
JUL PÅ BORNHOLM 
KULTURHISTORISK ÅRSSKRIFT 



Toyota Bornholm 
Midtbornholrns Auto A/S 
Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05 
Salg: Man.-fre. 9-17.30, lør. 10-13 
Værksted: Man.-tor. 7.30-15.30, fre. 7.30 -1 5 
www. toyota-born hol rn .dk TOYOTA 



Jul på 
BORNHOLM 

KULTURHISTORISK ÅRSSKRIFT 

2012 

BORNHOLMS T IDEN D ES FORLAG 

Scannet 2016 af Jesper Vang Hansen



Peter Tiemroth 
Margie Rosenmeier 

Poul M. Sonne 

INDHOLD 
80. årgang 2012 

Omslagsbillede: Karpe, 20 x 20, 2009 
Foto: Margit Rosenmeier 

3 

Motorskibet »C himera« en 100-års jubilar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Mogens Lau 
Barndomserindringer fra Rønne i slutningen af 1800-callec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Jacob Ludvigsen 
Fra Knorrenborg til Fredensborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

Ann Vibeke Knudsen 
D e holde også af ae fotograferer i Svaneke 34 

Niels Aakjær 
Nexø elværk og vindmølle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Jens Sørensen 
Jul på Bornholm har nået en ærværdig alder 48 

Ivar Lærkesen 
En stemme fra den lærde skoles bænkerader 51 

Tonni Kofoed Larsen 
Et muntert og virksomt liv på jord 61 

H. V. Jørgensen 
Bornholm - livlig brik under »Den kolde Krig« 65 

Folk vi husker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

Et udvalg af bornholmsk litteratur 201112012 
Ved Jens Sørensen. ......................... ............ ... ... . . . . . . . 73 

Redaktion: H enrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. Tlf. 56 95 41 91 
T ilrettelæggelse: Henrik Vensild 

Produktion: niveau2 

Udgiver af Bornholms Tidende, Nørregade 11-19, 3700 Rønne 

ISBN 978-87-7799-231-5 



AT SKABE ER TRANG 
til at svare verden igen 

Siden debuten på Charlottenborgs Forårsudstilling 1982 har den tekstiluddannede 
Margit Rosenmeier markeret sig på et væld af udstillinger i Danmark og udlandet og udført 
offentlige udsmykningsopgaver. Hendes arbejder kan træffes så langt borte som f eks. på Museum 
of Fine Art i Boston, USA. 
Her på øen er hun repræsenteret på Bornholms .Kunstmuseum, og årligt viser hun nye værker på 
udstillingen »Holkahesten« på Gudhjem Museum. Forfatteren ogjournalisten Peter Tiemroth 
tegner et billede af den 58-årige billedkunstners mangeårige virke. 

Af Peter Tiemroth 

- J eg tror, at trangen til at skabe og 
udtrykke sig udspringer af trangen til 
a t svare verden igen. D et findes i alle 
kulturer, siger tekstilkunstneren Mar
git Rosenmeier, der er særlig glad for 
den tyrkiske forfatter og nobelpristager 
Orhan Pamuks udsagn om, at »ma
leri er sindets stilhed og øjets musik«. 

Og netop skabertrangens universa
litet uafhængig af materialer ophæver 
det umiddelbare lide kuriøse i, ae den 
tek stiluddannede Margie Rosenmeiers 
største og mest iøjenfaldende værker 
- d er også må være blande øens aller
mest sete - er udført i granit. 

Som uopslidelige gulvtæpper lægger 
de underlag til utallige fødder på Sto- Granitmosaik, Store Torv i Rønne, 1994. 
re Torv i Rønne ved indgangen til gå
gaden og fo ran Bornholms Kunstmu
seum på Helligdommen. Mens 
gågade-mosaikken »Ænder« fra 1994 
har et »naturalistisk« og »bornholmsk« 
led emotiv, så er en marmorflise i Da
maskus i Syrien inspiration til den 
mosaik i granit, som Margit Rosen
m e ier i 2007 skabte cil den brostens
belagte plads ved kunstmuseet. 

Og i det hele taget bærer den 58-åri
ge Margie Rosenmeiers arbejder i den 

-Jegforsøger at lade farverne bære den 
følelsesmæssige atmosfære, og via monster

danne/sen vil jeg gerne kommunikere til 
alle s/,ags mennesker - også dem udenfor. 

seneste halve snes år stærkt præg af 
påvirkning fra Mellemøstens islamiske 
ornamentale kunscradicioner. 

Men at netop islams højt udviklede 
ornamentik, som er groet frem, fordi 
figurativ kunst ikke altid har været 
velset af religiøse årsager, har inspireret 
Margit Rosenmeier, er imidlertid ingen 
tilfældighed, da traditionen så at sige 
ligger lige til højrebenet for en cekscil
kunscner, hvor ornamentik, gentagel
ser og rytme er basis. 

- Gentagelser bruges som et mantra 
og en måde at opbygge koncentration 
på. Gentagelse på gentagelse på gen
tagelse. I den proces sker der et eller 
andet med ens bevidschedsmæssige 
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tilstand. Simple mekaniske gentagelser, 
der udvikler noget komplekst, intenst 
vibrerende og tæt af energi. Som en 
rytme, klang eller komposition, for
klarer hun. 

Margit Rosenmeier nøjes imidlertid 
ikke med at gentage og variere mønstre 
i sin udforskning af billedRaderne, så 
de fint afstemte materialer, farver og 

strukturer giver et velgørende indtryk 
af skønhed og harmoni. Hun twister 

i de fleste arbejder på et eller andet 
tidspunkt de dekorative mønstre - som 
i op-art - så billederne tilføres en afgø
rende dynamik. 

Selv forklarer hun, at man kan tale 

om perceptuel abstraktion og bevæ
gelse. Den formelle bestanddel er en 
seriel anbringelse af Rade objekter, som 
forvandles til et »se-rum« med bevæ
gelse. Det er en rent visuel illusion. 

Forandringen opstår via betragteren. 

København tur-retur 
Størstedelen af sine kræfter har Margit 
Rosenmeier dog lagt i sine »billedvæv
ninger«, hvor hun har arbejdet parallelt 

med papir og tekstiler. I tekstilarbej
derne bruger hun vegetabilske fibre i 

dæmpede narurfarver. Og også i papi
ret afprøver hun de muligheder for 
ornamentering og variation af Raden, 
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som dette særlige materiale giver mu
lighed for. 

Allerede tidligt i studieårene på 
Kunsthåndværkerkskolen i København 
var Margit Rosenmeier en af de første 
få herhj emme, som så at sige genop

dagede papirets stoflige kvaliteter. Pa
piret fremstilledes efter oprindelige 
metoder med grove fibre og strukturer, 
som i dag ofte er tilføjet papir med 
små nodelignende tegn - eller aktuelt 

arabiske skriftfragmenter. 
Margit Rosenmeier er født og op

vokset på Vestsjælland i Tarnborg, som 
hun forlod i 197 1 for at tage til New 
York som udvekslingsstudent, før hun 

returnerede til Danmark for at gå på 
srudenterkursus i København. Der 
mødte hun sin mand, der er fra Bom-

Græs, 
IBOx 300, 

1982. -

Granitmosaik 

Bornholms 
Kunstmuseum på 
H elligdommen, 

2007. 

holm, og flyttede med ham til øen i 
1973. Så familien havde to små børn 
med, da turen i 1977 gik tilbage til 
København, fordi hun var blevet op
taget på Skolen for Brugskunst - se
nere Danmarks Designskole. 

- Studieårene var en lykkelig tid. Det 
er jo ufatteligt privilegeret at få lov at 

komme sådan et sted og fo rdybe sig i 
tingene sammen med andre, der har 
de samme interesser. Det er først bag
efter, når man skal prøve at forsørge 
sig selv, at det bliver vanskeligt, smiler 

hun. 
- Mit afgangsprojekt i 1981 var 

skærmbrætter - rumdelere - trærammer 
i ask og støbte tekstilfibre i felter med 
prægede ilagte former. Processen var 

lig den til fremstilling af papir og ma-



terialet var det samme: fibre fra hamp, 

ramie, bomuld og hør kogt og ned
brudt, findelt og støbt i vand. Ram
merne i ask blev udført af snedker Arne 
Karlsen fra Akademiets arkitektafde
ling, fortæller hun. 

- Vejen var lang og undervejs lavede 
jeg utallige eksperimenter med farvede 
fibre, prægning, farvepulver osv. Forsøg 

og prøver var mindst ligeså interes
sante som de to færdige skærme. Så jeg 

begyndte at samle dem til collager -
som var, hvad jeg debuterede med på 
Charlottenborgs Forårsudscilling 1982. 

- Efter afslutningen af uddannelsen 
vendte vi tilbage til Gudhj em, hvor 
endnu et barn kom til. Den sommer 
havde vi så få penge, ae vi levede af 

Silkereps, 200 x 150, 
Bornholms Kunstmuseum, 1993 

skrubber fra fiskebutikken og kredit i 
Købmandsgården. Det har gjort, at jeg 
stadig ikke kan spise skrubber. Vi var
mede vand på komfuret, når børnene 
skulle vaskes, fordi der ikke var penge 

til olie. Så tanken om at købe mate
rialer til eget arbejde lå ikke lige for. 
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Høstbindegarn fra BAF 

- Men så fik min pragmatiske sans mig 
på ideen om at cykle til BAF i Østerlars 
og købe ruller af høstbindegarn af sisaJ 
- vældig billigt formidlet af den gode 
bestyrer Arnoldus. De blev indfarvet 
og vævet i baner og samlet til store 
vægtæpper - eller billedtæpper eller frie 
tekstiler, som man sagde i tiden. 

- D engang i starten af 1980'erne 
talte man meget om at afsætte en pro
cent af byggesummen ved nybyggeri 
til kunstnerisk udsmykning. Jeg kan 
godt lide tanken om at arbejde med 
større opgaver i længere tid og lade det 
indgå i en given sammenhæng, så det 
var ønsketænkning, hvis de omstæn
digheder var blevet realiseret. 

- Og det står som en stadig selvmod
sigelse for mig, at samfundet har råd 
til at uddanne så mange i kreative og 
musiske fag uden senere at drage nyt
te af talenter og kompetencer. Jeg nå
ede kun at have en enkelt opgave af en 
sådan karakter - i Espersen NS's ad
ministrationsbygning på havnen i 
Rønne. 
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- Sideløbende med at jeg arbejdede 
med mine egne ting, havde jeg lønar
bejde, dels som scenograf for børne
teater i Odense og Rønne, dels som 
underviser på Kunsthåndværkerskolen 
i Kolding og endelig som vikar på Fri
skolen i Østerlars. Det gav perioder 
med indtægter til efterfølgende ar
bejdsro. 

- Foruden papirarbejder blev jeg 

Detalje 
collage, 

2008 

fanget af den meget tidskrævende ja
panske indfarvningsteknik, der hedder 
kasuri - eller ikat. En af disse vævnin
ger i tre baner blev købt af Bornholms 
Kunstmuseum i 1992, den hedder 
Egasuri, som er navnet på en lidt fri
ere form afkasuriteknikken. Teknikken 
kunne nemt tage en måned for blot 
en enkelt bane på et par meter. 

- I den sammenhæng fik jeg et stør
re legat fra Statens Kw1stfond og var i 
stand til at rejse rundt en måned på de 
japanske Ryukyuøerne i Det østkine
siske Hav. 

Et af de tasteder i verden, hvor den 
oprindelige teknik stadig er levende. 
Det var en fantastisk oplevelse - men 
også en øjenåbner i forhold til japa
nernes respekt og påskønnelse for tra
dition og håndværk. 

- De stoffer, der blev fremstillet ma
nuelt, kunne få prisen for en kimono 
på niveau med en bil. Og den ville 
blive opbevaret som et dyrt klenodie 
eller smykke og gå i arv i familien. Så 
det var en åbenbaring at opdage, hvor 
langt synet på håndværket i europæisk 
kultur er fra japansk. Tidl igere blev de 
vævede tekstiler brugt som skattebe
taling til kejseren og forårsagede nær
mest tvangsarbejde for kvinder og 
børn. 

Oversvømmelse i Rønne 
I begyndelsen af 1990 ' erne flyttede 
fam ilien fra Gudhjem til Rønne, og 
her druknede mange års vævearbejder 



Detaije 
collage, 

2010 

i en oversvømmelse i kloakslam i kæl
deren. Det førte til, at Margie Rosen
meier koncentrerede sig om mindre 
arbejder og primært collager. 

- Da var jeg også så heldig ae få mu
lighed for at udføre opgaven i born
h olmsk granit cil Store Torv i Rønne. 
D et var rigtig spændende - dels med 
d et bundne i den lokale granits be
grænsede farvenuancer og dels place
ringen på et sted med mange bygnin
ger og meget gående trafik. Dee var en 
forenklingsproces og meget lærerig om 
granit og de mange måder at behand
le overfladen på. 

- Nu er det lidt mere abstrakt med 
pommesfrites pletter og tyggegummi 
plamager, men jeg synes granitten 
kommer fine frem og glider ind uden 
at være anonymt, giver noget til om
givelserne uden at dominere. Det svæ
reste er at tilføje »rummet« noget og 
skabe sammenhæng og ikke »larme«. 
Jeg valgte et motiv, vi normale kigger 
op på himlen for ae se - og ved place
ringen på jorden kan man måske føle, 
at man går i luften, smiler Margie Ro
senmeier. 

- I mange af de collager, jeg lavede, 
indgik elementer fra vævning. Jeg sy
ede eller rullede papirer og vævede dem 
sammen med kobbercråd. Et af dem 
hænger på Rønne Rådhus. Men det 
var meget besværligt at indramme og 
sende til udstillinger. Jeg havde flere 
udgifter til rammer end jeg tjente på 
salg, så ganske langsomt blev colla
gerne mindre og teknikken fladere. 

- Jeg flettede bunden i papir og fø
j ede geometriske forme til. Der brug
te jeg alt fra avispapir, gamle landkort, 
billetter osv. Det blev til de collager, 
jeg kaldte »fisk«, fordi overfladen lig
nede skel gennem lidt sindrig geome
tri og fibonacci-tal. 

- Et af de første blev via Holkahesten 
i 2003 på Gudhjem Museum solgt til 
Boston Museum af Fine Arts. Sjovt 
nok ikke langt fra, hvor jeg som ud
vekslingsstudent i 1972 deltog i min 
første udstilling på Fort Edward Art 
Center som »studene of art competi
tion<<. 
Midt i 1990' erne var Margit Rosen
meier begynde at undervise udlæn
dinge i dansk et par dage om ugen. 

Oprindelig troede hun kun, at det 
skulle vare et års tid, men nu har det 
varet i 18 år og været rigtigt givende 
på flere felter. 

- I mange år var jeg i kontakt med 
mennesker, der var flygtet fra krigen i 
Irak. Jeg blev meget interesseret i deres 
baggrund og kultur og blev hurtigt 
optaget af arkitektur og ornamentik 
fra området - senere også litteratur, 
poesi, politik og sprog og skrift. Det 
har føre cil mange spændende rejser på 
opdagelse i islamisk kunst og kultur. 
Syrien, Tunesien, lstanbul og senest 
Andalusien med Alhambra. 

- I 2004 var jeg første gang i Syrien 
og besøgte store dele aflandet. Under 
et ophold i Damaskus besøgte jeg 
Azempaladset, der oprindelig havde 
været bolig for en otcomansk guvernør. 
Her så jeg bl.a. en marmormosaik på 
en flise i gulvet, som var rigtig fin. Den 
blev senere til det forslag, der var for
læg for den mosaik i granit, jeg lavede 
til Bornholms Kunstmuseum i 2007. 

- Den blev til med god hjælp fra TR 
granit i Rønne, der med deres score 
faglige dygtighed bistod med at hive 
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nogle større nuancer frem i stenene 
ved stokhugning, brænding, slibning, 
polering og børstning. D er er brugt 
granit fra Moseløkken, Rønne og Hel
lers fra Paradisbakkerne. 

- Midreraksen i motiver fø lger mu
seers bygninger, og vinklerne på den 
ydre lyse figur er den samme som på 
det ottekantede tårn. Kvadraterne står 
tydeligst frem - kvadratet henviser i 
geometrisk-symbolsk betydning til det 
maskuline eller det jordiske. Paradok
salt nok er symbolikken i billedkunsten 
nærmest det modsatte, nemlig det, der 
er frigjort fra naturen eller det usyn
lige - det uafbilledlige. F. eks. i supre
matismen i 1920'erne. 

- Der er nogle sværvægtere af med

spillere i overvejelserne omkring sådan 
en opgave - den fænomenale udsigt og 
omgivelserne med museets markante 
arkitektur og store lyse flader og ma
terialerenhed og det ottekantede tårn, 
der så igen danner rammen om skif
tende udstillinger. Så er der formen på 
pladsen, størrelsesforhold og placering 
osv, osv., fortæller hun om arbejdet. 

Damaskus og Berlin 
I 2010 fik hun legat til er længere op

hold på D et Danske Institut i Damas
kus, hvor hun boede og arbejdede i 
oktober. Da kufferten skulle pakkes, 
blev det problematisk m ed plads til 
materialer, som hun gerne ville be

nytte under opholder. 
- Jeg bestemte mig i stedet for at lave 

nogle forsøg med billeder på stedet -
lavet af fotos, som klippes i stykker og 
samles på ny i en an collage. I princip

pet kunne de være flettet, men jeg limer 
dem, for at de ikke skal blive for rykke. 

Jeg synes rytmen og de lidt pixelagtige 
gentagelser giver en ekstra dimension 
og bevægelse i collagerne. 

- M ens jeg opholdt mig på institut
tet, gik jeg hver dag fire-fem timer i 
den store by med omkring 2,5 mil!. 
indbyggere. I tiden op til havde jeg 

modtaget undervisning i arabisk sprog 
i to år, så jeg kunne orientere mig på 

skilre og tale i begrænset omfang. M it 
ærinde var ornamentikken og mosaik
kerne, men også de geometrisk ud-
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Liebherr, Berlin, 50 x 5 0, 2012 . 

skårne marmor »gitre«, der erstatter 
vinduer i bygninger. 

- Når det stærke lys trænger gennem 
og kaster skygger på væggene i rummet, 
ændrer det sig hele dagen. En smuk 

overgang mellem ude/inde, lys/skygge. 
Geometrien i ornamentikken er som 
er ordløst kraftfuldt sprog bygget over 
cirklen med filigranagrig kompleksitet. 
Fragtmenter fra disse udskæringer teg

nede jeg i starten ovenpå fotografimo
saikkerne. 

- Ud over moskeer og gamle arabiske 
huse med den vildeste overdådighed 
af udsmykning, var der gamle hospi
taler fra 1100-tallet, karavaneseraier, 
souk-markeder og gamle ortodokse 
kirker. O g der var også moderne byg
geri og eksempler på mere moderne 

udsmykning med sandblæst glas, som 
jeg så i et nybyggeri i en shiamuslimsk 
moske. 

- En h erlig kontrastfyldt mangfol
dighed. Men det er ret smertefuldt at 

tale om alt dette nu. For selv om det 
kun er så kort tid siden, så er det jo 
desværre en kendsgerning, at meget er 
gået tabt under de nuværende urolig
heder i Syrien. Og så er der jo alle de 

dræbte og de menneskelige tab ... 
- Sidst har jeg besøgt Andalusien 

med Alhambra og Cordoba og været 
en flittig gæst på Davids Samling i 
København og Pergamonmuseets isla

miske samling i Berlin. O g i Berlin 
blev det moderne bygninger, stilladser, 

kraner og paraboler, jeg fotograferede 
og senere brugte som en slags geome
trisk kontrast til fotocollagerne. 

- Det er på mange måder en lang
sommelig proces, så hvis jeg syntes ar 
kasurireknikken var tidskrævende, er 
jeg havnet det samme sted igen. Op

bygningen af collagerne minder om 
vævning - vandrette baner danner 
langsomt en helhed , der også lodret 
danner en dynamisk helhed. Det er så 
der, jeg er lige nu. 



Motorskib »Chimera« 
(ex. dampskib) en 100-års j ubilar 

Det gode skib MS »Chimera« var et kendt passagerskib, da det i mange år sejlede mellem 
Bornholm og Christiansø. I dag er det lyst.fiskerfartøj .fra Svendborg, men hvad er egentligt 
skibets historie? Hvad var skibet før det kom til Christiansø/arten? 
Det har skibsføreren, der var medeje1; sat sigfor at undersøge, nu i hundredeåret for »Chimeras« 
bygning. Det er der blevet denne spændende historie ud af 

Af Poul M Sanne 

Bygmesteren 

I der nordøstlige Skorland, på sydsiden 
af Moray-fjorden, ligger en lille by på 
størrelse med Gudhjem, der i dag har 
cirka 1000 indbyggere. Her begyndte 
omkring år 1900 George Forbes og 
senere hans sønner James og George 
båd- og skibsbygning, der varede til 
1992. Sreder hedder Sandhaven, og 
her blev kølen i 1912 lagt til det skib, 
der fik navnet »Chimaera« med hjem
sted i Sourhampron. 
Her begyndte en interessant historie 
om er skib, der fik flere forskellige gø
remål gennem de 100 år, der indtil nu 
har eksisteret. 

Bygherren 

Skibets bygherre var Sir Henry George 
Louis Crichton (1844-1922), der blev 
adlet i 1911. Han opnåede rang af 
oberst og var adjudant hos kong Ed
ward VII af England, men havde også 
andre hverv så som fredsdommer for 
Hampshire og kommandør for 
Hampshirebrigaden. En af Sir H enry's 
gode venner var Lord Baden-Powell 
(1857-1941), der i 1908 dannede det 
første spejderkorps i verden. Sir Hen
ry var tillige Commodore of the Royal 
Sourhern Yacht C lub. 

Som sejlsportsmand ønskede Sir 
Henry sig en lystyacht. 

En trawlertype som »Chimera«: »Boy Leslie«, norskejet, ketchrigget Brixham trawler bygget 
i 1911 i England. 

Skibstypen 

Hvad slags skib var »Chimera«? Det 
blev bygget som »a sailing yacht« (en 
sejlførende yacht) . Det fik imidlertid 
også fra nybygning en dampmaskine 
installeret af mærket »Mc K.ie & Bax
ter«, Glasgow og med kedel fra Messrs. 
Anderson, Glasgow, Skotland. Maski
nen var en Compoundtype, der blev 
brugt ved havnemanøvre og lys. Den
ne kunne give skibet en fart af 4,5 
knob. 

Skibet var rigget som en ketch med 
to master og med kamre til ni sømænd 
og aspiranter (kadetter). Skibet blev 
indregistreret i Southampton som 
nummer 5 i 1913. 

»Chimera's« skrog var en tro kopi af 
en Brixham-trawler. Brixham i Syd 
Devon , UK var en meget vigtig havn 
i den engelske fiskeriindustri. 

Allerede fra 1818 fiskede Brixham
skibe fra Doggerbanken til det Irske 
Hav. Ved slutningen af det nittende 
århundrede havde Brixham-trawlerne 
udviklet sig til at være de største og 
mest kraftige af engelske fiskeskibe 
under sejl. 

Trawlerne var kendt for deres gode 
søegenskaber, så da H. G. L. Crichton 
skulle have sig en lystyacht, bestilte 
han sig en med en skrogrype som 
Brixham-trawlerne. 

Skibets navn 
I en engelsk ordbog beskrives Chi-

Jul på Bornholm 9 



mera (Kimære, græsk) som et mytolo
gisk uhyre, en illusion eller et hjerne
spind. I den græske mytologi hedder 
det, at »Be!Jerophon af Kong Amiso
darus af Lycia blev beordret til at 
dræbe Chimaeraen - er ildsprudlende 
uhyre med en løves hoved, krop som 
en ged og hale som en slange«. Bel
lerophon, hvis far var havguden Po
seidon, red på den bevingede hest 
Pegasus hen over C himaera 'en, svæk
kede den med pile og dræbte den ved 
at hælde flydende bly ned i dens hals. 
Senere vakte Bellerophon gudernes 
vrede ved sit forsøg med Pegasus at 
forene sig med dem på bjerget Olym
pos. Men guderne lod solen smelte 
Pegasus' vinger, der var af voks. Hesten 
faldt da til jorden og efterlod Beller
ophon som krøbling, blind og foragtet 
af guderne. I bogen »The Chimaera of 
Arezzo« af Mario Iozzo fortælles, at 
Bellerophon dræbte Chimaeraen med 
sit spyd. 

Cardiff lodskutter 1917-1 945 
»Chimaera« (ændret i 1947 til »Chi
mera«) blev som nævnt bygget i Sand
haven, Skotland af J. G. Forbes til 
H. G. L. Crichton i 1912. Bygget af 
pitchpine på egespanter fik hun en 
længde på 26,39 m, bredde på 5,87 m 
og en dybgang på 2,23 m. Bruttoton
nagen blev 89,80 og nettotonnagen 
45,62 tons. 

I 1917 blev skibet solgt ri! The Steam 
Pilot Boat Company Lrd. Cardiff som 

10 Jul på Bornholm 

I græske sagn et uhyrligt 
ildsprud/ende fantasivæsen, 

fortil en love bagtil en slange, 
i midten en buk. 

Ca. 330/Kr. 
Fra Museo Archeologico 

Nazianale, Neapel. 

Kimæren fra Arezzo er en berømt etruskisk 
broncefigur .fra ca. 450 J IV: fimdet i 1553. 
Nu på Museo Acheologico, Firenze. 

lod installere en kraftigere dampma
skine. Skiber blev en del ombygger, 
således blev der indrettet kamre ri! 
lodser i rummer under dæk. Salgspri
sen var 4.000 f 

Når føreren af et skib nærmer sig 

( 

land, far han brug for en lokal lods til 
ar hjælpe sig i havn. Stationen for Bri
stolkanallodserne var mellem Scilly
øerne og det sydlige Irland. Lodssta
tionen ligger åben for nordatlantiske 
storme og i Bristolkanalen opstår en 
rasende sø, når vind og strøm går hver 
sin vej. Lodsernes fortjeneste afhang 
af, om de kunne møde et skib for ind
gående. Så blev en lods sat over til 
skibet i en båd som opbevaredes på 
dækker. Når alle lodser var sar af, sej
lede man i havn efter proviant, kul og 
vand og er hold nye lodser. Opholdet 
ril søs tog gerne 10-14 dage og lods
bådens store værdi lå i dens evne til ar 
forblive ril søs i al slags vejr uden at 
afkræfte dem, der var ombord. Lods
bådene var ikke hurtige, men våde når 
de gik mod vinden. Dog var de normalt 
sikre og behagelige ar være ombord i. 
Lodserne blev godr beralr og i begyn
delsen af det tyvende århundrede 
tjente nogle det samme som en trans
atlantisk pilot midt i 1900-rallet. 

Under 2. Verdenskrig har skiber fra 
1. jul i 1941 været opført på en Royal 
Navy disposirionslisre som »examina
rion service vessel« i Wales-distriktet 
og ril træning af kadetter til Royal 
Navy. 

Under dansk flag 
Johannes Martin Kjøller (1913-1983) 
havde ernæret sig som fisker fra sin 
fødeø Christiansø. I juli 1945 købre 

»Chimera« som lodskutter med lodsflag i toppen. 



Johannes Martin Kjøller 
(1913-1983). 

Første danske ejer. 
Han havde en 

kunstnerisk åre. 
Her ser vi ham lave 

flaskeskibe af resttne .fi'a 
ombygn.ingen i Rønne. 

han »Monsunen« af Svendborg. Den 
var bygget i 1912 i Køge under navnet 
»Ena«. Kjøller ændrede navnet til »Syd
vestmonsunen« med hjemsted i Gud
hjem. Den solgte han i maj 1947 til 
Karl Johannes Kr. Jensen, Rønne, hvor 
den også fik hjemsted. I april 1947 
erfarede Johannes Kjøller, at »Chi
mera« lå til salg i Cardiff, England. 
Han rejste derover med sin onkel Jo
hannes Koch, Gudhjem, der var pen
sioneret kaptajn fra rederiet Torm. En 
slægtning - Andreas Koch - boende i 
Esbjerg rejste også med. Kjøller købte 
skibet for 50.000 kr. Turen hjemover 
gik gennem Kielerkanalen med an
komst til Rønne den 14. maj 1947 . 
Det viste sig, at man havde for lidt kul 
med, så der måtte fyres under kedlen 
m ed træ fra de gamle lodskamre. Efter 
ankomsten til Rønne kom skibet på 
bedding, og skibsbygmester Chr. Chri
stiansen påbegyndte en renovering fra 

m ast til køl. 
Skibet blev nu ændret til motorga

lease med en Hundested motor på 120 
HK. Skibet fik hjemsted i Gudhjem 
m ed kendingsbogstaverne O.X.S.S., 

m en ændrede hjemsted til Odense i 

hjemsted i Gudhjem og blev samme 
år ombygget til passagerskib i Nexø til 
ruten mellem Gudhjem og Christi
ansø. Kjøllers første kone Kirsten sej
lede med ham. Hun blev kaldt »33«, 
fordi hun fyldte 33 år første gang hun 
kom til Christiansø. Her blev folk sjæl
dent kaldt ved deres navne. 

I 1959 købte Osvald Jensen, Gud
hjem (1892-1992) og hans sønner 
Holger (1920-2007) og Evald (1924) 
skibet. 

Nye ejere 

Osvald Jensen havde ernæret sig som 
maler og barber med egen salon. Han 
interesserede sig levende for »Chimera«s 
ve og vel og hjalp om foråret med at 
klargøre skibet til sæsonen. Som 90-

årig stod han stadig mønstret som 
»dreng« i skibet, og da skibsinspektø
rerne det ene år ville se »drengen«, 

sprang han fra lønningen ind på kajen 
og anbragte landgangen, så de unge 
inspektører kunne gå sikkert ombord. 
H an var født i 1892 og huskede storm
floden i 1904, hvor en skonnert blev 

kastet op på kajen nedenfor hans barn
domshjem. 
Han huskede fra 20-erne, hvor en 
dreng løb gennem Gudhjems gader og 
råbte, at folk skulle komme ud til Sa
lenebugten og se »tyskerne bader med 
tøjet på« (normalt badede man nøgne). 
Vennen Oluf Høst blev inviteret in
denfor for at han kunne bedømme 
hans malerier. Høst tog sig god tid og 
sagde så: »Ded e godt håndværk, men 

kunst ed inte«. O svald Jensen døde 
den 18. september 1992, efter at have 
fejret sin 100 års fødselsdag den 22. 
april 1992. 

Hans tre sønner fik alle gode uddan
nelser. Gert blev læge, Holger hovme
ster og Evald navigatør. Evald førte 
»Chimera« i 19 år fra 1959-78, hvor 

jeg tog over og førte den de næste 24 
år indtil min pensionering som 70-årig 
i 2002. Holger og Evald sejlede bl.a. i 

m arts 1953. I maj 1955 fik skibet igen 11Chimml« som fragtskib efter ombygn.ing i 1947-48. Foto: Erik Pedersen. 
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Osvald K Jensen (1892-1992) købte i 1959 »Chimera« sammen med sine to sonner: 
Holger og Evald for 132. 000 kr. Året efter købte de mis »Neptun«. 
I en periode ejede de også »Ellen«, et Lilie jernfortøj, der var kommet til Svaneke med tyske 
flygtninge i de sidste dage af 2. Ve1denskrig. 

rederiet Dansk-Fransk om vinteren , 

og jeg og min broder Christian afløste 
i vort eget skib »Peter Sonne«. 

Nye ejere igen 
I 60-erne øgedes tilstrømningen af 
turister til Bornholm, og skolerejser i 
for- og eftersæsonen begyndte. I 1965 
fik »Chimera« en ny motor, en Mer-

Ved »Ertholnm 25 års jubilæum i 1992. 
Rederne er fi'tl venstre Poul Sonne, Holger 

Jensen, Helmuth Priissing og Evald Jensen. 
Niels Peter Sonne mangle1: 

Foto v. Henning Sigvardsen. 

12 Jul på Bornholm 

cedes-Benz p å 320 HK, og k unne 
derved nå at gøre to ture dagligt. I 
Svaneke følte familien Peter Sanne sig 
klemt, hvis der kom moderne skibe 
ind p å G udhjem-ruten. Familien 
Sonne, der havde drevet postsejlads 

siden 1842 havde to coastere i far t på 
verdenshavene. »Hedvig Sanne« blev 

bygget i 1959 og »Peter Sonne« i 1961. 
Familien solgte nu »Hedvig Sanne« og 
bestilte sammen med maskinmester 
Povl Elleby H ansen, Svaneke et mo
derne passagerskib i Husum, Tyskland 
til sejlads på Christiansø. Sejladsen 
skulle kombineres medendagsture fra 
Simrishamn til Bornholm . Dette skib: 

»E rtholm« kom i fart 1. maj 1967 un
der rederinavnet »Østlandet«. 

At have to konkurrerende rederier 
på Christiansø-ruten var ikke optimalt. 
I efteråret 1967 blev de to rederier 
slået sammen. Det fælles rederi kom 

»Neptun« og 
» Chimera« forlader 
Christiansø sammen en 
gang i 60 'erne. 
Postkort. 
Henning Sigvardsen. 



ril ar bestå af »Ertholm«, »Chi
mera« og »N eptun«. »Neptun« 
var en 3-masrer motor-skonnert, 
der var bygger i Marstal i 1906-07 
med navner »Lauritz.« af Marstal. 
»Neptun« købte Osvald Jensen og 
hans sønner i 1960 fra Rønne. I maj 
1961 blev skiber omrigger ri! motor

galease med hjemsted i Gudhjem same 
forandret ri! passagerskib t il ruren 
Bornholm - Christiansø. 

»Neptun« blev solgt i 1968 til en 
dykkerklub i København, der mistede 

skiber i 1971. 

Der renses fisk. 

Til andre formål 

»Chimera« blev der englænderne kal
der et »happy ship« (heldigt/lykkeligt 
skib). Hw1 sejlede uden skader år efter 
år og nåede i årene efter 1967 ar over

føre ca. 10.000 passagerer på ro må
neders sejlads til Christiansø hvert år. 

U den for sæsonen blev »Chimera« 
også brugt til andre formål. Først og 
fremmest til afløsning i Svaneke, når 

»Peter« skulle på værft. D esuden som 
tenderskib (ilandsætning af passagerer 

fra store krydsrogrskibe) bl.a. i 1981 
fra russiske »Mikhail Lermentov« på 
Rønne Red og portugisiske »Funchal« 
på Gudhjem Red i 1986. 

11Chimera« 
Lands,etter 700 
passagererfra 
»MikhaiL 
Lermentov« 
fra Ronne Red 
i 1981. 

I 1987 blev der noget usædvanligt 
spiller kabaret i lastrummet på »Chi
mera«. Forestil
lingen, der af 
pressen blev kaldt 
en bragende suc
ces, gik under 
navner »En bajers 
tid«. Succesen 
blev gen taget i 
1988 under nav
ner »Cavybaret«, 
som anmelderen 
kaldte »et fyrvær
keri af talent«. 

Forestillingerne 
fandt sted begge 
gange i Svaneke i 
juli m åned. Fra 

marts 1989 og 

11Chimera« i 
Svaneke med 

postflag. 

nogle år derefter blev »Chimera« fo r
og efterår brugt til lystfiskeri arrange
ret af en tysk operatør ved navn Uwe 
Onken. Vi allierede os med den tidli
gere fisker og havnefoged i Hammer
havnen: Poul Månsson, Allinge, som 

Annonce 
for Lystfiskeri. 

kendte alle de gode fangstpladser ved 
Nordbornholms kyst. Vi blev rigtig 
gode venner med Poul, og tyskerne 
elskede ar høre hans historier. 
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I 2004 - fra den 28. september cil 
den 3 . oktober - var der bornholmske 
specialiteter om bord i »Chimera« i 
Dragør og i Nyhavn, hvor lokale re
stauranter havde bornholmske retter 
på menuen. Ni udvalgte fødevarepro
ducenter, der brede repræsenterede de 
bornholmske specialiteter, var med 
ombord. Med på skibet var endvidere 

bornholmske kunsthåndværkere og 
repræsentanter for turisterhvervet. Ho
vedsponsor var forsikringsselskabet 
»Bornholms Brand« og udstillingen 
var godt besøgt. 

Skibet sælges 
I 2005, efter at nChimera« var ophørt 
med at sejle på Christiansø, forsøgte 
Christiansøfarten at etablere en kyst
rute mellem Nexø og Hasle, med anløb 
af Svaneke, Gudhjem og Allinge også. 
Dee blev ingen succes. Året efter (2006) 
blev »Chimera« solgt til rederiet »Nord
line« i Svendborg, der d river fiske- og 
turistsejlads i de indre sydfynske far-

14 Jul på Bornholm 

Fisker og havnefo
ged Poul Månsson, 

Allinge. Poul 
vidste, hvor 

torsken befandt 
sig. Der ud over 

var han en 
enestående 

underholder. 
Foto fra 1989 v. 

PoulErik 
Knudsen. 

vande m ed to mindre skibe. Skibet 
blev solgt for 1 mil!. kr. som dermed 

Gennem årene foretoges store reparationer 
hos Stenby, Ronne Sydhavn, senere på 
væ1ftet i Tejn. 

Skibstomrer Willy Holm, 
Tejn præsenterer 
det af ham fornyede 
skibsornament i 1995. 

beviser rigtigheden af den gamle regel, 
der siger, at: »et skibs værdi afhænger 
ikke så meget af dets alder som af dets 
vedligeholdelse«. 

»Chimera« havde i årene 1978-2002, 
hvor jeg tog mig af hendes vedligehol
delse gennemgået store reparationer. 
Dee meste af skibshunden og mange 
spanter blev fornyet. I efteråret 1985 
fik skibet ny køl og kølsvin. D er blev 
lagt nyt dæk og isac to nye letmetal
master i 1991. Skibet fik en ny Cater

pillar-motor på 320 HK i 1987 til en 
pris af 325.000 kr. Selv om skibet 
fylder hundrede år i 2012 kan det 
holde i mange år endnu, hvis det bliver 
vedligeholdt. Dette gode skib, som jeg 

ved to lejligheder i orkanvejr brugte 
fem timer om at sejle de 10 sømil fra 
»Øen« cil »Landet« (Bornholm) har en 

stor plads i mit hjerte. 

Episoder fra hverdagen 
Jeg havde i min tid i »Chimera« to 
gode bedstemænd, der gjorde det let 

for mig som fører. Jeg skulle bare se 
efter at alt gik godt og så manøvrere 
skibet sikkert i havn. Morten Vang og 
Ib Jensen (Evald Jensens søn) begge 
fra Gudhjem blev lært op i »Chimera« 
og sejler siden 2002 begge som skibs-



»Chimera« anløber Christiansos søndre indsejling. 

førere i »Ertholm« og postbåden »Pe
ter«. 

Det kunne godt blive lidt ensformigt 
med tre ture til Øen hver dag, men 
kedeligt blev det aldrig. I modsætning 
til et skib som »Ertholm«, hvor skip
peren altid er i styrehuset bortset fra 
måltiderne, er man mere i kontakt med 
sine passagerer i »Chimera«. 

Vi havde - i min familie - siden vi 
startede sejladsen med post i 1842 al
drig mistet nogen, men den 13. august 
1980 fik vi en, der selv sprang over
bord. Vi havde lige forladt Gudhjem 
med mange passagerer og var vel ca. 
50 meter fra land, da vi hører et plask 
om styrbord. Jeg stopper straks maski
nen og springer ned på dækket. Som 
svar på mit spørgsmål om, hvad me
ningen er, svarer han på tysk: »)eg vil 
hellere være våd end søsyg«. Det lød 

Christiansofortens nuværende ejere 
jens Hede Madsen (t. v.) og 

Peter Stange Jensen 
efter generationsskiftet i 2002. 

Foto v. Henning Sigvardsen. 

15 Jul på Bornholm 

lidt mystisk, da vejret var fint. Han 
ville ikke ombord igen, men svøm
mede ind mod land. Jeg meldte det 
skete til kontoret over radioen, og vi 
holdt os i nærheden af ham, til vi så 

Foto 2006 v. Henning Sigvardsen. 

ham kravle op på klipperne. På min 
forespørgsel om nogen kendte ham 
meldte ingen sig. Han blev for øvrigt 
skældt huden fuld af vrede landsmænd, 
der var meget fortørnede. Som en af 
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Skipperen (Poul M. Sonne) i godt humor med sin datter Kirsten i 1989. 

dem sagde: »Nu tror danskerne, ar vi 
alle er lige så skøre som dig«. Ved an
komsten til Christiansø kommer en 
rysk dame til mig og siger: »Mein 
Mann isr iiberbord gesprungen mit 
den Fahrkarren!«. Hvordan kommer 
vi nu i land? (Der var også en datter 
med). D er er ikke noget problem, 
sagde jeg, bare mød op ved afgang. Da 
vi kommer ri! Gudhjem, kan min gode 
ven Svend Thunberg fortælle mig, ar 
tyskeren blev modtaget med kys og 
kram af kokkepigen på er af hotellerne, 
og så fik de sig en hyrdetime, medens 
konen og datteren var sikkert anbragt 
på Christiansø i fem rimer. 

En sommerdag bemærker jeg en 
kvinde med kuffert gå i land på Fre
deriksø (her lagde vi altid ri!), og da vi 
er kommer udenfor havnen, ser jeg 
hende igen ude på dækket. Jeg kalder 
på Morren og beder ham tale med 
hende, om hun ikke skulle have været 
i land på øen. Jo, sagde hun, men hun 
skulle til Christiansø og en fisker, hun 
talte med, sagde, at der var Frederiksø, 

Fra Tejn Værft 
i januar 1995. 

Morten ~mg (t.v.) 
og Ib Jensen. 

16 Jul på Bornholm 

hun var gået i land på. Hun gik derfor 
ombord igen. Der var jo bare at gå over 
broen, men det vidste damen ikke, da 
der var første gang hun besøgte øen 
med er ophold på horeiler. Nu røg hun 
så med ind til Gudhjem og kom igen 
til Frederiksø ro timer senere (uden ar 
løse ny b illet). 

Ar sætte ral på de mange søsyge pas
sagerer vi gennem årene har set er håb
løst. Ligeledes deres forskellige adfærd, 
når de er syge. Det begynder med ar 
folk holder op med ar ryge og snakke. 
Siden forsvinder kuløren i ansigtet. Så 
skal de kaste op og 90 % af dem når 
ikke at få far i en brækpose, men løber 
i steder til lønningen og oftest i vind
siden. Resultater er, at de selv får det 
meste af opkastet tilbage på sig selv, og 
resten fordeles på de nærmest sid
dende. Nogle kommer sig hurtigt igen, 
efter at de har fået fast grund under 
fødderne, mens andre lider i timevis, 
og så skal de jo ombord igen og nyde 
hjemturen. 

Særlig såret var en tysk turist, der 

ved ankomst ri! Christiansø måtte bæ
res i land og lægges på en bænk. Me
dens mandskaber lossede, tilså man 
jævnligt »patienten«, som kun viste det 
hvide i øjnene. En sagte lyd fra ham 
blev tydet som om han i en bøn bad 
om en helikopter. Det gentoges uaf
brudt: »Hubschrauber, Hubschraubenc. 

Nu ville det sig, at prinsgemalen -
prins Henrik- samme dag befandt sig 
på Bornholm på bukkejagt. Man 
sendte altid en helikopter til Christi
ansø for ar hente Rurhs kryddersild, 
der var en af hans mange yndlings
spiser. Da piloterne kommer ned på 
havnen, spørger skipperen, om pilo
terne har plads til den forkomne tysker. 
Der havde de, og han blev hjulpet op 
på Møllebakken, hvor helikopteren 
stod og blev fløjet til Bornholm. Det 
siges, ar han nu går i kirke hver søndag. 

PoulM. Sonne i Svaneke Fyr, oktober 2011. 
Foto: Betty Mogensen. 

TAKTIL 
Søren Lindgaard, for korrektur og billeder. 
Thomas Mogensen, Allerød for forskning. 
Bornholms Museum og 
Bornholms Tidende for fotos. 

KILDER 
Basil Greenhill og Ann Grifford, forfattere ri! 
»The Merchanr Sailing Ship•. 
Mario lozzo, forfatter ri! »The Chimaera of 
Arezzo«. 



Barndomserindringer 
fra Rønne i slutningen af 1800 'tallet 

ved et tilfælde nævnte en god bekendt for år tilbage, at hendes formoi- havde nedskrevet nogle 
barndomserindringer fra Rønne fra 1880 og 1890 'erne. De blev nedskrevet i 19 72 af en 
aldrende kvinde, der genkaldte sig nogle glimt af tilværelsen, som de havde lejret sig i hendes 
hukommelse gennem et langt liv. Farmoderen, hvis navn var Ingeborg Maria Pedersen, født 
Schou, har en række efterkommere, der har givet mig tilladelse til at læse ogforetage et uddrag 
af disse erindringer, der fylder 25 maskinskrevne sider. 

Af Mogens Lau 

Ingeborg Maria Pedersen ( 1882-1978) 
føde Schou, voksede op i Rønne på 
hjørnet af Silkegade og Grønnegade, 
nuværende Silkegade nr. 10, hvor hen
des forældre havde en skomagerfor
retning. Gadeforløbet og de omkring
liggende huse har score set ikke ændret 
sig siden hendes barndom, og det er 
derfor ikke vanskelige at forest ille sig, 
hvorledes rammerne for hendes tilvæ
relse har set ud. Hendes mor hed Anna 
Maria Dorthea Hoff - kaldet Marie 
(1855-1933) og hendes far Hans Chri
stian Schou (1855-1930). 

Marie var datter af overlærer Richard 
Theodor Hoff og Martine Christine 
Theilmann, som var indvandret fra 
Jylland. Hans Christian Schou var søn 
af skomagermester Hans Larsen Schou 
og Ingeborg Cathrine Madsen, som 
begge havde lange rødder på Born
holm. Ingeborg Cathrine flyttede efter 
mandens død i 1881 til København, 
hvor hun boede hos sine ro døtre på 
Christianshavn. 

»Uden at gå nogen af de andre mu
sikere for nær tør man vist sige, at 
skomager H .C. Schou er den, der står 
skarpest i erindringen. Hans livlige, 
franskprægede fremtoning, hans iltre 
og energiske bevægelser, når han be
handlede sin tromme, og hans mun terc 
spillende mørke øjne forenede sig til 
billeder af en charmerende personlig
hed. Både som medlem af milicæror
kesrret og i der civile liv var H.C. 

Erindringernes 
forfatter, 

Ingeborg Maria 
Pedersen, 

jodtSchou 
(1882-1978). 

Foto omkring 1940 
taget af hendes søn, 

Olaf Schou-Pedersen. 

Schou en meget populær mand«, skrev 
Emil Ruge i 1952.1 

Ingeborg Maria Pedersen skriver i 
sine erindringer: »I vores gård lå tit 
score gibsblokke -Torsoer. Far var nem
lig ikke en helt almindelig skomager, 
han var bandagist, han lavede bandager 
og kunstige fodtøj til sygehuset, der 
var mange, der havde dårlige rygge. 
Disse blokke blev så kørt på trillebør 
sammen med skraldekassen til »Mor
jan«, og hældt ud i vander, der var en 
slags losseplads. 

Jeg ville så gerne have træsko, men 

nej, en skomagermesters børn kunne 
ikke gå med træsko.2 Desuden var mor 
embedsmandsdatter, hendes far var 
overlærer på »Den lærde skole« (latin
skolen), min bror fik halv friplads for 
bedstefars skyld, der kunne ikke kom
me piger.« 

Ejendommen 
»Vores hus var en hjørnegrund, og var 
stykket ud af en meget stor ejendom, 
der havde tilhøre en kaperkaprajn,3 og 
der havde byens første teater været, der 
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står i »Rønne teaters historie«, og da 
den blev stykket ud ca. 1845 købte 
min bedstefar denne ende. Vi havde 2 
stuer ud til gaden, der var meget højt 

til loftet, fløjdøre og dansegulv d.v.s. 
der var hulrum under gulvet, der hav
de været balsal og kong C hr. d . 8. 
havde danset d er, da han var prins. 

Ud til gården var der lavere til loftet, 

men der lod min far et stykke bygge 
til og loftet løfte, så den stue blev lige 
så stor som de andre, men køkkenet 
forblev, som det altid havde været med 
stengulv. Ved siden af køkkenet var der 
en mindre stue, som vi kalde »d en 
lille stue«, fra den var der en tapetdør 
til den bedste stue og en tap etdør var 
der ud til butikken. 

I butikken var der 1 fag vindue for
uden et udstillingsvindue, en skrivepult 
og en disk, et stort glasskab med sky
dedøre samt et par stole. På d øren - en 

dobbeltdør - var der na turligvis en 
klokke, der skingrede, når døren blev 
lukket op. 

Udenfor var der en bred stentrappe 
på to trin, og på sommeraftnerne sad 
vi tit ude på trappen og så på folk, der 
gik forbi , de skulle til damperen, der 
gik kl. 10. Og så kom hotellets karl 
forbi med sin lille hest for den lille 
fladvogn med hotelgæsternes kuffer
ter ... Vi legede meget på gad en uden
for huset, vi sjippede på de lange ren
destensbrædder. .. 

Der var ingen brandmure m ellem 
ejendommene, det havde nok været 
en lang længe, og engang h avde der 
været ildebrand og endnu kunne der 
på vores loft ses en tilrøget bjælke. Der 

blev 3 ejendomme ud af den længe, 
der endte i en meget stor have med en 
høj mur ud til gaden.4 I d e to huse 
boede to af farfars slægt, men vi kom 
ikke sammen med dem, dengang var 

der standsforskel, og vi børn vidste det 
ikke. Snobberi var der jo også meget 

af i en provinsby. 
Vi havde hverken gas, elektricitet 

eller vand .5 Jo, vand havde vi fra en 
pumpe i en meget dyb brønd, der stod 
midt i vores gård ... Vi havd e altid en 
spand vand stående på en skammel 
lige inden for køkkendøren og en øse 

med et langt skaft hængende på væggen 
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til fri afbenyttelse, og der blev mangen 
en tørst slukket. Der lå også et anker 
øl på en hylde under køkkenbordet, 
og ovenover hængte tallerkenrækken, 

og der tog man sin kop og tappede øl 
i, når man var »øltørst«. 

Vi havde en meget gammel dør ind 
til køkkener, der var et lille vindue med 
to små ruder midtpå, og så var der 
klinkelås ... da vi havde høns i gården, 
fik vi en ny dør udenfor den gamle, 
det var en 2-delt, så der kunne vi luk

ke halvdøren, og det var så hyggeligt. 
Far holdt fine høns, Guldwyandotter, 
og de blev sendt til dyrskue og fik præ
mie. 

Og så blev der bygget nyt vaskehus 
og »das« med tremmedør6 og hvor 
tønden kunne tages ud på siden. « 

Bytrommen 
Selvom familien holdt avis sammen 
med naboen var det trommeslageren, 
der bragte de jordnære informationer. 
»Trommeslageren kendte vi da godt, 
han var far til een af fars svende. Nu 
slog han nogle hvirvler, og så kom det: 
»I morgen kl. 10 er der hestekød hos 
Agertofts enke.« Så skulle vi have bøf 
Folk stod i kø udenfor porten, så kom 
den gamle slagter og lukkede op. 

Inde i vognporten hængte den slag
tede hest. Det var nok d en, der kørte 

løbsk forleden dag og faldt og bræk
kede benet. D er stod en gammel bed
stemor med en stor spånkurv. Hun 
skulle have bøf til hele familien, og 
slagteren skar ud og pudsede hvert 
stykke så fint af. Vi skulle have til os 
selv, og et stykke, der skulle sendes til 
København til bedstemor med »C lara 
Marie«7, der tog jo s in rid. Det var 
billig mad, det kostede 20 øre pundet. 

En anden dag trommede han om 
si ld på Nørrekås eller i Sydhavnen ... 

og så blev sildetønderne gjort rene og 
skuret, og de blev sat med vand, for at 
de ikke skulle falde i staver. Vi skulle 
have 80 ol - 1 ol er 80 stk. hvor man
ge er så 80 ol? - senere gik de ned ril 
40 og 20 ol efrersom hvor stort folke
holdet var. 

Mor havde bestilt vaskekonen til at 

hjælpe, og både mor og pigen klædte 
sig i gamle bomuldskjoler og sækkelær
redsforklæder. Så var de parat til ar tage 

imod silden, som blev kørt ind i gården 
på trillebøre. Først skulle den vaskes 

og gælles og så nedlægges med salt. En 
stor sæk salt var derfor også bragt til 
veje. En lille otting blev lagr t il bed
stemor i København, og sendtes med 
»Clara Marie« ... 

Han havde også en anden tromme, 

der var større og havde en mere hul 
klang. Det var brandtrommen, og når 
den lød, vidste vi, at der var noget galt. 

Interiør fra hjemmet i Silkegade. Siddende ved bo1det Ingeborg M. Schous modet; kaldet 
Maria og stående ved døren søsteren Anna. I baggrunden sidder (måske) husets herre, 
skomagermester Ham Christian Schott. Foto fra begyndelsen af 1900 'tallet. 



Trommeslager Hans Christian Schott ifort 
uniform fi"ll Bornholms Væbning. 
Foto 26 september 1911 taget af fotograf 
Augusta Schou, søster til Hans Christian 
Schou. 

En nat vækkede den os, og far, som 
hørte til »Ordenskorpset«, skulle i uni

form og af sted. Byfogeden var øverst
kommanderende, han var tillige borg
mester og politimester, men der var 
ikke mange politibetjente. 

Lidt efter ae trommen var gået, hør
te vi slu.fferne, det var en hest forspændt 
en lille slæde med en vandtønde på. 
Kusken løb ved siden af Hesten hav
de klokke på. Tønderne blev fylde med 
vand fra byens pumper, og så skram
lede de af sted på de toppede brosten. 

Dengang var det kun et lille gammelt 
hus, der brændte. 

Værre var det den middag i strå
lende sol, da trommen kaldte til Svi
neslagteriets brand. Alle skulle ud at 
se, far skulle ud med Ordenskorpset, 
og mor og mine søskende skulle også 
af sted. Jeg var alene i huset, der skul

le da også være en hjemme og passe 
butikken, hvis der kom nogen for at 

hente sine sko. Jeg var så bange, og 
flere gange gik jeg op på loftet og kig
gede ud af ec tagvindue, men heldigvis 
var det langt borte.« 

Væbningen 
»1 4 dage om sommeren blev Born
holms Væbning indkalde til øvelse, 

gerne i juni måned. Mange gårdejere 
var befalingsmænd (kaptajner) og 
skulle sti lle heste (remoten) til rådighed 
for trænet. Væbningen havde også eget 

musikkorps,8 og der trakterede far lil
letrommen. Så skulle uniformen være 
i orden og alle knapperne pudses. Dee 
var en festl ig tid for børn og barnepi
ger med barnevogne. 

Syd for byen lå, ja, den ligger der da 
endnu, exerserpladsen, der hed Gal
løkken, og den var meget scor. Længst 
væk lå skydebanerne og skydeskiverne. 
Til den ene side var der skrænten ned 
til havet. I disse 14 dage var der slået 
score telte op, ec meget langt til mar
ketenderi, et til officererne, et andet til 

musikken, og så sad der kagekoner. 
Gine var der også, hun havde ellers 
brødudsalg i et lille bitte hus inde i 

byen. Her sad hun i græsset med den 
store kurv ved siden af sig, - der var 
basser, wienerbrød, honningkager, 
både mænd og koner, også de rødscri
bede bismarksklumper, som fyldte hele 
munden, - jo, der var nok til at få tæn
derne til at løbe i vand. 

Soldaterne var indkvarteret i hele 
byen, og kl. 8 om morgenen stillede 
de op på Score Torv og marcherede så 
ud til Galløkken, men først over mid
dag skulle musikken derud. Alle, der 
kunne krybe og gå skulle med. 

Når dagens øvelser var forbi kl. 6 om 
eftermiddagen, blev der røre, nu skul
le de stille op, og med musik marche
rede de ind til Torvet igen - men så 
skulle fanen afleveres hos obersten, og 
det skete med musik. Fanen blev jo 
hentet om morgenen, men det kan jeg 
ikke huske. Vi hørte nok reveilen og 
retræten om aftenen, for vi boede ikke 

så lange fra kommandantboligen. 
Så faldt der igen ro over byen, men 

nu skulle der være musik på torvet af 
militærorkescret, onsdag og lørdag fra 
kl. 7-8 aften .. . « 

Småhandlende 
Ingeborg Maria Pedersen beskriver også 
en type primitive småhandlende, som 
der lå en af lige overfor familiens bopæl, 
men som det kunne være vanskeligt at 
få øje på.: »Dee var en scor »gård«, med 

score kuliagre, ud til gaden var bebo
elsen og butikken, der var 2 alminde
lige stuevinduer, hvis pynt var en stiv 
kost og en stuekost stiller skrår op for 
hinanden i det ene og i det andet, en 
sukkercop og en brystsukkerdåse, men 
vi vidste, der var »handel«. 

En enkelt bred stentrappe førte op 
til en dobbelt gadedør, og når man 
lukkede den op, skingrede en klokke 
gennem det hele, man kom ind i en 
firkantet forstue med stengulv, der var 
døre til alle sider, en forte ned i butik
ken og den modsatte ind til en meget 
lang stue. Klokken havde tilkalde fru 
E. eller Signe, der kom med nøglen til 
butikken. Skulle man købe et 8-øres 
frimærke, blev det hentet inde i en 
chatolskuffe i stuen, men var det for 2 

øre brystsukker - når far klippede os 
eller trak en tand ud, fik vi en 2-øre 
- måtte der lukkes op til butikken, en 

stump papir blev snoet cil et kræm
merhus, og for 2 øre lagt deri. 

Ved den ene side var der noget, der 

lignede et bur med crætremmer for, 
der stod en brødmaskine, og der lå 
brød af alle slags. På disken stod en 
væge med jernlodder. Så var der skuf
fer med mel og gryn, alt skulle vejes. 
Under en lem i gulvet var en trappe 
ned til kælderen , hvor der var petro
leum og klipfisk. Så var der et stort 
anker brændevin og et med øl. 

Sådan småhandlende, hvor manden 
sejlede, var der mange af, og nogle 

Hans Christian og Marie Schou 
fotograferet i gården til Silkegade 10. 
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Familien Schott i gården til Silkegade 10 i Rønne. 
Bemærk pumpen til den dybe brond, der er omtalt i erindringerne. Bagerst fra venstre er 
det Hans Christian Schou, ham søster Aug1tSta Schou og husets unge pige. Fon-ester det 
Marie Schou og hornene Ingeborg, Anna og Johannes Schou. 

solgte også uldgarn og bomuldstøj. Et 
sted havde de en stor rød papegøje, 
som råbte til konen, når dørklokken 
skramlede: »Moar, der e no' en i botæk
ken«, og det var med mandens stem
me . .. 

Der var en lille butik i en af byens 
gader, hvor der blev solgt gær. Der var 
en høj trappe med jerngelænder op til 
en gadedør, og når man lukkede den 
op, skingrede der en klokke. 

Butikken var meget lille, der stod en 
lille disk med en vægt på, og en stol, 
hvorpå der sad en ældre dame - jomfru 
B. - hun var altid forkølet, hun solgte 
gær, for 5 eller 10 øre, som folk for
langte det. Gæren kom fra København 
i en stor pose, og når damperen var 
kommet, kunne man se en mand køre 
med en lille 2-hjulet vogn med en stjert 
og et støtteben, og i den lå gæren ... 

To gange om ugen, onsdag og lørdag, 
var der torv på Store Torv, i den ene 
ende havde slagterne deres stader og i 
den anden ende kartofler, grøntsager 
og frugt. Midt på Torvet var der to 
store pumper,9 og deromkring på pum
pedækslerne sad koner fra landet med 
deres kurve med blåbær, som solgtes 
pottevis. Vi holdt meget af blåbær
suppe, men mest af blåbær med mælk 
og sukker på. 

Byens slagtere havde jo deres stader, 
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men der var mange bondeslagtere, og 
de havde også fjerkræ. En mand havde 
en høne i vognen, og manden h avde 
meget travle. En dame spurgte: »Hvad 
koster hønen?« »Jeg har ikke tid at 
tænke på det, for jæ ska' sælla tjød« og 
det svar morede hende meger. 

Det tog også tid for dem at regne 
prisen ud, de havde en trykt tabel de 
slog op i. Kalvekød kostede 25 øre pr. 
pund og skært oksekød 50 øre pr. 
pund. Jordbær var ikke kommet frem 
endnu, men ribs, stikkelsbær og kirse
bær kunne man købe. 

En gammel dame solgte ribs til sylt
ning fra en meget stor have (der hvor 
Missionshotellet nu ligger). 1 kr. for 
et lispund - 16 pund - når man selv 
ville p lukke dem, og vi børn ville da 
gerne hjælpe mor med at plukke ribs. 
Når vi var færdige gik vi ind i køkkenet 
og fik dem vejet.« 

Indendørs 
»Gas havde vi heller ikke, i køkkenet 
var der et komfur til kul og brænde, 
der var 2 kogehuller og en vandgryde 
bagved og en ovn til at stege og bage 
i, og så havde man gerne et perrole
umsapparat til at varme vand til kaffe 
eller te på. Om dagen stod der gerne 
en eller to fintpudsede kedler på kom-

furet. På væggen i køkkenet hængte 
der grydelåg, buddingforme, og alt det 
skulle pudses hver lørdag, ligesom alle 
dørlåsene skulle, de var af messing. 

Petroleumslamper brugte vi jo og 
lysestager. Lamperne blev hver formid
dag sat ud i vaskehuset i den brede 
vindueskarm, der kunne man stå og 
fylde petroleum på, rense væger og 
pudse lampeglas, så blev de sat ind på 
plads igen, og var parat til at blive 
tændt når det blev mørkt, og så blev 
rullegardinerne rullet ned, på nogle 
rullegardiner var der malet slotte som 
f eks. Kronborg og Fredensborg. 

Om vinteren kunne man sidde for
an kakkelovnen og se gløderne inden
for risten , og høre de stegte æbler syde 
oppe i kakkelovnen. Og skulle man 
have gæster, blev der lagt kongerø
gelse på den varme kakkelovn, så lug
tede der så dejligt. Mor lavede røgelse 
af tørrede rosenblade og lavendler. 
Rosenbladene købte hun af en gammel 
kone, som rev dem sammen i et stort 
gartneri ... 

I de lange vinteraftner læste far tit 
op for os. Mor sad med sit strikl<etøj, 
vi piger havde vores hjemmeflid - 6 
omgange om dagen på en strømpe. Far 
læste alle Ingemanns romaner og nog
le af Evalds. Han lånte dem på stats
skolens bibliotek. Der var ikke radio 
dengang og heller ikke grammofoner ... 

Mor bagte hver uge en gammeldags 
julekag~ til søndagse~ermiddagskaffen. 
Til daglig fik de kandis til kaffen, og 
det blev klippet i passende stykker med 
en sukkertang. Vi børn fik kun kaffe 
om søndagen. O m morgenen fik vi 
børn rugbrødstærninger med varm 
mælk og sukker på. 

Julekagen blev bagt i kakkelovnen. 
Den var muret ind i væggen mellem 
to stuer. I den ene stue var indfyringen, 
og over den en ovn med 2 kogehuller 
og 2 låger for, og der kunne både bages 
og steges i den. I den anden stue var 
kakkelovnen så, Den nåede lige til lof
tet, og der var rum til varme tallerkener 
i og en vandfordamper. Der blev også 
sommetider lagt kongerøgelse eller 
rosenblade. 

Men den kakkelovn skulle fodres 
med kul, og det gjorde, at den skulle 



renses hver 14' dag, og det gerne en 
fredag aften når vi var kommet i seng, 
vi lå nemlig i den ene stue. 

Murer Nielsen var altid så mild, han 
havde selv mange piger og kun en 
dreng, og Axel havde han tænkt kun
ne få mig, så han skulle altid snakke 
med »Borritta«, men man skal aldrig 
arrangere sådanne børnepartier. 

I min tidligste barndom kan jeg hu
ske pigen skulle skure gulvet, hvor 
kakkelovnen stod hver lørdag morgen. 
Til daglig blev de fejet og strøet rent 
sand på, men så blev der lagt nyt gulv 
og ferniseret. 

Skorstensfejere kendte man heller 
ikke, det var murernes arbejde, men 
så en skønne dag blev der ansat en sort 
mand med høj hat, og han skulle bo i 
en lille lej lighed hos en af vore gen
boer. Folk så meget skeptisk på ham, 
skulle sådan en kunne gøre det bedre 
end mureren ... 

Der var ikke vand i vaskehuset, det 
skulle bæres ind, og når tøjet skulle 
skylles, blev der stillet en stor, meget 
stor balje under pumpen og fyldt med 
vand, og det rene tøj så båret derud i, 

igen trukket op, og karret væltet, det 
var svært, men vaskekonen og pigen 
havde kræfter, og så var der oversvøm
melse i gården, og så blev karret fyldt 
igen. Far hængte snore op både på 
kryds og tværs. 

Vaskedagen begyndte kl. 4 om mor
genen, og vores tøj var hængt op kl. 
4-5 om eftermiddagen , og mor havde 
koge tøjet i 2 timer, fra kl. 6-8 om 
aftenen, dagen før, så var det tilpas 
varmt om morgenen, kunne tages op, 
og den næste kedel koges. Vaskema
skine kendtes ikke, og vridemaskine 
havde vi ikke, men det gik alligevel . .. 

Inde i E's gård var mange forskellige 
rum, bl.a. en rullestue, som man kun
ne låne. Det var en stor stenrulle, som 
skulle vippes op, når stokken skulle 
lægges under. Vi lånte den, når stor
vasken skulle rulles. Mor rullede om 
stokkene, og vores pige og en af fars 
læredrenge trak rullen . .. « 

Udendørs 
»Efter en voldsom tordenskylle, gik 
rendestenene oppe i byen over deres 

Ham Christian og 
Marie Schous børn 
- Anna, Ingeborg 
(fo1fatter til 
erindringerne) og 

L._: __ _li:!::::J~P~--~---_...!;...:_ _____ _J Johannes Schou. 

bredder og vandet fossede ned i vores 
gade, og ramte fru E's hus og løb ned 
i kælderen gennem en lyskasse, og alle 
varerne sejlede rundt dernede. 

Efter en sådan tordenskylle løftede 
vandet rendestensbrædderne op, og de 
sejlede ned i gaderne, og alle folk kom 
ud, for at finde deres brædder. Bør
nene syntes det var vældig sjovt, især 
dem, der løb barbenede, og det var der 
mange der gjorde dengang ... 

D er var en temmelig stærk trafik om 
vores hjørne, store vogne med kaolin, 
der skulle til havnen, og en gang om 
ugen kom store vogne med svinekrop
pe, der skulle med damperen, de kom 
fra slagteriet ... 10 

Vi havde petroleumslygcer på ga
derne, og en mand gik hver formiddag 
rundt med en lille stige og pudsede 
glassene, og fyldte petroleum på, og 
hver aften kom han igen og tændte 
dem. Men var det måneskin, skulle der 
spares, og så skulle lygterne ikke tæn
des, men det hændte jo, at det reg
nede, og der ingen måne var, så kald
te vi det »Magistratsmåneskin« .. . « 

Mod slutningen af beretningen kom
mer nogle betragtninger om fremti
dige ændringer. »Nu skulle der bygges 
gasværk i udkanten af byen, og der 
skulle indlægges gas i køkkenerne, og 
så skulle der fyres med koks i kakkel
ovnen, men far mente nu, at kul vidste 
man, hvad var, og de varmede nok 
bedre. Færdslen i vores gade ville stige 
betydeligt, når de store kulvogne skul
le køre fra havnen til gasværket. 

Elektricitetsværk skulle også bygges, 
og et vandværk skulle vi også have, og 
så skulle pumpen nedlægges. Endelig 
blev der også talt om jernbane, men 
det tog da nogen tid inden den blev 
færdig.«11 

Rejse til København 
Engang skulle min bror og jeg - vi var 
vel 8-10 år - over til København og 
besøge bedstemor (fars mor) , og vi 
skulle rejse alene. Vi blev fulgt ombord 
på damperen, og nede i damekahytten 
klædte vi os af, og mor anbragte os i 
en underkøje, som vi skulle dele.12 Der 
var gard iner til at trække for, når vi 
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skulle sove. Så sagde mor farvel til os, 
far måtte naturligvis ikke komme ind 
i damekahytten. Kort før skiber skulle 
gå, kom en af byens fine damer ind i 
kahytten med sin lille datter ved hån
den - vi kendte dem godt. Kahytten 
var dele med en stor portiere, vi lå i 
den forreste del, og der skulle damen 
og pigen nok også have køje. Damen 
kiggede sig omkring, og da hun så os 
råbte hun højt: »Men der ligger jo en 
dreng«, og efter nogen parlamemeren 
med jomfruen, forsvandt de bag for
hænget, hvor der ingen dreng lå. 

Der var vist nok 2 servanter i kahyt
ten, men det spekulerede vi ikke på, 
vi havde nok været i baljen inden vi 
sejlede. Jeg h avde længe ligget og hørt 
lodkæden skramle hen ad dækker - det 
havde vist noget med roret at gøre - og 
da vi hørte, ar der blev uro og trampen 
på dækket, stod vi op, klædte os på, 
og gik op på dækket, vi var ved ar 
sejle forbi Trekroner, og ind i havnen 
- der var stille og fint vejr, så der var 
ingen fare for, at vi skulle blæse i van
der. 

Der var jo meget at se på, der lå fre
gatten »Jylland« ved flådens leje, og 
det var et mærkeligt skib, det lignede 
et hus der var tag og vinduer, der var 
flere etager, og i vinduerne hængte or
logsgascerne og vinkede ud til born
holmerbåden. Så kom vi cil Kvæschus
broen, vi skulle lægge til. 

Der holdt droskerne, hestene havde 
muleposer og dækkener på. Endelig 
tudede damperen, vi lagde til, og land
gangsbroen sat til. Der stod tante G .13 

en af fars søstre for at tage imod os. 
Sikken et liv der var ... « 

Skole 
1,Yi gik i en privat pigeskole, der var 
kun 20 elever. Jeg vil prøve at fortælle, 
hvor vores skole havde til huse. Der lå 
et stort kompleks i nærheden af hav
nen, hvor i gamle dage de rige kaper
kaptajner havde deres store pakhuse. 
En del af dem var blevet sløjfet, og der 
var bl.a. bygget en navigationsskole. 
Hvad de ellers blev brugt til, ved jeg 
ikke. Ovenpå et af dem var skolen, det 
var en ganske almindelig lej lighed, og 
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Skomagerfo1Tetningen med gavlen til Silkegade. 
Det er skomagermester Hans Christian Schott der står i døren ind til butikken. 

fra vinduerne havde vi en dej lig udsigt 
over en del af havnen og rheden, hvor 
der sommetider opankrede skibe, som 
hejsede det gule karantæneflag, hvis 
der var sygdom ombord, f eks. da der 
var kolera i Hamburg, så blev fysikus 
sejler ud til skibet for ae konstatere 
sygdommens art. Var det kolera eller 
kopper, blev patienten sat i land og 
anbragt i Karantænehuset, som lå iso
leret udenfor byen. Vi børn kendte det 
godt, for det lå i nærheden af The
vandsbækken, hvor man fra løvehove
derne hentede vand, når man skulle 
koge gule ærrer. 14 

Når vi skulle ind i skolen fra gaden, 
skulle vi først gennem et gænge før vi 
nåede gadedøren. I en fi rkantet forstue 
skulle vi hænge vort tøj, men der var 
meget kneben plads, så det gik ud over 
stropperne. I et hjørne stod en taburet 
med et fad vand og en underkop med 
er stykke sæbe. Sæben leverede vi efter 
rur, og et håndklæde skulle den, der 
var ordensduks, have med i sin uge. 
Hvor vi fik vand fra, husker jeg ikke, 
men mon ikke Anine, frk. :Ls gamle 
pige, skifrede det, når hun gjorde rent 
i skolestuen. Vi skulle jo vaske hænder, 
når der havde været frikvarter. Ellers 
var forstuen god til at danse Lanciers 
i - til »Forgangen nat vor sultne kat«. 

Ellers gik det også efter tur at være 
ordensdukse, og hun havde sin side
kammerat som hjælper, og efter sko
letid skulle alc lægges på plads i skabet 

og stolene sættes pænt ind ved bor
dene. 

Skoletiden var fra 8Y2-2, med 1 kvar
ters frikvarter på hele dagen. Skole
stuen var en 3 fags stue med 2 lange 
borde i vinkel, og så havde vi hver sin 
private stol. Vi havde, som tidligere 
sagt, en vældig god udsigt ned over 
Havnebakken og lide af havnen. Vi sad 
på vore pladser hele dagen. Lærerin
derne kom og gik cil tiden, ordensduk
sen delte tavler, skrivebøger, tegnebø
ger og syæsker runde eftersom, der var 
brug for det. Vi havde håndarbejde 
den sidste time hver dag, og var vi 
flinke, læste lærerinden høje for os af 
bøger, hun selv havde med.« 

Barnedåb 
»En sommersøndagmorgen kl. 8 kør
te mor, far og vi tre børn i landauer til 
den anden ende af øen, det tog 4 timer, 
så vi kunne lige nå ar komme i kirke 
cil barnedåb. Mor skulle nemlig holde 
en lille dreng over dåben. 

Det var en af fars gamle svende, som 
var gift med Oline, som var pige hos 
os, da min bror var lille. 

Nu havde de selv en god forretning 
med fin butik på torvet og to børn og 
så den lille. Når de kom til byen, kom 
de altid ind og besøgte os. Vi kom da 
til kirken, og børn blev lodset ind af 
en sidedør, hvorfra vi kunne overvære 
det hele. 



Da vi kom til hjemmet, græd den 

lille dreng meget, og storebror - 2 år 
- råbte: Moar, »Milen« brøler, han var 
nemlig kommet til at hedde Emil. Så 
spiste vi til middag, og vi fik noget med 
spinat, og det havde vi aldrig fået før. 

Så blev vi børn sendt ud i gården for 
at lege og se os om. I huset var også et 
konditori , og en svend kom ud og 
satte en stor spand med låg over i en 
lukket port, og den måtte vi ikke røre. 
Med mellemrum kom han ud, løftede 
låget, og skrabede noget i en form, der 
stod i spanden, han var ved at fryse is 
til et selskab. 

Omsider blev det tiden, hvor vi 
skulle køre hjem, og kalechen blev 
slået op, så vi kunne sove lidt på hjem
vejen, det var jo en lang tur. 

Vi kørte gennem en gade, hvor der 
var strøet halm, og vi fik at vide, at i 
et af husene lå en af byens storkøb
mænd meget syg, og skulle have ro, og 
de tunge vogne med jernbeslåede hjul 
måtte ikke skrumle på den ujævne 
brolægning. 

Det var en fin aften at køre hjem i, 
vi kunne længe se blinkfyret fra Skåne.« 

Konfirmation 

»Tiden gik, og i skolen begyndte vi at 
tale om konfirmation, der skulle jo cid 
cil ae brodere det fine skøre, og vi be
gyndte at »gå cil præsten<< en gang om 
ugen, og i kirke hver søndag, og vi 
skulle helse sidde sådan, at præsten 
kunne se, at vi var der. 

Syjomfruen fik travle, hun var bestilt 
lang tid i forvejen. Hun skulle sy 3 
kjoler til mig. Dee var så småt begynde 
ae blive mode, ae have hvide kjoler, 
men jeg skulle have en sort, en sort 
kunne bruges til enhver tid det kunne 
en hvid ikke. Vi var 80 konfirmander 
i alt, deraf de halve piger og kun få 
hvide. 

Jeg fik altså en fin sort kjole, en ma
rineblå andendags og en lys ulden beige 
med brun fløj lsbesætning sådan til 
finere brug og så sorte laksko. 

Lørdagen før var der derfor travlhed 
i vores hus, der skulle komme koge
kone og lave forloren skildpadde, og 
der var bestilt Genferlagkage hos ba
geren. 

Søndagen den 4. april 1897 oprandt 

Silkegade i Rønne med skomagermester Schous forretning i venstre side - bemærk skiltet. 

i strålende sol, og da jeg var i sort 
kjole kunne vi udmærket gode gå over 
cil kirken, de i hvide kjoler skulle jo 
helst køres derhen, selvom solen skin
nede. 

Det blev en lang højtidelighed, men 
vi blev ikke høre enkeltvis, vi blev hørt 

under et, og endelig kunne vi komme 
hjem og få lidt frokost, og så se, hvad 

der var kommet af gaver. Ja, hvad fik 
jeg, om jeg kan huske det: 7 brocher, 
2 armbånd, en koralkæde, en paraply, 

en parasol, en handskeæske, ec smyk
keskrin og så naturligvis en salmebog. 

Vores gæster skulle vist komme kl. 
6, og den store gryde med skildpadden 
skulle sættes i kakkelovnen, der kunne 

den stå så stille og simre. Men hvad 
skete så - en gammel dame af bedste
mors bekendtskab kom for at gratu
lere, og vi vidste hun ville sidde så 
længe som m uligt, hun var så nysger
rig og påtrængende, så mor sad som 
på nåle, og her skulle jo dækkes bord 
i den inderste stue, og der skulle røres 
i gryden i kakkelovnen af og ål. Smide 
hende ud kunne vi jo ikke. Da hun til 
sidst forstod, at hun ikke blev inviteret 
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til at spise med, takkede hun af, og vi 
kunne trække vejret lettet. Festen gik 
som den skulle.« 

Jul og nytår 
»Hvert år i nærheden af jul, kom en 
gårdejer, som var i fam ilie med far, ind 
fra landet med en halv gris til os, den 
blev lagr på køkkenbordet, hvor den 
skulle parteres. Der var også en kruk
ke med blod, rarme o.s.v., vi skulle jo 
have der halve. Der blev laver blod
pølse og hvidepølse - den kunne jeg 
bedst lide - for der var mange rosiner 
i. Når bondemanden så var færdig til 
at køre hjem, kom han ind for ar gøre 
regnskab med far, og så fik de en 
»spids«, d .v.s. de delte en bajer, der 
dengang kostede 8 øre . . . 

En af søndagene før jul kom bedste
mor og den af de ugifte mostre, som 
var hjemme, hen til os, for at klippe 
og klistre julestads til juletræet, for der 
var jo altid noget, der skulle kasseres, 
for der blev altid dengang puttet god
ter i, inden det blev hængt på, og der 
som var klistret til kunne jo ikke bru
ges. Men nu skulle der bestilles noget. 

Der skulle flettes hjerter, klistres 
kræmmerhuse og poser, klippes net, 

der kunne holdes nede med er lille æble 
eller en figen (den klistrede bare så 
meget), så havde vi altid glansbilleder 
til at pynte kræmmerhuse og poser 
med. Eiier vi kl ippede sådan noget fint 
noget, som H.C. Andersen var så dyg
tig til, og muffer og kulørte æggeskal
ler. Ja, vi havde der morsomt, og den 
ene forsøgte, at overgå den anden. 

Så skulle bedstemor hjem, og hun 
tog kappen af og lagde den pænt i 
kappekurven, tog så capothatren på og 
bande den store sløjfe under hagen. 
Var det meget mørkt fulgte far dem 
gerne hjem, for ved den tid »Nutiden« 
og »Fremtiden« lukkede, kunne der 
ofte være fulde svenskere på gaden, der 
lå tit så mange svenske fiskere i Syd
havnen ... 

Lille juleaften blev der lagt i den 
store kakl<elovn i den bedste stue, og 
når vi var kommer i seng, hentede far 
julerræer ind, der havde vise stået i 
vaskehuser. Gardinerne blev rullet ned, 
og døren låser ind til stuen, der var 
ingen, der måtte se julerræer, før der 
var rændr. Vi kunne ikke kigge gennem 
nøglehullerne, og heller ikl<e ude fra 
gaden kunne vi se noget. Der var en 
lang dag. 

Den sidste uge før jul havde mor og 

Bornholms Væbnings musikkorps foran Ronne Arsenal (formentlig perioden 1904-1910). 

pigen haft travlt med at gøre rene, 
pudse vinduer, koge klejner, lave syl re 
og koge røger oksetunge ril pålæg, så
dan en bestilte mor hver højtid hos 
pølsemageren, ja, så skulle der også 
bages julekage. 

De på værkstedet var taget hjem på 
landet, ri! deres forældre, men først 
havde de gjort orden på deres diske, 
værktøjet måtte ikke ligge og flyde. Og 
gulvet blev fejet og skrubbet med sand. 
Til sidst vaskede de sig selv i en spand 
vand ude i vaskehuset. Pigen var altid 
hos os juleaften. 

Vi børn havde travl t med at tømme 
sparebøsserne og se, hvor meget, der 
kunne blive til hver. I lang tid havde 
vi studeret 50-øres basarens vinduer. 
Far skulle have den sædvanlige lange 
røde blyant til 10 øre, men hvis rur var 
det i år? Mor kunne få et par små por
celænsbåde til saltkar. Jeg havde lavet 
dukkemøbler af tændstikæsker og 
glanspapir til søsters dukkestue. Hvad 
bror fik, kan jeg ikke huske. 

Juleaften skulle vi jo spise middag 
om aftenen, men vi kunne da ikke 
nøjes med kold mad ved middagstid, 
derfor fik vi sylte med stuvede kartof
ler med rødbeder, og så fik vi kaffe med 
friskbagt julekage. 

Fra venstre lederen, musiklojtnant P Andersen, overhornblæser Georg Ambrosen, Anton Boss, Mads Ch1: Jensen, Albert Pedersen, 
Hans Chr. Jensen, Andi: H. Jensen, H. Chr. Schou (lilletromme), Jem Bidstrup og Victor Hjorth. 
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Silkegade i Rønne 
fotograferet fm 

Storegade 
mod vest. 

Gadeforlobet og 
husene er stort set 
uændret i forhold 

til for I 00 år 
siden, idet de 

russiske 
bombardementer 
af Ronneden 7. 
og 8. maj 1945 

lod dette område 
uberørt. 

Så oprand t det store øjeblik, risen
gr.øden var færdig, gåsen stegt. Klokken 
slog 6, og kirkeklokkerne ringede julen 
ind, så vi ønskede hinanden Glædelig 
Jul, og så skulle vi spise. Mandelgave 
kendte vi ikke. 

H ver anden juleaften var bedstemor 
hos os, hun måtte jo dele sig mellem 
de to gifte døtre i byen. H un havde 
gerne julehefter og bøger med til bør
nebørnene. 

Så oprandt det store øjeblik, da far 
lukkede fløj dørene op til den bedste 
stue, og der stod træet midt på gulvet 
og strålede. Vi kiggede jo og prøvede 
at finde noget, vi havde lavet. Så spil
lede mor, og vi sang julesalmer og 
dansede om træet. Tilsidst sang vi 
»Højt fra træets grønne top«, og så 
længtes vi efter at se, om der var nog

le gavepakker. 
Et år fik jeg et par skøjter, en anden 

gang havde mor hæklet en muffe til 
m ig.« 

Endvidere fortæller Ingeborg M aria 
Pedersen lidt om nytårsaften , hvor 
»m ilitærm usikken skulle gå gennem 
byen, for at spille foran oberstens h us 
i den anden ende af byen. Den havde 
altid en hale efter sig af byens ungdom. 

Hen på form iddagen skulle der være 
kur hos de forskellige honoratiores. Vi 
boede mellem herredsfogeden og kom
m andanten, og først så vi herredsfoge-

den i trekantet hat, hvide handsker, ja, 

stiveste uniform på vej op til kom
mandanten, en tid efter kom han til
bage, og så efter nogen tid igen, kom 
kommandanten på genvisit. Jo, etiket
ten skulle overholdes. O g fysikus 
kørte rundt i sin glaskaret med pels-

N OT ER: 

klæd t kusk (men ikke tjener) . Kun 
amtmanden havde tjener, og han kom 
sommetider i min fars butik, med or
drer fra amtmandinden, om at komme 
derhen, og tage mål af hende eller de 
små frøkener, til et par nye støvler eller 
sko.« 

1 Emil Ruge i: Rønne Bogen. Udgiver i Rønne 1952. Side 186. 

I 1891 var der i Rønne 23 skomagere og 5 cræskomagre cil gode 8 000 indbyggere. 
3 Kaperkapcajnen hed C aspar Wo lffsen - se f.eks . arciklen om ham i »Jul på Bornholm« 2011. 
4 Den kendce maler C h ristian Zahrcmann blev føde i derce hus - der er indsac en m ind eplade i 

mu ren omkring haven. 
5 Gasværker fra 1896 var det fø rste ko mm unale værk i Rønne. Førsc i 1903 blev d er ecableret 

ec vandværk. 
6 Byråd et i Rønne indfø rte en sundhedsvedcægr i 1887 som bl.a. påbød, ae latrinen overalt 

skulle i cønder og køres bore, og at tønderne skulle renses, før de kom cilbage ril fo lk - se også 

nore 14 
7 »C lara Marie« var navnet på en af de lokale småbåde, der sejlede med srykgods cil København. 

" Bornholms Væbnings Musikkorps blev scarcec i 1868 og nedlagt i 1923 på gru nd af besparel
ser i forsvarer. Dee blev videreføre som Bornholms Frivillige Milirærmusikkorps indtil 1929, 
hvor Rønne Hornorkeseer blev scarcec. 

9 Pumperne udgjorde sammen med 6 and re pumper byens officielle alcernaciv til de privace 
brønde, jfr. note 5. 

10 D e bornholmske landmænd beslmtede i -1890 ae bygge ec andelsslagreri i Røn ne. 
11 Den førsce jernbanescrækning fra Rønne cil Nexø over Åkirkeby blev indvier i 1900 og var 

medvirkend e cil, at vand værker blev ecableret, da banen var villig til at yde ec anlægscilskud cil 
vandværker mod ae man fik vand fra værket til damplokomociverne, jfr. nore 5. 

12 Dampskibsselskaber på Bornholm af 1866 indførce nacsejlads begge veje og alle dage på ruten 

ci l København i 1893. Ind cil da havde afgangen fra København værec om morgenen. 
13 Hendes navn var Augusta Schou (1857- 1949) og hun var focograf. I 1906 overcog hun Paul 

M iillers foragrafiske acelier på Lilie Torv i Rønne. 
14 Karancænehusec er for nylig blevec gen nemgribende rescaurerec. Dee ligger over for plejehjem

met »Slorcec« på Zahrcmannsvej, og på den anden side af vejen er der scadig et (senere opsat) 

løvehovede, der markerer Thevandsbækken . I slutningen af 1800'callec blev en mængde spil

devand, bl.a. fra dcsin.ficeringen af byens latrinspande, ledr direkte ud i Thevandsbækkens øvre 
løb, men dec har rilsyneladende cilførc vander en eksem »kvalicec«. 
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100 års bornholmsk hotelhistorie 

Fra Knorrenborg til Fredensborg 
Lang er listen over bornholmske hotelLer, der mistede deres forretningsgrundlag, nedbrændte, 
ikke magtede at være et skridt foran udviklingen elLer slet og ret blev drevet dårligt. Radisson 
Blu Fredensborg Hotel Bornholm formåede at udvikle sigfra 1912 og til i dag takket være fire 
driftige direktører - og på trods af flere eventyrere, der overvurderede deres evner som hotelejere. 
Den 5. juni 2012 kunne Birte Jensen fejre Fredensborgs 100 års jubilæum - hun har selv siddet 
44 år i sadlen. 
I den anledning udgav Bornholms Tidendes Forlagjournalisten ogfoifatteren Jacob Ludvigsens 
bog »Hotel Fredensborg- Gæstfrihed og gastronomi på Bornholm gennem 100 år«. 
Af Jacob Ludvigsen 

Hvad er et hotel? Overflødigt spørgs
mål, for enhver ved, at det er en byg
n ing med værelser til leje, ofte udstyret 
med en restaurant. Før det franske ord 

gled ind i sproget, talte man om et 
gæstgiveri, og det er sandsynligvis en 
af verdens ældste brancher. Rejsende 
har til alle cider haft behov for et sted, 
hvor de og deres heste kunne hvile 
inden næste strækning; på Bornholm 
fandtes sågar er jernbanehotel i Aakir
keby. 

Nogle moderne hoteller er uperson
lige, de mest avancerede er fuldauto
matiske, så man slipper for at tale med 
andre. I den modsatte ende findes det 
personlige hotel m ed en atmosfære, 
der er præget af indehaverens smag og 
ønske om at gøre gæsternes ophold så 
bekvemt som muligt. Et sådant er Fre-

26 Jul på Bornholm 

densborg med der officielle navn Radis
son Blu Fredensborg Hotel Bornholm, 
der markerer, at det firestjernede hotel 
og konferencecenter siden 2000 har 
befundet sig blandt de ni danske horel
ier, d er er optaget i Radisson Blu
samarbejdet mellem 350 af ldodens 
mest eksklusive. For ae være en del af 
kæden skal man opfylde en lang ræk
ke servicemål, men den ånd, der ken
detegner Fredensborg, er individuel og 
kan ikke indskrives i et regneark. Born
holms eneste helårshotel er en kultur
instirurion, som har formået at ud 
vikle sig gennem 100 år og i 
virkeligheden er langt ældre. 

Når etablissementet i juni 2012 
kunne fej re fødselsdag med pomp og 
pragt, knytter datoen sig til det afgø
rende ejerskifte, der fandt sted i pinsen 

1912, da bagermesterparret Hans Al

fred og Kathrine Petersen købte ejen
dommen Knorrenborg, hvor der blev 
drevet en mere uformel form for gæst
giveri, som ikke har aflejret mange spor. 
De ældste rester af det nuværende 
bygningskompleks kan dateres til 1896 
og bygget af genbrugstømmer fra kon
sul C. P. Lunds gård i Rønne, der 
brændte året før. Han var oldefar til 
Birte Jensen, hotellets ejer siden 1968. 

Knollenborg - fy, fy! 
Fredensborg lød bedre end Knorren
borg, som i folkemunde kaldtes Knol
lenborg, hvilket forekom mange uan
stændige. Oprindelsen til navnet er 
blevet forklaret på flere forskellige 
m åder; arkitekt K. Thorsen mente i 
194 1, at en forsvundet befæstet borg 
havde ligget på stedet, og at vikinger 
havde cruldcet deres skibe i land for 
vinteren; knorrer oldnordisk for snek
ke. Udgravninger har ildce stø ttet 
denne påstand. 

Knar kan betyde en knyst, et frem

spring i landskabet. I 1729 blev det i 

Fredensborg var i en årrække også et 
avlsbrug. Dette foto, sandsynligvis det 
ældste eksisterende fra stedet, viser at 
etablissementet var selvforsynende med 
flade til kaffen. Personen på billedet 
kan meget vel være den forste indehaver, 
Hans Andreas AL.fred Petersen. 



en skattel iste nævnt, at Jens Johansen 
Knar boede i et gammelt hus og be
talte 8 skilling i byskar. Thorsen fore
stillede sig, at han stammede fra en af 
de tre Knarregaard i lbsker, Rursker 
eller Ø sterlars, og at ejendommen i 
folkemunde kaldtes I<narrenborg. 

Christopher Jørgensen var den ene 
ejer af området i 178 1, den anden var 
Hans Rasmussen, som drev Vibe Vand
mølle. År 181 1 stod Hans Jørgen 
Schau på skødet, han fortsarte vand
møllen og solgte til overkrigskommis
sær Rasch fra Storegade i Rønne, hvis 
hensigt var at bryde kul, som findes i 
området, men det blev ikke til noget. 
D erimod drev Søren Nielsen teglværk 
i nogle år, han stiftede i 1874 den born
holmske baptistmenighed. Året efter 
blev Knorrenborg, der også kendtes 
som Vibehus solgte til smed Markus 
Julius Hansen fra Sose, han udnyttede 
jorden til et betydeligt avlsbrug. Fre
derik Peter Marker købte jord og byg
ninger i 1908, men han ville hellere 
emigrere til Amerika og overlod det til 
sagfører Th. Lund at sælge hele herlig
heden. Efter nogle år i kommunalt eje 
erhvervede H ans Andreas Alfred Pe
tersen Knorrenborg i 1914, to år for
inden havde han tilsyneladende lejet 
området. Oplysningerne kan vi takke 
nu afdøde Hansaage Bøggild for; i 
1987 skrev han et hæfte i forbi ndelse 
med Fredensborgs 75 års jubilæum. 
H an formidlede også de værdifulde 
oplysninger om Hans Alfred og Marie, 

I forbindelse med 75 års jubilæet fortalte Hansaage Boggild udforligt om dette fotografi: 
"Den flotte facade med de mange mennesker er taget et af de forste år efter navneændringen 
til Fredensborg. Til højre står den dav1erende ejer H.A.A. Petersen sammen med sin kone 
Mm·ie Margrethe, fadt Hansen, og på trappen sidder deres bom, der fi'a venstre er Poul 
Georg Petersen, derefter to gæsteborn og pigen til højre er Inger Petersen, en datte1: 
På verandaen står også en datte1; Ellen Marie Petersen, og alle de andre, der overhovedet er 
på billedet, er gæste1; vist nok familie til en professor Weste1gamd, der måske er den herre, 
der står på verandaen i hvide benklæder og sort jakke og vest. Professor Weste1gamd havde 
hort om stedet og skrev, om han kunne komme med familien. Det kunne hav selvfolgelig, 
og H.A.A. Petersen hentede de nye gæster ved båden. Det viste sig at være et selskab på 12 
mennesker, og han måtte kore to gange". Professoren var stamgæst i en åmellke. 

stillet til rådighed af barnebarnet, 
Birte Nørregaard Pedersen fra Ullerup 
på Fyn. 

Bagermester med ambitioner 

Alfred voksede op på tantens avlsbrug 

i Klemensker, blev bagerlærling hos 
sin onkel på hjørnet af Storegade og 
Laksegade i Rønne, og 1. april 1892 
var han udlært. Efter et par år på valsen 
i Nordsjælland og som rekrut på Kron
borg erfarede han i 1895, at bageriet 
på Bagerpladsen i Røn ne snart ville 
blive sat til salg. Han rejste hjem og 
slog til. Kokkepigen Marie Margrethe 
Hansen blev han gift med i 1896, og 
omkring 1907 rykkede de til et større 
bageri på hjørnet af Laksegade og 
Store Torvegade. Fem år senere fik de 
lyst til at indrette traktørsted og som
merpensionat på Knorrenborg, som 
dengang var på 50 tønder land, hvilket 
gav mulighed for at drive landbrug, 
lergravning og anlægge en frugtplan
tage med en have, hvor man kunne 
drikke kaffe eller chokolade i små lyst-

Kunstfærdige sten.sætninger var 
blandt de attraktioner, der trak 
publikum til Fredensborg. 
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huse. Bønnerne tog man selv med, og 
så lejede man en kop for 5 øre. Rønnes 
borgere tog godt imod dette udflugts
mål, og stuehuset blev indrettet til 
sommergæster. 

Marie tog fat i køkkenet og fik hjælp 
af sin søster Anna. Allerede klokken 
fem om morgenen tændte de op i kom
furet. Når morgenmaden var over
stået, skulle det store kolde frokostbord 
forberedes, og til aften blev der serve
rer tre retter. Ved siden af spisestuen lå 
den røde salon med et klaver, som 
gæsterne var velkomne til ar spille på, 
og en af døtrene havde overtalt sin far 
til ar anskaffe en grammofon, så de 
unge kunne tage sig en svingom. Gæ
sterne kwme ta en tur i hestevognen, 
og i 1920 købte Alfred et automobil 
af Ferdinand Jørgensen; gæsterne blev 
hentet på havnen og transporteret 
rundt på øen. Med moderne bekvem
meligheder var det så som så, for der 
var hverken indlagt vand eller elektri
citet. 

Air gik, som det skulle, men det 
ramte familien hårdt, at en søn på 18 
år i 1922 døde af leukæmi. Alfred, der 
havde sans for at købe og sælge ejen
domme, overdrog Fredensborg til 
gårdejer og senere ejendomskommis
sionær Konrad Nielsen, der ikke ev
nede ar drive stedet, som parret derfor 
måtte tage tilbage. Flere forpagtere 
forsøgte sig uden held, og først i 1928 
dukkede den rette mand op, restaura
tør Theodor P. Jensen var født ind i 
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I de små lysthuse kunne gæsterne hygge sig med medbragt mad og en pilsne1: Billedet er fra 

omkring 1925, og kvinden er ukendt. 

faget og havde virket på en række af 
øens etablissementer; i 1931 satte han 
sin underskrift på skødet. 

Krigen stoppede fremgangen 
Sammen med sin hustru Alma gik han 
i gang med at udvikle Fredensborg og 
opførte en danse- og varietepavillon, 
der brændte i 193 5 og straks blev gen
opbygget. Både det lokale publikum 
og turisterne satte pris på underhold
ningen, men så kom krigen. Øl og 
spiritus blev rationeret, sommergæ
sterne udeblev, og besættelsesårene 
1940-45 var trælsomme. Bedre blev 
det ikke, da Sovjetunionens tropper 
afløste tyske. Theodor frygtede, ar Den 

Røde Hær var kommet for at blive, og 
da han flere gange var ude for, at rus
siske soldater truede med pistol for at 
ta spiritus, kunne det være nok. Theo
dor og Alma ville væk, solgte og flyt
tede til Brønshøj uden for København 
og overtog senere Sønder Bjerge Kro 
ved Skælskør. Men de glemte aldrig 
deres hjemstavn og tog ti l Bornholm 
flere gange om året. 

Theodor anlagde i 1937 en skyde
bane til brødrene i Rønne Skydesel
skab. I 1947 blev Theodor fuglekonge 
under sit første besøg efter krigen. 

Kunsthandler Svend Reese Jørgensen 
fra Snellemark var den næste til at for
søge sig som restauratør, men han 
solgte snart til bagermester Ole Funch 
fra Bagerplads og således en efterfølger 
til Hans Alfred Petersen. Funch gav 
op i 1948. 

De glade halvtredsere 
Nu oprandt en gylden epoke med 
Ernst og Margit Nielsen. Han var ud
dannet som tjener og kok på d'Angle
terre i København, Saxildhus i Kolding 
og Royal i Aarhus. Han vendte hjem 
i 1936 og drev det senere nedbrændte 

Et af Bornholms Jorste automobiler blev i 

begyndelsen af 1920'erne leveret til Ham 
Petersen, så han kunne hente gæster på hav

nen og kore dem på udflugte1: 



Det blinkende gulv gjorde dans til noget helt specielt. I midten af 1960 'erne blev det ofret i forbindelse med en ombygning 
- dets tid var omme. 

Hotel Jomfrubjerget og Christianshøj
kroen sammen med sin mor, Ingeborg, 
og senere sin bror, Haakon. Han sør
gede for, at Fredensborg blev en mo
derne spise- og danserestaurant og et 
turisthotel, omgivet af et smukt have
anlæg. Men allerede i 1957 døde han, 
kun 39 år gammel. Margit fortsatte 
frem til 1961, da Erland Funch Han
sen, kaldet Grønært, havde sat sig for 
at blive Bornholms forlystelseskonge 
og erhvervede Fredensborg, Villa Nova, 
Hotel Borgen og et dansested i Hasle. 
Han havde tjent gode penge i Canada 
og indrettede på Fredensborg en lmej
pe, Hestestalden, hvor fiskere og sø
mænd kunne sætte hyren over styr. 
Kildeskatten blev førs t indført i 1970, 
så havets folk havde masser af penge 
mellem hænderne. Når pantefogeden 
blev for påtrængende, skiftede de bare 
folkeregisteradresse. Borde og stole var 
boltet fast til gulvet, og stemningen 
var robust; en sen aften lød der høje 
råb om hjælp fra garderoben, hvor et 
par voldsomme gæster havde bundet 
Grønært og hængt ham op på en kna
ge. 

Funch Hansen havde sat alt over styr 
i 1968. D a det gjaldt om at holde ste
det i gang, indvilgede Birte Jensen i at 
passe det for kreditorerne, og 15. 
august samme år erhvervedes Fredens
borg på tvangsauktion for 880.000 kr. 

Fredensborgs forvandling 

Birte Jensen fra Store Krusegaard i 
Bodilsker havde arbejdet som læge- og 
privatsekretær og som medarbejder 
ved danske ambassader i udlandet. På 
Fredensborg smøgede hun ærmerne 
op og fik muget ud. Hestestalden blev 
omdannet til Hyttefadet. To myndige 
inspektører i smoking og laksko, Ib 
Byder og Rudolf Rasmussen, udlejede 
og solgte slips. 

Det store kolde bord til 2 ,98 og 
høstgilderne tiltrak et nyt publikum, 
og de handelsrejsende forlængede 
gerne deres ophold med en ekstra over
natning, når der var enkebal. Planke
bøffen, hvor oksefilet omkran-

die Skolier, Peter Belli, Otto Branden
burg, Troels Trier og Rebecca Briiel, 
Klaus og the Servants, Freddy Fræk, 
Thorkild og Peter Vesth, Jesper Thilo, 
Thomas Eje med Max Leth og Finn 
Ziegler, Søren Pilmark Lisbeth Dahl 
og Papa Bue's Jazzband. Da den sven
ske verdensstjerne Eva Rydberg i 1986 
spillede revy sammen med Michael 

eumann, trak det folk til øen. I 1989 
stod der »Fire på Færde på Fredens
borg« på programmet, og de fire var 
Keld og Hilda Heick, Benny Hansen 
og Ulla Jessen. 

Annonce fra omkring 

1971 

understreger Fredensborgs 
høje aktivitetsniveau. 
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MelodJ1 Makers med 
Aja Braid var Fredensborgs 

husorkester i en å1Tække. 

Menuen var kold !aksesymfoni, kal
vesteg med sommerens gemyse og 
tærte med friske jordbær. Dans til kl. 
24, natmad til kl. Ol. 

Gennem en årrække var husorkestret 
bornholmske Melody Makers med Aja. 
Ved Fredensborg 100 års jubilæum 
genforendes det populære band efter 
37 år. Men tiderne ændrede sig, spil
lestederne overtog den levende musik 
med offentlige tilskud. 

Fra badehotel 
til konferencehotel 

En brochure fra 1970 viser Badeh otel 
Fredensborgs sandstrand i Møllebug-
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ten. Stranden forsvandt i de følgende 
år. Birte Jensen tog initiativ til »For
eningen til Kystens Pleje« og delte sin 
harme med lodsejere og fiskerne, der 
oplevede et fald i fiskebestanden og 
udpegede sandsugerskibet »Ahlsell« 
som den skyldige, der årligt sugede 
90.000 tons sand fra havets bund uden 
at betale en krone. Skov- og Natur-
styrelsen var uenig og mente, at år
sagerne var kraftige storme og nye 
høfder syd for Rønne Havn, der 
hindrer sandet i at rulle ned langs 
kysten. Hverken en københavnsk 
advokat eller folketingsmand, dr. 

jur. Ole Espersen formåede at ændre 
myndighedernes holdning. 

Kystgeografen Rune Butzbach an
befalede i 2002, at man fjernede høf
derne og kombinerede det med at 
lægge en beskyttende bræmme af sand 
på eller foran stranden. 

I 1986 gendannede Birte Jensen 
stranden med 800 tons sand, året efter 
med 400 tons, men det blev skyllet 
væk i løbet af 14 dage. I 1988 havde 
hun ikke længere tålmodighed til at 
rette op på de menneskeskabte skader. 

T il trods for, at det fra flere sider 
blev fremhævet, at stranden var vigtig 
for den bornholmske turism e, skete 
der aldrig noget. En badebro giver nu 
gæsterne mulighed for en dukkert. 

Hotellet blev ombygget i 1986. 
Birte Jensen forvandlede Fredensborg 
til også at være et konferencecenter. 
2.600 nye kvadratmeter til 16 millio
ner kroner var en modig satsning, der 

Glædeligt genhør: Ved jubilæumsfesten i 
2012 blev Melody Makers med Aja 
genforenet for en aften. Orleestennedlem
merne var naturligvis blevet noget ældre, 
men kunne genopftislee det gamle 
repertoire - herunder ''Der er dejligst på 
Bornholm, på Bornholm, på Bornholm, 
hvor de søde piger findes''. 

Foto: Søren Wesseltoft. 

fik Rønnes daværende borgmester, 
Aage Kjøller, til ar udbryde, at »nu er 
hun da gået helt fra forstanden. «. 

»For der første skal man kunne lide 
faget. Finde sit arbejde spændende, 
være idealist og tro på, at man kan 
komme igennem med sine ideer - samt 
have et dygtigt personale, der driver 
værket«, sagde Birte Jensen til Born
holms Tidende i 1986, da byggeriet 
gik i gang. 

Også i 1972 og 1975 tog entreprenør 
Paul Larsen fat. Blandt andet måtte en 
værelsesfløj af ringe kvalitet fra Grøn
ærrs tid rives ned og erstattes af et an
neks, som fik navnet Jomfrubjerget 
efter hotellet i Almindingen. Skov- og 
Naturstyrelsen tillod ikke genopfø
relse af den imposante træbygning. 
Forsikringsselskabet accepterede, at 
ersramingen blev vekslet til værelser 
på Fredensborg. 

I 1993 ville Fredensborg udvide for 
at kunne rumme endnu større konfe
rencer, men planen blev forh indret af 
visse naboer, der blev bakket op af 
dagbladet Bornholmeren. Lokalplanen 
slap ikke helskindet gennem Rønne 
Byråd. 

Kunst, antikviteter 
og gastronomi 

Birte Jensens sans for antikviteter, her
under en fin samling af bornholmerure, 
grani t, Hasleklinker og møbler af born
holmsk kirsebærtræ gør sammen med 
begejstringen for bornholmske kunst
nere og kunsthåndværkere interiøret 
spændende. Nævnes kan Finn Karlsen, 
Tulla og Arne Ransler, Olaf Rude, Sø
ren Kjærsgaard, Gitz-Johansen, Sabber, 
Henning Køie, Annelise Kofoed-Han
sen, Julie Høm, Gerd H iort-Petersen, 
Lisbeth Munch-Perersen, Hans Munch 



Andersen, Pete Hunner og Maibrit 
Jonsson, Bente H ammer og Ole C hri
stensen. 

Fredensborg udviklede sig til gastro
nomiens bornholmske højborg med 
køkkenchef C laus Seest D am fra Li
mensgade, der i maj 1971 begyndte 
som garderobemand og blev kokkeelev. 
Da restaurant Di 5 Srauerna blev ind
rettet, gav det ham nye muligheder for 
at være dristigere i valg af menuer og 
vinde adskillige kokkemesterskaber. 
Han opfandt det daglige frokost-silde
bord og D en Store Fiskebuffet med 
blandt andet hummer og østers, ifølge 
Henrik O ldenburg, grundlægger af 
»Smag & Behag«, i sig selv en rejse værd. 

M ed mere end 70 heltidsansatte 
medarbejdere, i sæsonen op mod 130, 
er Fredensborg og Griffen blandt Born
holms større arbejdspladser og uddan
nelsessteder. 12-15 unge kvinder og 
mænd er til stadighed under oplæring 
som kokke, tjenere, smørrebrødsjom
fruer og receptionister. 

Konferencer. Firmafester. Familie-

Fristende menukort fra midten af 1950 'ente. 

begivenheder. Hotelgæster. A la carte. 
Diner transportable. Frokost. Morgen
buffet. Fra mo rgen til aften , nogle 
gange ud på natten, er Fredensborgs 
køkken med en halv snes medarbej
dere i sving. I dagtimerne kan der være 
tre-fire forskellige møder, mindre og 
større, som skal serviceres, samtidig 
med at frokosten skal tilberedes. Om 
aftenen er det ikke usædvanligt med 
flere store fester på en gang. Fredens
borg spænder over Tante Ellens bor
gerlige vinterkøkken, klassisk smør
rebrød og romantiske sushi nights med 
appel til det yngre publikum. De born
holmske råvarer spiller hovedrollen i 
køkkener. Fredensborg serverer som 
en af de eneste restauranter Østersølal<s 
fra Espersen NS, der bliver røget på 
Nordbornholms Røgeri, og fra stats
skoven aftages dyrevildt, som behand
les i køkkenets nye vildtrum. Ham
m ershuslam, Bornholmerhanen, 
Limousinekvæg fra Thor Kure og 
Hereford fra H ammershus, gør menu
kortet originalt og lokalt. 

Vinkælderen, ifølge Oldenburg øens 
største og bedste, indrettede Birte Jen
sen i 1992. Kampestensrummets alder 
er ubestemmelig, og i konstant tem
peratur med ro og passende luftfug
tighed modner 3-4.000 flasker, især 
Bourgogne og Bordeaux. 

Bornholms eneste helårshotel 
På Fredensborg betyder fem-mødet, 
et begreb hentet fra Christiansø, at den 
nye Beaujolais er ankommet, og at 
hotellet inviterer cil smagning. Tradi
tionen kan skrives ti lbage til 1979. 
Den tredje fredag i november inviteres 
nogle hundrede venner af huset. Claus 
Seest Dam præsenterer højdepunkter 
i miniformat fra sæsonens menukort. 

Selv i den værste vinter, hvor al le 
hoteller holder lul<ket, er Birte Jensen 
og Fredensborg klar til at rage imod. 
Julen og nytåret er noget hele særlige 
med en hjemlighed, som man normalt 
ikke kan forvente på et hotel. H vert 
år inviteres bornholmske kunsthånd-
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værkere til at dekorere hver deres gran
træ i horeliers hall. Nytårsaften fejres 
med delikatesser, musik og dans samt 
kæmpefyrværkeri. 
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Fredensbo1g var et 
badehotel, indtil 
sandsugning og 
havnehojder åd 
sandstranden. 

1970' ernes hotelkrig 

Fredensborg vandt den bornholmske 
horelkrig. Griffen var oprindeligt et 

skattebesparende projekt, som en kreds 
af Rønnes borgere i 197 4 med lands
retssagfører Ib Bornemann Karlsen i 
spidsen investerede i med håb om af
skrivninger og gevinst. For Fredensborg 
var der et hårdt slag. Mange af inve
storerne plejede at feste på Strandvejen 
og henlagde nu begivenhederne til 
deres eget etablissement på Kysrvejen, 
der stod færdigt i 1976. 

Konkurrencen ramte det hæderkro
nede Dams Hotel i Krystalgade, som 
måtte dreje nøglen om. Anpartsha
verne tabte deres penge ved to kon
kurser, og panthaveren, forsikrings
selskabet Codan, måtte opgive selv ar 
drive Griffen NS og sælge selskabet til 
Hotel Fredensborg i 1997 - for 1 kro
ne. 

D aværende direktør Peter Zobel, der 
ellers var kendt som en hård hund, 
havde mødt sin overkvinde. - Jeg må 
sande, at i denne sag har kvalitet vun
det over kvantitet, sagde han. Tre år 
forinden havde Fredensborg erhvervet 
Hotel Hoffmann, få hundrede meter 
fra G riffen, og gennemrenoveret det. 
Der kostede Griffen omsætning. I 2001 
blev Hoffmann videresolgt ti l ung
domsboliger. 

Køkkenchef Claus 
Seest Dam har 
gennem fire årtier 
sikret, at restaurant 
Di 5 Stauerna er i 
gastronomisk 
topform i et fint 
samspil meLLem 
fornyelse og tradi
tion. Sammen med 
hotellets ejer gennem 
45 å1; Birte Jensen, 
lægger han planer for 
en sværdfisk, en 
sjælden delikatesse. 



Dette billede af Birte 
Jensen og en tidligere 

værtinde på 
Fredensborg, fru 

Alma Jensen, blev 
taget i sommeren 

1986 med en del af 
det moderne hotel i 

bagrunden. Alma 
Jensen var imponeret 

over at opleve, hvad 
den nuværende ejer 
havde udviklet det 

gamle hotel til. Hun 
og hendes mand 

solgte i 1945 efter 
hårde år med tysk 

besættelse og frygt fo1; 
at russerne ville blive 

på Bornholm. 

Den bornholmske diamantspa 

I flere omgange blev Griffen opgrade
rer til at være et kongreshotel af inter
national standard, de to bygninger blev 
forbundet med et tiltrækkende ind

gangsparti ud mod Kystvejen og et 
receptionsområde i sort Rønne-granit. 

Indvielsen af det nye Griffen fandt 

sted 25 år og 25 dage efter den første 
åbning. I påsken 2010 blev Den Born
holmske Diamantspa med et areal på 
1. 000 kvadratmeter og havudsigt åbnet 
for publikum. Birte Jensens iderigdom 
og vovemod førte atter til fornyelse 
med en inves tering på 15 millioner 
kroner. Første år var der 12.000 well

nesgæster, i 2011 fik 15.000 hotelgæster 
og besøgende et diamantbad med mu

lighed for 15 forskellige slags massage. 
1,9 milliarder års naturdrama er ned

lagt i diamantspaens arkitektur. Den 
konsekvente brug af granit fra forskel
lige bornholmske stenbrud beklæder 
gulve, vægge, bassiner og badstuer. 
Vekselvirkningen mellem kolde, tern-

pererede og varme bade, afspejler år
millionernes kamp mellem is og ild. 
En attraktion, der er ægte bornholmsk 
i sit væsen og i højdepunkt i Birte Jen
sens 44 års ejerskab med sikker fornem-

melse for tradition og fornyelse og 
kunsten at være lidt foran. Udtrykket 
hoteldronning bryder hun sig ikke så 
meget om, men ikke desto mindre er 

det rigtigt. 

Ved 100 års j ubilæet den 5. juni 2012 havde Lottes Blomsterværksted dekoreret indgangs
partiet til det, der siden 2000 har heddet Radisson Blu Fredensborg Hotel Bornholm. 

Foto: Soren Wesseltoft. 
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De fotograferede også i Svaneke 
-om nogle af Svanekes andre fotografer 

Denne li/Le beretning om nogle af de fotografer, der før Første Verdenskrigforevigede Svaneke, 
er foranlediget af et arbejde om fotografen Valdemar Myhre. Han er Svanekes fotograf per 
excellence og han fortjener ogflr en helt anden opmærksomhed. 1 Men her er nogle ord om andre 
fotografer i Svaneke - hvoraf de fleste dog blot var på visit. Myhre har hidtil flet æren 
af at have fotograferet stort set alt af ældre dato fra Svaneke, men her skal der retfærdigvis sættes 
de korrekte fotografoavne på nogle af de mange fantastiske billeder fra den velbevarede by. 

Af Ann Vibeke Knudsen 

Fotografiet er som bekendt ikke af 
særlig gammel dato,2 det var først i 
1850'erne at omrejsende fotografer 
jævnligt besøgte Bornholm. Det de 
kunne tjene penge på, var at »aftage« 
portrætter af folk. I 1864 etablerede 
fotografen Gottlieb Støckel sig i Røn
ne, året efter Johan Hansen i Nexø og 
Thor Spelling også i Rønne. De tre var 
stort set de eneste fotografer på Born
holm i de efterfølgende næsten 25 år. 
Først omkring 1890 fik næsten hver 
større by på Bornholm sin egen foto
graf Det hang sammen med fotogra
fiets tekniske udvikling. Endnu godt 
op i 1880' erne betjente man sig af den 
besværlige vådkollodium-teknik, der 
nærmest krævede, at fotografen også 
var kemiker. Men efterhånden kunne 
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man købe fabriksfremstillede tørglas
plader og fotopapir, som lettede foto
grafens arbejde betydeligt. I årene 
omkring 1890 etablerede Soltau Si
vertsen sig i Hasle, Bendt Kjøller i 
Allinge, H.A. Holm fotograferede i 
Gudhjem,3 Valdemar Myhre i Svaneke, 
Magdalene H ansen (der hjalp sin far 
Johan Hansen) i Nexø og Th. Yhr og 
Chr. A. Møller i Rønne. De fik hurtigt 
konkurrenter og omkring 1900 var der 
omkring tyve fastetablerede fotografer 
på Bornholm. 

Det ældste 
fotografi af Svaneke? 

Fotografiet af Svaneke H avn med den 
bygning, der senere blev til Hotel 

Østersøen i baggrunden, er et aftryk 
på det ældste, gullige fotopapir, albu
minpapir. Det som er særlig interessant 
er, at man til højre aner barkskibet 
»Svanen« under byggeri. D et er det 
største skib, der er blevet søsat fra Sva
neke, og det forlod byen for altid i 
1858. Det blev bygget af den navn
kundige skibsbygm ester H endrich 
Hansen, men under tilsyn af den kyn
dige skibsbygger i Svaneke, Jens Miil
ler Nansen.4 

Er af de ældst kendte og sikkert da
terede billeder fra Bornholm er et fo
tografi af folkene bag udbygningen af 
N exø Havn fra 1858.5 Derfor er det 
vel ikke usandsynligt, at fotografen, 
som må være kommet fra Rønne, har 
fortsat sin rur med hestevogn til Sva
neke. Da dette billede blev taget var 
fototeknikken besværlig. Man arbej
dede med »våde glasplader« som ne
gativer, og en plade skulle præpareres 
af fotografen kort før den blev ekspo
neret og pladen skulle også fremkaldes 
med det samme, ellers krakelerede 
emulsionen. Så fotografen har haft al 
sit grej og sit mørkekammer med sig 
på hestevognen. Det gjorde man selv-

Det ældst kendte billede af Svaneke er 
fotograferet før oktober 1858, hvor barken 
»Svaneke«, som anes til højre i billedet, 
forlod Svaneke. Foto evt. Søren Sørensen, 
København. Albuminaftryk, 
ca. 14 x 18 cm. Bornholms Museum. 



følgelig gerne, for der var penge at 
tjene ved at sælge disse pionerbilleder. 
Især portrætterne. 

Ifølge datidens eneste avis, »Born
holms Avis«, besøgte fotografen Søren 
Sørensen fra København Bornholm i 
april og maj 1858. Han annoncerede 
i avisen: »Photographi-Portraiter. Un
dertegnede, som opholder sig h eri 
Staden en kort Tid, anbefaler sig til 
det ærede Publikum med at aftage 
Portraitter paa Papiir, Glas og Voxdug 
fra 15 Mk. og til høiere Priser. Prøver 
ligge til Eftersyn for Alle og Enhver i 
mit Atelier i Herr Rigsdagsmand Pe
tersens Gaard fra Kl 9 Form. til 3 Ef
term. Rønne, den 23. April 1858«. 
Mon det er Sørensen, der i løbet af 
1858 besøgte og fotograferede i Sva
neke? H an var - ifølge annoncerne i 
avisen - den eneste fotograf der be
søgte Bornholm det år. 

I årene før var der også fotografer på 
Bornholm, men de tilbød enten da
guerreotypier (»fotografier« på forsøl
vede kobberplader) eller vitrotypier 
(fotografier på glas). 

Gottlieb Støckel og 
Johan Hansen fotograferede 
også i Svaneke 
Vi ved, at i hvert fald Gottlieb Støckel, 
1839-1889, fra Rønne og Johan Han
sen, 1833-1905, fra Nexø fotografe-

Gottlieb Støckel, Ronne: Fotografi af Svaneke set fra havet. Omkring 1870. Albuminaftryk, 
ca. 14 x 18 cm. Bornholms Museum. 

rede i Svaneke før byen fik sin egen 
fotograf. Begge annoncerede i »Born
holms Avis« at de på bestemte tids
punkter besøgte byen, etablerede sig 
på Hotel Østersøen (som var gæstgi
veri fra 1872) - og »aftog« portrætter. 
Det er klart, at de også har benyttet 
sig af besøget til at fotografere i byen, 
fx som Støckel, der havde en serie »Pro
specter fra Bornholm«, som bl.a. blev 
solgt af Rønnes boghandlere. Støckel 
var også den første fotograf på Born
holm, der udgav de populære stereo-

skopbilleder.6 D er er stereobilleder af 
Støckel fra det meste af øen - dog så 
vidt vides undtagen Svaneke og Nexø. 
I forbindelse med ombygning af hav
nen efter en voldsom stormflod i 1872, 
tog Støckel i hvert fald er billede af 
havn ebyggeriet (for havneingeniør 
Hans Zahrrmann.)7 

Johan H ansen tog til Svaneke i no
vember 1872 umiddelbart efter den 
katastrofale stormflod, der bl.a. øde
lagde Svaneke Havn og adskillige 
skibe.8 Han tog mindst tre billeder af 
havnen ved den lejlighed, men har også 
siden fotograferet i byen. 

Johan Hansen, Nexø: Svaneke Havn set 
fra no1d efter stormfloden 13. november 
1872. Jen samtidig reportage hed det: »l 
Svaneke, der ligger paa Nordostpynten af 
Bornholm, har Havnen lidt foifæ1deligt og 
er ti/dels ti/skyllet, Bolvterket er næsten 
borte, og Stenene ligge imellem hverandre; 
kun Brohovedet har kunnet trodse 
Stormens Magt. « Her ser man midt i 
billedet jagtgaleasen Urban, halvt kæntret 
i havnen. Bagved den, oppe på kajen, 
foran den bygning, der netop var blevet 
indrettet som Hotel Østersøen, ligger jagten 
Bolette.9 Begge både blev bygget i Svaneke 
af skibsbygger H. Hansen for kobmand 
Andersen. Albuminaftryk, ca. 14 x 18 cm. 
Bornholms Museum. 
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Johan Hansen, Nexo: Svaneke Havn omkring 1880. Havnen blev udvidetefter stormflodskatastrofen i 1872 med endnu et havnebassin 
- det som ses her forrest i billedet. M an kunne forestille sig, at billedet var taget i forbindelse med indvielse af havnen i 1878 eller 1879, 

hvor der blev sat porte for inderhavnen. 10 Hotel Østersoen blev indrettet som gæstgiveri omkring 1872. 11 Bornholms Museum. 

Tolder og amatørfotograf 
Fred.Jensen, Svaneke 

Nedenstående fotografi - et »ægte fo

coposckort« - er taget af focograf »Fred . 
Jensen, Svaneke« (blindtryk nederst til 
venstre). Han var colder i Svaneke i 
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hvert fald fra 1899 (måske allerede fra 

o. 1893) til 1902 og igen 1903-1919. 
Derefter tolder i H asle 191 9-1924 og 
endelig fra 1924 toldforvalter i Nykø
bing Sj. Han synes især at have foto
graferet i årene i Svaneke fra 1899-

19 19. Han hed Jens Fred erik Albrecht 

Jensen, var føde 1873 i Skælskør og 
gift med fem år yngre Grundcvigne (!) 
Jensen fra København. 12 

Og hvorfor er han så interessant? Jens 
Frederik Albrecht Jensen var en dygtig 
amatørfotograf, som bl.a. cog mange 
fine stereobilleder. Men focograferede 
også skolebilleder, postkortbilleder som 
dette, interiør- og naturbilleder mm. 
På bestilling. D ee giver en anden op
levelse af et billede, når man kender 

bloc lide til fotografen bag dec. 

Fred. Jensen, Svaneke: Aftensmåltid i 
dyrlæge Jurgensens hjem i Svaneke. 

Familien havde pensionat og de unge 
herrer, der kom og spiste på pensionatet, 
var - for/ ures vedkommende - ansat i 

offentlige stillinger i byen. 

Muligvis er fotografen selv en af middags
gæsterne. Sendt 19 09, bLa. med teksten 
(af]urgensen}: »omstaaende som det ser ud 

ved Aftensmaden, naar vi fodrer Dyrene.« 

Privateje. 



Fred. Jensen, Svaneke: Stereobillede, silden pilles af garnene, Svaneke Havn o. 1900. 
Det er et meget skarpt billede med en mængde folk - og detaijer. Bemærk båden for enden 
af Storegade, som er ved at blive bygget - eller måske repareret. Bornholms Museum. 

Vi ved ikke så meget om Fred. Jen
sen , men vi kender rigtig mange af 
hans billeder. Han tog det som for
mentlig er de første billeder af Born
holms Museums interiører fa år efter 
museet åbnede i 1894. 13 Og han tog 
mange billeder i Svaneke og må vel 
have været en konkurrent til Valdemar 
Myhre. Deres billeder forveksles ofte, 
Myhre krediteres gerne for dem. De 

kendte naturligvis hinanden og vi kan 
se, at de begge har spillet amatørteater 
i de samme stykker. 14 Bl.a. i 1893 i en 
fransk farce: »Naar man har Fanden 
til Morbror«. Valdemar Myhre var med 
ligesom »Toldass. Jensen«, der spillede 
fotografen Ferdinand Funck. Mon ikke 
det var den tyveårige Fred. Jensen? En 
tredje fotograf spillede med, det var 
»Cand. H ude«, den senere landskend-

re fotograf Kristian Hude fra Roskilde, 
der bl.a., som den første i Danmark, 
fotodokumenterede slotte, herregårde, 
kirker og bevaringsværdige bygninger 
for Nationalmuseet. 15 Han var på der 
nærmeste blevet forvist til Bornholm 
af sin familie pga. sin livsførelse på 
Universitet i København, og han le
vede af at give privatundervisning. 
H vor i Svaneke vides ikke. Man må 
tro, at der har været er særligt miljø 
omkring fotografiet i Svaneke de år. 
De har i hvert fald kende hinanden og 
har draget nytte af hinandens kompe
tencer i årene fremover. 16 

I 1908 samledes en håndfuld af Sva
nekes energiske mennesker fo r at etab
lere en »H aandværk-, Industri-, H us
flid-, Kunst- og Fiskeriudstilling«. Man 
benyttede den nye Tekniske Skole, der 
ses på billedet herunder, og forsam
lingshuset »Frem« til fiskeriet. Byens 
fotograf, Valdemar Myhre var ikke 
med; han havde da fået et anstrengt 
forhold til dyrlæge Jiirgensen, der var 
en af udstillingens drivende kræfter. 
Dee var til gengæld Fred. Jensen, der 
optog en mængde fotografier af udstil-

Fred. Jensen, Svaneke: Fotopostkort fta den store udstilling i Svaneke 1908. Bagpå kortet står: »Omstaaende et Billede fta Udstillingens 
Aabning med Borgmesteren paa Talerstolen.« Privateje. 

-
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lingen og solgte dem som postkort. 
Sikkert en ganske fin forretning og for 
os betyder det, at v i kan få en god 
fornemmelse af, hvordan en sådan ud
stilling var bygget op og hvad man 
deltog med af varer mv. Alene det ae 
udstillingen var udstyret med elektrisk 
lys har været et trækplaster, Svaneke 
fik forse el året efter i 1909. Den ene
ste professionelle fotograf der var med 
var Magdalene Hansen fra Nexø og 
hun mod tog ec hædersdiplom, som 
hun derefter viste en tegning af på 
bagsiden af sine fo tokartoner. Men 
også Fred. Jensen udstillede sine foto
grafier under beskedne forhold på 
loftet på Teknisk Skole. Billederne var 
sar op med tegnestifter på de skrå 
vægge. H er var bl.a. motiver af Sva
neke H avn, Randkløveskåret, to foto
grafier fra Christiansø og et par natur
motiver. H an fik hædrende omtale. 

~ 
!3ornho\m 

Emil Frederiksen, Roskilde: 
(Peter Alstrups Kunstforlag) 
Postkort, ca. 1905, turister og listedboere 
ved Hans Thygesensvej 2 i Listed. 
Byfareningen Svanekes Venne1: 

Emil Frederiksen, Roskilde: 
Forlægget til postkortet herover. 

Det Kongelige Bibliotek. 
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Amatørfotograf 
Emil Frederiksen og 
Peter Alstrups Kunstforlag 

O m kring 1905 rejste læge og amatør
fotograf Emil Frederiksen fra Roskilde 
rund t på Bornholm. H an tog en 
mængde glasplader, 6x9, afseværdige 

Parti fra .S:isted 

Fred. Jensen, Svaneke: Stereobillede af den 
fotograferende Emil Frederiksen, 

som fotograferer nedenstående motiv til 
brug for Peter Alstrups postkort. 

Det Kongelige Bibliotek. 

seeder på Øen. H an var selvfølgelig 
også på besøg i Svaneke og Lisced. Han 
var en dygtig fotograf og hans mere 
eller m indre ukendte billeder giver et 
godt indtryk afBornholm for lide mere 
end 100 år siden. Hans arkiv, inkl. 
glasplader og kontaktkopier, findes på 
Det Kongelige Bibliotek. Emil Frede
riksen var en god bekendt af fotograf 
Kristian Hude i Roskilde, som vel har 
h julpet ham med lokale kontakter. 
Han havde desuden kontakt cil pose
kortproducent Peter Petersen Alstrup, 
som var startet i branchen i Fredericia 
i 1896, men havde flyttet sit Kunst
forlag ti l Amagertorv i København i 



1903. Han fortsatte sin virksomhed 
til Første Verdenskrig (tidsrummet 
svarede til postkortets »guldalder«) og 
regnes for en af de bedste og største 
postkortproducenter i D anmark. 17 

Han fotograferede ikke selv, men har 
altså engageret sig med dygtige foto
grafer som Emil Frederiksen. Der er 
helt givet også lokale bornholmske 
fotografer, der har solgt billeder til Al
strup. Vi kender således til et kort af 
Magdalene Hansen, »Bornholmske 
Nationaldragter«, produceret til Al
strups serie med danske og svenske 
»nationaldragter«. Han gav sine kort 
løbenumre - og nåede op på knap 
10.000 forskellige motiver! Der findes 
mange Alstrup-postkort fra Svaneke 
og Valdemar Myhre er hidtil blevet 
udlagt som fotografen bag dem. Emil 
Frederiksen optog omkring 100 bil
leder fra Svaneke, Listed og Årsdale. 
Om Myhre også leverede fotografisk 
materiale til Alsted får stå hen. 

Allingefotografer i Svaneke 
Allinges første fastetablerede fotograf 
var Bendt Kjøller, 1846-1908. Han 

var egenclig landmand, havde arvet 
familiens gård, Kjøllergård i Bodilsker, 
men valgte i moden alder at etablere 
sig som fotograf i Allinge i 1890 - på 
Nordbornholm sikkert fordi der end
nu ikke var andre fotografer og fordi 
han så en fremtidig levevej i de mange 
turister. Han kom til Allinge fra Nexø, 
hvor han må have lært at fotografere, 
måske hos Nexøs fotografJohan H an
sen. At der ret hurtigt kom konkur
rerende fotografer i Allinge, må skyldes 
et betydeligt salg af fotografiske sou
venirs til Nordbornholms mange tyske 
turister. Ad. (Alfred) Petersen var en 
af dem, med atelier i Pilestræde i Al
linge, et atelier som Bendt Kjøller se
nere overtog. En anden af de tidlige 
fotografer i Allinge var H . P. Jacobsen, 
(data ukendte), som tog billeder fra 
hele Øen, og selvfølgelig fra Svaneke. 

Hans Peter Jacobsen må have. været 
datidens mest ambitiøse fotograf og 
han kastede sig ud i det profitable tu
ristmarked, som var i god gænge sidst 
i 1890-erne. Han fik fremstillet post
kort fra hele Bornholm - endda farve
lagte - af seværdigheder, dragtbilleder 
og julekort, han fotograferede stereo-

billeder og fik fremstillet stereopost
kort, han fotograferede fine panora
mabilleder, prospekter og portrætter. 
Han fotograferede skoleklasser og 
foreninger på ud.Bugt, påtog sig alle 
mulige bestillingsopgaver og funge
rede nærmest som en slags pressefoto
graf på Nordbornholm, fø r den stil
lingsbetegnelse var opfundet. Han 
meddelte i en annonce i Bornholms 
Socialdemokrat i 1903, at han havde 
købt nyt og tidssvarende fotografisk 
udstyr, som satte ham i stand til at 
foretage alt fotografisk arbejde også 
udenfor atelieret. Kunder udenfor Al
linge kunne telegrafere til Jacobsen, 
som ville kunne være fremme overalt 
på øen inden for to timer efter med
delelsens ankomst! 

Han byggede i 1904 en toetages for
retningsejendom med bolig og atelier 
ud til havnen i Allinge; men i 1908 
brast ballonen og han måtte »paa 
Grund af Konjunkturernes Stigning« 
skille sig af med det hele. Siden gik 
han i glemmebogen - vi kender ikke 
hans årstal, baggrund og senere skæb
ne, og de mange billeder han tog opfat
tes som værende optaget af fotograf-

Emil Frederiksen, Roskilde: (Peter Alstrups Kunstforlag) Postkort ca. 1905. Mon det er tolder Fred. Jensen på vej ned af Hullebakken? 
Bornholms Ø-arkiv. 

Svaneke ]'(ul\ebakken 
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fam ilien Kjøller, som siden overtog 
hans atelier og sikkert også hans glas
plader. Men han var altså også en af 
dem, der så Svanekes kvaliteter og 
forevigede byen med sir fotografiap
parat. 

Valdemar Myhre er og bliver dog 
Svanekes fotograf. 18 H ans billeder hæ
ver sig over gennemsnittet med deres 
kunstneriske kvaliteter og fint sete og 
indforståede tolkning og skildring af 
byen, som den var engang - allerede 

H. P. Jacobsen, Allinge: Postkort, 
håndkoloreret, Svaneke Havn o. 1905 

med Hotel Østersoen i baggrunden. 
Bornholms Ø-arkiv. 

NOTER: 

1 Byforeningen Svanekes Venner forbereder 
en udstilling og publikation om Valdemar 

Myhre i 2014 - 150 året fo r hans fødsel. 
2 Fotografiers »fødsel« regnes fra og med præ

sentationen af daguerreotypiet i Frankrig i 

1839. 
3 Ukendt fotograf, opcræder som »maler H.A. 

Holm« på mange billeder i Bornh olms Mu

seums fotosamling. Maler og fo tograf A. C. 
Holm, Gudhjem, etablerede sig først o. 1900. 

4 Pou l M. Sonne, Svaneke, handel, sø fart, 

skibsbygning. Byforeningen Svanekes Venner 
2000. 

Dee er Poul Sonne der har identificerer »Sva
nen« under byggeri cil højre i billedet. 

5 hctp://focobornholrn.weebly.corn/ 1858 
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på Myhres rid, og før bilerne og en ny 
og anderledes cid vendte op og ned på 
alcing. Andre har altså også forografe-

6 Stereoskopbilleder på Bornholms Museum, 
i Dansk Stereoklub og i privateje. 

7 I Ø-arkivets samlinger, M. K. Zahnmanns 

arkiv, 1974-901 
8 www.fotohiscorie.com/stormAod 
9 Henrik Vensild, Urban af Svaneke, et born

holmsk skibs h istorie. Fra Bornholms Mu
seum 1994- 1995. 

10 Th. Lind m. fl. Svaneke Bys Historie, ny 
udgave 20 11, Byforeningen Svanekes Venner. 

11 Kilder til Svanekes Bygningshistorie, Natio

nalmuseer 1969, s. 98. 
12 Tak til Mogens Lau , Gudhjem for informa

tion om Fred. Jensen. Også Bjørn O chsner, 
Fotografer i og fra Danmark indtil 1920, 
1986. 

Bendt Kjøller, Allinge: Svaneke Havn 
l 890erne. Et af Kjollers mange fotografier 
i en serie med bornholmske motiver solgt 
til turister - og bornholmere. 
Ca. 13 x 18 cm. Bornholms Museum. 

ret i byen, og Myhre ville ganske sikkert 
pænt og høfligt have sig frabedt at 
blive krediteret for deres arbejder. 

13 Bornholms Museums jubilæumsskrift 1993. 
14 Oversigter over amarørrearersrykker i Sva

neke, samler af Anker E. Kofoed. Byforenin

gen Svanekes Venner. 
15 Eva Tønnesen: Med fotografHude gennem 

dec gamle Roskilde. 120 sider. 1989. 
16 Vald em ar Myhre og Kristian Hude var 

begge »i lære« hos Peter L. Petersen, fra 190 I 
Kgl. Ho ffotograf Elfeldc i København. 

17 Posckorrecs historie i Danmark, Bruun Ras

mussen Publishing 2007, s. 293. 
18 Valdemar Myhre døde i 1916. Ægteparret 

Nyholm Olsen fo tograferede i byen fra 191 6-
1918, aAøsr af en søster Karen H ansen til 

1930. Jo hs. H ammer var byens fotograf fra 
1933-1993. 



Nexø elværk og Vindmøllen 

Under 2. Verdenskrig i 1941, da forsyningerne af især brændstof blev begrænset, op forte man i 
Nexø en vindmølle på nordstranden. Den Leverede supplerende strøm til byen, blev et vartegn 
og blev fo rst stoppet efter krigen. Stoffet til artiklen har foifatteren fundet i Nexo Museums 
arkiv, hvor en artikel skrevet af lokal redaletør Erik Holm, for dagbladet Bornholmeren 
omkring 1960, herfra gengives en samtale med montør Kristian Dich, der fortæller om 
bygningen af vindmøllen ved elværket. 

Af Niels Aakjær 

Ved Nexø sydstrand, hvor Elværket 
blev bygget i 1910, består kysten af en 
hård sandsten kaldet Balka kvartsit. På 
sandstens fladen byggede man år 1900 
en forkastningsmur på 2,5 - 3 meters 
højde, af store sandstensbrokker, bag
ved fyldtes så op med sandstensfyld, 
ind til den gamle strand.linje af opskyl
lede sandstens Bager. Flere steder på 
helt op til ca. 40 meter målt fra den 
gamle kystlinje, mest ved Nexø gamle 
jernbanestation, hvor Busholdeplad
sen, Sdr. Landevej i dag ligger. 

I 1883 byggedes »Søbroen« efter 
afvanding af den bagved liggende Nexø 
myr eller Bodilsker mose. Lige inden
for jernbanelinjen byggedes således i 
1906 et G asværk lige N ord for Sø
broen. Nexø Elværk blev bygget på 

., " ' 

Nexo elværk, på hjornet af Ferskesostræde til venstre og Sondre Strandvej til hojre, 
fotografen står på Sd1: Landevej i 1910. 

Matrikel no. l, en have omkranset af Elektricitet 
et sandsrensgærde. Se skitse. er der ingen fremtid i 

Det var dette argument som købmand 
I.S. Kjærgård mødte i byrådet, da han 
i 1905 som formand for teknisk udvalg 
ville oprette et komm unalt elektrici
tetsværk i Nexø. 

I 1906 fand t han sammen med 
nogle andre fremsynede borgere og 
grundlagde et privat Elekltricitets værk 

Fotograferet fra fotograf Johannes Hansen 
gav/vindue mod syd. Ligefor Ferskesostræde 
36 og Sdr. Landevej, »Sobækken« ses 
tydeligt også udlobet ved Jernbanelinjen. 
Til venstre haven med matrikel m: 1, 
hvor Elværket blev bygget i 1910. 
Foto omkring 1900. 
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Kobmand Ivar Sorensen Kjærgård 

H C. Andersen ansat i 1918 

med 41 borgere tilslutter. Der stiftedes 
som andelsselskab, en Lysstarion. 

Det var daværende lærer Peter Dam, 
købmand I. S. Kjærgård og dyrlæge 
Eskelund, med Peter Dam som for
mand. Elektricitet værket opstod i 
forbindelse med Bornholms textil- fa
brik som Kjærgårds væveri blev kaldt. 

En række forretningsfolk i umid
delbar nærhed omkring Torvet fik så 
lys og motorkraft fra anlægget. I 1906 
kom Nexøs første Elektricitetsværk i 
brug på privat basis, men med adgang 
for kommunen til senere at overtage 
værket. 

D en 12. august 19 10 nedsattes et 
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Bestyrer Otto Westh ef Elværket 

Montor Kristian Dich ansat 1929 

udvalg til at foretage det fornødne, 
vedrørende spørgsmålet om at bygge 
et kommunalt elværk, for at få en øko
nomisk drift af det projekte rede vand
værk. 

Udvalget bestod af følgende, amts
rådsmedlem K.A. Pedersen, bygmester 
Johannes Munch og avlsbruger Hans 
Berg Harild (senere folkevalgt borg
mester) . 

Den 30. juli 1910 accepteres en skri
velse fra andelselværket om at over
tage værker for 10.852,46 kr. ri! den 
4. august. 

D en 4. august modtages en besked 
fra N S Burmeister & Wain om ae ski-

Johannes Jacobsen ansat 1913 

Bestyrer Henry Broch fra 1939 

bet »Kathrine« med den nye motor er 
afsendt, men er oversejler og sunket, 
ud for Nordre røse fyr. Der vil blive 
afsendt en anden motor fra B&W 

Byrådsmedlem I. S. Kjærgård ind
træder i seedet for bygmester Johannes 
Munch i besryrelsen. 

Det gamle andelsværk stoppes som
meren 1910 og motoren nedtages, 
fører ud ti l der nye elværk før det er i 
drift. 

Man havde fået en dygtig og energisk 
besryrer med Otto Westh , der i forve
jen besryrede gasværket, han blev så 
ansat som besryrer for både elværk og 
gasværk. Han fik Gotfred Pedersen 



Til vens tre 

hovedtavle med 
afbrydere, 

i midtenB&W 

dieLsel fm 1928, 
nærmest til hojre 

ses svinghjulet 

til 100 Hk diesel 

fra 1914. 

som hjælper, men allerede i 1913 an
sættes Johannes Jacobsen og i 1918 
ansættes så medarbejder H.C. Ander
sen. I 1926 valgtes snedker August Pihl 
til Kjærgårds afløser. 

I 1929 blev Kristian Dich værkfører 
for elværket. I 1939 tiltrådte bestyrer 
H enry Broch, som afløser foL Otto 
Westh, der gik på pension. Bestyrer 
Broch fungerede til værkets nedlæg
gelse. 

Vindmøllen bygges 1941 

De første 3 år producerede værket 
kun strøm om aftenen. Det er interes
sant at høre de ro forhenværende ma
skinpassere fortælle. Forbruget var ikke 
stort om dagen, men om aftenen når 
lyst blev tændt i hjemmene steg for
bruget og man måtte sætte maskiner
ne i gang. Når sommeren gik på hæld 
og de lange aftener begyndte, øgedes 
forbruget efter hvad tid man kunne 
formode at lyset ville stråle fra datidens 

Vindmotoren .fra FL. Schmidt monteres 

5 og 10 lys pærer. Større pærer var en 
luksus, og på den tid var det petrole
umslampernes blafrende skær der var 
almindeligt i hjemmene. 

Installatør Eskild Nyborg Hansen 
havde arbejdet nogle år i København 
som elektriker kort forinden. Den 8. 
Juni 1910 begyndte han som autori
seret installatør i Byen. 

Mororene der kom var en 4 takt 
B&W moror fra 1910, med luftfor-

Vingerne monteres 2 stk. på i alt 15 meter 
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Elværket set fra mol/en, cirklen midt i billedet er kole bassin, til hojre bestyrer Brochs have, 
til venstre Gasværket set fra Vindmollen i 1942, af montør Kristian Dich 

støvning på 50 Hk. Og en 4 takt B&W 
diesel med forstøvning på 100 Hk. 
med koblet dynamo fra 1914. 

Allerede i 1914 fik fabrikant Chr. 
Svendsen bemyndigelse til at rejse til 
Sverige og købe en gammel brugt gas
motor som man monterede til hjælp, 
den var på 60 Hk og vandret liggende 
cylinder, med komplet sugeanlæg. 

Brændsel hertil var foruden brænde 
fra kommunens skove og tørv fra 
Hundsemyre mose. 

Under verdenskrigen 1914-18 måt
te man til dieselmororene anvende den 
såkaldte petroleumstran, en ildelug
tende blanding af petroleum og lever
tran. 

I 1928 anskaffes en større diesel mo
tor på 240 Hk med tilkoblet dynamo. 
U nder 2. verdens krig anskaffes en 
gasgenerator fra fabrikken Vølund, så 
man kunne fyre med tørv fra Hund
semyre mose. 

I 1940 kom besættelsen og alle leve
rancer fra udlandet blev knappe, ikke 
mindst tildelingen af olie. Ganske vise 
var elforsyningen rationeret, men den 

Ferskesostræde med Badstue og 
elværket omkring 1938, 

til hojre for Elværket ses Sobroen. 
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tildeling folk skulle have kunne man 
ikke levere. 

Folk fik lov til ae bruge indtil et vise 
kvantum, hvorefter man måtte betale 
en enorm pris for merforbruget. Gen
tog det sig blev der lukket for strøm
men, indtil man var nået så langt hen 
på tiden, at det svarede til merforbru
get. Så fik man strøm igen. 

Det hjalp dog lidt at der kun var 5 
og 10 watt pærer i lamperne, ellers 
måtte man på en 25 watt pære sode 
den til, så der i bunden kun var et hul 
på størrelse med en ti øre som lyshul. 

Gadelamperne var afskærmet så der 
kun kom en lysmængde ud svarende 
til 2 lux, måneskin i klart vejr. Lygte 
standerne var til gengæld hvidmalede 
på stolpen i brysthøjde, så man ikke 
uforvarende skulle løbe ind i lygtepæ
lene. Trappegelændere, Jyskasser, trap
pe stene og gadehjørner var også hvid
malede, dette var lidt af mørklægningens 
problemer. 

Vindmøllen 
Værkfører Kristian Dich havde tilsyn 
med vindmøllen, vi lader ham for
tælle følgende fra artiklen. 

For at supplere leverancen af strøm, 
opførte man i 1941 en vindmotor fra 
F.L. Schmidt i Strandkanten ved Gas
værket. 

Nogle svære jernbolte blev hugget 
ned i sandstensklippen, endda med 
kilebolte i bunden. 

Hele fundamen ret blev fyldt m ed 
beton, så det stod godt fas t. 

Tårnet blev støbt i jernbeton i glide
forskalning og blev 24 meter højt. 
Ovenpå sad så selve møllen med mo
toren, der var indkapslet i en kasse, en 
fabrikshemmelighed. 

Vi fik nogle diagrammer så vi kunne 
se hvordan det skulle fungere. Vi vid
ste nok, hvad der skete indeni kassen, 
blot ikke hvordan. 

Da man var ved at stille op sagde jeg 
til ingeniøren, at inden de rejste hjem, 
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Grundplan for Nexø kommunale elektricitetsværk ca . 1945 . 

Før den store udvidelse i 1928 af værket få batterirummet hvor nu Diesel 3. står El hovedtavlen på forkant af dette rum. Kontor for gas og 
vandværket var hjemme i bestyrerens bolig, som få lige op ti! værket. De ombyggede diesel motorer for gasdrift kunne yde ca. fuld kraft fast 
når gastrykket var godt. Lofter i begge rum udført i jernbeton. 

1. 4 takt B&W50 Hk. 1310 
2. 4-B&W 100 Hk. 1314 
3. 4 - B&W 240 Hk. 1328 
4. Svensk gasmotor 
5. Luft flasker start m.m. 

rum for trægas 
6. Generatorrum for trægas 
7 Gasgenerator 
8. Filter for gas 
3. 9. Lyddæmper diesel 1 

JO. Lyddæmper diesel 2 
11. Lyddæmper diesel 3 
12. Batteri rum 
13. Lyddæmper for generator 

måtte de sætte os ind i funktionerne, 
således at vi selv kunne afhjælpe even

tuelle fej l, der måtte indtræffe. 
Vi lå så afsides, at det var nødvendigt. 

Vi kunne ikke vente flere dage på, at 
der skulle komme nogen fra Køben
havn til at foretage reparationer. 

Vi skulle nok blive undervist, sagde 
han, og da møllen var færdig, lavede 

14. Gasfilter 
15. Tjære udskiller 
16. Skrubber for gas 
17. Gasgenerator 
18. Tørvelager 
13. Kølebassin 
20. Luft kompressor 
21. Drejebænk 
22. Smergelsten 
23. Søjleboremaskine 
24. Drejebænk lille 
25. Trappe til loft 
26 El tavle gasmotorGenerator 
27. Lade udligningsmaskiner 

de forskellige funktionsfej l, som vi blev 
sat til at finde. Jeg fandt dem alle, og 
vi klarede også arbejdet med at passe 
møllen fint, syntes jeg. 

I alle de år fik vi kun hjælpeengang. 
Vi fik et meget fint smøreskema så vi 
kunne se hvor ofte, blot ikke hvordan. 
Vingerne skulle smøres i enderne, de 
målte 17,5 meter fra spids til spids. 

28. Kølevandspumpe 
23. Hovedtavle brydere 
30. El tavle vindmøller 
31. Bord og stole vag 
32. Skabs og maskingods, raporter 
33. Lagerrum Smøreolie 
34. Lofttrappe garderobe -

malerværksted 
35. Forrum baderum 
36 Vaskerum bruser 
37. Toilet 
38. Badeanstalten 
33. Kabiner med badekar 
40. Kakkelovn 

Vingerne var hule og bygget næsten 
som en båd med spanter og træbeklæd
ning uden på, beklædt med metal, kom 

fugtigheden ind i hulrummet blev den 
ene vinge tungere end den anden, det 
kunne ikke gå så vi måtte regulere li
gevægt. 

Der var også installeret bremser på 

vingerne, så omdrejningstallet ikke 
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blev for stort i srærkt blæsevejr. Skulle 
vi smøre vingespidserne måtte vi hejse 
en båd smands stol ned fra platformen 
og surre møllen så længe. Det stod der 
intet om, men det var den eneste måde 
det kunne gøres på. Omdrejningstallet 
skulle være 110 i min, men det måtte 
ikke sættes ned til 70. 

Når det var en propel skulle man 
regne med at rystelserne skulle op
hæve hinanden, men man havde ikke 
taget med i beregningerne, at det gav 
et chok i tårnet, i det vingespidserne 
passerede, men det gjorde endda ikke 
så meget, at man ikke turde se bort fra 
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den mulighed, at tårnet ti l sidst kunne 
knække. Så vi satte tallet ned til 70, og 
forstærkede murene udvendig med 
støbte kiler, før man igen kunne sætte 
omdrejningstallet op til 110. 

D en højeste ydelse vi kom op på var 
600 kW h på et døgn, men det var kun 
få gange. Vi kunne normalt regne med 
at den kunne levere halvdelen af byens 
forbrug, der dengang var 700 kWh 
dagligt. Møllen kunne ikke sættes i 
gang med vinden alene, den kunne stå 
og køre langsomt rundt, men den 
skulle op på 30-35 omdrejninger før 
den kunne komme i gang. 

Vindmollen bygget på sandstens klippen 
af Balka kvartsit. 
Soklen står ca. 5 meter ude i Østersøen. 

Vi måtte starte den med en motor, 
til den havde nået de 35 omdrejninger, 
så klarede den selv resten og kom op 
på de 70 i løbet af et øjeblik. 

Der var også en anden ting vi lagde 
mærke til. Nøjagtig 6 timer før en 
storm lagde sig, kom der med kort 
varsel, en dalende ydelse i et par se
kunder, selv om det blæste stærkt, og 
der ikke var tegn på at det ville holde 
op at blæse foreløbig. 

Badstuen 
I forbindelse med en større ombygning 
på Nexø elværk i 1914, at badstuen 
formentlig opstod, for at anvende alt 
det vand der fremkom ved køling af 
elværket. Det var et stort fremskridt 
med bastuen for det var kun i de fær
reste hjem der fandtes et badeværelse. 

I mit barndomshjem havde vi ikke 
et badeværelse, men en zinkbalje stillet 
midt på køkkengulvet, så kom vandet 
fra den kolde køkkenhane og så en 
vandkedel fra kakkelovnen til at hæve 
badevands temperaturen nogle ra gra
der. Man stillede sig i bar figur i baljen 
og blev vasket med en svamp fra top 
til tå. Derfor foretrak jeg, når der blev 
bevilliget en tur til badstuen i Ferske
søstræde. Det kostede for voksne 50 
øre og vi børn fik det for 25 øre. 

Badekarret var efterhånden godt slidt 
så emaljen i bunden var flere steder 
slidt væk. 

Den venlige dame der passede bad
stuen rengjorde så kabinen efter brug, 
og lå man fo r længe blev der banket 
på døren og man blev herved mindet 
herved om, at andre ventede. 

Mænd og kvinder kunne ikke bade 
sam tidig, så det var Kvinder om Fre
dagen og Mænd om Lørdagen. I 1967 
fik det en ende da gasværket også blev 
nedlagt. En kommunal badstue blev 
bygget i Damgade, den gav underskud 
så det bragede grundet for ra brugere, 
så omkring 1975 blev den også nedlagt. 



Afslutning 

Elforbruget steg enormt efter krigen 
og 1949 overgik vi til vekselstrøm fra 
Østkraft. 

Maskinerne blev solgt og bygnin
gerne en årrække anvendt af Østborn
holms fiskesalgsforening, der dengang 
havde salteri i bygningerne, senere også 
til lager. 

I 1977 blev elværket nedrevet, efter 
en levetid på 69 år hvoraf kun de 39 
var elværk, og grunden på 1486 kvadrat 
meter blev anvendt til boligbyggeri for 
Fersksøgården med 6 lejligheder på 
118 kvadratmeter. 

Tårnets endeligt, sprængningen kotrolleres. 

Foto Bornholms Hjemmeværn 

Engang købte en turist vindmøllen 
til sommerhus, men det blev aldrig til 
noget, så en sag forærede han møllen 
til en ven, hun var lykkelig for sit tårn 

Detonation af sprængladning. 20. 

Få sek. senere. 

Foto Bornholms Hjemmeværn 

og kom engang imellem til Nexø for 
at føre tilsyn, derudover skete intet. 
Med de store havne udvidelser i 1962, 
kom møllen til at stå på land ved op
fyldning af arealet, og derved steg kva
drat meter prisen, ude i vandet havde 
det ingen værdi. 

Kommunen ville have vindmøllen 
væk, men så skulle der opgives et ma
trikel nummer. Tiden gik og i 1980 
blev det tid at fjerne den. 

Den 17. november 1980 var det 
forbi, vindmøllen måtte falde for hav
neudvideisen. 

Bornholms Hjemmeværn sørgede 
selv for at klargøre, så der til selve 
sprængningen. Alt blev grundigt efter
set og halmballer blev stablet op om 
tårnets fod, alle fjernede sig på behørig 
afstand, og HJV forvissede sig om at 
alle var udenfor afspærringen. Der var 
frit i stor afstand fra tårnet og præcis 
kl. 11.00 lød der et højt drøn, og tår
net gav sig stille til at vælte sydover 
ganske efter beregningen. H jemme
værn folk måtte bede nysgerrige om at 
vente med at løbe ind i området, da 
eksperterne gerne selv ville se resultatet 
først. Men der gik ikke mange sekun
der før folk væltede ind på den faldne 
kæmpe. Det hele blev klaret med 
2,3 kg Sprængstof 
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JUL PA BORNHOLM 
har nået en ærværdig alder 

I år udkommer jul på Bornholm som årsskrift for 80. gang. Det har flet skriftets tidligere 
redaktør 1995 -2005, jens Sørensen, til at standse op og bruge en stund på at tænke over 
denne bornholmske publikation og de menneske1~ der skabte og videreførte den til i dag. 
Men også med et sideblik til den tradition og sammenhæng]pB er en del af 

Af Jens Sørensen 

Det var krisetid, da den unge boghand
ler Edm. Andersen, der havde overta
get Colbergs Boghandel 1. januar 1931 
efter sin læremester boghandler Knud 
Jørgensen, henvendte sig til overbib
liotekar E. Gotzsche og lektor Th. Lind 
med den ide at grundlægge et lokalhi
storisk årsskrift, der skulle udkomme 
hen mod jul i 1933. En opfordring der 
blev godt modtaget. De to kyndige 
mænd påtog sig redaktionen og ud
formningen af det nye skrift og dermed 
var der etableret et makkerskab, der 
kom til at vare til E. Gotzsche døde i 
1945. Men Th. Lind for tsatte til og 
med årgang 1962. Siden har redaktio
nen altid været et enmandsjob. 

Det skete som nævnt i en tid, hvor 
der ikke har været så mange løse pen
ge i kundernes lommer til overflødig
heder som julehæfter og den slags, men 
Edm. Andersen forstod åbenbart, at 
det i krisetider gælder om at satse. 

Og hvordan gik det så i skriftets før
ste år - sådan rent salgsmæssigt? Gav 
udgivelsen et fornuftigt afkast? Nej -
bestemt ikke! 

Om det kan man læse i en protokol 
med tiden: »Beregnings-Bog over For
lagsartikler«, heri indførte Edm. An
dersen med pen og blæk sirligt de 
nøgne kendsgerninger i en håndskrift, 
der nærmer sig kalligrafi. 

Første årgang 1933 blev trykt i 1712 
eksemplarer, og til dette oplag anvend-

48 Jul på Bornholm 

Edm. Andersen 

tes 20 ris glittet trykpapir = 275 kr" 
og trykning og h æftning kostede til
sammen 2.606 kr. Af de mangfoldige 
øvrige udgifter skal blot nævnes, at de 
to redaktører honoreredes med hver 
100 kr. og kunstneren Ernst Køie mod
tog 20 kr. for omslagstegningen. 792 
ekspl. blev solgt - under halvdelen af 
oplaget. Hæftet kosted e 2,50 kr" så 
underskuddet 258 kr. var i forhold til 
udsalgsprisen let at få øje på. Næste år 
blev oplaget sat ned til I. 503 ekspl. 
684 blev solgt, så resultatet blev en 
smule bedre - underskud 10 kr. Og 

sådan fortsatte det med underskud i 
de to næste år 1935 og 1936. 

Man kan gætte på, at Edm. Andersen 
i 1937 var blevet lidt træt af at kigge 
på lageret af usolgte eksemplarer. O p
laget blev i hvert fald sat ned til 1.270 
- det laveste nogensinde. Til gengæld 
gik afsætningen meget bedre, så rest
oplaget efter jul blev så beskedent som 
26 eksemplarer, og det er den indly
sende årsag til, at årgang 1937 er så 
svær at få fat i for nutidens samlere. 
For forlæggeren blev resultatet for før
ste gang positivt - overskud 380 kr. For 
samlere er årgang 1938 blevet næsten 
lige så besværlig en sag som den fore
gående - oplag 1681 - til rest 51. 

I de følgende år gik det jævnt frem
ad for J pB, især gik salget godt under 
Anden Verdenskrig og nærmeste føl
gende år, så oplaget kulminerede i 1947 
med 4.368 eksemplarer. 

I årgang 1942 fortalte de to redak
tører om deres arbejde med de ti første 
årgange og målsætningen fo r de kom
mende: »Vi satte os som Maal at skabe 
et Hæfte med afgjort bornholmsk 
Præg, et H æfte, der i Tekst og Billeder 
skulde fortælle om bornholmske For
hold og Personer i Fortid og Nutid ... «. 

Kursen blev, som det ses, lagt fra 
første årgang. O g den er stort set ble
vet holdt gennem de 80 år. J pB har 
aldrig forsøgt at gå nyhedsmedierne i 
bedene ved at kommentere aktuelle 
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forhold og begivenheder, og der er 
tankevækkende, at man ikke finder 
spor af Anden Verdenskrig i årgangene 
1940-1944- bortset fra nogle bemærk
ninger i rektor E. Dinesens essay »Ju

len« årgang 1943, hvor julefejringen i 
en krigstid omtales. Først i årgang 1945 
kan man finde artikler, der refererer til 

tysk militær besættelse, sovjetiske bom
ber over Nexø og Rønne og minder 
om bornholmske ofre. 

Ved juletid 1933 kunne læserne 
glæde sig over vægtige bidrag af blandt 
andre provst L. Bostrup, Peter TI1orsen 
- d en lærde bonde fra Pedersker og 
intendant J . P. Kuhre, der blev en fl it
tig medarbejder gennem følgende år, 
og i øvrigt var han m edredaktør et 

enkel t år (1 9 3 5) . Derudover var der 
blandt m eget andet digte af Alfred 
Jensen og Ingeborg Petersen. 

J pB har i årenes løb bragt gennem
gående serier af personalhistorisk art. 
Den afgjort vigtigste er »Portrætter af 
kendte Bornholmere døde i det sidste 
Aar«. Fra årgang 1988 har dette kom
menterede portrætgalleri fået den mere 
mundrette overskrift: »Folk vi husker«. 
I de seks årgange 1935 til 1940 brag
tes portrættet af øens ledende mænd 
gennem de sidste 100 år, det gjaldt 
amtmænd, kommandanter, skovri

dere, folketings- og landstingsmænd, 
provster, præster og gymnasiets rekto

rer. 
Studenter dimitteret fra Rønne Stats

skole var med fra 1940 m ed 28 unge 

mennesker på gruppebilledet. Serien 
sluttede i 1985, da var antallet af stu
denter på Bornholm steget til ca. 180. 
Det var ved at være for pladskrævende 
og serien måtte beklageligvis opgives. 
Fortegnelsen over bornholmsk littera
tur har med en enkelt undtagelse 
(1994) været med fra 1936. Hertil skal 

føjes at de fire første årgange bragte 
indklæbede farvetrykte plancher - eller 

faksimiler. 
Overbibliotekar ved Statsbibl ioteket 

i Aarhus Christian Stub-Jørgensen, der 
som redaktør efterfulgte Th. Lind 1963 
- 1967, bidrog allerede i 1936 med 
d igtet »Vinternat«, der fulgtes af en 
meget lang række digte og artikler gen
nem de følgende årgange til 1983. Her 
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Frede Kjoller 

skal blot nævnes »folketro og folkesagn 
på Bornholm«, der blev bragt i otte 
afsnit 1970 - 1977. 

I årene 1968 til 1987 var overlærer 
Frede Kjøller, Østermarie en omhyg

gelig og flittig redaktør; men allerede 
i 1941 kunne man læse den første ar
tikel fra hans hånd. Den fortalte om 
Christiansø og var selvfølgelig ledsaget 
af forfatterens egne fotos, og det blev 
indledningen til en meget lang indsats 
for JpB . Mange vil huske hans smuk
ke fotos i serien: »Årets gang i Born
holms natur«. 

»H ansaage Bøggild« indledte sin 
lange række af artikler - hovedsagelig 

kunstner-monografier - i 1958. Samme 
Bøggild kom senere som redaktør 1988 
- 1994 til at stå for en gennem gri
bende modernisering af hæftets ydre. 
D et m edførte blandt andet, at der 
gamle store format ca. 24,5 x 33,5 cm 
blev ændrer til nutidens almindelige 
magasinstørrelse. 

I årene 1995 - 2005 redigerede un
dertegnede skriftet, og fra 2006 gik 
fornøjelsen videre til Henrik Vensild, 
der på smukkeste vis viderefører tra
ditioner, der har vist sig holdbare gen

nem de 80 årgange. Dog med en mar
kant ændring af omslagsforsidens tema 
fra gengivelse af bornholmsk billed
kunst til fotos af bornholmsk kunst
håndværk. 

Man kan undre sig over ordet "JUL" 
- i skrifters titel - og der har mange 

gjort, fo r der er jo il<l<e ret meget af 
indholdet der har m ed årets fes tligste 
højtid at gøre. Dog kan der i ældre 
årgange findes digte og andet, der har 
julen som emne og motiv, men sjæl

dent i de sidste mange år. Nej - men 
jul og læsning hører sammen, og det 
må der være en kultur- eller boghisto
risk fo rklaring på. Vintersolhverv er 
en naturlig afslutning på den veldefi

nerede periode, som vi kalder et år, og 
advent/jul og vort verdslige nytår hø
rer sammen. D e refererer ri! samme 

begivenhed - Kristi fødsel. Hvorfor de 
så ikke falder på samme dato - det må 
den højere kalendervidenskab forklare. 

Så langt tilbage som man kan over
skue har menneskeheden haft brug for 

en slags oversigt over året, der er gået 
og for at kunne se ind i det kommen
de. Det er selvfølgelig almanald<er og 
kalendere, jeg tænker på. De er meget 
gamle foreteelser - allerede i oldtidens 
Rom, og sikkert langt før, havde man 
kalendere til at inddele året. 

I Danmark - ja i hele N orden har 
man fra vikingetiden haft runestave til 
mange former for m eddelelser og 
netop som en slags primitive kalen
dere, blev de brugt helt op i 1300-tal
let. 

Danmarks første rigtige almanak 

blev trykt på foranledning af Køben
havns Universitet i 1570, den udkom
mer endnu og holder styr på den over
ordnede astronomi sol- og 
måneformørkelser, kometer, planeter 
og den slags. Som baseret på videnska
beligt grundlag er den ikke underhol
dende i gængs forstand. Det er derimod 
en lang række efterfølgere, der kom til 
ca. 300 år senere. D e blev meget po
pulære - fyldt som de var af spænden
de læsestof i form af folkelige fortæl
linger, rejseberemjnger fra fjerne lande 

og artikler om m ange interessante 
emner - det være sig historie, store 
mænd og kvinder, opfindelser, populær 
naturhistorie osv. 

Disse almanald<er er klare forudsæt
ninger fo r de mange lokalhistoriske 
julehæfter - og jeg skal nævne nogle 
få: Flincks fra 1841 , W isbechs illustre

rede fra 1852, Folkers fra 1875, Hjem
mets fra 1889 - disse og en hel del 
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andre kom ufrivilligt til at skabe be
grebet almanakhistorier, som såkaldt 
dannede kredse - fortrinsvis i byerne 
lidt højrumpet kaldte almuens fore
trukne læsning. 

Inden jeg afslutter det boghistoriske 
er der en mand, som jeg ikke kan und

lade at nævne. Ernst Severin Jens 
Bojesen (1849 - 1925). Han er i mine 

øjne en af de dygtigste forlæggere Dan
mark har fostret. Blandt hans mange 
bedrifter skal nævnes Blæksprutten fra 
1889, der er udkommet hvert år siden. 

rede i 1896 med 62.000 eksemplarer. 
Indholdet i Juleroser udgøres af en 

blanding af oplysende artikler, for
tællinger og noveller af tidens fø
rende forfattere - alt illustreret af 
de bedste tegnere og kendte ma
lere. En bragende succes. 

Ideen om hvordan sådan no-
ger kunne gøres spredtes hur
tigt! Boghandlere rundt om i 
landet ski mtede en god for
retning, så Jul på Bornholm 
er ikke enestående - slet 
ikke! Hvis man ser efter i 
Dansk Bogfortegnelse for 
perioden kan man tælle 
over 80 årshæfter, hvor 
ordet »jul« indgår i 
titlen; men særlig in
teressant i den aktu
elle san1menhæng er 
de hæfter, hvor »jul« 
er kombineret med et bynavn 

eller et områdes stednavn. Der er 
mindst 26 af dem. Først 

D et er dog Juleroser, jeg især vil 
frem hæve som en klar model til de 
lokalhistoriske julehæfter. Dens første 
årgang udgav Bojesen i 1881 uden at 

spare på noget som helst omkring ud
styret - og følgelig satsede han stort og 
lod trykke 10.000 eksemplarer. For en 
eftertid at se uhørt dristigt, når man 
rænker på, at der var tale om et helt 
nyt produkt. Men som så ofte før og 
siden havde Bojesen set rigtigt. Opla
get ikke blot steg i de kommende år 
- det nærmest sprang i vejret 

til det kWmine-

0 
s c R 

j \J \_;CR ~ 

kom Jul i Aarhus, Jul i 
Randers og Jul i Roskil
de, der alle tre udsendte 

første årgang i 1925. 
Den sidstnævnte 
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- altså Jul i Roskilde 
udgives stadig, og 
man må nok 
medgive, at det er 
landets ældste af 
slagsen, der 
stadigvæk 

udkommer. 
Men! men!, 

der er huller 
i rækken 
- år hvor 
hæfter 
ikke 
udkom, 
og det 
er 
bag
grun
den 

fo r, 
at jeg somme tider 

kommer til at påstå, at Jul på 
Bornholm er landets ældste lokalhi-

storiske 
julehæfte og glemmer 
ar tilføje: »Der er udkommet hvert år 
fra første årgang - uden afbrydelser«. 

I sidste halvdel af 1920-erne spred
tes den gode ide som nævnt over lan
der. I 1927 fulgte Jul ved Mariagerfjord 
og i 1928 kom der fem nye til Jul i 
Haderslev, - i Horsens, - i Sorø, - i 
Struer og - i Viborg, i 1929 yderligere 
Jul i Herning. Og så gik det så stærkt, 
at resten må være om end ikke glemt 
- så ikke nævnt. D ækningen af landet 
med lokale julehæfter blev ikke helt 
komplet - men det var tæt på. 

Som fortalt i indledningen kom 
Bornholm med i 1933, selvom man 

allerede havde en meget velfungeren
de årbog i Bornholmske Samlinger, 
udsendt af Bornholms Historiske Sam
fund siden 1906, og dertil årsberet
ningen fra Bornholms Museum, der 

er udsendt fra 1932 - lidt ujævnt og 
under forskellige tider - længst som 
Nyt fra Bornholms Museum. 

Disse skriftrækker fungerer i dag side 

om side og kan i mange henseender 
supplere og støtte hinanden i et ud
mærket samarbejde - og for resten i 
vidt omfang trække på de samme skri
benter. 
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En stemme fra den 
lærde skoles bænkerader 

Skolen i Søborgstræde, af de fleste kendt som Ronne Statsskole eller Bornholms Gymnasium, 
fejrer 500 årsjubilæum i år. Under sit arbejde med festskriftet i den anledning stødte lektor 
Ivar Lærlusen på P. K Stibolts erindringe1; hvor han bl.a. fortæller om sine år på det, der den 
gang hed Rønne højere Realskole. Vi har valgt at markere jubilæet ved at udgive et lille udsnit 
af disse erindringer, som ser livet på skolen gennem en elevs øjne. 
Godt nok er teksten skrevet mere end et halvt århundrede efter at Stibolt selv sled skolebænken 
på skolen i Rønne, men blikket er stadig på mange måder elevens. 

Af Ivar Lærkesen 

Peter Kristian Stibolt (1873-1960) 
voksede op på en fattig ejendom i Rob
bedale. Han var søn af Hans Peter 
Sti bolt ( 1841-1918) og Christine Ma
rie Folkmann (1836-1915). Hun var 
født i Rønne, datter af træskomager 
og stadsmusikant Jørgen Jacobsen 
Folkmann; men også hun var af bon
deslægt, og senere flyttede familien da 
også til et husmandssted syd for Ryt
terknægten 1• 

Peter Kristian begyndte sin skolegang 
på Borgerskolen i Rønne, men i 1883 
kom han på Rønne højere Realskole i 
Søborgstræde. I perioden 1850-1892 
havde skolen mistet retten til at dimit
tere studenter; men netop i 1883 opret
tede lærerne ved skolen et artiumkur-

sus - med støtte fra kommune, amt og 
stat. Så eleverne kunne al ligevel af
lægge studentereksamen uden at skul
le rejse over på den anden side af van
det de to sidste skoleår. Stibolt tog 
fjerde klasses hovedeksamen2 1889. 
Dertil kom 2 år på kursus, inden han 
i 189 1 kunne aflægge sproglig - histo
risk artiumeksamen. Efter at være di
mitteret studerede han historie ved 
Københavns Universitet, hvorfra han 
tog skoleembedseksamen 1902 med 
historie som hovedfag. 

Allerede i sin skoletid interesserede 
han sig for stenografi, og blev endnu i 
studietiden ansat som stenograf i rigs
dagen. Han var i en lang årrække lærer 
i stenografi ved Købmandsskolen og 

Niels Brock og var drivende for udvik
lingen af stenografien i Danmark. 1929-
30 ændrede han således det gabelberg
ske system til det såkaldte Fællessystem 
af 1931. Han havde en omfattende 
produktion aflærebøger i stenografi på 
flere forskell ige niveauer, skrev om ste
nografiens historie og udformede for
kortelsesbøger over merkantile, forsik
ringsmæssige, juridiske, parlamentariske 
og tekniske forkortelser. 

Stibolt gjorde også en stor indsats 
for det bornholmske sprog. I Born
holms Ø-arkiv ligger bl.a. hans Udkast 
til en Bornholmsk Fraseologi, 1953. 
Samtidig var Stibolt i gang m ed at 
skrive sine Intime Barndomserindrin
ger fra Bornholm og Minder fra mine 
Studenteraar som foreligger i to smuk
ke skindbind på Ø-arkiver. D et er 
barndomserindringerne vi skal h ave et 
lille indblik i her. 

Stibolt og skolen 
i Søborgstræde3 

Om det at begynde på Latinskolen 
skriver Stibolt: »Man må nu ikke tro, 
at en lynghusmand plejede at sætte sin 
søn i latinskole, blot fordi han var 

P. K Stibolts fadehjem 1903. Foran Aakir
kebyvej, SJ1dpå skovvejen til søndre landevej. 
Bornholms Ø-Arkiv. 
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»flink i skolen«. Fader gjorde det i en 
slags fortvivlelse. H vad skulle der dog 
blive af mig? Havde man spurgt så ofte. 

Nu syntes der at åbne sig en mulighed 
for, ar jeg kanske alligevel kunne kom
me gennem liver på en hæderlig måde. 
Prisen var fader beredt til at betale, 
men havde han kunnet se et år ind i 
fremtiden , var der ikke blevet noget af 
den læsen4

• Der var heller ikke faders 
eller Kofods5 mening, at jeg skulle stu
dere; det var nok rektor Chr. Grønbech 
Koefoed, der afgjorde der, han var god 
til ar sætte igennem, hvad han ville, og 
han ville der størst mulige antal sru
denrer. 

D en bestemmelse, der var taget med 
mig, passede mig ikke. Jeg havde altid 
haft rædsel for, hvad jeg troede var 
»fint«, og så var det forsmædellgc ar 
være G ris6

. Jeg har dog ikke kunnet 
holde cær, og så fik jeg kammeracerne 
over mig. Skoledag på 6 rimer, strenge 
lærere, svære lektier, ingen frihed - jeg 
m åtte da være skrupskør! En ældre 
tilforladelig fyr vidsce også, at Latin
skolen var en dårlig skole, hvor man 
kun lærce unyrcige ring« (s. 109) . Men 
lad os nu høre hvordan han vurderede 
skolen og dens lærere, da han vel var 
sluppet indenfor: 

Latinskolen i firserne 
»Gives der nogen større pralhans end 

den »moderne« pædagog, sådan som 
han er tråd t frem mindst i 60 år, han 
der skal leve af reformer, om ikke altid 
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P. K Stibolts mor, Christine Marie Folkmann 
(1836-19 15). Bornholms Ø-Arkiv. 

pengellgc, så dog åndeligt? Hvad for
mår han ikke ar bringe ud af små men
neskebørn, når blot h an får lov at 
komme ri! med sine »metoder«? For 
en del er dec lykkedes ham i vore dage, 
og resultatet kan man se på gader, i 
sporveje og andre offentlige steder og 
læse sig cil i avisen. 

M ine lærere var mere beskedne. D e 
havde ingen ambitioner i retning af 
»karakteropdragelse« - nu for resten 
vel et forældet slagord. De var gam

meldags, og glade, når de kunne klare 
disciplinen så nogenledes og få plugger 
ind i vore mere eller mindre tykke pan
der, hvad eksamen krævede. 

O m denne gammeldags »hø rerskole« 
er sagc mange tåbeligheder. D en skul-

P K Stibolts fin; Hans Peter Stibolt (1841-
1918). Bornholms Ø-Arkiv. 

le ved sin mekaniske dressur have ud
slettet den enkeltes særpræg og gjort 
den akademiske ungdom cil en for
skelsløs masse: ud af maskinen kom 
lu reer sm å embedsmandsspirer så lige 
hinanden, som var de snydt ud af 
samme næse. 

Hvordan 10 lærere, der var mere 
forskellige end folk nu til dags gemen
lig er, skulle kunne præstere sådanne 
vidundere af dressur og ensretning, er 
ikke let at se, særlig da vi stod i fjendt
ligt forhold til de fleste og der heller 
ikke mellem dem selv indbyrdes her
skede den fuldkomne harmoni. O g 
hvad skade kunne vor »individualitet« 
tage af engang om ugen at skrive den 
samm e franske stil og lære den samme 
lektie i botanik? H vad betød vel vore 
par lærebøger mod de andre bøger, vi 

læste, hvad den personlige påvirkning 
mod berøringen med mennesker uden
for kredsen af pædagoger? 

Alligevel er der noget om dressuren 
og ensretningen. I rimen foregik den 

dog kun indirekte, men i fritiden di
rekte og kraftigt nok. Da vi som ti-

Skolen som den så ud da Stibolt blev 
student 1891. Samme år var en 
ombygning af skolen afiluttet. 
Gymnastiklokalet ud mod Storegade blev 
udvidet, og der blev indrettet nye 
klasselokaler mod syd. 
lndbydelsesskriftet 1891. 



årspoge gik ind ad Alma Maters port, 
rædde som harer, var vi små menne
sker, nogle måneder eller i alt fald et 
par år efter var vi masse, bande - »la
tinere«. Vi var blevet indviede i tradi
tionen, havde gennemgået kammerat
dressuren, beherskedes af klasseånden. 

Der kan ikke rænkes noget mere de
mokratisk end en latinskoleklasse i Røn

ne i min skoletid. Rang og stand gjalde 
intet, en hver dreng nød den estime han 
selv havde tilkæmpet sig ved sine dyder 

og lyder, især de sidste. Dee var somme 
tider så som så med velklædtheden blande 
os, også vel med properheden, men aldrig 
gjorde nogen nar af en kammerat for hans 
klæders skyld. 

Hvor der er lighed, er frihed gået 
fløjten. Vi var slaver, bundne aflove, 
der vel ikke var formede i paragrafer, 
men derfor lige ubrydelige. Echverc 
samfund har sin egen etik, sædvanlig
vis grundet på, hvad der fremmer eller 
formenes at fremme samfundets triv
sel. I hæren er desertøren den score 
synder, i arbejderpressen er lyscmor-

Stibolts klasse ved fjerde klasses 
hovedeksamen 1889. Stående fra venstre: 

Johan Didriksen, Valdemar Olivarius, 
Hjalmar Hasle, Knud Jespersen, 

Emil Sode, Chr: Espersen, Frits Bagger. 
Siddende: Georg Bjørnsen, Al.fi-ed Westh, 

Peter Hjorth, P K Stibolt. 
På gulvet: Adolf Munk, Georg Ørslev. 

Bornholms Ø-Arkiv. 

deren englehvid, scillec op ved siden af 

strejkebryderne. Vor bande havde da 
også sin egen etik, og der var ikke på 
alle punkter, den stemte med det stør
re os omgivende samfund. 

Kammeratskabets lov 
Først og fremmest gjalde kammerat
skabets lov. Indenfor klassen kunne vi 
i længere eller kortere tid være uvenner, 
udadtil holde vi sammen, lej lighedsvis 
mod andre klasser, altid mod lærerne. 
Ae sladre om en anden var forræderi, 
og jeg erindrer intet tilfælde af sådant 
i hele min skoletid. Dee var smukt, 
men ikke hele uden skyggesider, det 
kunne friste brucalicecen cil ae gøre sig 
cyk på svaghedens bekostning. Om de 
scores forhold cil de små har jeg talt, 

indenfor klassen holde man i reglen 
selv justits. 

Kan1meracskabecs lov force ud i dec 
absurde. Når det ikke gjalde de hele 
score ting, ansås det ikl{e for rigtigt, at 
en synder meldte sig selv for at fri en 
uskyldigt mistænkt: En lærer måtte 

aldrig »opdage« noget, der var det vig
tigste, og den triumf var der da også 
sjælden nogen af dem der havde. 

Den skik i visse tilfælde at gøre or
densduks eller duks ansvarlig for or
denens opretholdelse i klassen gav al
drig læreren bonus og force blot til 
pinlige eller uværdige optrin. En dag 
var vi uden lærer en time, og det lagde 
ingen dæmper på der vanlige spektakel, 
ae vi havde rektor cil nabo. Han var 
flere gange ved dørvinduet og vendte 
uheldsvangert det hvide ud af øjnene. 
Tilsidsc bankede han på ruden, så glas
set raslede. Rasende kom han farende 
ind til os og løs på mig; han fik ingen 
besked, og lussingen smald. Den mær
kede jeg ikke, men i høj grad hans 
blod, der rande helt ned på min hals. 

Væmmelige! 
Om lørdagen havde lærerne travle 

som mus i barselseng, for ugens karak
terer skulle dikteres ind fra protokol 
til karakterbog, og disse låntes ofte fra 
den ene klasse over i den anden. Duks 
eller ordensduks dikterede, og da blev 
der trukket store veksler på kamme
ratskabet. Vi lå inde med bunker af 
anmodninger om at lade være med ae 
se et slec her og pynte lidt på er tg der 
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ved at se bort fra et t. Kom den fra en 
klassefælle, var man villig, men kom 
en af de store, måske en af ens værste 
plageånder, i frikvarteret og gjorde sig 
lækker og bad en eventuelt dække sig, 
var det lige hårdt nok. Men der var 
ingen nåde. Hvad jeg i de 6 år, vi fik 
karakterer, har præsteret af falsk, er 
ikke småting. Det var et mirakel, at 
der aldrig opdagedes noget af denne 
højst risikable trafik. Var en større un
dersøgelse sat i gang, kunne det vel 
nok være blevet relegetions-grund7. 

Løgn var et fuldstændig legalt kamp
middel, ja et ekstrafint. Kom det ud 
på er for en selv, om man løj eller 
sagde sandt, var det rigtige at lyve: 
Lærere burde altid være på vildspor. 

De fleste gavtyvestreger, der lavedes, 
var ret uskyldige, men også drillerier 
fo rsøgtes - overfor lærere, det gik an at 
drille. En morgen blev en tændstikæske 
med en levende oldenborre praktiseret 
op på katederet, da adjunkt Selchau 
meldtes i sigte. Adjunkten tager plads, 
og nogle sekunder sidder vi med stive 
øjne og venter på det store spjæt, det 
ganske rigtig snart giver i ham. Nu har 
vi det rigtig gående: Forhørene fører 
ikke til andet end grin, Axel Thorsen, 
der ikl<e har fransk, men tilfældig ho
spiterer hos os denne time, er stærkt 
mistænkt, og læreren, der er ude af 
ligevægt, søger, mens han går op og 
ned ad gulvet, at få en lussing anbragt 
hos ham, men altid uden held og un
der drengens mukken. Kort sagt: Må
let er nået, fransktimen herlig spoleret. 

Kammeratskabets 
begrænsninger 

Inderst inde morede løjerne mig ikke 
overdrevet. Som den fattige dreng, jeg 
var, der skulle se at komme mig frem
ad, ønskede jeg nu egentlig det bedst 
mulige forhold til lærerne, også den 
franske, men disse anlæg for snobberi 
fik i alt fald ikke lov til at udfolde sig. 
D e dumme og for det meste magtes
løse påfund - til syvende og sidst var 
alle temmelig bange for rektor - gjorde 
dagene utrygge for de mindre stærke 
naturer, uden ae det blev cil nogen vi
dere morskab, men de andre, de, for 
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hvem det var en plage ae gå på skolen, 
og som ønskede den pokker i vold, tog 
enhver chance, der frembød sig for at 
mindske pinen, og de var stærke nok 
til at give tonen an, og uden for timen 
var vi et hylende kor, der grinede og 
pralede, kritiserede og skældte ud. 

Den, der ikke kunne andet, kunne 
i hvert fald »snyde«. D et var berøm
melig gerning nok, ordet selv en ter
minus technicus, der rangerede høj t. 
Her var lærerne også de små, lod det 
til. M en om de nu, når det kom til 
stykket, var så lette at tage ved næsen, 
som vi troede, er et andet spørgsmål. 

Om der var noget en rask dreng 
burde føle sig hævet over og foragte, 
var det karaktererne. De var jo lærernes 
bedømmelse af ham som elev. Denne 
konsekvens blev dog ikke draget. Ka
raktererne var nemlig en sag, der angik 
flere end skolen selv, og i de tider var 
hjemmene ikke ae spøge med, de var 
ikke sentimentale, og man skød ikke 
skylden for sine begavede poders dår
lige karakterer på skole, lærere og det 
»idiotiske« fag. Og poderne måtte nø
jes med det pral, der om morgenen 
summede gennem klassen: »Jeg har 
ikke set på min geografi!« »H vor langt 
har vi i tysk?« »Aner ikke, har ikke 
åbnet en bog«. Men det gled gerne så 
nogenlunde under eksaminationen. 
Gode karakterer var lige ved at være 
estimerede, men mest dog, når de var 
erhvervede ved »snyderi«. 

Dee var ikke altid »kammeratskabet« 
holdt, somme tider all ierede klassen 
sig med »fjenden«. Det faldt ofte i god 
jord, når lærerne gjorde nar, fordi vi 
dummede os, ikke fagligt, men men
neskelige. Da fik man grinet over sig, 
og på en vis måde var det et led i op
dragelsen, i dressuren. Den, kamme
raterne morede sig over, havde afsløret 
en eller anden lille svaghed, noget ikke 
normalt, noget, der ikke anstod sig en 
rigtig latiner. Mest var det drenge, der 
ikke havde været med fra fø rst af, der 
kom ud for det, inden de endnu hav
de lært mores8

. Den danske stil måtte 
omgås med en vis forsigtighed, i alt 
fald i 3d ie studerende, da vi havde 
dansken fælles med 4de. Da min stil 
om slaget ved Fredericia blev læst op 

for klasserne, hviskedes mere end er 
»idiot« til sidemanden og så højt, at 
det var beregnet til at høres. I det hele 
raget var det synd ae sige, ae klassen 
over os var elskværdig mod os. Kam
meratskabet var et klasse-venskab. 

Uden for timerne 
Loven for vor opførsel uden for ti
merne var ikke mindre streng. At føre 
alvorlig tale var forbudt, d . v. s. når vi 
var mere end to, det eneste, der kunne 
kontrolleres. Hvad der ikke var 
»Spænd«, gjaldt ikke. Sport kendtes 
ikke dengang - lidt kricket måske - og 
ellers ae have »interesser« var latterligt, 
når den da ikke gjaldt frimærker, blom
ster, haletudser og andet, der kunne 
samles p å. Interesse for historie var 
absurd, inceresse for politik vigtighed. 
D et sidste var egenclig ret heldigt, da 
provisoriet9 netop dengang holde sit 
indtog og skabte uvenskab mellem de 
voksne. Og to og ro kunne vi dyrke 
vore interesser sammen. 

Vi var forfærdelig vittige, den ene 
overbød den anden i vid, men efter
hånden lærte vi dog lidt forsigtighed. 
I Rønne Skole var det aldrig embeds
mandssønnerne - og de få med dem 
ligestillede - der før te an. De gjorde 
alting med, men aldrig i forreste geled, 
altid med antydning af reservation, 
ligesom lidt stilfærdigere end andre. 
De havde kritikken i blodet, og den 
vendte sig let mod drengeviddecs 
strøm, når denne truede med at blive 
en vandflod. Sagtens bidrog de også 
til, at det sproglige niveau til daglig 
ikke sank for dybt. Eder hørtes, især 
de mest banale, men egentlig var det 
ikke videre anset at bande, og obskø
ni cecer var der kun en mand, der 
kunne tillade sig; der var ikke andre, 
de klædte. 

Maitre de plaisir 
Orla, hvem matematikken og latinen 
hurtigt havde flyttet fra vicedul<sens 
plads ti l fuxens, var stadig klassens 
maicre de plaisir. Vore ture i byens om
egn fik nu et officielt formål. Vi »bo
taniserede«, og der sås virkelig også 



som oftest et par grønne kasser - Val
demar brugte dem nok som legitima
tion, for sin interesse for planter fik 
han vist ikke lejlighed til at dyrke en 
eneste gang. Man gik med for at nyde 
Orlas underholdning, da han for
svandt, hørte turene op af sig selv. Orla 
vidste besked om alt, hvad der hænd
te i øens hovedstad og forstod at kom
mentere begivenhederne. Og så havde 
han en brillant sangstemme, som han 
dog kun kunne bruge, hvis han fik sin 
mund vædet af tobak; alt lod sig bru
ge: Cigar, snadde, skrå, i nødfald rusk
omsnusk fra en lomme. Så gik det løs 
med [sangene] . Der var tidens yndede 
viser, som vi andre kunne istemme: »l 
går jeg fik min trøje«, »Da jeg i vuggen 
lå og var så stor som så«, »Jeg er føde 
på det gamle Englands kyst« (Susanne 
- visen) og mange andre. Men Orlas 
specialitet var en slags revyviser, smæ
desange om Rønne by og nidviser om 
enkelte fremstående borgere, formo
dentlig lavede, eller dog hørte på værk
stedet. Megen lykke gjorde en lang vise 
om et temmelig groft elskovsdrama i 
Nylars, hvorved en bondemand fik sit 
øje slået ud af sin fætter; den gik på 
melodien »Gine, du dejlige mo«, en af 
fusernes schlagere, og blev en almin
delig folkesang over hele øen. (Jeg 
kørte undertiden med bondemanden 
og kunne ikke lade være med at skele 
lide til glasøjet, der var ualmindelig 
godt lavet). 

Fra viser af den art var der ikke noget 
langt spring til de aldeles utvetydige. 
De manerligste var bygget på det 
kendte princip, at man ved den ene 
verselinjes udgang giver en antydning, 
men haler i land igen ved næste linjes 
begyndelse. På den måde kan der siges 
en del uartigt, uden at fortælleren eller 
sangeren vedstår det. Til denne genre 
hørte visen om »Fruen i Køge«, der 
også findes i Evald Tang Kristensens 
samling Skæmteviser s. 271. Orlas for
råd af viser syntes uudtømmeligt, men 
det ser nu ikke ud til, at folkets skat af 
utugtige sange er så overvættes stort, 
for en hel del af Orlas går igen i den 
nævn te samling, således visen s. 177, 
»Besøget hos Jomfruen«, hvis sidste 
vers udgiveren dog ikke har turdet lade 

trykke, skønt de er de eneste, der har 
folkepsykologisk interesse, og deres 
udeladelse gør de foregående til det 
bare vand og vrøvl. Men Orla turde 
synge dem.« (s. 229-235) . 

D ee lange og ganske beundrende 
afsnit om klassens maitre de plaisir, 
Orla, slutter således: »Orlas hele ap
paracion fik mere og mere præg af 
værksted, og da han i 2den studerende 
var blevet konfirmeret, blev han taget 
ud af skolen. Det var på høje tid. En 
ældre broder, jeg nogle år efter talte 
med, forklarede, at det havde været 
umuligt at have ham hjemme længer. 
Han blev sat i kobbersmedlære i Kø
benhavn, og det år, jeg blev student, 
læste jeg i Bornholms Avis, at han 
havde fået ærespræmie for sit svende
stykke. Senere kom han til Frankrig 
og Schweiz og til sidst til USA, men 
ved århundredskiftet havde familien 
tabt hans spor. En af søstrene var da 
gift med en af byens handlende, og et 
par små Orlaer voksede op, som jeg 
kiggede på med en vis interesse. De 
var kønne, gnistrende sorte, ferme og 
frække og stærkt omtalte i byen« 
(s. 237). 

Konfirmationsalderen 
Om drengenes liv i konfirmationsal
deren skriver Stibolt: »Så kom, hvad 
man i gamle dage kaldte konfirmati
onsalderen, og utvivlsomt blev vi ef
terhånden andre, selv om vi næppe selv 
tænkte stort over det. D et begyndte at 
mindskes i klassen, og det var vel nok 
de fornuftigste, der blev tilbage. Den 
flabede højrøscethed gav mere og mere 
plads for den forlorent - mutte blasert
hed, hvorunder netop denne alder 
søger at skjule sit noget ømtålige fø
lelsesliv. Klassen kom ikke mere sam
men udenfor skoletiden, båndet blev 
mindre stramt, der bandt hele klassen, 
men det, der knyttede os sammen en
keltvis, stærkere. Egentlig klikedan
nelse synes ikke at have fundet sted, 
men der var tilløb til en bondegruppe, 
hvortil naturen og livets gang også 
henviste mig. 

I 12 års alderen var der taget en ny 
vigtig bestemmelse med mig, der for 

anden gang afgjorde min skæbne. Jeg 
blev ikke fra 2den Fælles flyttet op i 
Realklassen. C hr. Grønbech Koefoed 
trængte som følge af sin skolepolitik 
til studenter, og mod ham kunne ingen 
stå sig. Et af hans argumenter i at jeg 
ville føle det som en degradation ikke 
m ed mine nærmeste kammerater at 
komme op i den »Studerende« afdeling, 
havde det måske nok sin rigtighed med. 

O vergangen fra forberedelsesklas
serne til den rigtige skole gjorde sig 
især mærkbar efter et års tids forløb. 
De skriftlige arbejder i de nye fag, latin 
og matematik begyndte at blive be
sværlige, det var ikke den rene leg læn
ger at gå i skole. En hård konkurrent 
fik jeg, da Georg Bjørnsen, der var 
kommet hjem fra Amerika, efter at 
have overstået begyndervanskelighe
derne afløste Orla som min sidemand. 
H an var et år ældre end jeg, ganske 
anderledes moden og forstandig, og 
dertil var han en selvsikker herre. Vort 
forhold var et noget køligt venskab, 
baseret på princippet do uc des« 10 

(s. 237-238) . 

Skolens lærere 
Stibolt har et meget fyldigt afsnit om 
skolens lærere. De var alle højrefolk, 
men ellers var gruppen ganske sam
mensat. I en del tilfælde er Stibolt ikke 
særligt nådig i sin skildring. Der er to 
grunde, som går igen: Middelmådige 
faglige kvalifikationer og hidsighed. 

Stibolt omtaler rektor Chr. Grøn
bech Koefoed som en mand af bety
deligt format (s. 247). Han fremhæver 
hans administrative dygtighed og næv
ner det som en særlig fortjeneste, at 
han igen fik skolen omdannet til lærd 
skole i 1892. H an nævner, at rektor 
styrede lærerkorpset og pedel Pedersen 
med hård hånd. I forhold til eleverne 
brugte han ikke vold, men et blom
strende sprog præget af eder og en egen 
evne til at håne eleverne (s. 241). Han 
var som lærer en udpræget »hører«. 
H an kunne være vredagtig, men også 
venlig og humorfyldt. Som eksamina
tor kunne man være tryg ved ham , og 
dertil var han ifølge Stibolt en uforlig
nelig charmør (s. 242-246). 
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Siddende: E. C TiJlde, K G. Brandsted, A.- V. Øl/gård, f Åsted. Stående: H. Marcussen, 
C G. Koefoed, H. St Hoibeck, N ]. Sorensen (Sakso), N A ndersen, C. H aslund, 
pedel Petersen. Bornholms Gymnrtsium. 

Lærerkollegiers nestor var R. T. Hoff. 
Han var en dybt kyndig polyhistor og 
beherskede tysk til fuldkommenhed . 

H an var altid i bevægelse, talende, gå
ende fra alvor til skæmt. Han var streng 
og frygtet af drengene på de nederste 
bænke; men Scibolt fremhæver ham 
som sin dygtigste lærer (s. 247-48) . 

H øjst an ciennitet blandt adjunk
terne havde N iels Andersen , som 
havde evner til at lære fra sig, »men jeg 
kan ikke berømme ham for, ae vi til 
daglig så ret meget cil disse evner«(s. 
248), hvilket Stibolr forklarer med et 
alvorl igt maveonde. 

Fransklæreren Gustav Selchau var 
klassisk fi lolog, i besiddelse af intelli
gens og udmærkede kundskaber, en 
humanist og måske lide hoven ånds
aristokrat, hvis livsholdning byggede 
på græciteten. Han var en dygtig lærer 
(s. 251) . 

A. V. Ø llgaard, ansat 1877, var ved 
sin tiltræden o. 30. Han underviste i 
dansk og var i øvrige byens bedste 
kricketspiller. Han havde ingen disci
plinære problemer. Ingen lavede num
re med ham; men hans faglige viden i 

historie og dansk vurderer Stibolr dog 
kun til ae være til husbehov (s. 253). 

Edvard Tryde underviste i nacurfa
gene. Han var ikke nogen god lærer i 
geografi ifølge Stibolc, og rektor over
tog da også undervisningen (s. 255). 
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Meget bedre er I. Aasceds omdømme 
ikke. Stibolt skriver, at han var god 
nok som skrivelærer, men han var ikke 
i stand ril ae bibringe gymnasiets elever 
nogen kundskaber i naturfag. Rasmus 
Markussen, Hoffs afløser da denne blev 
syg, var en »moderne cand.mag« med 
græsk. latin og engelsk. Men han finder 
alligevel ikke nåde for Sribolrs blik. For 
en uddanner rysklærer var han ikl{e! 
(s. 265). 

Helt anderledes lyder der, når Sribolr 
taler om K.G. Brø ndsted' ' · Ganske 
vise peger han på, ae Brøndsred opfat
tede sig som en fremmed fugl i Rønne, 
og at han måske ikke var den hele rig
tige lærer for nøgterne, bornholmske 
drenge. Men han var ikke nogen banal 

og kedelig herre. Stibolr skriver: 
»Brøndsted gjorde bedre og bedre fyl
dest, jo ældre han blev, og dermed steg 
også hans al{tier. Som g ræsklærer i 
femte og sjette lod han ganske simpelt, 
som om vi var voksne, og kom ikke cil 
at fo rtryde dec. D isse græsktim er blev 

egen d ig de eneste, der fik nogen stør
re berydning for mig. De leverede også 
beviser for, ar undervisning i de gam
le sprog meget vel kan dann e grundlag 

C C. Koefoed, rektor 1884-1903, 
riltså i fttngt det meste af den tid Stibolt 

gik på skolen. Bornholms Musmm. 

for indførelse i nutidsproblemer. Føl
gen var rigtignok, at vi fik vore store 
pensum dårlige repeterer - det er den 
evige konflikt« (s. 260). 

E r særlig gode øje har Stibolt til sko
lens gym nastiklærer. O m ham skriver 
han: » I begyndelsen af firserne havde 
skolen fået en ny gymnastiklærer i ser
gent Haslund . Det var en firskåren, 
tætbygget mand med korte hj ulede 

ben og ec langt mørkt fuldskæg ned 
ad brys tet, meget adræt og meget smi
dig - på uniformens ærmer to duelig
hedssnore. Man vil straks have gen
kendt kommandersergeamen fra vore 
ryskerkrige. På sæt og vis var der vise 
en meget sympatisk rype, men hvad 
havde disse mennesker på børneskolen 
at gøre? 

Som ung underofficer havde H. del
taget i krigen 64, sikkert med al hæder, 
og derefter var han med er par kolleger 
kommer til øen for ae sætte lid t fut i 
militssoldaterne. Den nye hærlov op
hævede militsen, og H. blev derefter 
poli tibetjent i Rønne. Hans u tæm
mede h idsighed førte til idelige kon
flikter med borgerne, og som følge 
deraf afskedigede Olivarius ham eller 
fo ranledigede ham afskediget, og så 
var det altså ae skoleaucoritecerne - på 
begge skoler - fandt just denne mand 
vel egner ril i nogle timer om ugen ae 
få byens drenge udleverer cil sig med 
omtrent uindskrænket mage og i et fag, 
hvor adgangen til overgreb er større 
end i noget andet. 



Det ville være ganske misvisende at 

kalde dette hidsige og ondskabsfulde 

menneske for »lærer«. Drengene var 
for ham ikke menneskelige væsener, 

men udelukkende materiale, af hvilke 

det gjaldt om at skabe et hold. Gym

nastikken var mål og ikke middel, og 

de, der ikke med elegance kunne gå 
op ad den glatte stang, slå et flot kraft

spring eller tage så og så mange huller 
i springemaskinen, var nogen dos
mere, noget affald, som det var ham 

en plage ae trækkes med, og som fik 
tiltale og behandling derefter - i hvil
ken behandling en smidig fleuret, der 

sjælden forlod ham, og svømmeseler
nes tovender spillede en berydelig 

rolle. Ligefremme mishandlinger har 

jeg ikke set selv, men h øre om tilfælde, 
der tangerer det, og skønt jeg hørte 

hjemme blandt de sorte får, kan jeg 

ikke påstå, at han personligt forfulgte 
mig. Men den evige gemytsløse og 

fantasiforladte barskhed var også mere 

end nok til, at jeg fattede had til disse 
tim er. D et var et lyspunkt, at H. ikke 

nød nogen særlig bevågenhed hos rek
tor C. G . Koefoed, og der var tegn til, 

at krigsmandens moralske mod ikke 

var så overvættes stort. Øjensynlig 

havde han også en slem 
kamp at bestå for at 

holde sin naturlige 

hidsighed i tømme. 
Det var en stakkels 

sølle gavn, jeg havde 
af drengegymnastik

ken. D e to dage om ugen, vi 

var fri for den, var jeg frisk og velop
lagt, men i timerne, der fulgte efter 

gymnastikken, var jeg tung, sløv og 
søvnig, og trætheden havde sjældent 

fortaget sig, når jeg skulle til traveturen 

hjem. Det forandredes dog noget, da 
jeg var ved at blive voksen. Nogen 

interesse havde jeg ikke for øvelserne 

undtagen for våbenøvelserne, hugnin
gen12 og især riffelskydningen på Gal

løkken om sommeren, hvori de 3 
øverste klasser deltog; den sidste lå blot 

på en ubekvem tid« (s. 266-267). 

H vad kom der 
ud af det hele? 

V i har nu fulgt livet i klasselokalet 

tilbage i 1880 'erne, og meget kan fore

komme barsk, målt med vore dages 
alen og ganske fjern t fra, hvordan for

holdet mellem elever og lærere former 

sig i dag. Men hvordan vurderer Stibolt 

udbyttet af alle anstrengelserne og alt 
gnideriet? Derom skriver han: »Hvad 

fik jeg ud af min 8årige skolegang, der 

synes for mig, som havde den strakt 

sig over mit halve liv? 
Mange tåbeligheder er der blevet 

sagt om den gamle klassiske latinsko

le. En yndlingsfigur i avisspalterne i 
min ungdom var den stakkels gymna

siast, der var nødt til at kende C iceros 

Rosultatct. nf Riffclskyrlningcn, hvori VI, V og IV 
K lnsso hnvo doltngct., hnr vroret følgende: 

I Antal nf Afstand Antal Points 
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- -~--·----, 1-;-0--1 ·; r26sl~I -3;;-r~ 
- 1;- , 200 I 162, 4241158 1 582 , 3,59 

300 i 36 I 55 I 26 I 8~2,25 
I 283 I 71171 251 ! D!)8 I 3,53 

Remltat af 
riffelskydningen 
1886. 

dødsår, men ikke vidste, hvad en ob-

1 igation var. Selv hørte jeg til disse 

beklagelsesværdige, men da jeg fik brug 
for denne viden, skaffede jeg mig den 
selv. Punktum. 

Med sprogundervisningen havde 
bønderne travlt: der var vist nogen slem 

humbug: ingen af os kunne jo »Snak
ke ryjst«. 

Indøvede i talefærdighed blev vi ikke, 

men jeg lærte dog så meget rysk, at jeg 
har kunnet føre en ret udstrakt kor

respondance med fagfæller i Tyskland 
og - efter sigende - kom særdeles godt 

fra et foredrag i Budapest (som jeg 

naturligvis havde skrevet i forvejen). 
Da jeg i 1911 havde været på mit før

ste Tysklandsbesøg i et bestemt ærinde 

og på hjemvejen kom i selskab med en 
dame fra Konigsberg, var det med nød 

og næppe, jeg kunne få hende til at 
tro, at jeg rejste nach Hause: min »sach

siske dialekt« havde ikke været hende 

særlig påfaldende (men jeg skænkede 
Hoffs grammatikundervisning en ven

lig tanke). Pratet lide rysk har jeg da 

også både med kongresmedlemmer og 
lærere ved rysk skole. Men med und

tagelse af matematik er der intet, der 

glemmes så hurtigt som »talefærdig
hed«, og det, jeg nu sidder tilbage med, 

er så omtrent skolelærdommen, og den 

sætter m ig i stand til at hugge mig 
igennem et tysk religionshistorisk værk, 

når jeg får lyst til d et. - Ved mine par 
pariserbesøg på ældre dage har jeg hjul

pet mig med en parlør. 

I al den tid, jeg har levet, har jour
nalister, der var dovne i skolen, været 

ude efter »grammatikterperiet«. Jeg ved 

nu ikke rigtig. H vor lang tid mon det 
har taget mig at lære - i 10-12 års al

deren - den berømte remse: aus, ausser, 

bei, binnen etc" så jeg aldrig glemte 

den mere? Skal vi sige 1 kvarter. Men 

så har den også adskillige gange spa.ret 
mig for at slå op i leksikon, et arbejde, 

der just ikke morer et voksent men

neske. - Parallelt h ermed er altid løbet 

nedrakningen af de ulykkelige årstal. 

Som dansklærer, spurgte jeg, foranle
diget af et bestemt sted i bogen , de 

unge piger, om de kunne sige mig, 
hvornår Valdemar Sej r Levede - »sådan 

omtrent« - og hvert år lød svaret gan-

Jul på Bornholm 57 



ske stereotypt: ja, det »må vel så« have 
været omkring 1700. Jeg forstod dem 
nok: at tiden efter 1800 optages af 
Christian' er og Frederik' er har de haft 
en dunkel viden om , og så gættede de 
på det nærmest før liggende århund
rede. De har haft moderne historielæ
rere, der ikke har »plaget dem« med 
årstal , og derfor var det da også om
sonst at spørge dem , om hvad de vid
ste om manden. H older m an ikke 
orden på tidsfølgen, siver historiens 
indhold snare ud. 

Den lærde skoles mål 
Ar en lærd skole ikke skal uddanne 
fagmænd, er der vel ikke svære at blive 
enig om. I min rid betragtede man den 
udelukkende som forskole til univer

sitetet, og det var da naturligt at stille 
to krav til den: at den gav den unge en 
almendannelse i form af er ikke alt for 
knapt kendskab til mennesker og na
turen og dernæst satte ham i stand til 

at læse en bog på de tre hovedsprog, 
både for studiernes skyld og til videre 
uddybning af dannelsen. Utvivlsomt 
tog den lov, under hvilken vor skole 
virkede, dette sigte, men den havde da 
unægtelig et par slemme huller: Vor 
generation er som helhed uden enhver 
kundskab i kemi og geologi, og vort 
kendskab til engelsk er kun ringe, det 
vil sige: aldeles uden værd. Spørgsmå
let er, om det kunne være rettet, og det 
kunne det, endda uden at der prekære 
spørgsmål om græskens og latinens 
stilling blev berørt. 

Matematikkens betydning 
Matematik er en meget fin videnskab, 
men der var - dengang - ikke ret man
ge, der havde brug for den. Hvad får 
en teolog, en jurist, en læge eller sprog
mand med matematik ar gøre? Jeg kan 
gøre K. G. Brøndsteds ord til mine: at 
jeg kun en eneste gang om året har 
haft brug for den lille tabel, nemlig ril 

mine skatteberegninger. Og intet glem
mes som matematikken. Jeg gik ud af 

fjerde med ug og ug-, og da jeg et halvt 
år efter påtog mig at vejlede en anden 
dreng, måtte jeg opgive det, fordi jeg 
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havde glemt hver formel, hvert eneste 
bevis og ikke kunne regne den simp
leste opgave. Nogen besked om natu
ren og menneskelivet giver matematik
ken hell er ikke, det er er goldt fag for 
alle, der ikke skal leve af der. Efter 
190313 begyndte en ny sørgelig rype 
at dukke op: den juridiske student, der 
var blevet »akademiker« på sin regne
færdighed. H ans åndelige n iveau ple
jede ar ligge under husmandens. 

Men matematikken udvikler forstan
den, vil man sige i vore dage, er en 
glimrende tankegymnastik, gør de 
unge til praktiske mennesker. Det ken
der jeg intet til; i min skoletid virkede 
faget fordummende. Jeg erindrer lan
ge ansigter, vi satte op, når læreren 
prøvede på at forklare os noget, vi fandt 
indviklet. Overfor hans vrede og for
tvivlelse »Stæwada« vi ganske sim pelt 
- altså med undtagelse af klassens ene
ste matematiske hoved. D et havde 
al rid kun net betale sig for mig at have 
den halve mil til byen og hente opga

verne der, men jeg havde mine egne 
grunde til at prøve på ar hjælpe mig 
selv. I reglen lykkedes der, men det tog 
rid og var ved at slide mine nerver op. 
Ar regne opgaver burde slet ikke sam
m enlignes m ed at skrive danske og 
latinske stile, var de end nok så svære; 
man kunne sidde i ro og tænke over 
dem, man gjorde så godt man kunne, 
der var ingen »løsning«, der skulle fin
des[ ... ] 

Siden m in skoletid er der foregået 
en revolution i den danske befolkning. 

Var der dengang 1 eller højest to i en 
skoleklasse, der havde anlæg fo r mate
matik, er nu hver anden dansk dreng 
er matematisk geni. Han behøver blot 
at give sig ril at læse efter den mate

matiske linje, så er han sikker på sine 
ug' er i alle matematiske fag. D et er 
matematikerne, der løber af m ed alle 
stipendierne, der er dem, der får plad
serne på specialskolerne, og det er at 
forudse, ar om nogle år drives der ikke 
mere humanistiske studier i Danmark. 
D et hænder, at man får lidt mistro til 
genierne, navnlig når de hyler og jam
rer over der m inimum af fransk, der 
fordres af dem (som for resten hurtigst 
burde stryges, da »lidt« her ikke er 

bedre end ingenting). Godt, at univer
sitetet endnu holder lidt igen« (s. 270-

273) . 

Latinens stilling 
»Den gamle »latinskole« bar sit navn 
med rette. Latin var endnu med sine 
7 ugentlige timer - i gymnasiet 8 - ho
vedfaget. Men kampen om latinen var 

for længst i fuld gang, og den blev 
angrebet fra to stik modsatte synspunk
ter. Den mere vulgære betragtning lød: 
Faget er ganske unyttigt, derfor ud 
med det! Nok så farlig var det angreb, 
der kom fra folk, som i grunden var 
latinens venner: Nutidens drenge lærer 
der jo ikke ordentligt, så det er blevet 
ti l bare tidsspilde. Dette sidste argu
ment burde ikke uden videre afvises. 
Der var noget om, ar latinen ligesom 
ikke ville bide rigtig på vor generation. 
En præst af det forrige slægtled lagde 
sig hen med Cæsars Gallerkrig, når 
han ville slappe af. Der fandt vi pudsigt, 
og de færreste af os, der tog eksamen 
i fager på universitetet, har gidet læse 
nogen bog på latin siden, hvis vi ikl<e 
fik penge for det. 

Ud over de mange dansktimer, latin
undervisningen sparede skolen for, kan 

det være vanskeligt nok direkte ar pege 
på, hvad nytte vi havde af den, men 
den hænger nu alligevel på det nøjesre 
sammen med vor udvikling og ånds
dannelse. De fleste af os ville have haft 

lidt vanskeligt ved at forestille sig selv, 
som han ville være blevet, når han al
drig havde læst en latinsk time. Når 
alting er glemt, er dannelsen tilbage, 
siger et visdomsord om alle skolekund
skaber. 

Et andet spørgsmål er det, om de 
mange timer blev udnyttede. Faget var 
i flere år belastet med en hel del ueg
nede - hvor megen tid tog det ikke at 
få disse til at læse et heksameter op 
feks.! De gik efterhånden over til prak
tisk virksomhed. - den ene af dobbelt
timerne blev i flere år forbeholdt 

»munddig stil«, et ganske forælder fag, 
en levning fra den rid, da der kun tal
tes latin på skolen. De timer kunne 
være anvendt til ekstemporallæsning 
eller repetition af læst stof Derimod 



tror jeg ikke, den skriftlige stil burde 
indskrænkes meget. 

Madvig slog latinen ihjel 
i Danmark 

Den store Madvig har det på samvit
tigheden, at han slog latinen ihjel i 
Danmark. Det lyder måske mærkeligt, 
men det tør nok siges, idet han for
vandlede det fra et levende til er dødt 
sprog. Før Madvig var latin latin, d.v.s. 
et internationalt videnskabssprog, der 
som alle andre havde haft en udvikl ing, 
men for Madvig var der kun det cice
ronianske latin, som var latin, og der

med sloges også en bom for dets vi
dere benyttelse. Ved universiteter 
forvaltedes Madvigs arv af 3 temmelig 
stupide herrer så strengt, at vi histori
kere ikke turde læse C. Paludan Mi.il
lers doktordisputats af frygt for, at der 
skulle hænge et eller andet udtryk ved, 
de ikke ville anerkende som »latin«, og 
i den madvigianske skole måtte læse
stoffet blive ensidigt. Tusculanerne14 

er sikkert skrevet på meget ortodoks 
guldalderlatin, men mon ikke indhol
det er ret underlødigr? Lidt Niels Klim 
eller Erasmus' »Laus stulti tiæ«15 og 
»Colloquia« 16 havde været interes
sam ere. En bog af den utålelige Livius 
havde vel også kunnet lade sig erstatte 
f.eks. af en renæssancehistoriker, og 
selv en mundsmag af der »barbariske, 
men så vigtige middelalderlatin havde 
ikke gjort nogen skade. Horats' »Ars 
poetica« betragtedes som en særskilt 
lækkerbisken, og det er egentlig pud
sigt, at der aldrig var nogen latinlærer, 
der gjorde opmærksom på, at nu hav
de digterne allerede i 100 år handlet 
lige stik modsat alle hans regler. Den 
srorslåede latinske hymnedigtning ig
noreredes ganske. Gennem den kunne 
vi have gjort den opdagelse, at latin er 
det smukkeste af alle verdens sprog, 
hvad vi ikke kunne lære af Horats' oder. 

Men Horats var stadig der store gude
billede« (s. 269-275) . 

Danskundervisningen 
Stibolts kritiske pen rettes også mod 
undervisningen i dansk. Han skriver: 

»Undervisningen i m odersmålet var 

næsten helt i hænderne på Ø llgaard og 
var da ikke spændende, men fo rnuftig: 
Grammatik og analyse i de små klasser, 

ri! latinen gjorde dem overflødige, der
efter litteraturhistorie og forfat terlæs
ning. Der var ingen moderne hokus
pokus, og man lagde ikke vind på 
deklamation. Man påtvang ikke os 

syddanskere »Stødet«. Stilopgaverne 
var endnu gammeldags. Vi skrev f.eks. 
om »Forskellen mellem Letsind og let 
Sind« og andre ræsonnerende og halvt 
filosofiske em ner, så vore stile som

metider grangivelig kom til ar ligne 
afhandlingerne i »D en patriotiske T il
skuer«17: Disse »frie« opgaver kunne 

nok af og til give mig hovedpine, uden 
at der kom andet ud af det end det 
bare pj at. På dette område er der sker 
store fremskridt. 

Historie 
Historie læste vi efter W A. Bloch. 

Ligesom den gamle københavnske 
rektor var en livlig og vittig lærer, 
mangler hans verdenshistorie ingen
lunde liv. Lad den også være skreven i 
et lidt blomstrende sprog- som K. G. 18 

undertiden gjorde lidt nar af- , det 
satte kulør på begivenhederne, det 
hjalp os til at huske dem. Den radi
kale Povl Engelstoft mener med rette, 
at den ingen værdig efterfølger har fået 
endnu. 

Men den mangler kulturhistorie! Ja, 
det kunne vi være glade for. Den dreng 
bliver nok aldrig født, der vil bort
bytte C leopatra for kornhandelen i 
Rom eller Jeanne D 'Arc for de sociale 
forhold i Frankrig, der førte ril la Ja
querie19. Varepriserne gik også opad i 
det 16. århundrede - særdeles interes
sant! H ylet på kulturhistorie kommer 
fra folk, der taler som den blinde om 
farverne. De læser Troels Lund (og 
ellers intet) og glemmer, at han var en 
stor digter. I bred, udførlig fremstilling 
kan kulturhistorie blive interessant 
læsning, men i korte udtog er den den 

tørresre hal<.kelse, der gives. J. Ottesens 
Danmarkshistorier for de små klasser 
var efter sagkyndiges mening rene for
bryderbøger. Og så taler de folk, som 

Johan Nocolai Madvig (f i Svaneke 1804, 
d. i Kobenhavn] 886), 1820 dimitteret fra 
Frederiksborg lærde Skole. 1828 doktor i 
klassisk filologi. Han fik afrorende betydning 
for gymnasiets udformning. Foruden sin 
indsats ved universitetet, var Madvig leder 
afundervisningsinspektionen 1848-79, med
lem af rigsdagen 1849-74. Han var kultus
minister 1849-51 og fik som sådan gen
nemfart en reform, af de lærde skoler, som 
indebar at dansk, tysk og historie blev styrket. 
Naturlære blev indfart som nyt fog. Latin og 
græsk bevarede deres centrale stilling, hvori
mod hebraisk blev frivilligt. 

om kulturhistorie intet havde med 
anden historie at gøre. Læge Hind
hede, en betydelig videnskabsmand, 
men et bornert hoved, var meget for
tørnet over, ar studenter skulle vide 
noget om den 2den puniske krig; og 
dog var der dennes udfald, der blev 
bestemmende for Europas kultur ind
til den dag i dag. Gad for resten vidst, 
hvad en historiker skulle meddele om 
vort eget århw1drede, hvis han ikl{e 
måtte snal{ke krig. - Kulturhistorien 
har så mange grene, at den vanskelig 
kan få plads i skolen. H vad denne kan 
give, er en almindelig ramme, der mu-
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Den verdenshistorie, som Stibolt læste efte1: 

liggør, at man kan få noget udbytte, 
hvis man bagefter søger specialisterne« 
(s. 276-277) . 

En skole i fremgang 
Stibolc beskriver en skolehverdag, som 
er utænkelig i dag. Han beskriver jo 
forholdet mellem elever og lærere som 
pr. defini tion fjenddigr. D et kan ikke 
have være t særlig m o rsomt at være 
lærer - og næppe heller elev - i sådan 
en tilstand af væbner våbenhvile. Den 
kritik, han reccer mod nogle af sine 

lærere, går på to forhold: de pågæl
dende læreres hidsighed og et for dår-

ligt fagligt niveau hos nogle lærere. 
H an er en elev, der ønsker at komme 
frem, og derfor sætter han pris på de 
lærere, der fagligt kan give ham noget. 
D et er ikke skolen som sådan han 
kritiserer, en skole, som i de år var 

ved at vende tilbage til at være en 
lærd skole med fulde rettigheder. I 
de år blev grunden lage cil den 
blomstringsperiode, som den op
levede i de følgende m ere end 

100 år. Elevtalle t steg, og der 
var behov for udvidelse, og i 

1891 kunne en større ombygning 
og udvidelse indvies. Man havde op
købt en nabogrund m od syd og indret

tede her sanglokale og tre klasselokaler, 
og gymnastiklokalet ud mod Store
gade blev udvidet. 

Om denne begivenhed, som fandt 
sted den 29. maj, kun gansk e kort tid 
inden Stibolt skulle t il sin afsluttende 
eksamen, tar vi også Sti bolts beretning. 
I indbydelsesskriftet for 189 1 omtales 
begivenheden i ret højstemte vendin
ger. Hos Stibol t får den en noget mere 
jordnær omtale: 

»D en skønne maj , m åneden hvor 
der rigtig skulle puges, blev årets uro
ligste. Husker jeg ret, korn både gym
nastik- og sanginspektøren , og så i 
månedens slutning den score skolefest, 

Besog 1954 i lejligheden i Gammeltojtsgade 14. F01fatteren Sven Lidman (th.) fortæller en 
historie, mens Lidmans svigerdatter og Stibolt Lytter. Bomholms Ø-Arkiv. 
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som afsluttede et helt års byggeri, der 
næsten fo rdoblede der bebyggede 
areal. Nu skulle der indvies, først ved 
en fest, bagefter ved er score skolebal. 
Alc, hvad d er havde »åre«, fik travle 
m ed at klemme musen. Brøndsted 

skrev både til højtideligheden og ballet, 
Aasted cil det sidste en ganske ualmin
delig fjantet sang. Bedre var Olivarius' 
til melodi »Den evigglade Kobber
smed«. H an havde en konkurrent i 
femtes poet, Peter Funch, der lånte sin 
melodi fra en af årers schlagere »Mal<
kedullemal<kedaj«, forfærdelig banal. 
Da vi stod samlede om klaveret, og 
Emil Madsen havde gennemspillet den 

for os, drejede rektor sig om på hælen 
med er: dænj va min sjæl go! (s. 482) 

NOTER: 

1 Barndomserindringerne s. 50 
En eksamen som berettigede cil ae gå videre 
cil de co sidsce år, som i Rønne blev afviklet 

på der særlige arciumkursus. 
3 Mellemrubrikkerne er indsat af Ivar Lærke

sen. Rerscavningen i Scibolcs ceksr er lec ju

scerec i forho ld cil reformen af 1948. F.eks. 
benytter P. K. Stibolr selv score begyndelses

bogscav i subscanciver, og dobbelt a for å. 

Disse fo rhold er her ændrer til lille begyn
delsesbogstav og bolle å. 

4 Faderen blev syg. 
5 P. K. Sribolcs lærer. 
6 Betegnelse på eleverne fra latinskolen. 
7 Grund til relegering 
8 Den rigtige op fø rsel 
9 Provisorier: Becegnelse på perioden 1885-94, 

hvor regeringen styrede på foreløbige - p ro
visoriske - finanslove uden om folkeringecs 
flertal. 

10 Jeg giver for ar du skal give. 
11 Klassisk filolog, forfatter og oversætter, ti

melærer 1881 og 1884-1894 adjunk t i 
Rønne. 

12 fægtning 
13 Den store skolereform i 1903 med Loven 

om højere Almenskoler. 
14 Cicero: Tuscu.lanae d isporationes hvori han 

i populariserer udgave formidler den stoiske 

filosofi. 
15 På d ansk: Dårskabens pris. Find es i flere 

danske udgaver . 
16 I udvalg på dansk: Fortrolige samtaler, 1945 
17 Tidsskrift udgiver af Jens Schelderup Snee

dorff i årene 1761-63, hvor han fremsætter 

fors lag til ænd ringer af samfundet. 
18 K. G . Brøndsced. 
19 Fransk bondeopstand under hundredårskri

gen, 1358. 



Et muntert og 
virksomt liv på jord 

Her er en historie fra det sydlige Aaka og Pedersker, eller helt præcist det område der i daglig 
tale kaldes Smålyngen. Her boede de1· i min barndom på ejendommen »Ringhøj« lige syd for 
mit barndomshjem »Pilevang« en mand af en helt særlig støbning. Nemlig snedkeren, jægeren og 
spilopmageren Viggo Holm. En markant personlighed med en megen bred social berøringsflade. 
Materialet til denne artikel er dels egne og mine forældres erindringer, og ikke mindst fra en 
samtale jeg havde med to a/Viggo Holms nulevende børn. Nemlig datteren Inger Nielsen og 
sønnen Svend Aage Holm, hvem jeg er en stor tak skyldig. Kære læser selvom navnet Viggo Holm 
ikke siger dem noget, så nyd denne historie fra en ikke så fjern fortid 
Af Tonni Koefoed Larsen 

På Pilevang i det sydlige Aaker står 
gårdmanden Peder Larsen og skuer ud 
mod syd. Der er noget i anmarch, året 
er 1924, og det er i juli måned. Det 
har været ulidelige varmt hele dagen. 

Lige pludselig stikker et kraftige lyn 
ned syd for Pilevang. Det var tæt på 
Score Grammegård tænker Peder Lar
sen (min faders onkel og stedfader). 
Men han slår det hen, der er nok ikke 
sket noget. Tordenvejret tager til og 
det bliver meget hurtige hård torden 
og styrtregn. 

Syd for Aakirkeby er den unge høje 
tømrer Viggo Holm på vej hjem til 
Score Grammegård, hvor han har sin 
sen g i et lille kammer ved porten. 

Han skynder sig, og går hurtigt med 

sine lange ben. For der er et tordenvejr 
på vej . Han håber at kunne nå hjem 
inden uvejret bryder løs. 

H an er i fint humør og lidt opstemt, 
han har nemlig været på kærestebesøg 
hos sin udkårne, og senere hustru Else, 
der på det tidspunkt arbejdede, som 
bagerjomfru hos bager Øscerbye i 
Aakirkeby. 

Da Viggo H olm nærmer sig Store 
Grammegård, ser han det samme lyn 
som Peder Larsen så. 

Viggo Holm er dog tættere på, og 
han ser med det samme, at lynet slår 
ned, og der kommer ild og røg ud af 
raget på kostalden. 

Han tager træskoene af, og løber lige 
så hurtigt han kan, med træskoene 

under armen imod Store Grammegård. 
Da han kommer til gården, kan han 

se, at den er hele gal. Dyrene skal ud 
med det samme, ellers vil de inde
brænde. 

Han springer ind i kostalden og selv 
om der var røgfyldt, og ilden havde 
godt fat i tagkonstruktionen. Lykkedes 
det ham med sin lo mmekniv, at skære 
alle køerne fri. Således at de kunne 
komme ud i det fri. 

Det samme med hestene. Tyren var 
godt gal og ikke til ae komme i nærhe
den af, så den indebrændte desværre. 

Han havde lidt problemer med at ta 
de skrækslagne dyr ud, men det lyk
kedes dog. 

Lige som han korn ud med de sidste 

Viggo ved båndsaven 
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På Fyn med anstandsdame 

dyr, sryrrede der brændende rag, og 
staldbygningen sammen, lige bag ham. 

Da Viggo Holm havde sunder sig er 
kort øjeblik, og blevet tilset af de na
boer der kom løbende til. Siger han 
lige pludseligt: Lommeuret. 

Han skynder sig derfor hen til sir 
kammer i porren, Ilden har godt far, 
og lokaler er helt fuldt af røg, og faktisk 
brænder den stol, hvor på lommeuret 
ligger. Men Viggo Holm er rådsnar, og 
griber en høtyv der står i porren, og der 
lykkedes ham med spidsen af høryven, 
igennem røgen og flammerne, at rage 
urer ud, ved ar ramme den lille ring der 
forbinder urer og urkæden. 

Urer er så varmt ar der sprutter, når 
han fører en våd finger henover der. 
Men der kan gå og er intakt 

O m gården brændte fu ldstændigt 
ned, fortæller historien ikke noget om, 
men stuehuset blev vist nok redder. 

Efter denne dåd bliver Viggo Holm 
i en kort periode den lokale helt, og 
der kommer i de lokale aviser, og se
nere i de landsdækkende aviser. 

Nogle uger efter branden på Store 
Grammegård, rejser Viggo Holm sam
men med sin kæreste og udkårne Else, 
med anstandsdame på forlovelsesrejse 
til Fyn, og i toget på Fyn, sad der ro 
fynske bønder, og snakkede om gård
branden på Bornholm. 

Jo! der var en ung tømrer, som red
dede alle køerne ud af stalden, sagde 
den ene. Da kunne Viggo Holm, som 
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havde høn deres samtale ikke dy sig, 
og rejste sig op, og vendte sig imod de 
to fynske bønder, og sagde; det var 
mig. Hvordan de ro fynboer reagerede 
melder historien ikke noget om, men 
de har garanteret blevet overraskede. 
(Livets tilfældigheder). 

Viggo Holm var født i 1891 og døde 
91 år gammel i 1982. 

Han blev født ind i en søskendeflok 
på elleve (syv drenge og fire piger) på 
ejendommen Holmsminde, som ligger 
lige øst for Pedersker, på vejen imod 
Ringborgen. 

H er levede de utvivlsomt er efter 
nutidens forhold sparsomt liv. Blandt 
andet havde Viggo Holms forældre 
logerende boende. Der var jernbane
arbejdere, som var med til at anlægge 
jernbanen imellem Aakirkeby og Nexø, 
og de betalte den fyrstelige swn af 1 
kr. i døgnet for kost og logi pr arbejder. 

Man undres lidt over, hvor har man 
gjort af alle fo lkene? Der boede jo i 
forvejen de elleve børn og forældrene 
i huser. Men man kunne nøjes med 
lidt dengang. 

Familien Holm var efter datidens 
norm høje mennesker. Der skal i pa
ren res bemærkes, ar gennemsnirshøj
den var omkring 165 cm og Viggo 
Holm og hans brødre var alle over 180 
cm. Så selvfølgelig blev de kaldt de 
langa holmena. 

Alle havde øgenavne i Pedersker i 
gamle dage, og som en lille parentes, 
har stort ser alle i dag nede i der syd
lige Pedersker, eller i Pedersker Bak
kana stadig øgenavne. 

For øvrigt fortælles det, at Viggo 
Holms fader også havde øgenavnet 
Kallebøttasnedkeren (kalvespande
snedkeren). 

Det havde han fordi han lavede træ
spande, som blev brugt når der skulle 
malkes, og gives mælk til kalvene ude 
i stalden på lander. I dette skal nok 
kimen til Viggo Holms senere livsbane 
findes. 

For i en periode omkring 1910 var 
Viggo Holm i lære hos karetmageren 
i Aal<.i rkeby. Efter læretiden startede 
han for sig selv med ar reparere træ
værk, samt vogne, slæder, og meget 
andet for bønderne. 

Ude på gårdene fik han så kost og 
logi, og boede så der så længe, der var 
brug for ham på stedet. 

Dette frie liv tiltalte Viggo Holm, 
og han var meget populær, stor og stærk 
som han var, og så kunne han fikse alt, 
og ikke mindst, så var han ikke så dyr. 

I 1925 blev Viggo H olm gift med 
sin Else og de fik fem børn, der alle 
voksede op i er godt hjem . 

Først bosatte de sig på ejendommen 
Solhjem på Rundløkkevejen i Aaker, 
men i den svære landbokrise i tredi
verne, opgav Viggo H olm og hans 
hustru ejendommen. 

Der er ingen rvivl om der i disse år 
var smalhals i samfundet. Men heldig
vis var Viggo Holm en ung driftig 
mand, og han fik en aftale med den 
store nabo Koefoed fra Langemyregård, 
om ar han måtte bygge sig en ny bolig 
på en Langemyregårds parcel i der 
nordvestlige hjørne af gårdens jorder, 
og Koefoed støttede også byggerier 
økonomisk. 

Ejendommen kom til at hedde Ring
høj, vist nok fordi der tidligere havde 
været en gravhøj på steder. H erefter 
var Ringhøj rammen om familiens liv, 
helt indtil Viggo Holms død. 

Viggo Holm 1923 



For øvrigt glemte Viggo Holm aldrig 
hjælpen fra Koefoed Langemyregård. 
Så skulle der laves noget på Langemy
regård, så var han der meget hurtigt. 

D et var et andet samfund i de dage. 
Tænkt dem kære læser, en tømrer som 
Viggo Holm, fik normalt kun penge 
for sine regninger ved årsskiftet. Så 
reelt var det den Wle mand der finan
sierede de større bønder (og de har 
sikkert ikke været nemme, at få penge 
ud af i det hele taget) 

I disse svære år supplerede Viggo 
Holm indtægterne ved blandt andet, 
at tage ud med et tærskeværk. Hvor 
han havde det betroede job, at lægge 
det høstede korn i tærsken. 

I det hele taget kunne Viggo Holm 
mange ting, og han behøvede ikke som 
nutidens tømrer, have en stor motori
seret kassevogn med ti l alt det tekniske 
værktøj. 

N ej! Viggo H olm transporterede alt 
hvad han behøvede på sin cykel! (Han 
ejede aldrig en bil). 

Han hentede for øvrigt også de bræd
der han skulle bruge, oppe hos Køb
mand Hansen. Der havde en stor 
købmandsgård i Aaki rkeby, på sin 
cykel! 

H an kunne bygge store landbrugs
bygninger alene med sin økse og en 
sav og en hammer, og det var hvad han 
havde med på cyklen. Så lånte han 
selvfølgelig værktøj på ejendommene, 
og normalt hjalp folkene på gården, 
også til med tømmerarbejdet. 

Tommestokl(en brugte han nødigt. 
Nej han brugte øjemålet. Når han skar 

et bræt af, så skar han ofte lidt rigelige. 
Så kunne han senere skære det lide 
mere til. 

En af hans kunster var ae rette gam
le skæve bygninger op. I dag river man 
dem ned. Den gik ikke i gamle dage. 
Nej! Viggo Holm hentede nogle plan
ker eller træstammer fra skoven, og så 
spændte han de gamle skæve vægge på 
plads. 

Han kunne fikse alt træværk, og var 
derfor så populær i sin hjemegn. 

Engang han var på Pilevang, så 
spurgte min fader om en kvittering, 
Dee klarede Viggo Holm hurtigt, for 
han skrev med sin store tømmerblyant 
på den port han lige havde lavet - Be
talt 500,00 kr. og tilføjede sin under
skrift. Der blev aldrig tale om kvitte
ringer mere, når Viggo Holm var på 
Pilevang. 

I hele Viggo Holms liv var han en 
ivrig jæger. Jageinstinktet havde han 
hjemmefra. Hvor faderen, og hans 
brødre var ivrige jægere. Deres jagt
areal var store. D et strakte sig helt fra 
Ringborgen til Østersøens vande, og 
en af de historie Viggo Holm ofte for
talte, var dengang faderen i år 1900 
havde skudt en fasan, og set en måge 
over land. At fasanerne var sjældne er 
velkendt. De blev først udsat på Born
holm omkring 1890, men at måger 
også var sjældne, det er overraskende. 

På et tidspunkt kommer Viggo Holm 
helt til Østermarie nemlig på Lunde
gård. Her låner bondemanden tit hans 
støvler. Simpelthen fordi han ilcke 
havde råd til nogle selv. 

Fra venstre Bagermester Henrik Larsen (Pedersker}, Viggo Holm, Henning Dahl (Øster/ars) 
Harald Holm (Øster/ars) og Kar!shøj (Østerfars) 

Viggo og Else Holms gravsted 

Vinteren var streng både for men
nesker og dyr. Særdeles havde vildtet 
det svært, og en tidlig morgen ser 
Viggo Holm, at der ude på møddingen 
sidder to vildænder for at søge føde. 
Han får en lys ide, og h enter et par 
håndfulde korn, som han strøede oven 
på sneen, et bøsseskuds afstand fra et 
hul i vinduet til kostalden. 

Næste morgen vrimlede det med 
ænder ude på møddingen. Viggo Holm 
hentede derefter bondemandens gam
le hanegevær og to patroner, og skød 
så to skud ud af vinduet. Resul tatet 
udeblev ikke, og det blev til mange 
ænder den vinter, og mad på bordet. 
Dee var smalle cider, så den ekstra mad 
falde i god jord. 

En anden gang var Viggo Holm ude 
på en gård i Aaker, og her siger bonden 
til ham. Tag bøssen som hænger på 
sømmet i kostalden, og gå ud og skyd 
os et par harer i p løjejorden, ud for 
søndre gavl. 

Efter en time komme Viggo Holm 
tilbage med seks harer, skude i seks 
skud. Med spørgsmålet om de ville 
have flere harer skudt? 

Viggo Holm var en dygtig skytte, og 
datidens forhold gjorde, at der ilcke 
skulle ruttes med patronerne. 

Det skudte vildt var et meget vigtigt 
kosttilskud, og i perioder har vildtet 
måske været hovedernæringen for fa
milien Holm. 

Patronerne blev for øvrigt hjemme
ladet, og det skete i petroleumslampens 
skær. T il stor underholdning for de 
omkring siddende børn, Krudtmålet 
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blev b rugt, men de skal lige have lidt 
ekstra mente Viggo H olm. Det tog 
han ikke så nøje. 

En af årets højdepunkter var sogne
jagterne i plantagen . Viggo Holm kom 
i både Aaker og Pedersker Plantage. 

I Pedersker var han i mange år klap
perfører, og var respekteret for det i 
jagtforeningen. H an fik for øvrigt tre 
kroner for det pr. jagrdag, og det har 
nok også lunet. D e øvrige klappere 
(fortrinsvis unge drenge) fik kun to 
kroner, plus et wienerbrød og en so
davand. 

Han skød igennem sit liv 105 ræve, 
og her er de fleste helt sikkert skudt i 
de to plantager. 

Viggo Holm var en type menneske 
der ikke tog livet så tungt og nøje. Han 
bekymrede sig sjældent om unødven
dige ting, og var stemningen tilstede, 
så kunne forsamlingen få en god hi
storie eller to. 

Viggo Holm var en dygtig fortæller 
og han kunne altid give en god jagt- og 
helst en rævehistorie, og når han rigtig 
var kommet i gang, så sitrede det i hans 
højre ben. Han forral te aldrig en løgn. 
Men han var den type der kunne fa 
meget ud af en fortælling, og det var 
aldrig fo rbi skuddene han talte om. 

Viggo Holms ældste søn Holger er 
uddannet herregårdsjæger, og den år
lige rejse til Sønderjylland, hvor Hol
ger havde sit virke, og jagtterræner stod 
meget højt for Viggo Holm, og søn-

Vigg-o, Holger Jensen og Ole Kure. 
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derjyderne tog den gamle jæger ril sig, 
og det strømmede blandt andet ind 
med lykønskninger fra jægerne i Søn
derjylland til Viggo H olms 80 års fød
selsdag. 

Efterskrift: 
Tiden går hurtigt, og desværre er det 
sikkert kun den ældre generation der 
husker Viggo Holm 

Men en karakteristisk sympatisk 
person det var han, og i de gamle Pe
dersker og Aaker sogne står der stadig 
meget tømmer og træværk, som Viggo 
Holm har lavet. 

Selv kendte jeg Viggo H olm fra 
barnsben. Jeg er fød t på Pilevang og 
Ringhøj ligger lige syd for. Så når jeg 
stod op om morgenen, kunne jeg fra 
mit værelse, se ned til Ringhøj, hvor 
Viggo Holm boede. 

Jeg har også nydt hans fortæll inger 
når han var på Pilevang, der var jo ikke 
så meget med fj ernsyn, og den slags 
ting i min barndom, så når Viggo 
Holm var på besøg, var der spænden
de, og jeg spidsede ører. 

Jeg har også da jeg blev lidt ældre, 
været på besøg hos Viggo Holm i hans 
og hustruen Elses lune stue, og specielt 
beretningerne om jagterne hos Holger 
i Sønderjylland husker jeg tydeligt. 

Viggo Holm var en guds benådet 
fortæller og hædersmand. 

Vigg-o på Damsbo 

Var branden påsat? 

I fo rbindelse med den store Brand på 
Store Grammegård i 1924 blev min 
faders onkel og stedfader Peder Larsen 
indkaldt som vidne i brandforhøret, 
og han kunne udtale sig til fordel for 
ejeren af Store Grammegård, fordi han 
havde set lynet, der slog ned den dag. 

Der var i denne periode mange der 
satte ild på deres bolig for at få brandas
surancen udbetalt, og poli tiet og 
brandmyndigheder havde det svært i 
disse sager. 

Det var dårlige tider på lander, og 
fo r at komme ud af en svær økonomisk 
situation, var der flere der søgte denne 
fortvivlede løsning. 

Ejeren af Store Grammegård blev 
pure frikendt 

Efterfølgende tekst er fra hjemmesiden: 
www.dannebrog.biz/ rati. 

Branden måtte naturligvis undersø
ges, for der første for at klarlægge år
sagen til branden, for det andet for ar 
klarlægge om ejeren selv var skyld i 
branden, altså om han selv havde af
brændt den, i hvilket tilfælde han na
turligvis ikke kunne få udbetalt forsik
ringssummen, men selv hæftede for 
skaderne. 

For det tredje skulle man jo også 
vide, om der var tale om ildspåsæt
telse, hvor gerningsmanden skulle 
findes og tiltales. 

Brandforhøret findes som regel i 
enten en brandforhørsprotokol i rets
betjentarkivet i politiprotokollen ved 
LA (nu på Rigsarkivet). 



BORNHOLM 
- livlig brik under »Den kolde Krig« 

Under den kolde krig Landede 3 MIG-15 jagere på Bornholm. Det var en sensation af 
international karakte1; da man ikke i Vesten kendte til de moderne MIG-15 jagere. 
Piloterne fik asyl og teknikere fra det danske forsvar undersøgte maskinerne, for de blev trans
porteret til København og videre der fra. Episoderne gav naturligvis også diplomatisk aktivitet. 
Flyene blev naturligvis bevogtet af militær og politi. Vagtofficer var den gang premierløjtnant 
H V Jørgensen fra Almegårds Kasserne og her skriver han om de tre flylandinger. 

Af H V Jørgensen 

MIG-1.5 jagere »sværmede« 
omkring Bornholm 

T irsdag den 23 . maj 2006 modtog 
Forsvarsmuseet på Bornholm besøg af 
omkring 30 af de i Danmark akkredi
terede forsvars-, militær-, marine- og 
flyverattacheer, og denne artikels forfat
ter havde påtaget sig opgaven at frem
vise både selve det gamle fæs tningstårn 
og dele af forsvarsmuseets om fattende 
samlinger. De fik bl.a. forevist museets 
store og unikke samling af håndvåben 
fra Østfronten under Anden Verdens
krig og den meget sjældne tyske chif
fermaskine, ENIGMA, samt museets 
eksemplar af den sjældne »Anhol t«
kanon fra midten af 1500-tallet. 

Gennemgangen blev afsluttet i mu
seumsgården, hvor der er mange gen
stande og minder fra de store allierede 
bombeangreb på selve Tyskland i 

årene 1943-45. D a der blev tid og lej
lighed til at stille spørgsmål i samlet 
flok kom der et spørgsmål fra den fin
ske - eller måske var det den estiske 
attache vedrørende landingen af den 
første sovjetiskbyggede M I G-15 jager 
i marts 1953. Han tilføjede tilmed, at 
det var i dagene omkring diktatoren 
Stalins død. Jeg betroede spørgeren og 
det øvrige udenlandske selskab, at det 
kunne jeg på stående fod fortælle dem 
meget om, idet jeg den pågældende 
dag og efterfølgende nat simpelthen 
var Bornholms Værns vagthavende 
officer og derved havde de hektiske 
begivenheder tæt inde på livet. 

I mit svar tog jeg mig tid til at give 
attacheerne følgende orientering: Lan
dingen fandt sted den 5. marts 1953. 
Den pågældende dag var jeg som ung 
premierløj tnant medlem af en optæl
lings- og besigtigelseskommission, der 

Russiskbygget MIG 15 
jager landede i Rønne 
Lufthavn den 5. marts 
1953. Den kom fra 
Polen med piloten 
Franciszk jarecki, der 
fik asyl. Det var den 
første MIG-15 jager; 
der landene uden for 
Warszawapagt-landene. 
Det var en stor 
sensation og den blev 
bevogtet både af 
militæret og politiet. 

optalte uniformer, livremme, bæreseler, 
gamacher model højre og gamacher 
model venstre i de magasinbygninger, 
som nu rummer Forsvarsmuseet. Un
der optællingsarbejdet hørte vi rygter 
om, at en fremmed jetjager var landet 
i lufthavnen, og senere hørte vi, at det 
var en polsk M IG-IS, der var landet. 

I min dagbog h ar jeg skrevet føl
gende: »Vi var oppe på det gamle ka
nondæk i Kastelstårnet. Medens vi var 
deroppe, hørte vi pludseligt drønet af 
en jetflyver lige over trætoppene. Et 
øjebW< efter rygtedes det, at en ukendt 
flyver var landet i lufthavnen. Senere 
kom troværdige meddelelser om , at 
det var en polsk jagerpilot, der var 
flygtet i en russiskbygget M IG-15« 

Første MIG-15 
Her følger visse uddrag af, hvad Born
holms T idende berettede om den dra
matiske landing i Rønne Lufthavn, 
som var dens betegnelse dengan g. 
Dagbladets beretning er suppleret med 
mine egne minder. 

Ved 09.30-tiden observerede kaser
nevagten på Almegårds Kaserne, at en 
jetjager af et for ham ukendt udseende 
fløj lavt over området. H an meldte 
straks iagttagelsen til vagtkommandø
ren. D a vagtposten blev nærmere ud
spurgt, om han havde set nogle sær
lige kendetegn på maskinen, svarede 
han ærligt tilbage, at det havde han 
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ikke kunnet, »for den fløj så hurtigt, 
at den strakte vingerne bagud«! Det 
var iøvrigt et god t svar, som i længere 
tid levede videre på Almegårds Ka
serne som en morsomhed. I 1953 var 
det nemlig kun de sovjetrussiskbyg
gede jagerfly, der havde bagudrettede 
vinger. 

Avisen skrev, at piloten muligvis strøg 
nordpå langs kysten til H asle og der
efter sydpå igen i lav højde. Her kan 
hos den eftertænksomme opstå den 
tanke, at piloten måske ledte efter den 
af de sovjetrussiske tropper på Born
holm allerede i sommeren 1945 an

lagte feltflyveplads på Store Almegårds 
jorder. D et vides, at denne feltflyve
plads figurerede på sovjetrussiske kort 

i mange år. 
Piloten strøg lavt over Kastelsområ

det og lagde an til landing på lufthav
nens kun 1.200 m lange græsbane. 
H an satte hjulene på, så tidligt han 

kunne, og med en begynderfart af 250 
km/ t fik han løbet farten af i den blø
de græsbane blot 100 m fra lufthavnens 

østhegn. Fagfolk siger, at den unge, 
22-årige, polske jagerpilot udførte 

denne nødlanding mesterligt. Ifølge 
avisens beskrivelse skar jagerens lan
dingshjul sig dybt ned i den bløde 
grønsvær, og landingsstellet blev noget 
beskadiget. Piloten var uskadt og blev 

hurtigt »taget om hånden<< af lufthav
nens personale, og kort efter kom po
litiet. 

Fra Almegårds Kaserne, hvor man 
hurtigt havde bedømt situationen, 
orienterede man straks Kommandan
ten på Bornholm inde i Kommandant-
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Den 20 marts 1953 
landede den anden 
polske MIG 15 
jager ved Almegårds 
Kasserne, hvor den 
endte i et stengærder. 
Den blev naturligvis 
også bevogtet og 
fragtet videre. 

gården oberst S. C. R. C. Greve Tram
pe, der kort efter var i lufthavnen og 
kunne udstede sine ordrer vedrørende 
jagerens flytning, fysiske beskyttelse 
og afskærmning fo r nyfigne blikke. At 
rage sig af piloten var en politisag. Alt 
gik »efter bogen«. Der var orden og 
præcision. Ganske hurtigt kom der fly 
teknikere og andre specialister fra Kø
benhavn og begyndte deres del af ar

bejdet. D en polske jager var af Zone
redningskorpset blevet anbragt tæt ved 
lufthavnsbygningerne med et omkring 
2 m højt hegn af sejldug eller lærred 
omkring, så teknikkerne kunne ar
bejde uindset. Såvel selve flyet som 
lufthavnen var bevogtet af personel fra 
Almegårds Kaserne. 

Vagtinspektør 
natten 5. til 6. marts 1953 

Som Bornholms Værns vagthavende 
officer på Almegårds Kaserne fra den 
5. marrs kl. 16.00 til den 6. marts kl. 
08,00 1953 modrog jeg hen på aftenen 
meldinger om, at trawlere fra Warsza
wapagtlandene var ved at ankre op 
langs kysten lige uden for lufthavnen, 
selvom vejrforholdene ikke var dårlige. 
En pludselig tanke sagde mig, at even
tuelle frømænd eller andre former for 
sprængningseksperter om bord i fisker
flåden måske skulle sættes i land for i 
ly af mørket at sprænge MIG-15 jage
ren i luften, så danske efterretnings
eksperter ikke kunne minutiøst under
søge den. 

M uligvis var det kommandanten 
selv, oberst Greve Trampe, der gav mig 

ordre på at forstærke bevogtningen af 
M IG-en. Min dagbog oplyser følgen
de: »Om aftenen var jeg som vagtha
vende ude og forstærkede vagten, der 
var fra mit eget kompagni (som var 3. 
Kompagni af I Bataljon afBornholms 
Værn). Jeg var selv henne og se på 
maskinen. Den var meget svært be
væbnet med en 37 mm og 2 x 23 mm 
mask.i nkanoner (har jeg skrevet). Selve 
maskinen var nærmest latterlig lille.« 

Jeg m indes, at mine befalingsmænd 
og mit mandskab havde besvær med 
at opbygge pigtrådshegn med spanske 
ryttere og alarmblus (flares) i natte
mørket. Mine soldater havde naturlig
vis udleveret skarp ammunition, og 
hvad derril hørte, og våbnene var na
turligvis ladt! 

Politik og diplomati 
Den 6. marts 1953 oprandt som den 
store »kampdag« for den danske rege
ring samt for dele af diplomatiet. Dan
mark var jo blevet medlem af den 
vestlige forsvarsalliance, NATO, der 
var et modsvar på den af Sovjetunionen 
aldeles dominerede Warszawapagt. Her 
meldte sig nogle spørgsmål: Hvor stærk 
var denne NATO-pagt? Hvor trovær

dig var den? Kunne Danmark stole 
fuldt på den? 

I årene 1945-46, da sovjetrussiske 
tropper i stort antal var stationerede 
på Bornholm, havde dansk udenrigs

politik just ikke markeret sig ved iøj
nefaldende fasthed over for denne nye, 
men noget ukendte stormagt ved 
Østersøen, Sovjetunionen, og nu kun
ne man jo forvente, at kommende 
polske krav vedrørende udlevering af 
den flygtede MIG-15 pilot og hans 
rophemmelige flyvemaskine af sovjetisk 
konstruktion ville b live fremsat på 
vegne af den stærke Sovjetunion. Her 

må det huskes, at lige siden årene efter 
det store, danske nederlag i 1864 hav
de rettesnoren for dansk udenrigspo
litik været, at vi skulle være lydhøre -
nærmest underdanige - over for den 
stærkeste magt ved Østersøen. 

Regeringen holdt sit regeringsmøde 

på Christiansborg, og her var ganske 
store problemer at tage fa t på. Hvad 



ville blive udfaldet af den magtkamp, 
der efter Stalin-tiden allerede var i gang 
i Kreml? H vad ville Polen kræve i for
bindelse med udlevering af pilot og 
fly? Flyer ville ikke kunne starte igen 
fra lufthavnen i Rønne, men måtte 
skilles ad og transporteres bort ad sø
vejen. Ville polakkerne forlange, at 
polske teknikere skulle skille maskinen 
ad, eller ville de finde sig i, at det blev 

gjort af danskere? 
Under regeringsmødet har man også 

kunnet diskutere den imense og nid
kære jagt, som polske flådefartøjer 
udførte på - især - bornholmske fiske

fartøjer i den sydøstlige og sydlige del 
af Østersøen. Bådene blev opbragt og 
tvunget til at opholde sig i polske 
havne døgnvis. 

Den polske ambassade i København 
sendte en diplomat til Bornholm, hvor 

amtmand P. C. von Stemann elegant 
fik ham indkvarteret på Dams Hotel, 
og endvidere kunne amtmanden som 
formand for sygehusudvalget få syge
husinspektør Th. Sommer til at vise 
polakken Amtssygehuset i timevis. 
Amtmanden arrangerede også sight
seeing rundt omkring på Bornholm 
og middag i Amtsgården, så den stak
kels diplomat kom vist aldrig i nærhe
den af lufthavnen, og piloten var iøv
rigt allerede den 5. marts om aftenen 
blevet ført til København. Amtmanden 
spillede på diplomatiets tangenter og 

gjorde det i reglen effektivt. 
Alt imens regeringsmedlemmerne 

arbejdede på Christiansborg, og me
dens diplomatiet arbejdede i Uden
rigsministeriet og på nogle af østambas
saderne i København, så arbejdede de 
danske fly teknikere og flyspecialister 
uforstyrret videre med at adskille, den 

interessante, moderne M IG-jager bag 
afskærmningerne ved lufthavnsbyg
ningerne i Rønne Lufthavn beskyttede 
af soldater fra Almegårds Kaserne. 

Det kan være interessant også at be
rette om, hvordan »Dagbladet Born
holmeren« behandlede den store nyhed 

den 5. marts 1953. 
Allerøverst på forsiden står i venstre 

halvdel: »Stalin kan ventes ar dø når
somhelst - nu dybt bevidstløs«, og i 
højre halvdel stod: »Flygtet polsk flyver 

lander i Rønne lufthavn med en MIG
jetjager efter dramatisk flugt«. »Born
holmeren skriver, at m askinen blev 
først set over Neksø med kurs ind over 
øen, og det nævnes, at den blev set over 

Olsker og H asle og at den fløj ret lavt 
over Rønne-området. (Mon piloten 
kikkede efter den sovjerrussiske felt
flyveplads fra 1945?). 

»Bornholmeren« gengiver lidt af pi

lotens forklaring om flugten. 
Han var i sin MI G-15 på øvelses

flyvning sammen med en kammerat 
fra flybasen ved Slupsk til flybasen ved 
Kolberg længere mod vest, men begge 
beliggende i det nordlige Polen. »Vor« 
MIG-pilot lå bagerst i formationen. 
Han havde gennem måneder tænkt på 
at stikke af fra det kommunistiske Po
len, men han vidste også hvor død
sensfarligt det var! Kort før ankomsten 

til Kolberg tog han sin beslutning. Han 
steg mod himlen med sit fly, og deref
ter drejede han til styrbord mod Born
holm med topfart. Vi hører ikke om 
konkrete eksempler på, at han blev 
forfulgt. Et hurtigt blik på kortet over 
Østersøen viser, at det var ret naturligt, 
at piloten for at komme ind i dansk 
luftrum sigtede efter Dueodde og der
efter passerede kysten ved Neksø, som 
»Bornholmeren« skriver. 

Efter mørkefald søndag den 8. marts 
om aftenen var man kommet så vidt i 
demonteringen af M IG-jageren, at 
man kunne bede Zoneredningskorps 
om i ly af nattemørket og bevogtet af 
16 mand fra Almegårds Kaserne at 

transportere flydelene på en blokvogn 
til Rønne Sydhavn. Her blev der de
monterede fly bragt om bord i fyrin-

Zonen fragtede ' 
delene af MIG 15 

flyet fra Ronne 
Lufthavn til 

Rønne Havn, 
hvoifra det blev 

sejlet til 
Kobenhavn. 

spekrionsskibet »Argus«, der afgik mod 
København ved 21-tiden ledsaget af 
marinefartøjer »Huirfeldt«. Minestry
geren »Søhesten« deltog i konvojerin
gen ud af bornholmske farvande. Avi
serne oplyste bagefter, at der var skarpt 
i såvel kanoner som torpedorør! 

Mandag den 9. marts kunne den 
bornholmske presse meddele, at »Ar

gus« var ankommet til København med 
M IG-jageren om bord. Samtid igt 
kunne Bornholms Tidende meddele, 
at pilotens navn var Franciszek Garecki. 

Onsdag den 11. marts 1953 bragte 
Bornholms Tidende en lidt ejendom
melig meddelelse, idet oberst 
C. C. Larsen ved østre Basiskomman
do (enhed under Flyvevåbnet) havde 
udtalt, at amerikanerne fik fat i en 
MIG-15 i Korea og derfor ved alt om 
dette fly, hvorfor »vor bornholmske« 
M IG »ikke frembyder nogen militær 
hemmelighed«. Oberst Larsens oplys
ning står i et modsætningsforhold til 
et notat, der bringes i Bornholms Ti
dende den 13 . marts. Her står, at de 
amerikanske mili tære myndigheder i 
Korea formoder, at den på Bornholm 
landede M IG er mere moderne, end 
den som amerikanerne i 1951 (!) ha
lede op som vrag af en koreansk sø, 
den var styrtet ned i. 

Ifølge »Haandbog for H æren, 1948« 
var oberst C. C. Larsen på dette tids
punkt militær luftattache ved der kon
gelige danske gesandtskab i i Moskva. 
Med denne faglige baggrund er hans 
ovenstående udtalelse ret ejendom
melig. Muligvis ville han ad diploma
tisk vej dæmpe polakkernes udleve
ringskrav. 
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Anden MIG-15 

Da man den 5. marts 1953 havde Zo
neredningskorpset til at bakse den 
nødlandede MIG-15 af vejen og an
bringe den tæt på lufthavnsbygnin
gerne, sagde lufthavnschefen som en 
morsomhed, at så kunne der blive plads 
til flere MIG-jagere ude på landings
banerne. Det var tæt på at blive aktu
elt allerede et par måneder senere. 

Onsdag den 20. maj 1953 bragte 
Dagbladet »Bornholmeren« på sin for
side følgende meddelelse: »MIG af 
nyesre model - gik i morges nogle mi
nutter over 8 ned på Almegårds Ka
sernes øvelsesplads« . 

I kronologisk rækkefølge ser dagbla
dets historie således ud: Maskinen fløj 
ind over Neksø ved 07.40-tiden og 
kredsede så over Bornholm. En halv 
snes minutter før kl. 8 kredsede den 
over Rønne. (Bygningshåndværkere i 
kvarteret omkring Sandflugtsvej - Bly
kobbevej - Nordskovvej har berettet, 
at der var, som om piloten ledte efter 
noget. De, der kender h istorien om
kring den sovjetrussiske tilstedevæ
relse på Bornholm i 1945-46, kommer 
straks til ar tænke på den af sovjerrrop
perne allerede i forsommeren 1945 
anlagte feltflyveplads på Store Alme
gårds marker. Mon piloten havde set 
den på er gammelt sovjerrussisk kort? 

Af »Bornholmeren«S artikel fremgår, 

ar MIG-15 jageren tog jorden med 
omkring 250 km/tog fortsatte ud over 
øvelsespladsen, hoppede over sogne
vejen med grøfter på begge sider og 
fortsatte i stadig stor fart mod skov
partiet »Stenløkkerne«, som er omgivet 
af et gammelt, bornholmsk stengærde 
med virkelig store sten. Da MIG-en 
ramte dette stengærde, var farten ble
vet så lav, a t der ikke skete piloten, 
Zdzislaw Jazwenski, noget. Øjenvidner 
fortalte, at han sprang ud af maskinen 
med et stort, lykkeligt smil på ansigtet. 

Det var igen mit kompagni, der 
havde vagt og afgivelser, så bevogt
ningsmandskabet til flyvemaskinen 
blev udtaget blandt mine soldater, og 
min udmærkede oversergent Ib Rør
dam Michelsen fik kommandoen over 
bevogmingssryrken. Han havde mod
taget oberst Greve Trampes anvisnin
ger, og dem fulgte han nøje! I avisen 
står, ar kriminalassistent Knudsen kom 
og ville h en til jageren, men da han 
ikke havde kommandantens tilladelse, 
mårre han gå igen. Lidt anderledes gik 
det, da en kaptajn fra Bornholms Værn 
mente, at han som chef for luftværns
barrerier naturligvis havde adkomst til 
at komme helt hen til den interes
sante MIG. Oversergent Michelsen 
meddelte kaptajnen, ar man skulle have 
kommandantens tilladelse til at pas
sere afspærringen. Kaptajnen, der var 
af artilleriet, mente, at det skulle »en 

Den 25. september 1956 landede endnu et MIG 15 jage1fly fra Polen i Ronne Lufthavn. 
Det blev bevogtet og skilt ad i dele og.fragtet videre til Kobenhavn. Foto Algot. 
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fodlap« (d.v.s. infanterist) ikke be
stemme og fortsatte hen mod flyvema
skinen. Nu reagerede min oversergent 
helr tjenstligt, trak sin pistol, afsikrede 
den og afgav et varselsskud i jorden 
tæt foran kaptajnens støvlesnuder ef
terfulgt af ordren: »Jeg sagde tilbage, 
Hr. Kaptajn«! Nu gjorde kaptajnen, 
som »fodlappen« anviste. (Berettet for 
mig af oversergenten selv). 

Selve demonteringen af jetjageren, 
borrrransporr fra øvelsespladsen og 
vejrransporr ri! Rønne Havn bød vist 
ikke på problemer. Man kunne rime
ligvis bruge den senere så kendte ven
ding: Same procedure as last time! 
Bornholms Værn havde øvet der en 
gang, og nu kunne man der. 

»The Observers' Book 
of Aircraft« 

Seks år senere, i foråret 1959, blev jeg 
mindet om begivenhederne med MIG
jagerne i 1953. Jeg var tjenstgørende 
som operationsofficer i den store 
dansk-norske FN-bataljon i Gaza og 
Sinai. Jeg blev øjenvidne til en luft
kamp mellem en ægyptisk propelma
sldne, der uforsigtigt eller på grund af 
fej lnavigering fløj ind over Israel. Kort 
efter skar en israelsk Mirage-jager gen
nem luftrummet og skød ægypteren 
ned med et enormt brag. 

Som bataljonens operationsoffieer 
blev det min opgave ved Demarkati
onslinien at lade rejse telte for afhol
delse af et såkaldt »Emergeney Meet
ing« med deltagelse af myndigheder 
fra FN, Israel og Ægypten. 

Bevogtningen var også min opgave. 
Det ærgrede mig, at jeg i mine de

taljerede rapporter af hele hændelses
forløbet ikke kunne give de nøjagtige 
beregneiser for de involverede fly. Jeg 
skrev derfor en ansøgning hj em til 
H ærkommandoen og bad om at få 
tilsendt en flykendingsbog af nyere 
dato. Der kom virkelig en ny udgave 
af den højrestimerede flykendingsbog 
»The Observers' BdbR of Airerafr«. 
Mir bornholmske hjerte hoppede af 
stolthed, da jeg så, at billeder af MIG-
15 simpelthen var taget i Rønne Luft
havn! 



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

1. september 2011 til 31. august 2012 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes til: 

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

Gert ~mer Andmen, Klemensker, 
rjen<e på lander, soldat og ansat som 
arbejdsmand og brænder på Hasle 
Kliner til pensioneringen i 1992. 
28. marts 1932 - 12. april 20 l 2. 

B01ge Herluf Beyei; Lobbæk, f. i 
Rutsker. Sejlede med skibe fra Rønne, 
ØK, sryrm. Dk. Fransk Dampskibssel. 
Kaptajn på Mols Linien. Hundeven. 
10. maj 1931 - 30. maj 2012. 

Knren Marie Clausen, Rønne, 
udd. sygeplejerske 1943-46 p:\ Bh. 
Sundhedsplejerske 1953, vi rkede som 
sådan hele sir arbejdsliv her på øen. 
8. feb. 1918 - 11. jan. 2012. 

Helge Knud Andei>en, Rønne, 
radioforhandler ODEON, senere 
elekcronikvirksomhed i Aak.irkeby, 
l de senere ås bosat ovre. 
31. august 1916 - 22. august 2012. 

Erik Bidstnip, Aakirkeby. Avlsbruger 
. Qksholm• Øsrerlars, arbejdsmand 
Rabækken, museumsberjenr mange ås 
på Bornh. Museum og Melsredgård. 
21. okt. 1926- 30. okt. 201 l. 

Be1111y Elleb;1 Svaneke, 
fisker fra Acre både, og restauratør og 
indehaver af Fiskecafeen, Svaneke fra 
2005 og båden · Rasmus• 
24. jan. 1960 - 5. marts 2012. 

Po11l A. Andersen, Nexø, i banklærer, 
soldar under ksigen, besryr. af Andel 
bk. i Al, bogh. i Sparekas. Nexø, fra 
1963 dir. l Byrådet, aktiv sporrsm. 
15. marts 1922 - 22. marts 2012. 

Mogens Bojse11-Koefaed, Rungsted Kyse, 
f. i Rønne, studenr, cand. jus. 1951, 
ansat i Assusandor Socieretet fra 1955, 
direktør 1972- 1984. 
]. jan. 1924 - 23. feb. 2012. 

R11th Fnssel, f. i Nexø, handelseks. udd. 
hattemager og modist i Nexø, Ayr. t. 
Fasscls Bogh. fortsatte som modist. 
Til Øscerl.Præsreg:\rd, frivil. KFUM. 
2. dec. 1924 - 27. juli 2012. 

Bitten Beyei; Rønne, 
personalechef i Bh. Amtskommune, 
i besryrelsen for Kvinde Krisecemeret 
og Osreporose Foreningen mm. 
2. februar 1941 - 9. juni 2012. 

Ib Christtmen, f. i Vester Egede, 
posrudd. arb. i Køge og Helsingør, 
1987 postmest. Ronne, områd. Bh. 
Besryrcl. f. Nyrefor. og hist inters. 
16. feb. 1937 - 25. august 2012. 

}ms}. Hald, Aak.irkeby, landm. 
Ravnsgdr, Aaker, kontor »Andelen• i 
Aa. l Aak. Kom. i 20 år, med i adsk. 
foren: Venstre, Menigh, Kg. Hædersr. 
21. dec. 1927 - 7 . januar 20 12. 
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Amid Nybro l-lfl11se11, Aakirkcby, 
udlært i Brugsen i Aa. Kassedame. 
Kobte T.,col i 1963. Aktiv gymnast, 
ak.riv i Lorcekorpscc mm. 
17. marts 1930 - 27. april 20 12. 

/11g11 Østerby Holm, Sandvig, ans. i 
All inge - Gudhjem Kom, bl.a. som 
bcskæfr.vejl. Frivillig i Al. datastue, 
aktiv i telefomjen. og Byforeningen. 
l I. jan. 1940 - 17. matts 2012. 

Eunldje11Ie11, Rønne, ucld. snedker og 
tømrer, materialforv. Bornholms Værn 
1953-6 I, selvst. comrer i Aa. Form. f. 
Bh. Byggefor. og Bornholms Stenklub. 
19. juni 1926- 19. feb . 2012. 

Jorge11 Korp je11Ie11, Nexø, i bager lære, 
skolehcrer, organist i Nexo 1963-99, 
musikskoleleder 1977-88, dirigenr for 
bl.a. LM kor og ork., Ron. Byork. mf. 
I. juli 1929 - 13. juni 2012. 
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Birger Hnll!en, Aakirkeby, bankudd. 
kom til Sparekas. i Aa i 1960, dirckcor 
1961 -86, kompagnichef i Hjemmcv. i 
22 år, meget aktiv for byens ve og vel. 
7 . feb. I 929 - 28. okt. 20 I I. 

Jem Eske Holm, Risenholm, Rursker. 
Landm. Kone bus f. turist. DSB. L-ere 
i Indre Mis. Form f. menigh.rådet Rur. 
I mejeribestyr. Venstrcfor, provsriudv. 
5. april 1928 - I 2. mans 2012. 

!tin j eme11. f i G ren:i, udd. sygeple- jer
ske, arb. Acre steder i Kbh. Sidst på De 
Gamles Hjem i Ronne. Delcog frivillig 
i Ungarn-Ambulancen i 1956. 
14 . dec. 193 1 - 5. maj 20 12. 

K1111d Ceorgjcppsen, Rønne, ansat i 
Posrvæsnec I 946-91. Overpostbud, 
tillidsm. I Knudsker Sogneråd og 
Ronne Byr:id 1966-90, viceborgm. 
22. nov. I 928 - 18. maj 2012. 

Signe C. Hermnmm, Aakirkeby, 
ud ae cjene, •kiksepige" Johs. Dam, 
kokkepige, aktiv i menighedskredsen 
og menighedsrådet ved Aa Kirke. 
8. juli 1915- 8. juli 20 12 . 

Vilmer Riis Holm, Røn ne, f. i Nexø, 
aib. i cykelfor. i lærer som bilmckani
ker, sidst Bilhuset i Ronne, 50 års 
jubilæum. Stor incer. for veteranbiler 
og fiskeri. 
3 . okr. 1942 - 26. april 2012. 

john11Jensen, Rønne. f. i Ulfsborg 
Murer, æresm. af d ykkerkl. Calypso, 
Arb. p:i mange resraureringsarb. I 
bestyr. i 3F efterionsklub. Aktiv svom. 
14. juni 1945- 2. august 20 12. 

Ole Beckerjorgell!en. f. i Århus, 
student, Højere 1-landelsex. salgsdir 
ICL. 1976-2003 rektor fo r Bh. Erhvr. 
sk. forf. EDBlitt. form.f. Venstre. 
18. nov. 1946 - I I. august 2012 . 

lilin11 Hildebrn11dt. Lærer, til Bh. i 
1980, arb. på flere skoler, underv. i 
dansk, tysk og IT, udv. Programdesign. 
2 .præm i nordisk konkur. Speciallærcr. 
16 . april 1954 - 27. dec. 2011. 

Mogens Htik11wso11, f. i Grindsted, 
ridl Ronne. Benzinforpag. Bilforhand, 
mekaniker. I Lions Club, Forsvars
brodrene, Ron ne Skydeselskab. 
14 . juli 1946- 4. april 2012. 

}om M1111ch Je11se11. f. i Rønne, 
maskinarb. handelsud. Niels Brock. 
I 954 medejer af Ejnar Jensen, udvid. 
ril Jensen-Group internat. ff. priser. 
10. ju ni 1932 - 21. juni 20 12. 

011o j orgen}mge11sen, Nexø, f i. Po len, 
udd. lærer, udd. p ræst, 1972-76 
,"Jgmcn. præst i Ronne, lærer Aaker. 
·rn Kbh. og tilbage 1986 aktiv hisr. 
15. dec. 1918- 14 . sept. 201 1. 



Kn/'S/c11 Eiho/111 Kjæ1; Rønne. Orb.løjc. 
Bacallionschef, Almegårds Kaserne. 
C hef for Aere militære hold i udlandet, 
bl.a. hold 8 i Afganistan, 2009-10. 
24 . okt. 1961 - 6. juni 2012. 

Vi/mel' Ange Kofoed, Rønne, udd. 
pølsemager på Bh. Slagteri, Ayt. til 
Svaneke i 1979 og overtog slagterfor
remingen og Careringvirk. til 2004. 
17. okt. 1943- 14. august 2012. 

Kurt Flemming Lmm1, Greve, f. i 
Øscerl. Lang militær kariere, også i 
udlander, orb.løjt. 1997, cilb. r. Bornh. 
Bacalj.chef. Almegd. Kas, i Bruxelles. 
23. nov. 1955 - 4. april 2012. 

Vng11 L1111d, Nexø, job som pose, tjener 
og p:\ renseri. Fra 195 I med hustruen 
ejer af renseriet ELVA, med bl.a. 
kunder som Almegårds Kaserne mf. 
23. august 1920 - 23. maj 2012. 

jo"gm Lni Knudsen, Svaneke, f. i 
Holbæk, udd. maler. Keramiker med 
eget værksted i Randklove fra I 970, 
medl af D K L. Udsr. i ind- og udland. 
24. april 1933-6. jan. 2012. 

Evelyn D. Kure, Tejn, udd. køkken
chef, bescyr. Dueodde Motel og Ferieby 
1973-75, rescaurarør og kokkenchef på 
Skipperkroen, Tejn 1976- 20 I 0. 
17. maj 1947-21. okt. 2011. 

Michnel Lnnen, Rønne, arb.dreng, 
udd. elektriker i Nyker, scarr. med 
C. Lund Rønne Elcencer 1995, 
megen eli:eruddanndse. 
5. marts 1967 - I 0. jan. 2012. 

Cecilim Lobner-0/sen, Nexø, f. i 
Søborg, studene i Lyngby, udd. tand
læge, praksis i Nexø, medl. :tf Nexo 
Byråd, Rotary, mm. aktiv sporcsm. 
14.marts 1914 - 14.juni 2012. 

Liselotte Lind Kofod, Rønne. 
Overass. I Bh. Regionskom. 
40 årsmedalje. Aktiv løber i Viking, 
sang i Rytm. Selskab. 
2. aug. I 948 - 24. maj 2012. 

Lise Stee11be1g Lnu, Rønne, i lære i 
B.F.Magasinet i Rønne, hos Blem 
Bidstrup, sa dgl. leder af nGet-ln, 
Selvstændig, • Prikken• 1974-2012. 
18. april 1948 - I 6. april 2012. 

Culdbo1g Lind, Hasle, forsk . arbejder, 
plantede en del af Klinkerskoven, 
sygehjælper Acre seed. aktiv FDFer, 
æresm. Hasle/Ruts pensionistfor. 
I. maj 1935 - 28. marts 2012. 

Cudmn Beiel' Michelm1, Rønne, 
bankuddannet Handelsbanken, 
husmoder mm. 

18. juni 1918-3. dec. 201 I. 

lngvmd Kofoed, Aakirkeby, landm. 
Spidlegdr. Aaker. Form og æresmedl. 
Aa. Skycccfor. Akåv jæger. i bestyr, Aa. 
Nordre jagcf. pris fra Granelif Fonden. 
14.maj 1922- 17. nov. 201 I. 

He1111ing Lal'sen, Rønne. udd. typograf 
pa Bornholmeren, sen. fokror samme 
sted. Typograflærer på Tekniskskole, 
Fodboldspiller i B 1910, mm. 
I 2. augusr 1923 - 26. juni 2012. 

J11m Lo11-Molle1; Nexø, afdl.bescyr. 
DLF, Bh. form f. Havneråder i Nexø, 
srili:. og form. f. Nexø Golfklub, 
Kompag. Chef Hjemmev. i Nexo. 
22. marts 1924 - 26. sept. 20 I I. 

fuger Mogemen. f. i Aarsballe. Tjene. 
på landet, på Cencralhocel i Nexø og 
Cenrral Hjørnet, • Klædeskabet• 
i R. forpagtede der. Akciv pcnsionisr. 
18. feb. 1918- 25. april 2012. 
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Poul M1111ch, Aakirkeby, fhv. gdr. 
Aagård, Pederske, form. f. Skovdyrker
for.1987-96, form.Jægerne på Bh. 
1987-96, og Ped. Bridgkl. 1983-20 12. 
11. apri l 1932 - 19. maj 2012. 

Tage Hngerup Pedenen, (TH ). Rønne, 
udd. auromek. i milirærec, sekrions
leder på AJmegds. Kaserne, Kaprnjn 
leder af Motorværkstedet. 
5. nov. 1929 - 20. dec. 20 I I. 

Hedvig Schou, Rønne, kom ud at tjene, 
hjalp sin mand i Vestermarie Kirke, 
serverede i forsamlhusel og for private, 
Spejderled, friv il. hjælper i Rønne K. 
22. feb. 1919- 13. marts 2012. 

Ame Vesth, f. i Poulsker, arb.dreng 
Johs. Munch, blev så fisker bl.a. med 
»Tutte« af Snogebæk, egen båd i 1972 
»Marianne Vesth« aktiv bridgespil. 
21. jan. 1935 - I. nov. 2011. 
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Hnw Henrik Mol!CJ; Værløse, f. i 
Rønne, mag.art i nord. Sprog og litt. 
Ph.d. i dansk, lektor. Udgivet flere 
fagli rr. værker og »Burgundia• 2010. 
3. jan. I 956 - 26. jan. 20 12. 

Poul Anker Pedersen, Hasle, 
handelssk.udd. på kontor på 
Andelsmejeriec, overass. Hasle 
Kommune, Valgstyrer, mm. 
18. marrs 1913-27.juni 2012. 

Birgit Seegelke, Rønne, sygehjælper på 
Plejecenter Slottet, form f. Grænsefor 
eningen, kredsf. det frivillige 
beredskab, start. Størtefor, på Slottet. 
25. juli 1942 - I 0 . april 2012. 

Jem Molle1; Rønne, f. på Venø. 
E ntreprenør, egen forretning, byggede 
meget på Bh. sad i Østerl/Gudhjcm 
sogneråd og G udhjem Brandvæsen. 
6. okr. 1919 - 17. sept. 20 l I. 

Alf//on11e, Rønne, matros, sejlede det 
mesie af livet, sidst lods i Rønne, 
Skipperskole bestyrer, medl. af Rønne 
Byråd og Skipperforeningen. 
6. dec. 1933 - 13. maj 20!2. 

Hnm C/11: K Sode. f. i Nexø. 
udd. tolder, værnepl. i Kbh. FN tjen. 
på Cyperen, Toldchef i Kbh. Lufthavn. 
Udsendt af EU. lnrrs hist. antik. våben. 
16. maj 1946 - 24. jun i 20 12. 

Niels Erik Mo!ICJ; Nyker. 
Bygge- tekniker, ansat ved PL-Beron i 
Muleby i 32 år, sidst som projektleder. 

25. april 1956 - 27. jan. 2011 . 

E<lith Schjorring, Allinge, fhv. girdejer, 
Sjellegdr, Olsker. Kurator Bh. Arnts 
Plcjehjemsforening. I skolekorn. Aktiv 
i Konservative Kvinder, førte kirkebog. 
21. april 1915 - 14. okt. 20 11. 

Kriitinu So111111e1; Østerm. f. på 
Kuremøllen, udd. bager og konditor, 
arb. i Rønne, kom hjem o. 1937 og 
blev mølle- og bageriejer. 
26. marts 1916 - 20. nov. 20 11. 



Et udvalg af bornholmsk litteratur 2011 - 2012 

Aagesen, jens & Thomas Gjttmp: 

Bornholm on the Rocks 1960 - 1980 
En scrapbog om roclmrnsik på Bornholm. 
Rige ill. 198 s. 
Udgivet af 
Danmarks Rockmuseum 
og Bornholms T idendes Forlag. 250,-

Andersen, Birgit Stoltz, Bodil Bmndt og 
Maib1·itt jonsson, red: 

Kimsthåndvæ1·k på nethi11den 
Arts & Crafts Association Bomholm, 2012. 
Rigt ill. i farver, 150 s. 

Tryk Nivaeu2. 
Udgivet af ACAB. l 00,-

Asmussen, Jesper: 

På historisk rundrejse i Skåne 
Med afsni t om Sjælland, Halland, Småland, 
Blekinge og Bornholm. 
Ill. i farver. Kort: Steen Frimodt. 256 s. 
Globe. 300,-

Bak, Pete1· Aage: Dumheden 

- velsignelserne Erindringer. 
Ill. s/h. fo ras (pom.), regn. og noder. 
334 s. 
Forlagsgruppen Lohse. 250,-

Bibel. Det nya Testamente. Bibelinj auersat 

tee ded Bomholmska Sprog udå Historikerinj 

Tonny R.JP. Bon-injaland 
64 s. 
(Sælges sammen med): Salmebog. 
Salmebog på ded Bomholmska Sproged 
(Oversætter som ovenfor). 2 1. s. 
T il hørende C D-R 700 MB/80 min 
Multispeed: 
Bibel I Salmebog på Bornholmsk 
Privacudgivelse - oversætterens Forlag. 
Samler 89,-

B ornholmerkalenderen 2013 

Fotos Mogens Dam 
William Dam Bog & Ide 65,-
Srorr fo rmat 110,-

B ornholm 2012 i billeder 

47. årgang. 
Redal{[ion: Per Frost. 
Illustreret med pressefotos I 12 s. 
Bornholms Tidendes Forlag. 120 ,-

Ved Jens Sørensen 

Bomholms Politiforening 7. august 1912 -
2012. Jubilæumsskrirr. 
Red. af Henrik Wraae Schwarz. 
Ill. delvis i fa rver (porrr.). A4. 12 upag. 
Udgiver af foreningen. Pris ikke forsat. 

Bomholmske Samlinge1· 2011Jv.1·k. 5. bd. 
Bornholmeme udvandrede 

Red. Ann Vibeke Knudsen. Ill. 255 s. 
Bornholms Hisroriske Samfund. 
Medlemspris 200,-
(et ekspl. gratis for medl.) 250,-

Clemmensen, Jesper: 

Flugtmte Østersøen - h istorien om » den 

usynlige mm«< mellem DDR og Danmark 
under den kolde krig 
Ill. 368 s. Gyldendal. 300 ,-

Det mentale landskab. Paesaggi de/la mente 
Red.: A cura di Bruno cora. 
Katalog udgiver i forb indelse med udstilling 
8. juli - 26 . august 2012. 
Ill. farver. A4. 96 s. Drago. 
Bornholms Kunstmuseum. 150,-

Ebdrup, Niels og Jacob Haislund Rasmussen: 
En fiskers forlis 

Ill. 48 s. Bornholms Tidendes Forlag. 75,-

European Glass Context 2012 

Karalog udgiver i forbindelse med udstilling 
15 .09. - 18.11. 20 12. Ill. farver. Stort 
format. 222 s. Bornholms Art Museum og 
Grønbechs Gård, Hasle 225,-

Falkenberg, Aase: 

Foj for katten ... og andre rimelige rim 

Illustrationer (18 pasteller gengiver i farver) 
af Ulla Lyme. Vers for børn. 40 s. 
Bornholms Tidendes Forlag. 80,-

Gaardskjæ1; Jesper: Bornholm besat 
Det glemte hjørne af Danmark under Anden 

Verdenskrig. Ill. med s/h. fotos (porer.). 
367 s. Gyldendal. 300,-

Gollande1; 71-oels: Bomholm Lejrskolebogen 
Ill. - farver. 32 s. Møllen. Mulrimedia. 125,-

Henrilesen Leif: Bomholmsk Spmg Quiz 
64 s. William Dam Bog & ide. 150,-

Harris, Preben: Min søn gogle1: Sørgeligt! 

Om begyndelsen på et teaterliv. Ill. 235 s. 
Gyldendal. 280,-

Høst, Ulla: Den gode jul 

Illustreret af fo rfatteren med akvareller 
gengiver i farver. Store rværformat. 72 s. 
Bornholms T idendes Forlag. 

lnd~i helpa~ 198~ 

Jensen, Johannes: 
En bornholmsk arbejdsbi 

Ill. 134 s. 
Forlaget Uhrskov. 120,-

juni, Djom og Bent Kaas: 
Bisseline Alfetrolden fra Bornholm 
Fortalt af Djorn Juni -
regner af Bene Kaas. 26 s. 
Bornholms Tidendes Forlag. 120,-

Koefoed, Jorgen: 

Manden der blev skudt gennem øjet 
Kriminalroman. 288 s. 
Mellemgaard. 270,-

Ludvigsen, Jacob: 
Christiansø fæstning og fristed 

Ill. Farvefotos af Knud Nielsen. 119 s. 
Hovedland. 150,-

Ludvigsen, Jacob: Hotel Fredensborg 

Gæstfrihed og gastronomi på Bornholm 
gennem 100 år 
Ill. Farvefotos af Søren Wesseltoft. 

141 s. 
Bornholms Tidendes Forlag 199,-

Lærkesen, Ivar: Uddannelse på Bornholm i 
500 år - ji-a latinskole til campus 
Jubilæumsskrift. 

Ill. delvis i farver - mange porer. A4. 93 s. 
Campus Bornholm. 

Pris ikke fastsat. 

Mikkelsen, Soren Vestergaard: 
Øjeblikke ji-a et liv på tålt ophold 

l 10 fortællinger fra Grønland med forord 
af Flemming Jensen. Ill. med regninger 
af Martin Brandt Hansen. 118 s. 
Forlaget Eskimo Management. 
I komm. Bornholms Tidendes Forlag. 250,-
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Mit Bornholm - I 2 perso11lighederfortælle1: 
Red . af Brian C hrisrensen . 

Ill. Foros s/h. porrr. af Kurr Christensen. 
250 s. 
Eger Forlag {Brian C hrisrensen) 300,-

Mogensen, Karsten S.: Mystik i gmsgraven 
Ler krimi. 86 s. Forlager Cadeau. 120,-

Mossin, Sara: Men livet slllll leves 
Roman. 108 s. 

Bornholms Tidendes Fo rlag. 

Molle1; Lars Kærulf: 

150,-

Koloristerne på Bomholms Ktmstmusermi 
Karalog udgivet i fo rbindelse med udstilling 
22. april - 17. juni 20 12. Ill. farver. 

Score formar. 64 s. 

Bornholm s Kunstmuseum. 45,-

Molle1; Torben Østergaard: 
En fo1·derfa1·tælle1· 
24 Krummer afTo rben Østergaard Møller 

96 s. Bornholms T idendes Forlag. 125,-

Olsen, Rikke Agnete: 
Danske Middelalderborge 
Ill. med farvefo tos af Jan ne Klerk. 
Score formar. 298 s. 
Aarhus U niversitersfo rlag. L1db. 400,-

Pedersen, Kristoffer Holm: 
Titren går til Bornholm 
Ill. med foros og korr. 6. udg. 132 s. 
Poli tikens Forlag. 

Poulsen, Peter: 
Bestyrelsesmøde i evigheden 
Oigrsaml ing. 89 s. 
Lindhardr og Ringhof. 

Fås også som e-bog 

Sandberg, Jens Henrik: 
Oltif Host. Jeg blev væk i mig selv 
En biografi. Ill. med farvegengivelser. 
Srorr fo rrnar. 278 s. 

160,-

250,-
59,-

Gyldendal. Helpap 300,-

Sareen, Mn11u: 
lqbal Farooq p å Bornholm 
Ill. med tegninger af Lars-O le Nejstgaard. 
192 s. 

Polirikens Fo rlag. 200,-

Schroetei; Udo. Bin am Meer 
I ll. 255 s . + 16 pl. med farvefo ros optager på 

Bornholm . 
Udgiver i Tyskland på forlager 
Adea. I komm. Forogalleri Bornholm , 

Nørrevej l , Snogebæk, 3730 Nexø. 

18 euro, ca. d.kr. 135,-

Efterskrift 

Vesth, Peter: Jul med Jensen og Gogæng 
Illusrrerer af Sussi Bech. I 00 s. 

W ilhelm Hansen M usikforlag. 
Ind. rilhørende cd. 199,-

Voss, Rasmus: 
K1·igen ved verdens ende 
Christianso 1806 - I 808 
Ill. 429 s. 

Sohn. 

Wohlers, Uli: Die Spur de1· Schweine 
Rasmussen und Papuga emzittelu. 
Krim inalroman. 
{Handlingen henlagr ri! Bornholm). 

350,-

348 s. BraumLiller. 19,95 euro 

Listen omfatter kun boge1; der skannes af 
almen interesse, og der tages forbehold forfejl 
og prisændringe1: 
Registreringer er afsluttet p1: 0 I. I 0. 2012. 

Tak til Bornholms Museum for stor hjælp og udlån af mange billeder fra BMs billedsamling. 
De øvrige billeder er stillet til rådighed af de enkelte forfattere og det er deres ansvar at vi må bruge dem. 

Der tages forbehold for evt. korrekturfej l mm. 

Henrik Vensild 
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Men livet skal LEVES 
Roman af Sara Mossin 

Bogen er baseret på en virkelig skæbne, og hovedperso
nens liv skildres fra den tidligste barndom i København, 
over 25 år i alkoholis
mens favntag, til et 
ønske om et andet liv. 

110 sider 

Kr.150,-
Af samme forfatter er 
tidligere udkommet 
»Det ukuelige barn« 

• • • • • • • • • • • • • • 
Bornholm on the Rocks 
1960-1980 
Jens Aagesen og Thomas Gjurup 

En scrapbog om rockm usi k på Bornholm. Bogen består af 
en kronologisk del, en leksikal del, en spi llelist e samt en 
oversigt over hvilke steder, musikken spi llede i perioden. 

Kr. 250,-

Føj for katten 
... og andre rimelige rim 

18 børnerim af 
Aase Falkenberg 
med illustrationer 
af Ulla Lyme 

over hele øen 
eller direkte i 

Bornholms 
Tidendes 

ekspedition 

40sider 

Kr. 80; 

• • • • • • • • • • • • 
Bisseline 
Bornholmsk bog om Bisseline 
- Alfet rolden fra Bornholm - er t ilbage 

Fortalt af Djorn Juni 
og tegnet af 
Bent Kaas 
En børnebog, men 
også voksne vil 
nyde at læse 
denne bog. 

Kr. 

~ornholm~ ~ibenbe 
FORLAG 

WWW.TIDENDE.DK 

Jul på Bornholm 75 



Rønne " •• ..,Danske 
WBedemænd 

Begravelsesforretning 
v/ Peter Lund 

Firmaet er tilsluttet 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.ronnebegravelsesforretn ing.dk 

• frø din pløntehøndler." 

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 
Lørdage . ... kl. 8.00-15.00 
Søndag . . . . . Lukket 

S AGAVEJ 1 • 3700 R ØNNE 

TELEFON 56 95 47 24 

76 jLLI på Bornholm 

ÅRET RUNDT! 
<nornhotm~ t!:'ibenbe 

-bragt til din dør 
gennem 145 år 

med alt lwad du behøver for at 
folge m ed i debatten på. Bornholm. 
og livet i stort og småt på. vor ø. 

Avisen kan også 
blive din ..• 

Ifontakt abonnementsafclelingen: 

Ring 56 90 30 00 
ellere-mail: 

abonne mcnt@bornholmstidcnde.dk 

-så ligger avisen 
i din postkasse 

i morgen! 
Læs mere: 

www.tidende.dk 

~ 
World Class Qual ity 

BORNHOLMS ANDELSMEJERI 



Fliigger på Bornholm 
ønsker alle en 

rigtig glædelig jul 
samt et godt og 
farverigt nytår. 

FIUgger farver 
St. Torvegade 17 
3700 Rønne· Tlf. 5695 3104 

Storegade 87 
3790 Hasle· Tlf. 5696 5587 

Smallegade 7 
3730 Nexø · Tlf. 5649 1224 

Tøj du kan købe overalt 
- men VI gør en forskel 

DAMGADE 2 • 3720 AAKIRKEBY •TLF. 5697 4232 
Kig ind på vores hjemmeside: www.kylle-smed.dk • butik@kylle-smed.dk 
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JulenL.OtL. 
oEN BORN HOLMSkf 

DIAMANT SPA 

~ 
VELVÆRE FOR VOKSNE (MIN. 16 ÅR) 

1.000 M2WELLNESS: Entre kr. 225,-

AfaLA-J'ninq - velvære. -jrzr~i,/fle.l5e.. 
Frzrk.æ(e.lse. jrzr Ki-7 rz~ sjæl: 

Træ~ in~ i e.n ve.r~e.n (J.,rwe.llne.ss rz5 l""~ 
ml i1 h.e.~e.n rz1 5Pvl i1 hi.~e.n jrzr~i,fbe. 5i1. 

Åbningst ider indtil den 19. december 
og igen fra den 2. januar 2013: 

Mandag LUKKET 
Tirsdag-fredag kl. 16.00-20.00 
Lørdag kl. I 0.00-19.00 
Søndag kl. I 0.00-16.00 

Åbningstider i forbindelse med 

jul og nytår (min. 16 år): 

20. - 21 . 12 kl. 16.00-20.00 
22. 12 kl. 16.00- 19.00 

23. 12 kl. I 0.00- 16.00 
24. 12 kl. I 0.00- 14.00 
25. 12 LUKKET 

26. - 30.12 kl. I 2.00- 17.00 

3 1.1 2 kl. I 0.00-1 6.00 
0 1.0 1.2013 LUKKET 

--Sf"" - spis - svv 
Tag på forkæle lsesweekend og få: 

I glas champagne i Den Bornholmske Spa · 
2-retters middag (Fredensborg/G riffen) · 

Overnatning i dobbeltværelse med havudsigt · Morgenbuffet. 

PRIS I ALT FOR 2 PERSONER KR. I .500,-

Å-ret5 jtAte.1""ve-i~e 
Køb et gavekort og giv en oplevelse til 

Den Bornho lmske Diamant Spa, gou rmet eller 
overnatning i værelser med havudsigt 

Hotel Griffen & Den Bornholmske Diamant Spa 
Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne, tlf. 56904244 
griffen@bornholmhotels.dk 

li #C'tel rre~ui5bC1r~ 
h-A-r lffrent 

h-ver ~A-~ h-ele liret \ 

JtAlef',,jten 
Traditionel julemiddag, levende lys på træet og 

musikalsk underholdning 

J V1 lef',,jten5 vvernf',,t·nin1 
Hvis De har fejret juleaften hos os, t ilbyder vi 
ophold i dobbeltværelse inkl. morgenbuffet 

(for 2 pers.) kr. 850,-

J111le~ø.,1 v1,Z..jtAle~f,\,1 
Den Store Julefrokostbuffet kl. 12.30 - I 5.30 

Pris pr. person kr. 345,-

riske'btA ffet 
Torsdag den 27. december kl. 18.00 - 20.30 

Stor Sushi buffet 
Fredag den 28. december kl. 18.00 - 2 1.00 

hstli1t ni-;tAr 
Gourmet-menu og vinarrangement 

Levende musik og dans 
Midnatschampagne, festfyrværkeri 

Overnattende gæster har fri adgang til 
Den Bornholmske Diamant Spa 

( 

Radisson Blu Fredensborg Hotel 
Strandvejen I 16, 3700 Rønne, t lf. 56904444 
fredensborg@bornholmhotels.dk 

www.bornholmhotels.dk 
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af Niels Ebdrup og 
Jacob Haislund Rasmussen 

»En fiskers forlis« er 
historien om en mands 
storhed og fald - og om 
det liv, der indfinder sig 
bagefter. 

48 sider 

Kr. 75,-

En.fiskers 
. Jforfis 

over hele øen 
eller direkte i 

Bornholms 
Tidendes 

ekspedition 

Julebog fra Bornholm 
Skrevet og illustreret af Ulla Høst 
Forord af Biskop emeritus Erik Norman Svendsen 

Julepynt :?"-
Sild & Sul 

• • • • • e e • • • • • • Grønt til jul 

En førder fortæller 
24 krummer af 
Torben Østergaard 
Møller 

En førder - det er man på 
Bornholm, hvis man 
ikke er født på øen, 
men er ti lflytter 

96 sider 

Kr. 125,-
• • • • • • • • 
Bornholmske 
Vandreture 3 
Af Søren Sillehoved 

En lille handy bog, med en 
nem og hurtig tilgang til 
øens mange dejlige og 
smukke naturområder. 
Mange spændende 
vandretu re i den 
bornholmske natur. 

120 sider 

Kr. 130,-

80 Jul på Bornholm 

• • • • • • 

Soren P. Silfehovoo 

~ornholmske 
andreture 3 

Sødt til Jul 
Surt til Jul 
Frugt til jul 1 . )~ 
Halmpynt 

Kransekage ·nrJ I G JD[ JUL 
Citrusfrugter L_:.::.::-~---=-----~-
Adventssøndage 72 sider 

OPSKRIFTER OG 
IDEER I MASSEVIS! Kr. 198,-
• • • • • • • • • • • • • 
Gamle sagn ... 
fra Bornholm 
Af Søren Sillehoved 

En bog med gamle sagn, 
skrøner og historier fra 
Bornholm. Bogen er fyldt 
med fotografier som 
underbygger de mange 
historier. 

223 sider 

Kr. 200; 

~ornholm~ \ribenbe 
FORLAG 

WWW. TIDENDE.DK 
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G IV DIT CHRISTlNA UR l'ERSONUGHE D 

CH~~~s~a~o1~95,· 

TROLDE KUGLER 
TROLLBEADS 

THE ORIGINAL SINCE 1976 

Armbåndet med de mange 
kom bi nationsmu I ig heder! 

~Ur- & Guldhuset~ 
BORNHOLMERCENTRET ·St. Torv 11 · 3700 Rønne 

Merete og Kenn Lund · Telefon 56 95 02 70 · Fax 56 95 37 06 
www.ur-guldhuset.dk . post@ur-guldhuset.dk 

En verden af 
ure og smykker. 
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ISBN 978-87-7799-231-5 

Færgen sej ler væk fra decemberstress og t il julehygge på Als, t il kælke
bakker og god venner på Bornholm, til den bedste ju legave jeg nogen-
sinde har fået på Sams01 t il slukkede mobiltelefoner og nærvær med .

1 fam il ien på Langeland og til glæde1 frihed og lysere dage på Fanø. 
Færgen ønsker glædelig jul og er i havn om få minutter. 

www.faergen.dk 


