 
Augtskyrre. Bescyml. og æresmedl. af 
Bh. Flugcskyrk. og Bh. J•gtcemer. 
I 3. aug. 194 1 - 20. juni 2011. 

Ylvn Nielsen, Ronne. Udd. korrorass. 
arb. hos grosser. Sccnder, Jernbane
kiosken og pol itiko mo rcr. lnner W heel 
i 40 ar, og andre bescyrelser. 
21. feb. 1929 - 16. feb. 2011. 

]ms Otto Kofod Pedenm, Ron ne. 
Arb. R.1bækkan i 40 ar, ivrig amatørark. 
med i ~1 Rønncbanden tc, ivrig samler og 
kræmmer, stadeplads i Snogebæk. 
3. juni 1936 - IO. dec. 2010. 



/-/n11s Boye Pedersen, Nexo. 
Uclcl. jurist, 1967 advokatforretning i 
Nexø, aktionarius, til sidst i 80erne, 
Logebroder mm. 
28. ap ril 1919- IO. marts 20 11. 

Emil PoSI, Vestermarie. 
Maskinførcr, kloakmester, afdle. 
Sellesborg entrepenørf. forma ndsfor. 
pa Bh. æres- medlem. 
9 . juli 1946 - 24. sept. 20 I 0. 

Kell Rorhe, Rønne. Udd. bager 
arb. hos faderen i Snellemark, 
overtog konditorier i 1981. hesreejer 
og travkusk, medl. Odd Fdlow Logen. 
14. marrs 1940 - I. jan. 201 1. 

Bmt Storm, Rønne. 
cand jur. konrorcheflforvalrningschcf 
Bh Amtskom. social og sundhforv. 
Natur- og musikelsker. 
19. jan. 1943 - 7. dec. 20 10. 

Leif Pedmen, Nykcr. F. Brabrand. 
Agronorn, Regn.konsulenr, revisor, 
landm, jæger, kas. Nyker Jagrf. For. Bh. 
Jagr- center, æresmedlem, med i 
Ligningskom. 
I. sept. 1940 - 11. jan. 201 1. 

Helmer A11dm1s Pou/Jen, Aakirkeby, 
f. Maglekær, Snogeb. i landb. lærer, drev 
Lil. Gusegdr. Aa. arb. pa. Rabækkan. I 
Sogneråd Poul.Gymast hj. værn, Jæger. 
I 0. dec. 1922 - 29. okt. 20 I 0. 

Hnm Reusch, Roskilde. 
F. pa Bh. forfatter, IT konsuent 
Berl ingske, i besry. i Forfanerforenin
gen, aktiv kulturskribent om Bh. mm. 
5. juni 1943 - IO. feb. 201 1. 

Bjrtme Salver, Ronne. Konrorass. Falck, 
Bech H ansen og Srudsgaard, 
forretningsfører i B042 i 33. år, 
domsmand, fTitidsinr, golf og bridge mm. 
16. dec. 1933 - 18. dec. 201 0. 

Gert Snhl Petme11, Svaneke. 
Arb. Ferd. Jørg. Falck, porrørass. 
skole- ped el Svaneke Skole 2 1 år, irm. 
Ccvilf. medl. Vaaben.hisr Selsk i 40 a r. 
4. okt.1929 - 22. april 2011. 

Alice /\1erete Rr1m111sse11. Rønne. 
Syerske på Bh. Sygehus, Simon 
Madsen og Thue. 

IO. maj 1935- 15. feb. 20 11. 

Ellen Mrtrgrethe Kofoed So1111e, Kbh. 
F. i Rønne, Sygeplejerske, udd. Rønne 
Hospiral, sid st Kbh. Kom. Hospital, 
folce sig som bornholmer med stort B. 
17. okt. 1939 - 20. juli 2011. 

Anse Skougrtrtrd Som/Se/I, Svaneke. 
Konrorudd. på lærerseminar, Øm 
skole, børnekonsul. Amtscentralen, 
I Venstre, medl. Øm Men ighedsråd . 
28. feb. 1940 - 24. maj 2011. 

M11rtiu Petersen, Nexo, dir. Bh. 
Konservesfubrik. I byrådet for Venstre i 
20 år, socialudv.fo rm. viceborgm, Aktiv 
sporrsm. og amarorskuespil. 
20. maj 1937 - 23. april 20 11. 

Bjr1mejorge11 Rr1m11men, Rønne. 
Elektriker, Deccamont. liniemest. 
Østkrafr. aktiv Knudsker IF. d iv. 
Foreningsarb. Form. f. LO Fagl.sen. 
13. aug. 1934 - 15. feb. 20 11. 

jorgm So1111e, Klemensker. 
Tj. på lander, husmand, inceres. fjerkræ. 
Radikale V. i besryr. Salgteriet, Bh. 
Husmandsf. Ksearurfors. Kl. Brugs. 
3. okt. 1926- 14. marrs 20 11. 

U/111 Soreme11, Ronne. 
Konrorass. Ans. Røn ne Revisionskon
ror 1975-95. Tidl. advo katsekretær 
(h rs. Gamborg, Kbh.) 1956-59. 
13. april 1938 - I 0. okc. 20 IO. 
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H1111r Vilhelm Thiese11, Rønne. 
Garrncrmedhjælper ved Røn ne 
Kirkegård. Akriv jæger mm. 

28. feb. 1951 - 11. marrs 2010. 

Ejner Pilgt1t1rd Vi11te1; Nyker. 
Kom ril Bh. 1946 som soldat. Tjcnrc på 
lander, blev Landpostbud i Gudhjem. 
Socialdemokrar, medl. af Brugsen i G. 
I. sep1 1925 - 3. nov. 20 I 0. 

NielJ Christin11 Olrron Ankermn11, 
Rønne. Arb. I Rabækkan, form. hos 
Espersen, Fiskeauktion. macerialfor. 
f Rønne Kom . s cævning.~mand. 
3. feb.1924 - 6. april 2011. 

72 Jul p:i Bornho lm 

Jorn-Ole Thomsen, Ronne. Udd . 
urmager, mang. år. ejer af Guldhuser, 
Rønne og Guldhy" en, Snogebæk. 
Medl. af Odd Fellow Logen. 
11. maj 1942 - 31. dec. 2010. 

Henning Bnnsegt1t1nl \~sth, Ru1sker. 
Landm. Rursker. I sogner. f. Venstre. 
Sognerådsform. sen. i Kom. besryr. 
Hasle. I besryr. f. Hasle Bank. 
15. feb. 19 19- 27. dec. 2010. 

G1111hildThorm1, Tejn, f. Ruisk. h ojl. 
Var I si lden, Villy O lsens røgeri Tejn, 
Kogekone, medl. Tejn kirke, 
drev Pens. Birkdund, husmoder. 
17. nov. 1926- 28. apri l 20 11. 

Eire Wi11i11g. Øsrerlars. 
F. i Sdr.jyl. Sygehjælper, opdrær af 
Frb.h este og Schæferhunde, med i 
SOS bornebyer, hjalp hvor hun kunne. 
16. j uli 1933 - 6. jan. 201 1. 

Axel \festh-Httmm, Rønne. 
Klaverstem. milirærnægrer, i KFUM og 
f.DF. Kredsform. p:i Bh. Kordegn. 

28. aug. 1916 - 12. jan. 2011. 

Else Miillei; Ronne. 
Pige i hus. i England, i d en engelsk hær 
u. 2 V, i brir. besær. zone i Tyskland. 
Turisiguide på Bh. mm. 
I 0. aug. 1920 - 19. marcs 20 11. 



Et udvalg af bornholmsk litteratur 2010 - 2011 

Adria11se11, Inge: Erindringssteder i 
Danmark - Monumente1; mindesm,erker 
og modesteder 
(Bornholm rigr repræsenrerer). Ill. 516 s. 
Museum Tusculanums Forlag. 475,-

Bonne11, Suste: Krop og ånd - Bom holm 
En forografisk sangbog. Ill. 300 s. 
Forlager Blikfang. 250,-

Bornholm 2011 i billeder 
Redigerer af Per Frosr. 
Illustrerer med presseforos. 

Bornholms Tidendes forlag. 

Bornholmerkalenderen 2012 

100,-

Ved J ens Sørensen 

Fleiche1; Sam og Lnrs Kæm/f Moller: 
Norbert Tadeusz i din.log med ]orgen 
Haugen Sorenseu 
Udgiver i forbindelse med udsrillingen 
I 0. juli - 11. seprember 20 I 1. 
Ill. 111 . foros delvis i farver. Srorr formar. 64 s. 
Bornholms Kunsrmuseum. 145,-

Hagens, Erik: 
Ve/færdshverdag - i billederfra 60erne til 1m 

Udgiver i forbindelse med udsrillingen 
17. april - 26. juni 2011. Ill. - delvis i farver. 

190 s. 
Arbejdermuseer, Vendsyssel Kunsrmuseeum 
og Bornholms Kunsrmuseum. 178,-

Ha11sm, Ellm (f 1901): Fru Romre: Ill. med farveforos af Mogens Dam. 
William Dam Bog & Ide. 65,- Dagbogfra Kolonien Fiwdeifia 1943 
Score formar. I 10,- 2. udg. Ill. 317 s. 

Bornholmske billeder 2012 
Kalender. Red.: Flemming Hansen. 

Ill. m ed 13 son/hvide foros. Srorr formar. 

&m~~~k~ 100~ 

Bornholmske Samlinger 2009 Iv. rll. 3. bd. 
Red.: Ann Vibeke Knudsen. Hl. 286 s. 

Bornholms Hisroriske Samfund. 

Medlemspris 175,- (er ekspl. graris for medl.) 
250,-

Bornholmske Samlinger 2010 Iv. rk. 4.bd. 
Red.: Ann Vibeke Knudsen. Ill. 167 s. 
Bornholms Hisroriske Samfund. Medlems
pris 200,- (er ekspl. graris fo r medl.) 

250,-

Bonp:Jeuse11, Thorkild: 
Martin A11derse11 Nexo - f!ll ka11onfo1fn.tter 
Ill. 72 s. 
Dansklærerforeningens Forlag. I I I ,-

Dam, Mogens: Bornholm i 1970-BOeme 
Rigr illusrrerer med foros. 128 s. 
William Dams Forlag. 300,-

Dam, Paul Mahler: Miu sjæls rejse -
fra Bornholm mod Evigheden 
Vedlagr cd »Angel Tidings« af Charlorre 
Mahler. Forlager Libri Damiani. 375,-

Dmzefæ - skatte fi-n. den danske muld 
(Med fire bornholmske fund). ill. 280 s. 
Gyld endal og Narionalmuseer. 350,-

Udgiver: 
Jan Wesr-Hansen, Viby J. 320,- +fors. 

Ha11se11, Finn: 367 ttll'e i Bomholms Natur 
R.igr illusrrerer med foros af forfaneren. 
Layom og reknisk redaktion: John Kriiger. 
340 s. NarurBornholm. 198,-

Hansen, jon1 Uffe: En tur gennem Vtmg 
Ill. med regninger af Erling R.iisager. 36 s. 
Udgiver af Beboer- og 

Grundejerforeningen, Vang. 
Kan købes hos form. Iris ViQorg Kofod. 40,-

Holm, Sven: Midt i den blanke nat 
10 noveller - heriblandt Benærk med relarion 
ril Bornholm. 246 s. 

Gyldendal. 279,-

Holmsted, Lars: 
Det kan altså godt være farligt! 
Omslagsregning og illusrrarioner: 
Jon Ranheimsærcr. 228 s. 

ABC Forlag. 250,-

Hugo Rasmussen Oliemalerier 1958 - 2005 
Tilrerrelæggelse: Ingrid Hansen, Svaneke. 
Ill. med farvegengivelser af oliemalerier. 
162 s. Bornholms Tidendes Forlag. 

Indb. helpap. 250,-

Ipsen, Arne: Den gode dronning i Lyngby 
lllusrrerer med regninger af Bem Ka[zeff. 
Omslagsforo: R.ichardr Vang-Olsen. 72 s. 
Forlagcr Siesra. 199,-

Jensen, Svend Torben: 
Gudhjem og Omegns Brugsforening 
Gudhjem og Omegns Handelshus I 9 11 -
2011. Ill. med foros (pom.) delvis i farve r. 
Forsideforo: Svend Torben Jensen. 22 s. 

Dagli'Brugsen Gudhjem. Pris ikke oplysr. 

]onsso11, Ivar G.: Hezz dokumentet 
Spændingsroman. 206 s. 
Mellemgaard. 230,-

Jorge11sm, He11ni11g: Gertrud Vn.segaard 
Redaktion og forord: Folke Kjems og Lars 
Kærulf Møller. Ill. delvis i farver. 332 s. 
Holsrebro Musewn. 200,-

Karsholt, Erich: Me1·cedes Benz 
(Bl.a. om bilforhandler Paul Kofoed i 
Klemensker). 

Ill. med fo ros - nogle i farver. 393 s. 
Srrandbergs Forlag. Indb. - hellærred . 499,-

Klippeoms Sange 
120 bornholmske sange. Redaktion: Kjeld 

Olsen, Jesper Mejlvang, Erik Nielsen, Bjarne 
S. Pedersen og Søren Wolff. Forsyner med 
noder af Di rre Fromseier Morrensen og ill. 
med vignener. Forsidei lluscrarion: Paul 

Nielsen (Tegner-Paul). Opsæming og 

rypografi: Dorrit Bjerregaard. 3.udg. 
Udgiver af de bornholmske Hjemsravnsfor
eninger og Bornholms Tidendes Forlag. 60,-

Fmmy Knight: Gal Mands Værk 
Biografi : Kiroprakror Viggo Svenning 
Olesen. Ill. 200 s. Privarudgivelse. 249,-

Kmtdseu., Ann-Vibeke ogNiels-Holger 
Larsen: Hugo Matthiessens Bornholm 
September 1922 
Gennemillusrrerer med son/hvide foros. 

232 s. Forlager Hikuin. 200,-

Lindow, Bent Erik Kramer og 
Johannes Kriiger: Geologiske natt11perler -
danske brikker til jordms puslespil. 
12 lokalirerer heriblandr Bornholm. 

Ill. 168 s. Gyldendal. 230,-

Lund, Otto J: Slidara 
O versar ril rigsdansk af Hans Lembøl. 
Ill. med regninger af Oluf Høst. 59 s. 
Eger forlag. Pris ikke oplysr. 
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Mai/mul Kristian Kirk: 
Store Torv - fotogmfi 
111. 72 s. Maimenco. 

Mikkelsen, Ejnar: 

150,-

Tre årpå Gronlmuls ostkyst 1909 - 1911. 
På sporet af Damnark-ekspeditionen 
Ill. 304 s. Gyldendal . 300,-

J'vfolle1; Ham Henrik: 
Snoskebolle - og andre litterære essays 
130 s. Dråben 11 0 ,-

Olesen, Elsebeth Sonne: Vinterlæming: 
Svaneke i 100 år 1850 - 1950 
4. udg. Eget Forlag. Pris ikke oplyst 

Pedersen, Kristoffer Holm: 
Tttren går til Bom holm 
m. med fotos og kort. 5.udg. 3.udg. 132 s. 
Politikens Forlag. 160,-

Rasmussen, Birgit: Slusegllrdsgmvpladse11 
Bornholm fra l. årh. - 5. årh. e.v.t. 5. bind: 
Fundoversigt og genstandstyper. Ill. 256 s. 
Jysk Arkæologisk Selskab. 260 ,-

Realskolen gennem 200 år 
2 bind. (Heri omtale af 14 bornholmske 
skoler). Redaktion: Christian Larsen. 
Ill. delvis i farver. 446 s. 475,-

Ronne Skydeselskab 150 lir 1860 - 2010 
Jubilæumsskrift. Ill. med fotos (porrr.). 
64 s. Bornholms T idendes Forlag. I 00,-

Saree11, Mmm: lqbal Farooq pli Bomholm 
Ill. 265 s. Politiken . 200,-

Sillehoved, Soreu P.: 
Gamle sagn, skro11er og historier 

fra Bornholm 
Rigr illustrerer af forfarreren. 224 s. 
Bornholms T idendes Forlag. 200,-

Sommerskæ1: Christirmso og Ktmstnenu 
Redaktion: Lars Abrahamsen. 
Gennemillustrerer i farver. 
2. udgave, I. oplag. 192 s. 

Sophie nholm og 
Johannes Larsen Museet, Kerteminde. 228,-

Stemgaard, Pernille: 
Tidsmaskim1Z på Christianshavn 
(Om Hans Perer Kofoed fra Øsrermarie). 
Ill. 200 s. Srrandberg Publishing. 250,-

Stoltze, Michael: Danmarks Nationalparker 
(Om bl. a. Nordbornholm). Ill. - farver. 
236 s. Lindhardt & Ringhof. 320,-

Sh·omberg, Ulln: 
Historien om Ro1me Theater 1823 - 2011 
- en guide til Danmarks ældste, fortsat 
fungerende teaterbygning 
Grafisk tilrettelæggelse: 
Margrethe Mokrzycki. 
Rigt illustreret. 166 s. 
Rønne Theater, Bornholms Teater, 
Bornh olms Museum. 98,-

Sorensen, jorgen Haugen: 
For og lidt efter - dngboger 
Redigerer af Mere re Pryds Helle. 

Forlagsredaktion: Sven Bjerhof. 
Gennemillustrerer - farver. 160 s. 
Statens Museum for Kunst. 

Efterskrift 

225.-

Tiemroth, Peter: Marie Hjorth 
(En kunstnermonografi udgiver i forbindelse 
med udstilling på Hjorths Fabrik -
Bornholms Keramikmuseum 5. aug. -
31. dec. 2011). Omslagsfoto: Suste Bonnen. 
2011. Ill . med farveforos. 46 s. 
Hjorchs Fabrik - Bornholms 
Keramikmuseum, Bornholms Museum, 
Set. Mortensgade 29, 3700 Røn ne. 25,-

Vibe, Flemming: 
Vi passer på fortiden for eftertiden 
H istorien om Bornholms Tekniske Samling 
!I l. 144 s. Bornholms Tekniske Samling. 
Kan ku n købes hos udgiveren. 150,-

Østkmft 40. Østkmfts Historie ... 
Jubilæumsskrift. 
Forord af Ole Schou Mortensen, 
adm. di rektør og Knud Andersen, formand. 
Stort format 28 x 28. 40 upagn. s. Østkraft. 
Kan afhentes på Bornholms Bibl iotek. 

Anrsdale Havn - for og 1m 
Oversat af Matilde Holloway. 
ru. med fotos - nogle i fa rver. 

Gratis 

Aarsdale Lokalarkiv. Pris ikke oplyst 

Listen omfatter kun boge1; der sko1211es af 
almen interesse, og der tages forbehold forfejl 
og prisæ11dri11ge1: 
Regish'l!ringer er afiluttet p1: Ol. JO. 2011. 

Tak ti l Bornholms Museum for stor hjælp og udlån af mange billeder fra BMs billedsam ling. 
De øvrige billeder er stillet ril rådighed af de enkelte forfattere og det er deres ansvar at vi må bruge dem. 

Der rages forbehold for evt. korrekturfejl mm. 

Henrik Vensild 
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Støt den bornholmske ungdom 
og vær med i et aktivt forum i 
Støtteforeningen for Johannes 
Birchs Legat for Bornholm. 

Legatet er i dag stort set den 
eneste legatmulighed for unge 
bornholmere der vil læse videre. 

Støtteforeningen blev stiftet i 
1 992 og har igennem medlems
kontingenter og øget offentlig 
opmærksomhed bidraget til at 
formuen og uddelingerne er ble
vet væsentligt forøget . Herunder 
igenem gaver og testamentarisk 

arv til legatet. I 2011 var der desu
agtet kun midler til 21 af 70 ansø
gere. 

Støtteforeningen er samtidig mø
dested for en række personer 
med relationer/ kærlighed til Born
holm. Der er årlige sommermøder 
omkring aktuelle bornholmske 
forhold. I 2011 om livet på Chr. Ø 
og den 1. 7. 2012 om Dinosauerne 
på Bornholm og Bornholms dan
nelse. Hvert år udsendes et cau
seri. Causeriet i 2010 var af læge 
Lars Bech om et eventyrligt liv fra 
kibbutz, til praksis, flådeøvelse i 

Caribien og til Olympiade i Græ
kenland med kongeskibet. Ende
lig får medlemmerne tilsendt JUL 
PÅ BORNHOLM. 

For at vi fortsat kan være et bidrag 
til fremtiden har vi brug for din 
støtte. Se nærmere på www. 
birchslegat\stotteforeningen.dk. 
Du kan kontakte støtteforenin
gens formand Lise kofoed 
56952350, næstformanden Lars 
Skovgaard-Sørensen 44443360 
eller maile: stotteforeningen. 
birchs.legat@gmail.com .. 

Gamle sagn ... fra Bornholm Det ukuelige barn 
223 sider med gamle sagn, 
skrøner og historier fra 
Bornholm skrevet af Søren 
Sillehoved. Bogen er fyldt 
med fotografier som under
bygger de mange historier. 

kr. 200,-

• • • • • • • • • • • • • 
Klippeøens sange 

3. udgave med 20 nye sange 
120 sange fra den bornholm
ske sangskat med tilhørende 
noder samlet i en bog. Bogen 
er udgivet af De bornholmske 
Hjemstavnsforeninger 

kr. 60,-

Klippeøens 

Sange 

er en roman som indehol
der fragmenter af en 
kvindes liv fra fødsel til 
død. Lisbeth Kamper 
må kæmpe mod en 
urimelig hård skæbne, 
men da hun ejer et 
livsmod udover det sæd
vanlige, formår hun efter 
hvert slag at rejse sig 
igen og finde en ny vej i 
livet. 

Romanen er skrevet af 
Sara Mossin 

kr. 150-, Kan købes i boglader og 
kiosker over hele øen 

eller direkte i Bornholms 
Tidendes ekspedition 

~ornholm~ tribenbe 
FORLAG 

WWW. TIDENDE.DK 
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Rønne "•~•Danske 
Wsedemænd 

Begravelsesforretning 
vi Peter Lund 

Firmaet er ti lsluttet Brancheorganisationen 

Danske Bedemænd, der sikrer 

kvalificeret hjælp og rådgivning 

Begravelser og 
ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Østergade 43 · 3700 Rønne· 56 95 06 44 · www.ronnebegravelsesforretning.dk 

Alt i 
blomster 

og planter 
til hus og have 

Værtinde 
buketter 

Brudebuketter 

Bord 
dekorationer 

Begravelses 
binderi 

- Det er os med 
det store udvalg! 

Medlem af: 

ÅBNINGSTIDER: 
Hverdage . . . kl. 8.00-17.30 
Lordage . . . . kl. 8.00-15.00 
Søndag . . . . . Lukketww 

S AGAVEJ 1 • 3700 R ØNNE 

T ELEFON 56 95 47 24 
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ÅRET RUNDT! 
~ornhotmø tribenbe 

-bragt til din dør 
gennem 144 år 

med alt huad du behøver for at 
følge med i debatten på Bornholm 
og liuet i stort og smdt pd uor ø. 

Avisen kan også 
blive din ... 

Kontakt abonnementsafdelingen: 
Ring 56 90 30 00 

eller e-ma il: 
abonnement@bo rnholmslidcnde.dk 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs me re : 

www.tidcnde.dk 

~ 
\\ orld Class Quali~ 

BØRNHOLMS ANDELSMEJERI 



Lave km-tal I Færre eller slet ingen stenslag I Mindre eller slet ingen rust 

1. Du får egen servicerådgiver. 

2. I gennemgår bilen sammen. 

3. Du får et skriftligt ti lbud. 

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 

(Åki rkebyvej) 

Autoriseret 
forhandler af: 

$ SUZUKI (§:> 
KIA MOTORS 

Dansk Autohjælp 
- tryghed på vejen 

Det er bilhusets 
egne mekanikere 
der kommer ud til 
din havarerede bil 

- 24 timer i døgnet! 

Du bestemmer 
selv dit værksted! 
- Vi henter bilen 

- Erstatningsbil tilbydes 

- Omg. elektronisk 
skadesrapport 

- Hjælp til papirgang 
med forsikring 

- Servicerådgivning 

- 3 års GARANTI 
på karrosseriarbejde 
og lakering 

- Tilbud på rustarbejde 
til faste priser. 

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

bi Ih uset 
RØNNE: Åkirkebyvej 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: Mandag-fredag 7.30-17.30 · Søndag 11 .00-1 6.00 

mail@bilhuset.dk www.bilhuset.dk www.bornholmerbiler.dk 
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Jul tj 'K1ft~r ,Z.011 ~~ 
Tre~ensfror~ 1-f otet 
Juleaften 

Traditionel julemiddag, 
levende lys på træet 

og musikalsk underholdning 

I. og 2. juledag kl. 12.30 - 15.00 
Den store julefrokostbuffet 

29. 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 

~~~}e~e~~1~.J~~~ø~~~~r;h~1~~~.~~9~?4~el ('a·J~il> !\III 
fredensborg@bornholmhotels.dk www.bornholmhotels.dk I\! FREDENSBORG HOTEL_ 
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RØNNE REVISION 
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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 · Tit. 5696 5587 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tit. 5649 1224 
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Isabella, den flotte serie med hjertegrabber. 
Smykket som mon kan bytte, så brillanten kan vokse. 

!9.! 
TROLDE KUGLER 

TROLLBEADS 
THE O RIGI N A L SIN CE 1976 

Armbåndet med de mange 
kombinationsmuligheder! 

G EORG JENSEN 
: . ~ I 

\· 
Priser fra _ ... ( kr. l .090,-

- ( 0) 

~Ur- & Guldhuset~ 
En verden af 
ure og smykker. 

BORNHOLMERC ENTRET · St. To rv 11 · 3700 Rønne 
Me rete og Ke nn Lund· Tele fo n 56 95 02 70 ·Fax 56 95 37 06 

www.ur-g uldhuset.dk . p ost@ur-guldhuset.d k 



1111 11111111111111111111 
9 788777 992155 

ISBN 978-87-7799-215-5 

-
Færgen sej ler væk fra decemberstress og til julehygge på Als, t il kælke-
bakker og god venner på Bornholm, t il den bedste julegave jeg nogen
sinde harfået på Samsø, til slukkede mobiltelefoner og nærvær med 
familien på Langeland og t il glæde, frihed og lysere dage på Fanø. 
Færgen ønsker glædelig jul og er i havn om få minutter. 

www.faergen.dk 




