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Naturens parlamentariker 
Kunsthåndværkeren og møbelarkitekten Tjge Axel Holm, der har boet på øen siden 
årtusindskiftet, regnes blandt landets fornemste på sit fllt. Han er uddannet fra Skolen for 
Brugskunst 1972-76 11980 grundlagde han sin egen design- og kunsthåndværkervirksomhed 
og debuterede på Charlottenborgs Forårsudstilling i 1983. 
Forfotteren ogjournalisten Peter Tiemroth tegner et billede af den 60-årige kunstners mange
årige virke, præget af»håndens intefligens«. 

Af Peter Tiemroth 

Kunsthåndværkeren og møbelarkirek
ren Tyge Axel Holm er i den brede 
offentlighed vel bedsr kendr for sir 
store og spekrakulære konferencebord 
)Naturens parlament«, der med 25 
rilhørende stole var en del af møble
menter ved klimatopmøder i Bella 
Centret i 2009. Og rimelig opsigt 
vakte det også i indeværende år, da 
hans unikasrol .. Chairman af rhe 
Board" blev solgt på Design Days 
Dubai 2013 for den nette sum af 
107.000 kroner. 

Men Tyge Axel Holm havde allerede 
i mange år værer regner blandt landets 
fornemste på sir felr, da han omkring 
årtusindskifter Aytrede ril Bornholm, 
hvor han slog sig ned på er husmands
sted ved Rø Plan rage med 600 hektar 
skov »i baghaven«, Her har han etab

lerer sig med tegnestue og eger sawærk, 
mens han har udstilling i Østergade 
43 i Rønne, som kan besøges efter 
aftale. 

- Vi havde i mange år boet på en 
ejendom i nærheden af Faxe Ladeplads 

Tyge Axel Holm har bopæl omkring Arsballe og udstilling i Ronne. Foto: Torben Villumsm. 

på Sydsjælland. Men da den natur, som 
i sin rid beringede, at vi valgte ar slå os 
ned i Faxe Ladeplads, var ved ar blive 
ødelagt, valgte vi ar Aytte hele VOrt 

menageri ril Bornholm i håb om ar 
finde er fredeligr sted med plads ril 
vore dyr, og hvor vi kunne leve i en 
uspolerer narur i fred og ro. 

Forskell ige steder var under overve

jelse, men Bornholm fristede mest. 
Dejlig natur og stor koncentration af 
kunsthåndværkere var måske de afgø
rende faktorer. Som medlem af den 
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Konferencebordet» Tbe Parliament of Nature« blev skabt til klimatopmodet 2009. Foto: Suste Bonnen. 

første bestyrelse på Glas- og Keramik
skolen i Nexø kom han jævnligt ti l 
Bornholm. Og det endte altså med, at 
han flyttede ti l øen. 

Stor spændvidde 
Tyge Axel Holm, der i de t forløbn e år 
er rundet de 60 år, er uddannet fra 
Skolen for Brugskunst 1972-76. 11980 
grundlagde han sin egen design-og 
kunsrhåndværkervirksomhed og de
buterede på Charlottenborgs Forårs
udstilling i 1983. Siden har han del
taget i mange gruppeudstillinger for 
kunsthåndværk, ligesom han har ud
stillet separat på Kunstindustrimuseet. 

Gennem årene har han modtaget 
mange priser for sit arbejde med træ 
- blandt andet Kunsthåndværkerprisen 
af 1879 i bronze i 1983 og i sølv to år 
senere. Han har solgt værker til Statens 
Kunstfond og til Kunstindustrimu
seet - samt til Aere kunstforeninger. 

Og af legater har han bl. a. modtaget 
Statens Kunstfond, Danmarks Natio-
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nalbanks Jubilæumsfond, Dansk Mø
belindustris Fond og O le Haslunds 
Kunsrnerfond. 

Spændvidden i hans produkter er 
stor. Fra unikamøbler, smykker, skåle 
m.v. i den mere eksklusive ende og 
mindre serier i den anden . Derril kom
mer designopgaver af møbler og in
ventar samt undervisning og konsu
lentopgaver. Og et smukt og im
ponerende udsnit af hans virksomhed 
fik man her på øen i 2008, hvor han 
på en separatudstilling - »Naturens 
Parlament«( - på Bornholms Kunstmu
seum bl. a. præsenterede konference
bordet af samme navn. 

Håndværket i fokus 
Fra 1994 til 98 var han formand for 
Danske Kunsthåndværkere. Og også 
på Bornholm har kunsthåndværket 
nydt godt af Tyge Axel Holm kompe
tencer ved siden af hans indsats som 
udøvende. I sine år som bestyrelses
medlem i G las-og Keramikskolen i 

Nexø, udtrykte han adskillige gange 
bekymring for håndværkers fremtid på 
grund af tidens grasserende teoretise
nng. 

Her er også kunsthåndværket udsat 
for den omsiggribende akademisering 
afhidtil overvejende praktiske uddan
nelser, der udelukkende er politisk 
motiveret med baggrund i en EU
besluming om en harmonisering af 
uddan nelserne, så eleverne ubesværet 
kan hoppe rundt på alle læreanstalter 
i EU-landene. 

Som en del af Danmarks Design
skole i København er også den born
holmske uddannelse - begge nu under 
kunstakademiet - blevet tvunget til at 
hoppe på vognen og blive videnskabs
teoretisk med det sigte, at de færdige 
kandidater kan tilegnes en bachelor
titulatur - på bekostning af det prak
tiske håndværk, som skolen hidtil 
havde profileret sig på. 

Som tidligere bestyrelsesmedlem i 
Danmarks Designskole kunne Tyge 
Axel Holm berette om, hvorledes de 



københavnske elever havde værer fler
årige ofre for en birter skyttegravskrig 
mellem prakrikere og teoretikere. Og 
Tyge Axel Holm argumenterede for en 
uddannelsesmæssig adski llelse af design 
og kunsthåndværk, da tingene foregår 
på vidt forskell ige grunrllag. 

Kloge hænder 
- Ganske vist taler teoretikerne endnu 
om glas og keramik. Men kun ved 
festlige lej ligheder. I virkeligheden vil 
man have alt håndværket væk, og ad
gangskravet bliver en studentereksa
men, selvom de kundskaber intet som 
helst har med kunstneriske evner eller 
håndværk at gøre, sagde Tyge Axel 
Holm, der forudser oprertelse af pri
vate skoler på praktisk grunrllag i køl
vandet på akademiseringen af de nu
værende. 

På den måde kan Tyge Axel Holm 
siges at have foregrebet Marthias Tes
fayes aktuelle opgør med uddannelse
ssnobberiet og forsvar for »håndens 
intelligens« i bogen »K1oge hænder - et 
forsvar for håndværk og faglighed,« 
hvor Tesfaye argumenterer for, at ba
lancen mellem hovedet og hænderne 
skal genoprettes og gør op med forest il
lingen om, at det danske samfund 
bedst udvikles fra skriveborde og com
putere, mens manuelt arbejde bekvemt 
kan overlades til mindre sofistikerede 
nationer. 

Tesfaye formaner til respekt for de 
håndværksmæssige traditioner og kun-

Detaljer afskrin, udfort i ahorn og amarant. Foto: Anders Beier. 

sten at kunne. Han pointerer, at de 

gode ideer netop opstår i en heldig 
kobling mellem kloge hænder og kvik
ke hoveder. Og han citerer den an
tikke græske fi losof Anaxagoras: »Det 
er menneskets hænder, der gør os til 
det mest intelligente dyr.«. 

Også Martin LundeII, der er profes
sor ved Kunsthøjskolen i Oslo, adva
rede i september i det norske magasin 
»K1assekampen« om, at det kan blive 
skæbnesvangert for kunsrinsritutio
nerne, at akademiseringen sker på 
bekostning af fagligheden. Forsknings-

prestige fortrænger »en ældgammel og 
godt dokumenteret læring. Den hånd
værksmæssige rrarurion.« 

Kunsthåndværk-design 
Tyge Axel Holm er heller ikke meget 
for den sammenblanding af kunst
håndværk og det produktionsrertede 
designbegreb, som vinder frem og bl. a. 
i den seneste snes år har givet sig udslag 
i de omsiggribende navneforandringer 
fra kunsthåndværkerskoler til design
skoler. 

Skrinet er fra 2 007 og har titlen »Hemmelighed J «. Det er udfort i ahorn og amarant og måler 12 x 43 cm. [ 2009 blev det erhvervet af 
Ktmstindustrimuseet i København, der i dag tidstypisk har skiftet navn til Designmuseet Danmark. Foto; Anders Beier. 
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- Kunsthåndværk er for mig unika, 
og der er dybr provokerende for en 
masse kunsrhåndværkere. Jeg mener 
ikke, ar danskere kan lave kunsrhånd
værk i Indien. Kunsrhåndværker skal 
laves af personen selv. Ingen andre. 
Der er mange, der kalder sig kunsr
håndværkere, men som i realiteten ikke 
er kunsrhåndværkere. D e skaber ud 
fra besremre behov. For eksempel laver 
de en ting med eet formål , og derefter 
serieproducerer de den. D et kalder jeg 
for design. 

- Ud fra de forudsætninger jeg har, 
forsøger jeg at lave en form for provo
kation i at gøre alt så fint og gennem
ført som muligt. For at fortælle folk, 
at nok rar de lavet hele lortet i Kina, 
og nok er det billigt, men det interes
serer ikke mig. Jeg vi l lave kunsthånd
værk, ikke design eller formgivning, 
sagde Tyge Axel Hol m i en interessant 
samtale med museumsinspektør Julie 
Bilgrau kataloget til separatudstillingen 
på Helligdommen. 

Kunsthåndværk-kunst 
I stedet plæderer Tyge Axel Holm for, 
at der ikke er nogen forskel på »rigtigt(( 
kunsthåndværk og kunst. En diskus
sion som har været aktuel i mange år. 
Ikke mindst på Bornholm, hvor Hel
ligdommen adskiller sig fra de Aeste 
andre kunstmuseer ved til en vis grad 
at have inddraget kunsthåndværket i 
sin faste samling. 

Ellers har den gængse holdning så 
nogenlunde været, at hvis en »billed
kunstner« f. eks. laver kerami kfade eller 
-relieffer, så er det )) kunst(( . Mens ar

bejder i samme genre af en erklærer 
kunsrhåndværker ikke nyder samme 
status - omend denne sondring er un
der opløsning i den almindelige ud
gli dning af genrene indenfor billed
kunst, som finder sted i disse år. 

- Der er en meget spændende diskus
sion, men jeg mener ikke, at der er 
nogen forskel. Men der kan jeg sikkert 
hurtigt komme op ar toppes med en 
masse om. Jeg har i hven fald aldrig 
hørt nogen definition , der kan skille 
de to, siger Tyge Axel Holm ril Julie 
Bilgrau og fortæller, ar han arbejder 
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Tyge Axel Holm med en af de 25 stole til 
konferencebordet» The Parliament o/Nature« 
til Sella Centret i 2 009. 

(Foto: Jem-Erik LarselI). 

som en slags billedhugger med ud
gangspunkr i brugsring. 

For brugsting kan jo være enormt 
smukke. Men da nu kunst traditionel t 
defin eres som værende uden funkti
onsværdi, så indskyder han humori
srisk, at folk »også bare kan lade være 
med at bruge mine ting(c 

O verordner fremhæver Tyge Axel 
Holm, ar det essentielr drejer sig om 
at give folk en oplevelse, selv om vær
kerne skal fungere både pralkrisk og 
æstetisk. Det holder således ikke ar lave 
en stol, man ikke kan sidde i, bio r 
fo rdi den har en æsterisk værdi , ligesom 
mega-border ri l udsri ll ingen, ikke bare 
)) kan stå og slaske((. 

Traditionsbryder 
- Jeg vil gerne give folk oplevelsen af, 
ar her er een, der har gjOrt noger eks
traordinært. H er er een, der har gjOrt 
noget ud over der, vi ser ril dagligt. 
Noger, der rykker er eller ander i folk ... 
der handler om kvalirer og rålmodig-

hed, og jeg har ry for ar være er meger 
rålmodigr menneske. 

Trods sin betoning af håndværker er 
Tyge Axel Holm dog ingenlunde til
hænger af ubetinger ar holde sig til 
tradi tionen. T værtimod fremhæver 
han, ar gammelr håndværk kan være 
ødelæggende for sig selv og sin eksi
srens, netop fordi det lever på gamle 
rradirioner. - For mig betyder der me
get ar bryde nogle af de gamle rradi
rioner... Jeg gør det på den måde, jeg 
har lys r ril ri l ar gøre det. For jeg mener, 
ar der er der, de nye og sjove ring opsrår. 

- De ting jeg laver, kan være så van
skel ige og grænseoverskridende inden
for mit område, at fo lk tror, at jeg ikke 
er rigtig klog ... måske handler der om, 
ar jeg ikke er møbelsnedker af uddan
nelse. D erfor gør jeg måske ting, som 
jeg ikke ville have gjOrt, hvis jeg var 
oplært i den håndværksmæssige rradi
tion. 

Fornemmelse for træ 
O m sit materiale fo rtæller Tyge Axel 
H olm, at rræ er meget besværligt at 
have med at gøre, fordi det er et orga
nisk mareriale, der hele tiden bevæger 
sig i modsætning til f. eks. glas og ke
ramik. Og så kalder han træ for verdens 
mesr bæredygtige mate riale - fuldkom
men energineutralt. 

- Derudover er der en mangfoldighed 
i materialet, der gør det hel t fantastisk: 
Fo rskellige sorter, fo rskell ige farver, 
fo rskellige strukturer og hårdlhedsgra
der. Og det gør, at jeg kan blive ved 
med at arbejde med rræ, fortæller Tyge 
Axel Holm og fortsætter: 

- Primært arbejder jeg med rræsorter, 
hvor jeg kan arbejde med kontraster, 
og hvot jeg kan lave mønstre. Det vil 
sige nogle lyse og dels nogle mørke 
træsorter, eller bestem te årer i nogle 
bestemte træsorter, som jeg skærer op 
og sætter overfor hinanden. Det af
hænger også af, hvilke træsorter jeg 
kan finde. Men pri mært handler det 
om at ra mønStre og spil i træet, således 
at man kan ra nogle dybder i det. 

Og det var da også en udstilling, 
fo rtættet af materialefornemmelse og 
kvalitet, som Bornholms Kunsrmu-



seum kunne præsentere i 2008 med 
stor kærlighed til kunsten, håndværket, 
naturen og livet, hvor det blev sttæbt 
efter det ekstraordinære, og materia
lerne udfordredes til grænserne. Rent 
og systematisk forenede Tyge Axel 
Holm æstetik og funktion i perfektibelt 
gennemarbejdede smykkeskrin, dre
jede skåle, smykker og møbler i træ, 
som gjorde enhver sondring mellem 
unikt kunsrhåndværk og »rigtig« kunst 
til ørkesløst tidsspilde. 

Mega-border 
Det runde mega-bord, som udstillin
gen havde navn efter, fyldte næste 
alene en hel udstillingssal med sin 5,5 
meter i diameter. Bordet er lavet i 
ahorn med 1.597 amarantbrikker ned
fældet i bordpladen Det var specielt 
lavet til lejligheden. Men tiden »The 
Parlament ofNarure« , hentydede for
mentlig også til, at der gennem Tyge 

Axel Holms arbejder løber en upåtræn
gende understrøm af højaktuelle emner 
som ansvarlighed og bæredygtighed 
med en uudtalt opfotdring til stilling
tagen og engagement. 

Tyge Axel Holm fortal te således ved 
åbningen, at inspirationen til bordet 
bl.a. kom af, at Danmark i 2009 skul
le væte vært ved FN's klimatoprnøde, 
hvot de globale klimaudfordringer 
skulle behandles. - Og jeg ville væte 
glad, hvis deltagerne satte sig ned ved 
mit botd og forsøgte at løse proble
merne. Stille og roligt og uden at slå 
hinanden i hoveder. 

- Jeg fik i 2005 et tre-årigr atbejds
sti pen die fta Statens Kunstfond, og så 
spurgte museumsinspektør Lars Kærulf 
Møllet, om jeg ikke kunne tænke mig 
at lave en sepatatudstilling på Born
holms Kunstmuseum . Min første 
tanke var, hvordan jeg dog skulle 
kunne fYlde rummene op. De fleste 
møbelarkitektet lavet jo små ting som 

stole. Men jeg har altid haft en drøm 
om at lave et stort bord, og så opstod 
tanken om at lave et bord, der kunne 
bruges på klimakonferencen. 

Fibonacci-spiralen. 
Men inden Tyge Axel Holm vat nået 
så langt, havde han været igennem en 
længere proces. Han ville have et møn
ster i botdet, og ideen til det fik han 
fra en tv-udsendelse med Søren Ryge. 
Het såede Søren Ryge digitalis (finger
bøl) i en Fibonacci-spiral. 

Via Søren Ryge kom Tyge Axel Holm 
i kontakt med fYsiklæreren Poul Riis, 
som havde regnet Fibonacci-mønsteret 
ud til brug i tv-mandens have. Fibo
nacci-tallene, som har sit navn efter en 
italiensk matematiker, kan genfindes 
i mange naturlige spiralmønstre, for 
eksempel når man tæller frø i solsik
keblomster eller buketter i blomkåls
hoveder. 

!!Hemmelighed 3« fra 2008 i ahorn og zebrano måler 14,5 x 55 cm. og ejes af Bornholms Kunstmuseum. Foto: Anders Beier. 
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- Jeg fik Poul Riis til at hjælpe mig 
med de matematiske udregninger. Men 
han havde lidt svært ved at tage mit 

projekt alvorligt, og han blev meget 
overrasket, da jeg kunne sende ham 
billeder af det færdige bord, fortæller 
Tyge Axel Holm, der herefter tilbød 
bordet til klimakonferencen, der -
blandt kaskader af andre tilbud - bed 
på ved et billede af det færdige bord. 

»Parlamenr ofNarure<i fik ikke den 
rolle under FN' s klimakonference, 
som Tyge Axel Holm havde håbet. Der 
blev ikke underskrevet nogen binden
de klimaafrale ved border. Så han 
ville ikke sætte den sidste af de 1.597 
amarantbrikker i bordet, der skulle 
symbolisere, at en acceptabel aftale var 
kommet i stand . 

Senere har bordet med de 21 tilhø
rende stole været under hammeren på 
en internat ional Bruun Rasmussen
auktion til en vurderingspris på 
500.000 kroner. Auktionarius lagde 
hammeren, da ingen bud gik højere 
end 475 .000 kroner. Bordet har Axel 
Tyge Holm stående på sit værksted, og 

Green Solution House i Rønne har 
givet tilsagn om at købe der. 

»Chairman af the Board« 
Den oprindelige udgave af stolen er 
erhvervet i to eksemplarer af Born

holms Kunstmuseum sammen med en 

skål og et smykkeskrin af Tyge Axel 
Holm, som Statens Kunstfond købte 
og forærede. Og i øvrigt er rekordsalgs-

Unikastolen ))Chainnan of the Board« er 
fremstillet i ahorn og amarant og udført som 
en parafrase over klimatopnlOdestolen fra 
2009. På Design Days Dubai 2013 blev 
den solgt for den nette sum af l Ol. 000 kr. 
Foto: Anders Beier. 

stolen fra Dubai en videreudvikling af 
stolene til klimakonferencen. 

Tyge Axel Holm har brugt skabelo
nen fra dengang, men lavet en meget, 

meget tynd udgave i ahorn. Fra man
ge års arbejder med smykkeskrin hav
de han gemt rester og stumper, som 
han har skåret ud i små plader og limer 
på stolen. Hvert enkelt stykke er bid 
for bid rilpasset hverandre hele vejen 
Igennem. 

Stolen blev solgt ril »en fra den kon
gelige familie« gennem et belgisk gal
leri på messen, der blev afviklet for 
anden gang specielt for samlere, som 
køber meget dyrt og anerkendr kunst
håndværk og design. Og allerede nu, 
oplyser han, er han inviteret til at del

tage på Design Days Dubai 2014 med 
flere møbler. 

HHemmelighed 211 fra 2007 er udfort i bornholmsk kirsebær og måler 12 x 43 cm. Foto: Anders Beier. 
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På den »Målte Mil« 
ved Svaneke 

På Nørregårds mark i Ibsker stod der engang et sømærke, en såkaldt båke, en trekantet plade 
på en stang. Nede ved kysten stod en tilsvarende båke, dog med en omvendt trekant. 
Hvorfor stod de der? Hvad skulle de markere? Og hvorfor sejlede der af og til motorskibe med 
fold fart uden for kysten. Det beskriver denne historie tilfolde. 

Af Poul M Sonne 

»NAVIGARE NECESSE EST" (det 
er nødvendigt at sejle) sagde de gamle 
romere. Det er af største vigtighed for 
skibetS fører, reder og værft at kende 
et skibs fart under forskellige forhold. 

Fot føreren er det vigtigt til enhver 
tid at kende sit skibs position. I perio
der, hvor han ikke kan se land og hel
ler ikke kan navigere astronomisk, 
sejler han efter bestikreg-
nmg, d.v,s.) at 
ved 

hvert vagtSkifte udsætter den vagtha
vende skibetS gissede sted i søkortet. 
Positionen beregner han fra sit kend
skab til skibets fart og logvisning. (Se 
senere) 

l mange andre sammenhænge ønsker 
man at kende et skibs fart. For eksem
pel når ejeren af et fragtSkib skal under

rette ladningsejeren, hvor 
h urtigt skibet kan være 
fremme ved laste- eller los-
sehavnen eller når føreren 
skal afsende sit ETA (es-

rimared time of arriva! 
(forventet ankomst
tid». Endvidere i nød-

situationer, når det 
skal beregnes, hvor 
hurtigt skibet kan 
være fremme ved 
ulykkesstedet. 

Som enhed til 
angivelse af af
stande og d i
stancer bruger 
man l navlga

l sø-

sømil 
er 1 mi
nut af 

jordens 
storCIf

kel. 

J 

Indsejlingsbåker i Arsdale 

Jordens storcirkel er 3.600 (=360 x 60= 
21.600 minutter) og 40.000.000 m. 
På den måde b liver l søm il 
40.000.000/21.600 m = 1.852 m. 

I alle typer skibe har man behov for 
at kende farten. 

Der har gennem tiderne været forskel
lige måder at beregne et skibs fart på. 

I sejlskibenes tid benyttedes håndlog
gen ti l at måle farten. Håndloggen 
bestod aflogllynderen (en træplade af 
fotm som en cirkel kvadrant, hvis formål 
var at afgive et fast punkt i vandet), og 
loglinen (en med knob afmærket line) 
med hvilken man målte skibets vej gen
nem vandet i en vis tid. Hertil hørte et 
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Carls brev ril forældrene af 5/6- 1938. 
Brevecs tekst er gengive t så ordret som 
muligt. 
Vi har jævnt travlt pa Værkstedet og Teg
nestuerne vi har vist ingen større nye Ord
rer foaet i et halvt Aarstidmen vi har nok 
at bestille fl relobig. Jeg var paa Provetur 
med et Passagerskib til Rumænien II TrIlI1-

silvania« vi kom op paa 231/2 Knob plla 
Milen ved Hvem men sall snart vi kom 
ind plla mindre dybt vllnd gik Farten ned 
derfor skal Skibet over til Bornholm og 
holde de afiluttende fortprover paa Onsdag 
d 8 ds jeg skal muligvis med men vi kom
mer ikke i Land da vi skal ud og hjem 
samme dag. Saa vidt jeg ved er der sat en 

Mil af mellem Gudhjem og Hammeren. 
Det vllr en interresam Provettlr. Skibet er 

sandglas (timeglas) , hvis udløbs tid var 
28 sekunder. Knobenes indbyrdes af
stand var udregnet til ca. 14 meter. 
Antallet af udløbne knob angav da den 
sejlede fart i sømil pr. time. 

Slæbeloggen eller patenrloggen, der 
var den mest benyrtede log, anvendtes 
ti l måling af den sejlede d istance. Den 
bestOd af en med skrueblade forsynet 
rotarofl der slæbres efter skibet i en 

Aettet logline, samt et logur, der sad 
på lø nn ingen agter. D en patenteredes 
af urmager C. G . Unden, Helsingør i 
1850. 

Vandets tryk på skruebladene satte 
rotatoren i en omdrejende bevægelse, 

der gennem linen forplantedes tillogu
ret, som viste den sejlede distance. 

Senere fremkom mere avancerede 

fastmonterede logtyper. 
Ved motorskibenes fremkomst op-
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paa 8-9000 Deplacement og har J 6-
17000 Hestekræfter paa 2 Maskiner MIS 
Bornholm har godt 2000, jeg har ikke 
været ude at sejle saa hurtigt for, vi piskede 
fo rbi Smaaskibe og Dampere paa Turen 
og gefl nem Sundet mødte vi dem igen paa 
Nedturen og paa Opturen igen vi var knap 
3 Minutter om at passere Milen saa vi 
maatte rappe Fingrene for at tage diagram
mer og regne Hestekræfterne ud var der 
12 Mand med.fa Tegnestuen til det Ar
bejde. Paa Timdag ligger Skibet ved Lan
gelinie inden Afiejling til Rumænien saa 

stod en ny måde at kontro llere et skibs 
fart på, nemlig ved at gennemsejle en 
»målt mil{{J d.v.s. en på land markeret 

distance på 1 sømil, samt at afl æse tiden 

ved fo rskell ige motoromdrejninger. 
Fartøjet skulle under prøven sejle så
ledes, at målepunkterne passeredes 

vinkel ret. Mål ingen starter og slutter 
når båkerne står ») overet( d.v.s. i linie 

med hinanden. Ved Svaneke sejledes i 
retvisende (mærkerne på land) nord
syd. Af hensyn til strømmens påvirk
ning gennemsejledes den målte mil i 
begge retninger ved hver fart. 

H astighedsprøver udfø rtes normal t 
med nye skibe i samarbejde med det 
værft, der var ansvarl ig for skibets af
levering og ydeevne. 

r 1938 gav gårdejerne Kaas og Mar
cher på henholdsvis Nørregaard og 
Frennegaard tilladelse til at Fyr- og 

skal Rose og Bomme ud at se det. Jegftk 
lige Modns Brev da jeg kom hjem detgor 
mig ondt at Fader ikke har været rask, 
haaber det gaa bedre nu Vejret er blevet 
mildere. Kærlig hilsen og en god Pinse 
ømkes jer alle fra 05 alle. 
Rose, Carl og Bornene. 

(Proveturen med søsterskibet 
»Basarabia« nævnes i brev a/419-38. 
Fandt sted 219-38.) 

Vagervæsenet måtte o psætte båker på 

deres jorde. Opfordringen kom fra 
Burmeister og Wain (B&W) i Køben
havn. Anledningen var, at værftet 
dette år skulle bygge to hurtigtsejlende 
passagerskibe til den rumænske stat. 

Disse skibe krævede en stOr vand
dybde til fartp røven, og den fandt man 
ved Svaneke. Båkernes placering ses i 
»Efterretninger fo r Søfarende« af 25 . 
maj 1938. Det fremgår her, at Sva
neke Fyr dannede forbåke i det nord
lige mærke, og en båke på Korshøje 
dannede bagbåke. Det sydlige mærke 
bes tOd af en forbåke i havstokken ved 
Grisby på et sted, bornholmerne kalder 
»Starragdlnarne«, og en bagbåke 240 
meter vest herfor. 

Kravet til placeringen af en »målt 
mil« var, at vanddybden skulle være 
Stor (helst over 50 meter), da store 



skibe ved høj fart over grundr vand har 
tendens til at »dragge« d.v.s., at skibets 

fart nedsættes af medslæbende vand. 
De rumænske skibe fik navnene »Ba

sarabia« og »Transilvania~(. De havde 
en bruttotonnage på 6.700 tons og en 
dødvægtstonnage på 2.150 tons. De 
betegnede noget ganske enestående i 
retning af konstruktion, teknisk udstyr 
og elegant indretning og var med en 
fart på 25,3 knob de dengang hurtig
ste oceangående dieselmotorskibe i 
vetden (1938). »Dampskibsselskabet 
paa Bornholm af 1866« fik i 1936 
»Hammershus« (1.775 brt) og i 1940 
»Rotna« (1.836 brt) fra B&W, Disse 
to smukke skibe var identiske med de 
rumænske med hensyn til design. 

»Transilvania« og »Basarabia« afholdt 
farrprøver ved Svaneke i henholdsvis 
juni og september 1938. 

Samtidig med at Kong Carol af Ru
mænien døbte m/s »Transilvania« i 
Constanza, Rumænien, satte søsterski

bet m/s »Basarabia« hastighedsrekord 
på prøveturen til Bornholm. Præcist 
på slaget 7 torsdag den 8. september 
1938 gled det blændende hvide skib 
ud fra Refshaleøen og satte kursen mod 
Bornholm med et stort og repræsen-

Kong Christian X ~mi!J!~ 
på besøg om bord på ,. 

M/S» Tramsilvania«. 
Til højre for Kongen 

ingeniør C. A. Møller 
og ingenior Theodoru. 

En tidlig udgave af en deccamodtager. 

Slæbeloggen eller patentloggen, logur, rota
toren samt svinghjul. 

tativt selskab af internationale gæster 

om bord. » Basarabia« brugte kun 4Y2 
rime om strækningen fra København 
til en position udfor Rønne. 

Efter frokosten begyndte de spæn
dende prøveløb på den opmålte mil 
syd for Svaneke. Milen blev i alr gen
nemsejlet 4 gange, 2 gange i hver ret-

Deccakort for farvandet ost for Bornholm. 

Den til håndlogen tilhørende logf/yder. 
Foto foa Listed Fiskerimuseum. 

ning. Den største hastighed i retningen 

nord-syd blev målt til 25.7 knob, 
begge ture i den modsatte retning gav 
24,9 knob. Gennemsnitshastigheden 
af de fite på hinanden følgende løb var 
25,3 knob. »Dette er, som direktør 
Houmøller fremhævede i sin tale un
der middagen, verdensrekord for oce-
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angående motorskibe i denne 
klasseH. 

Ingeniør Carl Christian 
Mogensen (1894-1974) 
var med som prøveme-
ster på begge skibe. Han 
var ansat hos B&W 
hele sit liv. Han var 
søn af skibsfører 
Niels Chr. Mogen
sen, Svaneke. 

I et btev hjem til 
forældrene i 

Svaneke fortæl
ler han, at man 
først var på en 
))målt mil« på 

notdsiden af 
øen Hven i 
Øresund. Het 
nåede man en fart på 23,5 
knob. Vanddybden var her for lille, 
og ved Svaneke nåede man senere op 
på 25,3 knob (25,3 sømil/time). 

Lods og havnefoged i Svaneke Lou
is Marker var med om bord som »kendt 
mand« . 

Skibene havde 22.150 hestekræfter 
fordelt på ro rolvcylindrede B&W 
maskiner. Til sammen ligning havde 
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M/S» TranssiLvanirl{{ 
ved på S&W skibsværftet 
for modernisering. 

"1866,,s M/S "Bornholm« fra 1930 
kun godt 2.000 HK. Nuværende "Poul 
Anker« har 17.000 hk og sejler 20 
knob. 

Begge skibe indsattes i rutefart mel
lem havnene Constance - Istanbul 
Pireus - Haifa og Alexandtia. 

Om })Transllvania« vides, at skibet 

kom til København i 60erne for reno
veting. I 1979 var skibet udsat fot et 
havari, da floden Donau gik over sine 

bredder. Skibet ligger stadig på Donau 
og skal hugges op. (2006) 

Om »Basarabia« vides, at skibet i 
1948 overgik til sovjetisk ejerskab, 
muligvis som krigsskadeerstarning. 
Med hjemsted i Odessa, Ukraine, fik 
skibet nu navnet ) Ukraine«. Skibet 

blev ophugget i 1988. 

r-Fortegnelser og Beskrivelser. 

or Søfarende. 

Nr. 22. 

, "fr/h, ,t ...... ti.- 0l X.·Krtl . ml ~IM 'fI b1I1MooM. 
I k ... UI~.' _ a11~ k~! . ..... u.o~ ...... t.l L 'D (·rt • .r I Kr. 110 p", 

... S~kO\"l-ArL,Jyn', TcLdbod.'II II, Kp"""I' ...... IC. 

I. østersøen. 

161J5. Danmark. Bornholm. S,Tnllcko S. nlnnlt ]Iil. Hettelse Ul R. r. S. Nr. 21jlli78 
1988. 

Under Henvisuing til E. f. S. Nr. 21/l o78 1938 meddeles, at Pladsen for St·(/.tIeke 
Fyr, pau. &mdkaaJI Odde er M" 07' (54: \ 'M. l O" 09' (27-) E. -

(E. f. S. NI'. 21/1578 19S5. Kort Nr. 231 og 262. Fyr_Il'on. Nr. 4.90.) 



Decca navigationssystemet, der blev 
udviklet i England under 2. verdens
krig, kom til Danmark i 1948. Syste
met består af landbaserede radiosen
dere placeret således, at retningerne 
mellem disse danner vinkler på om
trent 120 grader med hinanden. Spe
cielle søkort, hvori deccastedJinier er 

nedlagt, kaldes deccakort. 
En radiomodtager ombord marke

rer på 3 decometre i hvilken stedlinie 
fra den enkelte landstation, man be
finder sig. Hvor disse linier krydser 
h inanden befinder skibet sig. Man 
benytter sig fortrinsvis af visningen af 
de to decomerre, hvis deccalinier der 
har den fordelagtigste skæring, medens 
den tredje decomerervisning nærmest 
benyttes som en kontrol. Et fjerde de
COlneter benyttes til grovindstilling af 
de tre decometre. 

11966 blev det forbudt skibe under 
fartprøve at komme kysten ved Sva
neke nærmere end 3 sømil. Herfra dog 
undtaget Søværnet (se »Efrerrerning 

for Søfarende«: 3211966) . Årsagen 
hertil kunne være, at skibene beskadi
gede fiskeredskaber på en god fiske
plads ca. l Y, sømil øst for Svaneke fYr 
kaldet "Stavelinj«. 

NIerede året efter blev "den målte 
mil« permanent nedlagt uden dog at 
båkerne blev fjernet. De blev først fjer
net 30 år senere affYrmedhjælper Ove 
Kristensen, Svaneke. Båkerne blev 

XI. Bekendtgørelser m. m. 

1174. Danmark. Bornholm. Bekendtgørelse om den målte mil ved Bornholm. 
Detaill';'. Handelsministeriet har den 1. august 1966 udsendt følgende bekendtgørelse om 

den målte mil ved Bornholm: 
I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgøreIae nr. 309 

af 3. august 1965, fastsætter Handelsministeriet efter samråd med Forsvarsministeriet 
herved følgende: 

Under afholdelse af fartprøver pA. den mdlu mil i farvandet langs Bornholms E..I[yst 
S. for Svaneke mA skibe ikke komme kysten nærmere end 3 sømil. 

Undtaget fra forbudet et s~be henhørende under søværnet. 
PttbWcati<mer. Danske Lods DI, side 246. Havnelodsen, side 371. 

(Hande1lminiateriet. 2. august 1966.) 

762. Danmark. Bornholm. Svaneke Fyr ESE. MAlt mil pormanent nedlagt. 
Tidlige" E.l. S. nr. 32/1I74 1966. 
P";'ione<-. a) 55' 06' (55") N. 15' OB' (30") E. 

b) 55' 06' (55") N. 15' OB' (48") E. 
c) 55' 07' (57") N. 15' OB' (12") E. 

DekJlier. ,,Den målte mil" i farva.ndet langs Bornholms E.-kyst ESE. for Svaneke Havn 
er permanent nedlagt, og båkerne pA ovennævnte positioner a), bl og c) er fjernet. 

Kort DI. 189 og 188. 
Publikalicm.er. Danske Lods JIl, side 244 og 246 (Tillæg nr. 4). Havnelodsen, Bide 377 . 
.2ftto (FRY, 26. april 1967.) 

afmonteret og sendt ti l København i 
1997. 

Ove Kristensen (ansat ved Svaneke 
fYr siden 1968) fortæller, at mange 
skibe brugte "den målte mil" længe 
efter at den officielt var nedlagt. 

Overkonsrruktør Thomas Mogen
sen, N lerød (søn af ovennævnte Carl 
Chr. Mogensen) sejlede fartprøver med 
undervandsbådene »Narvalen( og 

»Springeren« i henholdsvis 1970 og 
1977. Han var ansat ved Orlogsværftet 
(senere Søværnets Materielkomman
do). 

Undervandsbådene sejlede fartprøvet 
både dag og nat på milen ved Svaneke. 

Om natten hængte man lys op på 
båkerne. 

Først i 1948 fik Fyrdirektoratet taget 
sig sammen til at tinglyse (deklaration) 
aftalen med Hr. Løjtnant H. N. Kaas, 
Nørregaatd. 1 årene efter 1967 glemte 
Direktoratet både at fjerne båkerne og 
betale gårdejerne for placeringen. 

Foruden at sejle på den »målte mil« 
på nordsiden af øen Hven i Øresund 
sejledes også fartprøver i Langelands
bæltet og i Storebælt ved Romsø. 

l jun i 1993 havde Det Amerikanske 
Luftvåben ffiet opsendt 24 satellitter 
ti l et nyt navigationssystem kaldet GPS 
(Global Positioning System). 

Den 17. juli 1995 blev sYStemet er
klæret fot fuldt operationelt. Fra nu af 
kunne man foretage fartprøver overalt 
på jorden med meters nøjagtighed. 

Tak til: 
Andre Jensen, Hasle 
Ove Kristensen, Svaneke 

Ole Kaas, Nørregaard 
Søren Lindgaard, Svaneke 
Thomas Mogensen, Allerød 

Maleri af M/S »Basarabia« på 
prøveseJlnds ved Bornholm 
malet af Andre Jensen. Hasle 
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Axel Munch - »byens mand« 
Axel Munch blev fodt i Gudhjem i 1918 og dode allerede som 56 årig. Han var i samtiden 
kendt som en beskeden kunstner, der ikke gjorde meget væsen afsig med hensyn til salg afsine 
kllnstværka De senere år er hans billeder blevet eftertragtede og har opnået gode priser på 
kunstauktionerne. Axel Munch blev kendt af en storre kreds, da han i 1968 blev formand 
for den nystiftede Gudhjem By-og Mindeforening og især da foreningen købte den gamle 
endestation på Almindingen-Gudhjembanen og indrettede den til Gudhjem Museum. 
Da var det Axel Munch der trådte frem i pressen og promoverede projektet. 

Af Mogens Lau 

I et mindeord i Bornholms Tidende i 
forbindelse med Axel Munchs død 
skrev Sven Harild bl.a. »Ofte har man 
spekuleret på det mærkelige i at Axel 
Munch, der for ikke så mange år til
bage blot var den beskedne, gode og 
meget vidende mand, der havde nok 
i sit maleri, sit hjem og sine venner, 

pludsel ig blev en byens mand. Gennem 
sit arbejde i Gudhjem By-og Minde
foren ing blev han med en gang en 
mand, der fik uendelig Stor betydning 
fo r sin by. H ans meget si kre sans for, 
hvad der var værdigt at værne om, hans 
meget følsomme sind og endelig hans 
ihærdighed gjorde, at han i de fø rste 

år af byforeningens historie kom til at 
betyde uendelig meget for Gudhjem.« 

Maleren H enning Køie supplerer i 
et indlæg denne opfattelse, idet han 
indleder sine mindeord således: »Til
værelsen kan undertiden overraske med 
sælsomme sammentræf; en sag kan 
blive moden til at realiseres og en vel-

Axel Munch i sit atelier som han havde indrettet i forbindelse med beboelsen på Gudhjemvej m: 73. Indtil han engagerede sig i Gudhjem 
Museum var han et meget privat menneske, og der findes kun ganske fli fotografier af ham. Til gengæld var Axel Munch selv en habil 
fotograf, der både fremkaldte film ogfremstillede aftryk ogforstorrelser, og Gudhjem Museum ejer en række fremragende portrætfotografter 
fra hans hånd. 
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egnet bygning kan blive ledig, netOp 
som den mand, der kan klare opgaven, 
er på pletten. Sådan fik Gudhjem sit 
enestående museUffi.« 

Fra ar have levet en tilbagetrukket 
tilværelse hvor han helligede sig sine 
kuns tneriske aktiviteter, blev Axel 
Munch i 1968 valgt som formand for 
den nystiftede Gudhjem By-og Min
deforening og pludselig blev han et 
kendt ansigt i medierne. Det var først 
og fremmest Axel Munch, der udtalte 
sig på foreningens vegne, og det var 
harn, der med energi, besl utsomhed 
og en enorm fysisk indsats, var den 
bærende kraft i at ombygge og ind
rette den tidligere endestation på Al-

11945 blev lærer Esther Christensen gift 
med Axel Mu.nch, og de bosatte sig i det 

gamle møllerhus på Cudhjemvej nr 73. 
Axel Munch forsynede huset med en 

vinkelbygning, og her kom hans hånd-
værksuddallllelse til sin ret, idet tilbygnin

gen blev opført med stor veneration over 
for den gamle byggetradition. Fotograftn 

har fanget Esther Munch uden for huset i 
1989, hvor hun blev 80 år 

Efter Axel Munchs 
død udfordigede 
maleren Paul Hom 
denne mindetavle 

over ham i glasmo
saik. Mindetavlen 
er opsat foran et 
tagvindue på l. sal 
i Stationsbygningen, 
således at Iysindfol
det fra tagvinduet 
sker gennem 
mindetdvlen. 

mindingen-Gudhjembanen ri l er lo
kalhistOrisk museum, det nuværende 
Gudhjem Museum, ligesom han var 
dybt involveret i selve udstillingsakti
vitererne sammen med malerne Paul 
Høm og Mogens Hertz. Maleren og 
grafi keren Axel Munch hørte man ikke 

meget til, men han fonsatte med at 

male selvom ingen rigtig kunne forstå, 
hvordan han overkom det hele. Der er 
nok heller ikke helt ved siden af ar 
gætte på, at det var overanstrengelse, 
der i sidste ende førte ti l hans alr for 
tidlige død. 

Axel Munch blev født i 191 8, hvor 
Den første Verdenskrig sluttede, og 
hvor der var en oppisket debat om de 
moderne kunsttetninger i forbindelse 
med Kunstnernes Efterårsudstilling. I 
ja.nuar 1919 holdt lægen Carl Julius 
Salomonsen, der havde et indgående 
kendskab til sam tidskunsten såvel i 
som uden for Danmark, sit berømte 
foredrag med titlen .. Smitsomme Sinds
lidelser før og nu med særligt henbl ik 
på de nyeste Kunstretninger«. Det blev 
startskuddet til en af de mest omfat
tende kuns tdebatter nogensinde her i 
landet, og »dysmorhsmedebattens« 
udgangspunkt var Salomonsens felttog 
mod den del af samtidskunsten, der 
efter hans mening var syg, nemlig den 
del der tog afstand fra natur og natu
ral isme i et omfang, der lå langt uden 
for ram merne af den sunde fornuft. 

Kunsmeren Axel Munch 
Debatten er formodentlig gået hel t 
uden om Axel Munch og hans fami lie. 
Det stod ingen steder skrevet, at Axel 
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Oliemaleri af en 
vognport og en 

gårdsplads. Inspiratio
nen til dette maleri er 
en syntese af indtryk, 
som Axel Munch fik 

ved at færdes i 
lokalområdet. 

Der er elementerfra 
Madsens gård i 

Broddegade ogfin 
Lauegård overfor 

bopælen og sikkert frll 
mange andre gårde. 

Malen:et består af en 

række geometriske 
former ogforveJladel; 
der er karakteristiske 
for området. Billedet 

ejes af Gudhjem 
Museum og måler 

66x96 cm. 
Fotograf 

Mogem Lau. 

Munch skulle komme til at beskæftige 
sig med billedkunst. Han voksede op 
i et solidt håndværkerhjem i Gudhjem, 
hvo r faderen var murermester Jens 
Munch Jensen og moderen Sofi e Fol
kersen. J Axel Munchs barndom var 
Gudhjem imidlertid hjemsted for en 
lang række kunstnere, fastboende såvel 
som »sommerfugle((, og han kun ne 

nærmest ikke undgå at find e legekam
merater blandt kunstnerbørnene. Det 
medførte også, at han blev fo rtro lig 
med kunsmerhjemmene og kunsmer
miljøet, og da han som barn var meget 
optaget af at tegne og viste gode anlæg 
herfo r, blev han af ven ner blandt ma
lerne opfordret til at fonsætte. Som 
20-årig indsendte han et par malerier 
til Kunstnernes Efterårsudstilling og 
fik dem antaget, og dermed var hans 
livsbane beseglet. Men forældrene for
langte, ar han fik sig en »)ordenrlig(( 

uddannelse, og det endte med. at han 
blev udlært som snedker. 

Det var ikke uden problemer at fo r
søge at leve af at være kunstner. Axel 
Munch indså hurt igt, at hans uddan
nelse var mangel ful d, og han søgte 
optagelse på P. Rostrup Bøyesens ma
lerskole i København hvor han gik fra 
1938. Dererrer hold t han forbindelsen 
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med Kunstakademiet ved lige under 
2 . Verdenskrig, og søgte bl.a. kontakt 
med Vi lhel m Lundstrøm. I denne pe
riode opholdt han sig i længere tid i 
København. 

Axel Munchs billeder er båret af en 
fo rtrolighed med det by-og landskab, 
der omgav ham i Gudhjem. Der er tale 
om natu rgengivelser. ikke fotografiske, 
men en summarisk gengivelse af es
sensen af indtrykkene. 

Axel Munchs billeder kan deles op 
i tre hoved ryper for så vidt angår mo
tiverne: 

l. Bybilleder fra G udhj em med tø
geriskorstene som et markant billedeIe
men t og med mennesker, der er i gang 
med deres arbejdsfunktioner på havnen 
eller med sil derøgningen . 

2. Gården - inspi reret af genboen, 
Lauegård - der med sit bi ndingsværk 
og sine hvid kalkede vægge lå lige ne
denfor Axel Munchs bolig. Der er tale 
om billeder med en accentuering af 
det lod re tte og det vand rette og ofte 
indgår mennesker og dyr i komposi
tionen. 

3. Det kuperede kul turlandskab om
kring Gudhjem, med og uden bygnin
ger. O rre indgår men nesker i deres 
arbejdssituation i komposi tionen . 

Axel Munch bygger sine billeder op 
af velordnede former, flader, li njer og 
farver, uanset om der er tale om gårdens 
bind ingsværk, den måde husene er 
ordnet på i byrummet eller den måde 
marker, veje og huse er organiseret på 
i landskabs malerierne. Alt er under
ordnet ønsket om harmoni og en vis 
dekorativ virkning. De enkelte geome
triske former er underordnet helheden 
og afbalanceret med en dominerende 
blå, grøn eller rød farveholdning. Orre 
er farverne løst fra deres beskrivende 
funktion fo r at understøtte billedets 
helhedsvirkn ing. 

Det er hverken topografi, geografi 
eller geometri, der er Axel Munchs 
ærinde. Det er abstraktionen over og 
gendigtningen af oplevelsen af fisker
lejet Gudhjem og landskabet umid
delbart omkring hans bolig lige uden 
for Gudhjem - et om råde han kendte 
ud og ind og som var en evig inspira
tionskilde for ham lige fra barneårene. 
Han var fo rtrolig med menneskene, 
der var i færd med at udføre deres dag
lige don t, og han ønskede at fastholde 
ufo randerligheden i den måde, hans 
fYs iske verden var opbygget på - inden 
nybyggerier for al tid ændrede dette 
billede. Denne uforanderlighed mod-



svares af det evigt skiftende lys og vejr
lig over havet, kysten og landet, som 
han var så privilegeret at have frit ud
syn til fra sine vinduer 70 meter ovec 
havets overAade. 

Vennen Niels Lergaard 
Maleten Niels Leergaard fik stor be
tydning for Axel Munch. Lergaard kom 
til Bornholm i slutningen af I 920erne 
efter opfordring fra maleren Oluf Høst, 
og tog fast ophold i Gudhjem i 1932. 
Venskabet med Oluf Høst udviklede 
sig over rivalisering til et decideret 

fjendskab, der brød ud i lys lue i for
bindelse med anlægget af kystvejen 
mellem Helligdommen i Rø og Gud
hjem. Høst ønskede at bevate Bogne
marks isolerede beliggenhed (Høst 
købte gården i 1935) mens Lergaard 
var af den opfattelse, at det naturskøn
ne område ved Bokul og Holkadalen 
ikke skulle betøres af vejføringen. Det 
kulminerede med, at Høst med poli
tiets hjælp fik Lergaard bortvist fra 
Bognemark, hvor han var i færd med 
at foretage opmålinget, det kunne 
støtte hans synspunkter i sagen. Høst 
og hans støtcer vandt striden. Også 

politisk stod de to malere meget langt 
fra hinanden. Høst havde giftet sig til 
penge, mens Lergaard nærmest var 
fattig og kommunist sarm aktiv mod
standsmand under Den 2. Verdenskrig 
- i øvrigt sammen med Axel Munch. 

Det var i føtste omgang det fælles 
politiske standpunkt, det bragte N iels 
Letgaard og Axel Munch sammen, men 
også Lergaards malerier fascinerede 
den unge Axel Munch, det tydeligt lod 
sig inspirere af Lergaards billedkon
struktion og farveholdning. 

Mindeudstillingen 
på Gudhjem Museum 

I foråret 1974 blev Axel Munch indlagt 
på Bornholms Centralsygehus og de 
øvrige mecllemmet af bestyrelsen for 
Gudhjem By-og Mindeforening benyt
tede lejligheden til at arrangere en 
separatudstilling med et udvalg afi alt 
46 af Axel Munchs malerier, litogta
fier og træsnit, som man lånte hos 
private ejere rundt om på Bornholm. 
Udstillingen fandt sted på Gudhjem 
Museum i petioden fra 15. juni ti l og 
med 17. juli 1974 og blev set af 1.200 
besøgende. Der blev i forbindelse med 

I forbindelse med byggearbejder på 
bopælen fondt Axel Munch en mængde 
natursten i forskellige farver og størrelser, 
Jorn fascinerede ham. 
Han tildannede stenene til små 

mosaikstifier og anvendte dem til billeder. 

Det viste billede hænger på Gudhjem 
Museum og viser skinnebussen ved 
perronen. Det måler 95x98 cm. 

DB} bestilte yderligere to af den slags 
billeder til ophængning på 
jernbanestationer, men de blev aldrig 
leveret på grund af besparelser hos D B J. 
Fotograf Mogem La". 

uclstilLingen udgivet en lilLe pamflet 
med følgende korte tekst: »Gudhjem 
Museum er skabt af AXEL MUNCH 
i løbet af ganske fa åt gennem en uen
delig flittig og uegennyttig inclsats. 
Hans ide er fulgt op med stor inte
resse og o!Fenrlighed fta mange sider, 
og netop nu har Axel nået sit mål: en 
sjælden fin textilsamling, hvis smukke 
ramme den gamle stationsbygning gør 
attraktiv i vide kredse. Men MALE
REN AXEL MUNCH? Det er ham, 
vi gerne vil fremhæve med denne op
hængning af hans senere arbejder. Her 
er en kunstner i moden udfoldelse, 

trofast mod det miljø, han et groet af. 
En født bornholmer.« Underskrevet: 
INGE (Madsen), FLEMMING Oør
gensen), PAUL (Høm), og MOGENS 
(Hertz). 

»Det var jeg ikke gået med til, hvis 
jeg havde været hjemme«, sagde Axel 
Munch til journalist Bodil HariId på 
Bornholmeren. »Men undet den øje
blikkelige tingenes tilstand må jeg 
fromt affinde mig med det, og jeg må 
tilstå, at det glæder mig. Jegved, at det 
er maleren Paul Høm og Mogens 
Hertz, der har taget initiativet, og jeg 

er glad fat, at mine maletkolleger vil 
glæde mig på denne måde. Men vi 
havde faktisk en aftale, da vi købte 
srationen, nemlig den, at så skulle vi 

ikke selv uclstille der. Så ville folk tro, 
at vi havde købt stationen med det 
formål at udstille egne billeder. Nu har 
de imicllertid gjort det, og det er på 
Botnholm min første separarudstil-
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ling. « Og Axel Munch slutter intervie
wet rned ar sige: »Jeg kunne godt 
tænke mig at komme hjem og se den 
engang.« 

»Bornholmske folkedragter 
og gamle håndarbejder« 

Netop som Axel Munch blev syg hav
de han afsluttet arbejdet med at frem
stille montrer og skabe til Gudhjem 
Museums omfattende tekstilsamling, 
der blev etableret på l. sal i stations
bygningen. Han havde tillige lagt sid
ste hånd på en lille bog om bornholm
ske tekstiler, en interesse der var 

opstået i forbindel se med de mange 
donationer til Gudhjem Museum i 
etableringsfasen. Axel Munch blev 
grebet af klædedragtens historie, der, 
som han skrev, har undgået lokalh i
storikernes interesse og af den grund 
er mange værdifulde oplysninger gået 
tabt. Han satte sig grundigr ind i stof-

DIALOG 
NR .7. N ovE M 8e R 19)1 

Forsiden af det sociaListiske tidsskrift Dialog 
der på dette tidspunkt havde Gert Petersen 
som ansvarshavende. Også Dialog nr. 7 
Il 954, havde en forside, der var prydet med 
et forvetræmit af Axel Munch - dog kun i to 
farver. Axel Munch opnåede en række fine 
resultater med den vanskelige teknik, der er 

forbundet med at fremsn""e forvetTæsnit, hvor 
der skal skæres en stok (trykpInde) til hver 
trykforve, og hvor papiret skal gennem tryk
pressen det antal gange, der er trykplader til. 
Og det skaL være nøjagtigt. Kunstneren og 
håndværkeren skal gå hånd i hånd. 
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fer - ikke blot den historiske del - men 
også teknikkerne. Håndværkeren i ham 

fornægtede sig ikke, og det lykkedes 
ham at indsamle og finde forklaring 
på mange spørgsmål om væve- og rryk
keteknikker, filering og farvning. 
Mange oplysninger om de bornholm
ske kvinders dygtighed og øvrige dyder, 
har han ligeledes medtaget i bogen. 
Ifølge Axel Munchs meddelere var de 
forstandige, kærlige, kyndige og des
uden sparsommelige i husholdningen 
og så var de ærlige og omgængelige, 
smukke og velskabte. De mest fornemt 
klædte var kvinderne fra Åkirkeby, de 
mest ejendommel igr k1ædre kom fra 
Rø, mens kvinderne fra Gudhjem var 
}} fani gfine(( . 

Axel Munch nåede ikke at se resul
tatet af sine anstrengelser med bogen. 

Han døde i Spanien ra dage efter, at 
bogen var udkommet. 

Paul Høms tale 
den 20. juni 1976 

Ved åbningen af Gudhjem Museums 
sommerudstilling i 1976, der besrod 
af malerier af Oluf Høst og grafik af 
Sigurd Vasegaard, opsummerede Paul 
Høm (gengivet efter hans originale 
manuskript) Gudhjem Museums til
blivelseshisrorie, og hans tale blev nær
mest en programerklæring for Gud
hjem Museums virke: 

»Axel Munch er født i Gudhjem, og 
jeg kom hertil midt i fyrrene - men der 

skulle gaa ca. 20 Aar før vi rigrig mød
te hinanden; det blev paa en general
forsamling i Gudhjem Byforening, 
hvor Axel blev valgt til formand og jeg 
selv ogsaa kom med i besryrelsen. - Vi 
havde gaaet med planer om at købe 
Gudhjem Station - jeg havde tænkt 
bygningen som en fin ramme om et 
Arkiv, der fortalte et stykke Gudhjem
historie om den kunst, der var skabt 
her i den tid Stationen var til , altsaa 

fra ca. 1916. 
Axel blev formand, og dermed kom 

der gang i Sagen. Lørdag og Søndag 
den 7-8 Dec. 1968 havde vi hen tet 
den gamle samling Gudhjemting ned 
fra Afholdshorel1ets loft. (Den var sam
let af malerne Holm og Johansen .) 

Forsiden af den bog som blev udgivet ft. d4ge 
inden AxelMunchs dod i 1974, ogsom han 
ikke nåede at se, da han var på rekreatiom
ophold i Spanien. J bogen videregives man
ge af de oplysninger, som han indsamlede om 
bornholmske vævninger, håndarbejder, drag
ter og teknikker. 

Vi syntes selv, der blev en fin Udstil
ling som var fYldt med mennesker i de 
to Dage, den varede. Dette gav os mod 
til at ville købe Stationen, men pro

blemet var at skaffe pengene. - Vor 
forening blev sluttet sammen med By
ens gamle »Mindeforening((; hertil 

havde bankbestyrer Thornberg engang 
skænket et mindre beløb, som havde 
trukket store renter. Fra mindeforenin

gen overtog vi ogsaa navnet, som blev 

Gudhjem By-og Mindeforening. Efter 
Josef Olsen arvede foreningen ogsaa 
en sum Penge. N u husker jeg ikke rig
tig pengesagerne, men snarere nogle 

billeder: Esther og Axel i Sofaen i vor 
stue: - nu er Gudhjem Station udbudt 
til salg, hvad skal vi gøre, den kosrer 
150.000 og vi har kun 15.000. 

Men en foraarsmorgen kørte Axel 
og jeg til Amtsgaarden i Rønne og 
stillede os med hinanden i haanden 
som købere til stationen. Elkær Han
sen saa tvivlende ud - jeg tror han 
sagde - vil I ro tilsammen udgøre en 
Oste-Jensen og lave et lille Louisiana 
i Gudhjem? Jeg tror jeg svarede ja, og 
paa vejen hjem ralre vi om, at han da 



vist var meget flink. Det viste sig jo 
ogsaa, for vi fik den dejlige bygning, 
som vi alle er saa glade for. 

De første Dage vi mødtes paa Sta
do nen var lutter glæde over al den 
omhu og skønhed, der er lagt, baade 
i alle Detailjer og i helheden. Axel og 
jeg blev da enige om at nedlægge et 
strengt forbud mod al ændring over
hovedet paa Bygningen, og det bør 
hermed vedtages som lov. Intet maa 

bygges om, ingen farver slettes og alt 
inventar bevares. 

Axels interesse voksede fra dag til 
dag; jeg husker den første udstilli ng, 
))Kunsc i Gudhjemeje«, vi havde ogsaa 
en morsom udstilling med bornhol
merure. - Men da vi kom til den med 
bornholmske textiler blev Axel helt 
bidt af det. Efter udstillingen byggede 
han en fin samling op, takket være en 
umaadelig gavmildhed fra hele Øen; 
den skulle være - og er blevet perma
nent. Vi er ham alle meget taknemlige 
for hans score initiativ og indsacs. 

Nu vi l det for min part være lettest 
at sige fra og opgive den store drøm 
jeg havde om, at man i Gudhjem 
kunne se og opleve noget af den kunst 
som er skabt her. Haabet om udbyg
ning og udstillingssal er bristet. 

Idag har Bent Larsen og jeg samlet 
denne udstilling; Takket være Ulla og 
Niels' store imødekommenhed kan vi 
præsentere 21 H østbilleder. Vi har 
endda faaet løfte om, at vi maa låne 

J dette maleri gør Axel Munch brug 
af den samme kompositionsmodel som 
vennen Niels Lergaard. 
Den smalle himmel overst, dernæst 
bagtæppet. der her er kulturlandskabet. 
hvor det hos Lergaord som regel er havet. 
Fra siderne skyder sætstykker i form af 
bygninger sig ind i billedet som en slags 
kulisser. Motivet er set højt oppe fra, og 
hojformatet er med til at understrege 
kompositionens storhed. 

Maleriet var udstillet på Gudhjem 
Musewn i 1974. J billedet sammenstiller 
Axel Munch en række af Gudhjems 
karakteristiske by-og landskabselementer 
med Bokul i baggrunden og de 
karakteristiske skorstene og rode tage 
samt fiskerne ved deres arbejde. 
Fotograf Mogem Lau. 

dem hver sommer. Den lange sal med 
Vasegaards arbejder er af meget høj 
kvalitet, og det vil ogsaa være muligt 
at gentage denne del af udstillingen 
hvert aar. 

Vi finder det ogsaa naturligt at ud
stille Axels billeder i det sm ukke rum 
ovenpaa i tilknytning til den samling, 
han selv byggede op, og som han holdt 
så meget af. 

Hermed synes jeg, at vore sommer
udstillingsproblemer maa være løst 
fremover, idet en kunstudstilling af 
denne Karat maa kunne tilfredsstille 
alle ønsker.« 

Efterriden 
Heldigvis går det ikke altid som man 
forestiller sig. På to væsentlige punkter 
fik udviklingen af Gudhjem Museum 
et andet forløb end forudset af Paul 
Høm. I 1990 kunne man , takket være 
startkapital fra en arv efter forhenvæ
rende slagtermester Sofus Pihl og hallS 
hustru Agnes, indvie en ny udsti lli ngs
bygning der ved en glasmellemgang er 
forbundet med Stationsbygn ingen. 
Den permanente tekstiludstilling, der 
i 1980' erne var blevet reorganiseret af 
Ann Vibeke Knudsen fra Bornholms 
Museum, blev i 2012 nedtaget og lagt 
i depot, da den var blevet offer for ti
dens tand. De fine montrer, som Axel 
Munch havde ladet indrette i 
skunkrummene, blev fj ernet efter råd 
fra Kultursryrelsen, så der atter kan 
holdes et vågent øje med tagets tilstand. 
I fo rbindelse med reetablering af 
skunkvæggene er en senere opsat skil
levæg blevet fjernet, således at bygnin
gen igen fremstår med den indreming 
og det udseende den havde kort efter 
opførelsen i 1916. 
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Krise, konflikt og kompromis 
Bornholm 1931 

Den økonomiske krise som startede i New York i 1929 ramte for alvor Danmark i slutningen 
af 1930. J december 1930 startede en protestbevægelse på Randersegnen, Landbrugernes 
Sammenslutning (L.5.) og i januar 1931 blev grunden Uzgt til L. 5. på Bornholm. 
Anledningen var amtsrådets budget og dermed skatteudskrivningen. 

Af Hanne Vtrlso Vensild Cand Mag. i historie. Tidligere lektor på Bornholms Gymnasium 

Den 17. januar 1931, varen grå, regn
fuld og blæsende lørdag. Hen på efter
middagen, da det begynd<e at skumre, 
kom en stadig mørn af biler ude fra 
øen ind mod Rønne. Store Torvs par
kerings muligheder blev efterhånden 
opbruge. De, der kom senest, måne 

ud i sidegaderne for at finde parke
ringspladser. Fra Store Torv gik vinter
klædte mænd, med store tunge over
frakker og hatte - op ad Set. Mortens 
gade, op mod Håndværk- og industri
foreningen. En gruppe af landmænd 
havde indbudt til krisemøde. D en 
smre tilstrømning viste at initiativet 

opfyldte et behov hos landboerne. 
Mødet var berammet til kl. 3 . I 

følge Bornholms Tidendes beskrivelse 
var det et særdeles velbesøgt møde: 
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7-800 mennesker deltog' . De, der kom 
blot lidt over kl. 3, havde på det nær
meste ikke en jordisk chance for at 
komme ind: "Mange lykkedes det ikke 
at komme af med overfrakke og hat 
- så stor var trængslen, og det var ikke 
så fl, der måne vende om med ufor
rettet sag ... både i den store sal , på 
scenen og balkonen stod folk nemlig 
presset så tæt sammen som overhove

det muligt. .. der var bogstavelig ikke 
plads til at tænde en pibe eller en ci
gar. . . Flere hundrede mennesker 
måtte stå op under det 4 timer lange 
møde«(2 

Baggrunden for mødet var den øko
nomiske krise, som startede i USA den 
29. oktober 1929. Aktierne på New 
Yorks børs faldt dramatisk, og store 

formuer gik tabt. Der var forretnings
folk, som begik selvmord, da hele de
res formue på ra minutter var forvand
let til værdiløst papit. Krakket var 
startskuddet til en depression, som fik 
et stort omfang. Langt mere omfat
tende og voldsom end den krise som 
startede i 2008. Krisen bredte sig til 
det meste af verden. Den ramte Dan
mark og dermed det bornholmske 
samfund og landbrug i løbet af 1930. 
Bøndernes væsentligste udenlandske 
afsætningsmarkeder: England og Tysk
land, havde indført handelshindringer. 
Hele det danske samfund var mærket 
af den økonomiske krise: arbejdsløs
heden voksede og konkurserne præ
gede erhvervsliv og landbrug. 

På Landøkonomisk forenings gene
ralforsamling l. december 1930 ud
talte formanden, kaptajn N . C. Koe
foed : "Eksportens fordeling til 
aftagerlandende præges særlig af Tysk
lands ringere aftagerevne og deres rold
politik. Værdien af udførelsen er be
tydelig mindre end i fjord på grund af 
de lavere prisec« 3 han udtalte videre, 

Store Torv i Rønne en fredeligformiddag 
med et par enkelte cykler og en del 

parkerede biler. I forbindelse med modet i 
Industriforeningen var torvet fildt med 

landboernes biler. Mange havde været nødt 
til at finde andre steder at parkere. 
(8. Ms. billedarkiv.} 



Niels Nielsen. 1872-1942. Borgmester i 
R01Zne og medlem af amtsrådet. Socialdemo
krat. Niels Nielsen spiffede en væsentlig 
rolle i forsoget på at finde m løsning på det 
problem landbrugets mænd fremlagde på 
modet den 17. januar 1931: at amtsskat
terne var for høje, det betrængte landbrug 
kunne ikke betale til både vejarbejdet og 
syge/:msbyggeriet. Men han var også kritisk 
overfor landbruget i det han påpegede at det 
var landboernes »kreditbiler« der var årsag 
til slitagen på vejene. De skulle hellere bnt
ge jernbanen. (B. Ms. Billedarkiv) 

at de to fotegående høståt havde vætet 
gode for landbruget »men nu er det 
ikke lyst længere . .. en tysk statistik 
forudsiger en alvorlig bølgedal til som
mer. Jeg tror også at krisen vil blive 
langvarig« 4 

Også på Andelsslagteriets general
forsamling, som blev afholdt mandag 
den 8. december 1930 kom det frem, 
at der var problemer. Ganske vist var 

en stigning i antal af slagtesvin, som 
gik til England, men priserne var vi-

Salen i Industrien, Set. Mortensgade, 
Rønne. Fotofia midten af 1920-erne. 
Her er dækket op til et middagsselskab 

med hvide duge og plads til gæsterne. 
I baggrundm scmen med flag og foner. 

Lordagden 17. januar 1931 varderikke 
plads til middagsopdækning. 7-800 

mennesker var trængt samen i salen, på 
balkonen og på scenen. H, •• der var 

bogstavelig ikke plads til at tænde m pibe 
eller m cigar« (B. Ms billedarkiv.) 

gende. Også het var man betænkelige 
ved de udsigter, der var for landbruget. 
August Olsen, Hollændergård tog or
det under diskussionen . Han fre m
førte) at Bornholms landbrug var uren
tabelt »under sådanne forhold må nye 
store bevillinger udsættes til bedre tider, 
en af de ting, der nok kunne vente, er 
det nye Amtssygehus, hvortil der vist
nok er bevilliget % million kr. Lad os 
gøre amtsrådet opmærksom på, at det 

er klogt at spare«'- Et par af mødedel
tagerne udtalte, at dette ikke var stedet, 
hvor man kunne drøfte den sag. Ord
styreren afgjorde sagen med følgende 
udtalelse:« Så afskærer jeg debatten, 
idet jeg henstiller til amtsrådet, at va
retage vores interesser, så vi kan fa lov 
til at blive boende på vore fædres 
gårde«' 

Formentlig har August Olsen ikke 
ment, at henstillingen fra Slagteriets 
generalforsamling til amtsrådet ville 
være ti lstrækkeligt til at råbe arntsrådet 
op. I hvert fald allierede han sig med 
andre landmænd, der havde samme 
holdning som han, og etablerede et 
såkaldt kriseudvalg. Det bestod af2-3 
landmænd fra hver af de 15 landkom
muner. De indkaldte til et møde den 
17. januar 1931 i de lokale dagblade. 
Mødeindkaldelsen blev begrundet 
med, at konsekvensen af krisen var, at 

landbrugets indtjening var faldet vold
somt, og derfor ville det være umuligt 
at betale de skatter, som ville blive 

resultatet af amtets og sognenes bud
getter for det kommende år. De men
te, at man må[(e se på de offentlige 
budgetter og finde ud af at skære i dem. 

Udover de mange landmænd, som 
havde fundet vej til Sct. Mortensgade 
i Rønne, var der også kommet en del 
af amtsrådets medlemmer. Blandt dem 
Rønnes socialdemokratiske borgmester 
N iels Nielsen, og Vilh. Andersen, som 
begge gav deres besyv med under mø
det. Desuden var de to store lokale 
avisers journalister til stede, henholds
vis Bornholms Tidende og Bornholms 
Social-Demokrat, også kaldet »Socia
len«. Begge aviser bragte fYldige refe
rater af mødet om mandagen den 19. 
Jananuar. 

Der var tre oplægsholdere på mødet: 
Konsulent Hans Aage Brandt, Bak
kegård, Nylars som lagde for med et 
indlæg om krisens betydning for land
brugets indtjening. Derefter fulgte 
gårdejer Jacob Nørtegaard, Døvrega
ard, Bodilsker og gårdejer Wiggo Kure, 
Kjeldsebygaard, 0sterlars, som begge 
kom med forslag til hvor i amtets bud
get, der kunne spares. 

Hans Aage Brandt startede med ar 
forklare, at mødet var et nødråb, der 
skulle vise den krise og nødstilstand 
landbruget befandt sig i. De tal der var 
blevet offentliggjort for landbrugers 
indtjening for 1928-29 var pæne, en 
gennemsniclig forrenrningsprocenr på 
6,2. Men siden var krisen kommet, og 
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forholdene havde ændret sig drastisk. 
Herefter gennemgik Brandt noteringen 
på de forskellige landbrugsprodukter 
for 1931 og for året fø r. Nogle eksem
pler kan belyse udviklingen »Vi har 
fået et prisfald, som man har sagt) vi 
skal 100 år ti lbage for at finde magen 
t il. Smørprisen er i dag 2, 14 , for et år 
siden var den 2,98 . D et er et fald hen 
i mod en tredjedel. Flæsket har været 
ude for et katastrofalt fald. Noteringen 
er nu i l. klasse 90 øre mod i fjord I 
kr. 52 øre. For slagtekvæget er note
ringen 38 øre mod 46 øre for et år 
siden. Noget lignende gælder hestene. 
Æggene har holdt sig forholdsvis bedst, 
men også her har der været nedgang 
fra prisen for e t år siden .... hvede 

koster IO kr. 25 øre mod 16 kr. for et 
år siden. Rug står så lavt, at der ikke 
sættes nogen notering for dansk rug . . . 

Brandt forkl arede efter en nøjere gen
nemgang af de fo rskellige varegrupper 
hvordan den e prisfald ville rar indfly
delse: " Jeg har opgjo rt ... på min lille 
gård, hvor der er 4 små heste og som 

ligger meget nær et middellandbrug. 
Forrentningsprocen ren har været ca. 

7 . M ælken har givet ca. 11.000 kr. 
Reducerer vi den e beløb efter øjeblik
kets priser, kommer vi ned på 8.000 

kr,« . .. De forskellige poster blev gen
nemgået og slutresultatet blev, at den 
samlede indtægt ville gå fra 22.500 til 
14.100. Altså en nedgang på 8.400 
eller lige ved en tredjedel' . Konsulent 
Brandt gennemgik herefter sine ud
giftsposter - det var meget vanskeligt 
at skære i nogen af posterne, så han 
mån e vælge at LlIldlade vedligehol

delse af bygningerne, samt stryge 
grundforbedringerne. Begge dele ville 
føre til en forrin gelse af hans landbrug. 
Men han kunne ikke undlade at be
tale sine skarrer og sin brandforsikring. 
Måske kun ne der rrykkes på løn og 
kost . Men det var ikke meget, der 
kunne hentes der. Udgifterne kunne 
reduceres med 4 .100. Men der ville 
være en forskel på 4 .300 i forhold ti l 

det foregående år. Det foregående år 
gav et »vederlag på 2.5 00 kr. til at leve 
for og sætte i Sparekassen. Foruden at 
de forsvinder, mangler der yderligere 
1.800 kr. , således at forrenmingspro-
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centen af de 53 .000 kr. ejendomme er 
værd, er sunket fra ca. 7 ril - 3 .«8. 

Hvad var årsag til krisen' Det spørgs
mål blev vendt af Brandt, inden han 

overlod ordet til de næste oplægshol 
dere. »Nogen kalder krisen en gælds
krise, andre en produktio nskrise, atter 

andre at den skyldes fagforeningerne, 
hvilket også på en måde er produkti
onskrise gennem for store driftsom

kostninger. O g atter andre giver det 
offentliges ødselhed skylden«. 
Brandt mente, at det var den høje pro
duktion, der hidtil har reddet landbru
get - så produktio nskrise syntes han 
ikke, man kunne tale o m . D e faste 

ejendomspriser var steget meget. 
Brandt påpegede at man ikke kunne 
rulle forholdene tilbage til før krigen 
( l. verdenskrig 19 14- 19 18) »men de 

faSte ejendomspriser er steget fra 13 
mill. i 99-00 (1899- 1900) til61 mill. 
Det er ingen naturlig udvikling« . 

Han konkluderede at alle tingene 
spillede sammen: Renten, arbejdsløn
nen og skatterne. D en afsluttende re

plik fra Brandt lød: »vær ikke egoisti
ske, men hjælp alle med til , at der kan 
råde sparsommelighed i alle forhold«' 
En opfordring til amts rådspolitikkerne 
om besparelser i der o ffentlige . 

De følgende to indlæg drejede sig 
om hvorledes man helt konkret kunne 
skære i amtsbudgettet, således at skat
teudskrivningen kunne blive lavere. 

Gårdejer Jacob Nørregaard, Døvre
gård, Bodilsker langede ud efter Amts
rådet. Ifølge Bornholms Social D emo
krat malede han Fanden på væggen. IO 

»Den forøgede skatteudskrivning ville 
sætte fart i rvangsaukr.ionerne(c Særlig 

var han indigneret over, at der skulle 

bruges 325.000 kr. på en udvidelse af 
Am tssygehuset, en udvidelse som blot 
omfattede 18 sengepladser. Han argu
menterede på fø lgende måde:« man 

har henvist til overbelægning, men den 
viser sig ikke ar være særlig sror. Når 

man går de der taler for udvidelsen 
nærmere på klingen. siger de, at det 

værste er køkken og k1oakforhold osv, 
og det tvivler jeg ikke om, men det ser 
mærkeligt ud, at man skifter fra argu
ment til argument«ll . Han går ind for 

at patienter skal have den behandling 

August Olsen Hollændergård, Olsker. 
Han var en drivende kraft bag indkaldelsen 
til modet den 17. januar 193 I. Ligeledes 
var han en af medstifterne af den bornholm
ske afdeling af"Landbrugemes sammenslTtt
ning«. Allerede på Andelsslagteriets general
forsamling den 8. december 1930 slog han 
ti/lyd for at man skulle henvende sig til 
amtsrådet fo r at fl udsat sygehusudvidelsen. 
(B. Ms. Billedarkiv) 

der er tidssvarende. Men det er over

belægningen han sætrer spørgsmålstegn 
ved. »Lægerne skal nok passe på at 

sygehuset er fuldt«". 
Den næste oplægsho lder, W iggo 

Kure, Keldsebygård, omtales som gård
ejer i Bornholms Tidende og som pro
prietær i »Socialen«. D en avis o mtalte 
i øvrigt krisemødet som »srorlandbru

gets protestmøde«l3. Ifølge Bornholms 
T idende var det hele landbruget der 
protesterede, men fo r »Socialens« læ

sere blev det fremstillet, som om der 
var spl id i landbokredse angående kri
seopfattelsen og - håndteringen. H vil
ket også senere viste sig at være tilfæl

det. Desuden lagde »Socialen« vægt på 
at de stø rre landbrug, var den driven

de kraft bag mødet og dermed bag 
utilfredsheden. Underforstået var na
turl igvis også, at de store landbrug 
havde andre interesser end de små. 

Kure mente, at udvidelsen af syge
huset kunne sammenlignes med en 
forgældet landmand, der bygger et nyt 
stuehus og ikke har råd til at holde det 
ved lige. I øvrige var det ikke kun ud-



videIsen af sygehuset han var negativ 
over for, det var også overlægens løn, 

vejinspektørens løn og vejarbejdet i 
almindelighed. Han mente at overlæ
gens løn var en udsøgt hån mod skat
teyderne, og at pengene t il den kun 
kunne inddrives ved , at der blev fore
taget udpantninger. Han udlagde det 
dermed. som om det netop var over
lægens løn, der resulterede i at kongens 
foged aflagde . besøg«. Hans indlæg 
blev ifølge Bornholms Social-Demo
krat mødt med bifaldshyl. 

Kure . kom herefter ind på de bud
getterede udgifter til nyarbejder, som 
han fandt meningsløs høje, og udtalte, 
at det var en skandale, at se det tempo 
der arbejdedes i med amtets vejmaski
ner. Der arbejdes for lidt og for f1i dage. 
Det forarger os at seje 14 . I Bornholms 

Tidende blev han citeret for følgende 
ud talelse: . Oa der arbejdedes i 0ster
lars Statio nsby havde en af arbejderne 
en dag fødselsdag, hvilket var tydeligt 
at se. Og det sås også på fl ere (Mun
terhed)« " Desuden mente han ifølge 
.Socialen« at man burde ... afskedige 
den dårligste af dem (vejarbejderne) 
hvert år, så blev der til sidst ingen dår
lige.« Kure var desuden irriteret over, 
at man vi lle fastansætte et mindre an-

Sygehuset for ombygnin
gen i begyndelsen af 
1930-eme. 
I slutningen af 1 920-eme 
havde Amtsrådet 

gentagende gange 
diskuteret udvidelse af 
sygehltSct. Men bevillin
gerne til byggeriet blcv 
flrst vedtaget i 1931 . 

....;,;;::::;;;:~!!!:i==~ (B. Ms. billedarkiv) 

tal vejarbejdere . • Vejbudgettet er på 
771.000 kr. Bliver der taget hårdt fat, 
kan de 71.000 mageligt spares, og man 
kan al ligevel f1i det samme arbejde ud
føt1.« " . Han opfordrede til , at alle of
fentlige institutioner blev trimmer. Til 
sidst langede han ud efter amtmandens 
befordringsgodtgørelse . på 900 kr. 
men endnu er denne post ikke blevet 
skåret ned. Kan man forstå at folk med 
en god moral vil tage imod de penge!«" 

Det er formodentlig ikke alle Wiggo 
Kures udtalelser læserne af .Socialen« 
har været lige begejstrede for. Det ef
terlod bl.a. læserne med det indtryk at 
srorbønderne nærede foragt for vejar
bejderne, sygehuslægerne og amtman
den . 

Debatten var herefter meget livlig. 
Flere landmænd sr0nede kravene om 

nedskæring på de offentlige budgetter. 
Andersen, Tornegård forsøgte at for
klare landbrugets hold ning til sygehu
set: Vi vil ikke sygehuset til livs, men 
vi kan ikke skaffe pengene«." AmtS
rådsmedlem Anton Kjøller imødegik 
Kures kritik af vejbudgettet.« Vi kan 
nu f1i tilskud afVej fo nden, når vi gør 
vejbredden støtte. Vi rar halvdelen af 
udgiften dækket afvejmi lLionerne, og 
dernæst rar vi andel i motorafgiften, 

således at amtets egentlige udgift ikke 
bliver mere end 10 % .« 

Nielsen, Grønvang, fotmand for de 
Samvirkende Husmænd, som også var 
til stede, sagde ifølge referatet i Born
holms Tidende, at det efter hans me
ning vil være forkert at skære ned på 
vej mændenes antal. »vejarbejdet er en 
god hjælp fo r de indeklemte hus
mænd«19. Hans udtalelse illuscrerer de 
modsat rettede interesser landboerne 

havde, helt afhængig af om man var 
husmand eller gårdmand. Den sociale 
dimension kommer endnu tydeligere 
frem i amtsrådsmedlem Vilh. Ander
sens indlæg - han citeres kun for det i 
.. Socialen« ikke i Bornholms T idende: 
Vi har mange arbejdsløse, og vi kan 
ikke forsvare at lade disse mennesker 
sulte ihjel. Lad dog de arbejdsløse f1i 
arbejde i stedet for, at vi på anden måde 
skal forsørge dem. Tilmed da vejarbej
der jo netop giver mange beskæfti
gelse. 

Senere tog Rønnes socialdemokra
tiske borgmester N iels Nielsen ordet. 
På den ene side strakte han hånden 
frem: Man kunne forhandle om ned
skæring afforskellige dele af budgettet, 
på den anden side mente han, at det 
ville være uforsvarligt at udskyde sy-
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gehusudvidelsen. Den var blevet ud
skudt Aere gange med samme begrun
delse: At tiderne var ugunstige - også 
i 1929, hvor indtjeningsmulighederne 
i landbruget var langt bedre. 

Borgmester N ielsen afsluttede sit 
indlæg med at opfordre landboerne til 
at benytte jernbanen, således at den 
ikke b lev til nogen byrde for kom
munerne og dermed for skatteyderne. 
Derefter skærpede han tonen og skød 
med skarpt mod landboerne: H an 
syntes ikke at de skulle komme kø
rende i deres »lånebilen( eller »kredit
bilec«. »Der er bilerne der er skyld i, 
at vi de sidste år har ofret så meget ved 
vores veje. Bi lerne er en byrde for det 
danske samfund«20. N ielsen lagde her
med ansvaret for vejbudgenerne over 

på landbruget. Endog et landbrug som 
levede over evne. 

Noget af det sidste, der skete på mø
det, var at Konsulent Brandt foreslog, 
at man oprettede et permanent krise
udvalg. Det havde man lidt vanskeligt 
ved at find e ud af, hvo rledes man 
skulle sammensætte. Klokken var ble
vet mange, Aere var træne af at stå op 

så længe, så det man kunne enes om 

var, at opfordre Landboforeningen og 
Husmandsfo reningen til i fællesskab 
at nedsæue et udvalg. Et permanent 
kriseudvalg. 

Mødet blev afs luttet med en opfor
dring - en resolution eller adresse som 
det kaldes i datiden sprog, til amtsrådet 
om at genoptage budgettet. En lig
nende adresse havde været rundt hos 

landboerne i nden mødet. Den havde 
fået 2.500 underskrifter. Den der fik 
tilslutning på mødet i Rønne havde 
fø lgende ordlyd: 

»7 li 800 skatteydere, forsamlet ti l 
møde i Rønne, protesterer under hen
visn ing ti l det store prisfald på land
brugsprodukter, der rammer al le land
brugerne hårdt, mod det fo relagte 
amrsbudget, der udviser en stigning 
på 75.000 kr. i skatteudskrivning og 
en gældsforøgelse på 750.000 kr. og 
kræver en udsættelse af Amtssygehusets 
udvidelse, nedbringning af vej budget
ret og en gennemført økonomi med 

skatteydernes penge, således at skat
reudskrivningen kan nedsærtes« 
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H avde avisen Bornholms Social
Demokrat ret i, at det var storlandbru
get, der var drivkraft bag mødet og 
dermed bag uti lfredsheden' Det kan 
være vanskeligt at svare på. Men sikkert 
er det at to af de tre oplægsholdere på 
mødet havde store gårde. Wiggo Kure 
havde 57, 6 ha. og Jacob Nørregaards 
bedrift var på 62,6 ha." Men Hans 
Aage Brandt havde, som han selv ud
trykte det: Et middellandbrug, det var 
på 29,4 ha. Der er naturligvis ingen 
oversigt over hvem der i øvrigt mødte 

op. 
Krisemødet i Rønne i Håndværker

ag industriforeningen var ikke noget 
enesdende for Bornholm. I Rønge vest 
fo r Randers var der holdt er møde den 
18. november 1930. Det var 19 krise
ramte landmænd der rettede henven
delse til Sdr. Vindinge - Torup kom
mune om at vise forståelse for, at de 

kunne komme bagud med deres skat
tebetaling. Der var mange andre, der 

stod med de samme problemer. Man
ge landmænd fra Randersegnen var 
samlet den 9. december 1930, hvor 
man dannede Landbrugernes Sam
menslutning (L.S.), og gårdejer Knud 
Bach blev valgt som formand. Det blev 
ril en landsomfa rrende krisebevægelse, 
som i første omgang gik under beteg
nelsen »Randersbevægelsen«". I Kol
ding blev der holdt et møde 6. januar 
1931, som afs luttedes med vedtagelse 
af en resolution, der var henvendt til 

regering og Rigsdag om at nedbringe 
skatterne, til sparekasser og banker om 

at nedsætte rem en, og til de øvrige 
erhverv om at nedsætte lønninger og 

priser. Alle disse tiltag har ganske givet 
inspireret de bornholmske landmænd. 

Efter mødet i Rønne blev der yder
ligere taget initiativ til at få samlet 
Aere underskri fter til adressen ril amrs
rådet om nedsættelse af skatterne. Man 
kald re der, at adressen blev båret rundt. 
Ifølge Bornholms Social-D emokrat 
bliver der brugt ufine metoder, for at 
få husmænd og landarbejdere til at 
underskrive adressen . "Oer skal da også 
være adskillelige, som har ladet sig be
væge til at skrive under på den om

bårne adresse af emsige bønder, der 
ikke har taget det så nøje med de an-

Wiggo KItre, Kjeldubygård, østerla". 
Billedet er fra 1945. Han var stærkt imod 
udbygningen af sygehuset. som han sam
menlignede med en forgældet landmand, der 
bygger et nyt stIlehus og ikke har råd til at 
holde det ved lige. Han mente også at det 
tempo vejarbejdet blev udført i var en skan
dale. Han opfordrede i ovrigt til at alle af 
fentlige institutioner skulle trimmes. 
(Bornholms Ø-arkiv) 

vendte argumenter .... Det vil være 

umuligt at imødegå alle de løse på
stande om mange forskellige forhold , 
der køres op med. Vi skal blor nævne 
er par af dem. Således ved man fra 
visse sider »ganske bestemt(( at borg

mesteren i Rønne har en løn af20.000 
kr. og dertil i sporteler en indtægt af 
4.000 kr. Ethvert fornuftigt menneske 
kan jo sige sig selv, at det er sladder og 
intet andet ... Borgmesteren i Rønne 

lønnes med 7.000 kr .... ligeledes ved 
man ganske bestemt at belysningsud
valgets formand har en løn på 2.000 
kr. ... belysnignsudvalgets formand får 
ikke en eneste øre for sit arbejde som 

byrådsmedlem.«" 
Der var tydeligvis konAikter mellem 

land og by, mellem socialdemokrater 
og venstre og mellem bønder på den 
ene side og store dele af husmænd og 
landarbejdere på den anden side. Kon
AiktAaderne uådte endnu rydeligere 
frem i løbet af I 930-erne, efter at der 
på Bornholm blev dannet en afdel ing 
af Landbrugernes Sammenslutning. 

Diskussionen om Amtssygehuset og 
vejbudgettet var ikke afsluttet med 



mødet den. 17. januar. På mødet var 
der blevet sagt, at lægerne holdt på 
patienterne, og først udskrev dem, når 

der var nye patienter. Nogen af møde
deltagerne antydede dermed kraftigt, 
at det var lægerne, der var ansvarlige 

for overbelægningen. Det blev imøde
gået de følgende dage. Allerede et par 
dage efter krisemødet blev der i Born
holms Social Demokrat lavet et inter
view med overlæge Hald fra amtssy
gehuset. Han blev spurgt om 
forholdene på sygehuset. Han forkla
rede, at sygehuset var dimensioneret 
til 52 sengepladser, men at man ofte 
havde 92 parienter. Gennemsnitsbe
lægningen var på 83. Udenoms be
kvemmelighederne var det særlig galt 
med, hvilket gjorde arbejdet besværligt. 
Desuden var der kommet nogle nye, 
scram mere regler for røntgen. og det 
ville betyde at man - i tilfælde af at der 
ikke skete nogen udvidelse - ville være 
nødt til at nedlægge to sruer, hvilket 
ville betyde 10 sengepladset mindre. 24 

Det ovennævnte interview med over

lægen kunne vel kun overbevise læ
serne af »Socialen<(. Men der kom 
læserbreve fra to tidligere patienter i 
Bornholms Tidende henholdsvis den 
27. og den 30. januar. De skrev begge 
om overbelægning og for titll ig ud
skrivning. Forholdene var trange: 8 
senge hvor der egentlig kun var plads 
til 6 .... « forholdene besværliggør ar
bejdet for sygeplej erskerne og trænger 
i høj grad til forbedring«2'. I sygehus
sagen såvel som i forbindelse med vej
budgettet var der forskellige holdnin
ger baseret på. om man var »brugenc, 
»beralec«, socialde mokrat eller ikke
socialdemokrat, og om man var gård
ejer eLler indeklemt husmand. 

Landbomødet den 17. januar og den 
omdelte adresse, som krævede at amts

rådet skulle genforhandle amrsbudget
tet, bevirkede, at Arm srådet genoptog 
forhandlinger om budgetter. Allerede 
på mødet den 17. januar havde Røn
neborgmesteren Niels N ielsen lagt op 

til , at man vilJe være v illig cil at se på 

budgettet endnu en gang. 
Amtets budget blev herefter genop

raget på et ekstraordinært møde den 
ll. februar og et efterfølgende møde 
den 20. marts, hvor budgettet var til 
2. behandling'6. Resul tatet blev en 
besparelse på 25 .000 kr. , Sygehusets 
udvidelse blev besluttet, men man 
fandt besparelser på forskeLlige andre 
poster. De to møder blev refereret i 
begge de to store aviser. Overskrif
terne var noget forskellige. Hvis man 
læser Bornholms Tidende, kunne man 
godt ra en fornemmelse af, at protest
mødet havde rykket væsentligt ved 
amtsrådets beslutninger. Overskriften 
den 12. februar: "Amtsrådet drøfter 
eventuelle budgetnedsættelser« og vi
dere "En nedsættelse på ca. 50.000'« 
H vis man læser Bornholms Social
Demokrat mødes man af en anden 
overskrift med et andet budskab: 
"Amtssygehusets udvidelse bliver gen
nemførtc(, og videre: »De planlagte 

Vejvæsnet. Der bliver tjæret. Billedet er taget omkring 1930. Det var bl. a. disse vejtromler landbrugets mænd mente man kunne undlade 

at udskifte, og så skulle vejarbejderne i øvrigt sætte tempoet op. (E. Ms. Billedarkiv) 
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Ange Brandt. Bnkkegård, Nyk". Lnndbmg>
konsulent. Billedet er fa 1945. Han ind
ledte Modet på Industrien 17. januar 193 J 
med en redegorelse for Landbrugets situation, 
hvor han togudgangspllllkt i sin egen bedrift. 
Efterfolgende roste borgmester Niels Nielsen 
ham for at være saglig. (Bornholms Ø-arkiv) 

vejarbejder gennemføres i den udstræk
ni ng, som er vedtaget ved budgeners 

l. behandling«. Men af begge referater 

fremgår det, når man læser længere 
ned i teksterne, at der bliver en bespa

relse på 25.000 kr. Der kom trods alt 

lidt ud af protesterne. På det første 
møde, den l l. februar indledte amt

mand 0 11gaard med at sige, at form å

let med mødet var at finde besparelser 

af så stOft et omfang at det kunne P.i 
indflydelse på skatteudskrivningen. 

H an gjorde også opmærksom på, at 
gennemsnittet for budgetterne i de 

sidste 14 år havde ligget på 942.000 

kr. For 1930-31 var det på 850.000 
kr. og for 193 1-32 var det på 925 .000. 

At det var på 925.000 for det kom

mende år skyldtes at der egentlig var 
blevet skrevet for lidt ud i året 1930-31. 

D esuden begrundede han mødet med 

følgende udtalelse: at »en sag ikke altid 

tager sig ens ud, når den ses fra [Q si
derH, 

Hele processen vidner om, at demo

kratiet fungerede i D anmark i 1930-
erne, i en samtid hvor det var under 
stærkt pres i Europa. Friheden ti l at 

have sin mening og diskussionen mel

lem de forskellige opfatteIset, var cen-

26 Jul p~ Bornholm 

tral for hele processen. Godt nok var 
tonen ind i mellem ret skarp, og der 

faldt lid t grove udtalelser fra forskel

lige sider. Men forhandling og kom

promis viste et forsøg på at tilgodese 

andres interesser. 

Hermed var landbrugets problemer 
langt fra løst. Landbrugets problemer 

var en del af den økonomiske krise og 

kunne kun løses i sammenhæng med 
resten af samfunder. Den bornholmske 
protestbevægelsen blev mere organise

ret i de fø lgende år og knyttedes ti l 

Landbrugernes Sammenslutn ing. De 
mænd der havde været aktive i forbin
delse med indkaldelse til krisemødet, 

var også dem der [Og initiativ til at 
fortsætte kampen for en forbedring af 
landbrugets vilkår og ti l oprettelse af 

en bornholmsk afdeling af Landbru
gernes Sammenslutning. Men i første 

o mgang resulterede mødet også i, at 

de forskellige landbrugsorgan isationer 
blev enige om at apren e et stående 
fællesudvalg, so m skulle varetage alle 
spørgsmål af fæ lles in teresse for land
bruger. Det kunne f.eks. dreje sig om 

handelsru ten til Tyskland. Det var 

vigtigt at op retholde den og sikre sig, 

at landbruget fik gunstige vilkår. Fæl

lesudvalget blev ikke til et egentl ig 
Kriseudvalg, som nogle havde ønsket, 
efrer mødet den 17. januar. Men ud

valget henvendte sig dog ti l kreditfor
eningerne og de bornholmske sparekas-

l Bornholms Tidende 19. jan. 193 1 s. 1 
Som note I 

3 Bornholms lidende 2. dec. 1930 s. 
~ Som ovc=nfor 
5 Som ovenfor 
6 Som ovenfor 
7 Bornholms Tidende 19. jan. 1931 s. 1 
8 Som ovenfor 
~ Samtlige citater fra Brandt er fra s. I i 

Bornholms Tidende 19. jan. 193 1 
10 Bornholm Socialdemokrat 19. jan. 1931 

s. 2. Bøndernes protestmøde. 
Il Bornholms Tidende 19.jan. 1931 s. 1 
12 Bornholmslidende 19. jan. 1931 s. 4 
13 Bornholm Social-Demokrat 

19. jan.1931 s.2 
14 Som ovenfor 
15 Bornholms Tidende 19. jan. 193 J s. 2 
16 Bornholms Socia..l-Demokrar 19. jan. 1931 
17 Bornholms Social-Demokrat 19. jan. 193 1 

ser og banker med en anmodning om, 
at de skulle st ille sig så velvillige som 

muligt, når de, der var klemt afkrisen, 
ønskede lempeler af indgåede afd rags

fo rpligtigelse." 

En noget utilsigtet konsekvens fik 

landbomødet også. Den 28. januar 
1931 blev der holdt generalforsamling 

i Bornholms Mejerifo rening. Her tog 

gårdejer Hansen, Palmegård ordet og 

foreslog, at Mejeriforeningen i frem
tiden holdt sine møder i Aakirkeby: 

»Man havde jo set, at nogle aflederne 

i Rønne så skævt til de mange bilet på 
Torvet, og man skulle jo aldrig irritere, 
når der ikke var nødvendig[( 29. For

manden lovede at overveje. om man 
kunne skifre mellem Rønne og Aakir

keby - det havde man gjort tidligere. 

Det blev handelsstanden i Rønne 

næppe begejstret for. Det ville også 
ram me den restau rant, som Håndværk

og Industriforeningen drev, og som 
åbenbart var det fo retrukne mødested 
for stø rre arrangementer. 

Landboernes kamp for bedre forhold 

fortSatte og samtidig skærpedes tonen 
mellem de forskell ige grupper i sam

funder. De konflikter der kom frem 

på mødet den 17. januar 1931 fort
satte: Bøndernes utilfredshed med løn

ningerne inden for det offentlige, og 
socialdemokraternes angreb på bøn

derne, som de egentlig anklagede fot 
at mangle samfundssind. 
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Avlsbrugere og 
Byvangen i Nexø 

Hermed et lille brudstykke af Nexø Bys historie om Avlsbruget, der fra gammel tid var en del af 
byens liv, hvor man om morgenen drev kvæget ud på vogtermarken. 
leg har tillndt mig at gengive enkelt passager fra Martin Andersen Nexøs: Under åben Himmel 
ogforhenværende borgmester Hans Berg Harilds erindringer. 
For hvem andre kan give os det rette billede af livet i Nexø udmark. 

Af Niels Aakjær 

Nexø by ligger på et sandstens aflejring, 
den hælder omkring 9 grader mod øst, 
og er aflej ret i Nedre kambrium for 
omkring 570 millioner år siden. Sand
srenslagene er fra naturens side formet 
so m en trappe med flade dybe trin 
hældende mod øst. Nexø sandstenen 
har siden istiden hævet sig med II 
meter her på 0stbomholm , efterhån
den aflejredes muld og derefter ind
vandrede græsser og lav vegetation. Da 

der var lavninger i srenAaden, dan
nedes her så små damme efter vejrliget. 
Dette har medført at området var som 
skabt til græsnings areal for jernalder 
bønderne, der langs IS meter koten, 
(den gamle kystlinje), byggede deres 
beboelser, ved Halmvarmeværket er 
påvist stolpehuller i lergulve, med ko
gegruber og potteskår samt rester af 
husaffald. I tidlig middelalder er bebyg
gelsen så flyttet ned på de 3 yderste 
kystlinjer. Her blev så gårdene lagr som 
perler på en sno r langs kysten, mellem 
srrandlinj erne var lavninger med fug
tige engstykker, se kortet fra 1858 der 
tydeligt viser at Ferskesø tidligere har 
gået helt ind til Smallegade, hvor Brug-

Nexø by/okker var i J 858 omkramet 
af et Udmarksgærde, 

ses her foran »Boysena« møllen. 
Til venstre ses Johannes Kofoeds avlsbrug. 

J dag ses en lille rest ved indkørslen til 
Nymoll" bageri. 

sen i dag ligger. Mellem gårdene var 
der små passager ud til kysten og 
unavngivne smøger ind til Byvangen 
mod vest. Egentlige gadenavne kom 
fø rst i 1761 på hovedgaderne. 

I de sidste par hundrede år, havde 
næsten hvert hj em et hold af husdyr, 
i alt fald gris, høns, ænder og gæs. 
Mange havde tillige et jordstykke i 
Byvangen, så de kunne holde en ko 
eller ro , og dyrke vinrerfoderer til dem. 
Måske også dyrkning af lidt rug og 
byg, så de blev selvforsynende med mel 
ti l brødbagning og gryn til grøden. 
Suppleret med lidt fiskeri fra kysten, 
var man selvforsynende. 

Rasmus Ravn skriver i 167 1, i sin 
bog: Bornholms krønike, »Nexø der 
har en helt frugtbar Byvang og herlig 
mark, som er guds og deres arvingers 
ejendomme. lorden, marken er dyr hos 
denne på penge, ja dyrere nogen steds her 
på landet end der, fordi den bærer vel. 

Er der omkring udi sognene en god korn
eng«. 

I Nexø vedtægter fra 1691 omtales, 
»hvilke foranstaltninger der skal gores, 
og hvilke straffe der pålægges, når By
vangen den l . maj bliver delt op i sine 
lodder til avling, og igen når den efter 
høst bliver åbnet til fælles drift for bor
gernes kvæg og svin«(. Der står også at 
»Byens borgere der ejer mange fltr, og som 
vil have disse græssende på byens mark 
og hede, skal holde dem under en hyrde 
og i varetægt, hvis anden afborgerne ikke 
vil adlyde denne bestemmelse, skulle ved
kommende pantes, hver gang det skete 
for 6 mark. Svin skulle holdes i en hyrdes 
varetægt, thi dersom svin, store som små, 
blev fimdne at være i Byvangen sommer 
som vinter, forår som host, og ikke lovligt 
ringet i begge næsebor, måtte sådanne 
svin ihjel skydes på marken. Og den der 
udforte en sådan handling, skulle være 
angerfri for tiltale. 
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Kort 
over 

Nexo Kjobstads Jorder. 
1858. 
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Man så ved en sådan håndhævdelse at 
markfeden hen til, at der ikke blev rodet 
op og trampet i korn og græs i Byvangen, 
der såvel som lokkerne burde hegnes. Gæs 
og geder havde man lov at skyde, hvis de 
gik i byens mark for end man havde 
indhøstet !(, 

Møntfoden i Frederik IV regerings
tid, 1699 - 1730, var: 
l Rigsdaler = 6 Mark = 96 skilling, 
1 Mark = 16 skilling, 
l Daler = 2 Mark = 32 skilling. 

Avlsbruger H ans Berg Hari ld fonæl-

28 jul på Bo rnholm 

ler i sine erindringer: "Mange af disse 
hyrder var drenge på 6 - 8 år, som regel 
fa småkårs hjem. De gik i skole om 
vinteren, men allerede den 1. marts 
måtte de ud som vogterdrenge, hvor de 
blev flestet til en bonde eller avlsbrug,,; 
derved kunne forældrene spare på foden 
i den tid, til dyrene igen skulle i stald om 
vinteren. Vogterdrengene hjalp med at 
fodre kraturene, staldens rengoring, hak
kelses skæring med mere, men det vigtig
ste arbejde var vogtningen af dyrene. De 
havde tidligere gået løse på vintersæd og 

klovermarker, men nu skulle disse hegnes. 

Nexø udmarks jorder og græsnings lokker 
i 1858, forvet grønt. Udmarks gærdet 

ses som en sort streg mod vest, der adskilte 
græsning og de dyrkede jorder. 

Det var en mork og kold tid, men 
drengene havde nok at gøre. Fårene 
havde ogfodte lam på marken, så skul
le drengene svøbe det ind i sin trøje og 
løbe hjem med moderfiret og lammet, 
han hjalp lammet med at patte og løb 
så ud i vangen hvor det næste nye lam 
var kommet, eller hvad værre var, de 
havde forvildet sig ind i vintersæden. 
Drengen stod op om morgenen kl. 5, når 
han havde spist fokost fik han nogle 
mellemadder med i lommen, og så afited 
medfirene, lidt senere på året også ung
kvæg og golde køer, ofie også en flok gæs. 

Man vogtede tit på dårlige græsmarker, 
moser eller bakker, hvor der var sparsomt 
med græs og dårlig læ for storm og regn. 
Drengene var alligevel tilftedse. De gra
vede huler i bakkerne, hvor de søgte ly i 
dårligt vejr og dækkede sig medgræstørv, 
tjørn og ovenpå gamle sække. 

På samme dag den l. Maj, skulle de 
der havde jord i Vangen personligt 
møde, alt kvæg uddrives og gærder 
skulle efterses. Det hedder at bøde fo r 
brøstfæ ldigt gærde gav 1. Mark. 
Desuden skulle 4 srokkemænd udtages 
ti l at efrergå gærderne i som merens 

løb. H vis noget kvæg derefter fandtes 
i Vangen uden vogterdreng, skulle 
Vangegemmeren eller dem der 
indfangede, da have 4 skillingfor hver, 
samt dele beløbet med de fottige" . 

Fra 1756 har vi Nexø købstads ved
tægter, der i 1. kapitel om taler reg
lerne for anvendelsen af Nexø vang, 
herunder om at gærder og ledder, skal 
eftergås inden 1. april, og ve den der 
ikke har sit gærde i s[and når ))Gjir
vide« gås, da pålægger Byfogeden den 
skyldige bøde på l Mark, og snarest 
sætte sit gærde i stand, har han ej det 
fæ rdigt til den fo rlangte tid, skal 
Kæmneren straks på den skyldiges be
kostning lade det istandsætte. Vil han 

ikke betale, da skal han af Byfogeden 
udpantes. Gjar fo r gærde, det var sand

stensgærder og vide, et gam melt ord 



Nexø kobstad, med de gronne lokker 
markeret og gadernesforlob på sandstens 

strand linjerne. 
Med dammene inde i byen. 

der betød vedtægt med hensyn til 
markfællesskab, hegn og led. De næste 
5 kapitler fortæller s:l.ledes om avlsbru
gets pligter og ikke mindst hvad der 
skete hvis de ikke blev fulgt. 

2. kapitel omhandJer Vangen, her
under dets tjener Vangegemmeren, der 
for sit møje fik en årsløn på 3 Rigsda
ler, for pasning af Byleddet. Det siger 
sig selv at han ikke kunne forsørge en 
familie med denne indtægt, så derfor 
havde de forskellige Vangegemmere et 
ekstra erhverv, s:l.ledes også i 1845 hvor 
Jens Andersen på 61 år var skomager, 
hans kone var Ane Cathrine Andersen, 
hans søn Hans Peter var sømand og 
deres to fælles børn N iels Christian på 
17 år og Caroline Margrerhe på 14 år. 
For uhegnede kreaturer eller uringede 
svin han optager, skal han af kæmneren 
have 4 skilling for hvert srykke. 

Nexø by havde s:l.ledes 2 vangegem
merhuse eller ledvogterhuse, det ene 
ligger stadig på Gammel Rønnevej og 
det andet på nordre side af Søndre 
Landevej, over for "Skovholt«, hvor 
Udmarksgærdet slår et knæk (Bygræn
sen). Sidst nævnte hus lå her endnu i 
1905, men er siden fjernet. 

Det fremgår under Nexø købstads 
offentlige bygninger og inventarliste 
for året 1843, »et Vtznge- gemmerhus på 
4 fog med have, og en fold hvori et skur 
til at lukke optagne kreaturer ved byen, 
og et !edvogterhus på 4 fog stort med have 
ved Mosen. Ordet have betyder et uop
dyrket jordstykke / græsgang«. Om Byled
det tilIbsker sogn vides ikke noget på 
skrift, men det har nok ikke været uden 
kontrol af en person, der formodentlig 
har boet i nærheden. 

Af Hans Berg H arilds erindringer 
fremgår det at i 1860 indbragte et 
uvornt kreatur, der på en eller anden 
måde, havde forvildet sig ind i Vangen 
og af skadelidte blev indfanget og bragt 
til Vange- gemmeren, til opbevaring i 
husets fængselsgård. Da måtte ejeren 

D e 

betale l Mark for hest eller ko og 8 
skilling for et rar eller 4 gæs. 

I kaptajn Ole Edward Sonnes opteg
nelser finder vi følgende om byens 
græsnings løkker. »de lå dengang, i 
1847 i deres urtilstand og ikke benyt
tedes til andet end gratis græsning fra 
byens kreaturer og gæs, denne var tilmed 
uhyre ringe, idet spirene ædes efterhånden 
som de kommer frem, så at heller ikke 
den fri græsning havde sønder/ig betyd
ning«. Dengang var det en snes krea
turejere der havde gratis græsning, i 
stedet foreslår Sonne, »at de tages under 
kultur og bringes til at give indtægt hos 
Kæmner kassen. Den 27 september 1858 

Kort. 

NeXo Kjolista..d 
• 1358 

var således offentlig bortforpagtning af 
et område nordpå til Frederiks stenbrud, 
for et længere åremål«. Det indbragte i 
1860 til kommunen 200 Rigsdaler og 
forpagterne havde fordel af lodderne. 
I 1870 blev en ny bortforpagrning sat 
i gang over området fra »Pileløkken« 
(Piledamstæde), over østre hjørne som 
tilhører ))Bohnemøllen« og nordefter 
til det tidJigere forpagtede område. I 
1879 skriver Sonne .. desværre har de 
senere byråd forandret anskuelser i den
ne henseende og solgt bort af nærmeste 
udmark til priser der ikke svarer til vær
dien«. 

Afbykorret fra Nexø by og udmark 
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fra 1858 kan vi se, at byens løkker var 
omkranset af et »Udmarksgærde« af 
Nexø sandsten, det scra}ne sig fra Fre

deriksstenbrud i nord, gennem stenløk
kerne sydpå tilIbsker landevej, videre 
fra »Homannegård« forbi Nørre møl
le, over Vestre udmark og Mølleby ti l 
landevejen mod Rønne med Vange
gemmer huset, videre mod syd ad 
Branre stælen (Bødtgersvej) til Lange
debyvejen, videre langs eksercerpladsen 
til Nexø myr. På sydsiden af denne ved 
søndre ledvogterhus og videre langs 
udmarken ti l Langeskanse ( i dag Nexø 
lystskov). 

Langes Udmarksgærdet fand tes fø l
gende led for almi ndel ig færdsel: ved 
Stenbrudsvej, Ibsker landevej, Kl inte
vejen, Rønne landvej (Vanegemmer
huset) og Søndre Landevej (Søndre 
ledvogterhus), ligesom der på Lange 
skanse var et aflåst led ti l brug for red
ningsvæsner. Yderligere fandtes en
kelte led t il private markjorder og løk
ker, f.eks. »Harildsløkke«. Hist og her 
i udmarksgærdet var gennemgange for 
fodgængere ved en såkaldt springsten, 
en lodret sandsten som forgængern e 

ku nne »grene« over, ved Kalkværket 
ti l Klinreby, bag kirkegården for Lan
gedeby, mellem Langeskanse og Sønd
re Landevej, i dag grus cykelsti til 
Balka over heden. 

Ferskesoengen mod !Søborg« med 
græssmde gæs, foto Johannes Hansen 

30 Jul på Bornholm 

Indenfor Udmarksgærdet i Byløk
kerne, lå adskillige grunde hvor regn
vandet nacurligr samlede sig, til vand
forsyning afkrarure eller brandvæsnet. 
I nord lå Gunnebæk der passerede ved 
Pilebro, med udløb i dag i beton klo
ak ved roklubben. Ved Hedroftsvej lå 
»Lille og Store Maen« i tO lave enge. 
Ved Paradisvej lå «Bededam» (i dag en 
gade på samme sted). I Havnegades 
nederste del, hvor der i dag er P-plads 
lå »Myredammen«, gaden hed dengang 
Myregænge. I Pi ledamstræde lå »Pile
dammen«, nu Vandværk. Ved Storm
gade (Langelinie) lå »Myredammen«, 
og ved Avlsbrugervej lå »Harildedam
men« ved Srormgade 2 - 4. Ved Bryg
gerisrræde lå »Kirkemosell «, senere 
kaJdet »Bryggerdammen« er moseagrigr 
område, sammen hængende mod syd 
med Ferskesø engen og »Ferksesø«, 
vandet gik hel, ind ti l Smallegade. En
delig førte Søbækken vandet fra Mosen 
til havet via Ferskesø, sam t Præsteåen 

Vangegemmerhwet på Gammel RonneveJ, 
fotografiret i 2013 af Niels Aakjær. 

der afvandede .. Skomagerdam« i Para
disbakkerne. 

Blandt de mange hundrede avlsbru
gere der er registreret i tidsrummet 
177 1 - 1950, som bylandmænd, kaldet 
avlsbrugere og har brugt Byvangen er 
H ans Berg Harild den mest kendte. 
Han er født d. Il. Maj 1856 i Køben
havn. Han Ayttede med sine forældre 
tilbage til Nexø i 1868 efter familiens 
16 år i hovedstaden. Efter end, skole
gang, kom han et par år i handelslære. 
Han overtog allerede som 17 årig for
pagtningen af sin moders fødehjem, 
som en morbroder Michael Berg der 
døde i 1873, ejede. Det var avlsbru
gergården i Vestergade 2, i dag hedder 
det Torvegade 11 , med længerne belig
gende mod Kildebakkestræde. 
Michael Berg ejede jord i Byvangen på 
matriklerne 7.- 8. 9. - 172. - 189b. og 
296. Hans Berg Harild købte matrik
lerne 150. - 2 16. - 2 17. beliggende ved 
»H ajla« bakken (øStre Slarnrevej) og 
279. - 280. og 296. ved Aspesbakke. 
Allerede i 188 1 købte han gården, 
dengang Nexøs største avlsbrug med 
omkring 70 tdr. land, i 1882 byggede 
han nyt stuehus mod Torvegade. Han 
giftede sig med Olivia Kofoed Sanne 
den 20. november 1882 i Nexø kirke. 
Hun var datter af borgerkaptajn og 
Landstingsmand O le Edward Sonne, 
med bopæl i Strandgade. 

Vi kender mest ti l driften fra Martin 
Andersen Nexø, der som 12 årig var 



fæstet som vogterdreng i 2 somre. Han 
beretter i sine erindringer i bogen »Un
der åben Himmel« om sin tid i vog
term arken og om avlsbruget. Martin 
fæstede sig fra 1. maj til l. november 
for 15 kr. for første sommer, samt kost 
og logi, for at stige med 5 kr. næste 
sommer. Arbejdsgiveren havde ret til 
at tage Martin ud af skolen i samme 
tidsrum. Harild havde af kommunen 
lejet udmarken, kaldet Galgeløkken, 
fta Langedebyvejen mod syd, ud til 
Nexø myr, kaldet »Mossan«, det vat 
en lang række kuller, hvor galgerne 
tidligere havde ståer. Bevokset med 
spredte gtæsarealer og lyng ned mod 
mosen . Fra Galgebakken var der f ti 
sigt over Ferskesø til barndomshjem
met over på den anden side i Ferks
søstræde, da Lystskoven ikke endnu 
var færdig planter. 

Det var ungkvæg, golde køer og et 
par srude, resten vat køer fta forskel
lige småbrug på vejen. Da Udmarken 
var mager græsning kom de gode mal
kekør ikke herud, men gik i løkkerne 
det hjemme, »Harildsløkke« og »Pile
dam« . Martin fik en fYldt madkurv 
både for og eftermiddag, meget mere 
end han selv kunne spise. Så hvis hans 
moder ønskede lidt mælk, hejste hun 
et signal på muren, og Martin svarede 
ved at svinge trøjen over hovedet. Så 
kom en af søstrene ud og hentede det 
i en lille dunk. 

Piledamstræde i 1930, hvor Martin gik 
ud til vogtermarken ved Galgeløkken ad 

denne grusvej, foto Nexø Museum 

Med den tigelige madpakke kunne 
Martin i den første tid ra hjælp af de 
andre vogterdrenge, der ikke havde en 
så rigelig madkurv. »For et stykke med 
spegepølse løb de gerne 5 gange for mig, 
ogfor et stykke med rullepølse eller kal
vesteg kunne give 8 gemninger (løbeture 
efter kvæget)«. 

En dag kom 2 drenge fra Fattighuset 
på Balkalyngen, dtivende med nogle 
kalve der var bisset derned. De fortæl
ler Martin hvordan han skal vogte. 
»Kreaturene skal hele tiden kunne se dig, 
du skal sidde på et højt sted«. Det hav
de jeg ikke vidst, han havde for vane 
at krybe i læ. Disse 2 drenge lærte ham 
hvor let det var, når man gør det rig
tige. Giv dyrene navne og styr dem 
med din stemme. Desuden havde røg
teren Hans Olsen spundet ham en 
»Klaf« en pisk med et kort træskaft og 
en snert på 8 fod . Med denne kunne 
Matin ramme en Hue på en væg med 
snerren . 

Kildebakkestræde i 1962, til venstre 
Harildsgård, til højre ses Bohnegården 
som Hans Berg Harild købte. 
Foto Niels Aakjær i 1962. 

>Jeg lærte mange ting der var nyttigt 
for mig. Vi spejlede ægpå flade sten, med 
bål af kokasser, eller fongede hugorme 
med en hasselkæp, som vi slidsede op i 
enden, og satte en pind på tværs med en 

snor i, sænkede den ned over ormens ho

ved og trak i snoren Hugormene blev 
derefter brændt eller vi lodpindsvinene 
fortære dem(c 

Marrin lavede et solur i en kokasse, 
så han kunne se når klokken var halv 
tolv og syv om aftenen. Ellers iagttog 
han kvægets rytme med græsning, det 
efter drøvtygning og deraf udlede når 
det vat hjemdrivnings tid. Hans mor 
hjalp med at hænge et srykke stof på 
havemuren derhjemme, når tiden nær
mede sig. 

»Tyren var forlig for alle andre end 

mig, ikke engang den gamle røgter Hans 
Olsen turde løse den ud, når en afbyens 
småbrugere skulle have en ko bedækket 
i middags pausen. Koen blev bundet til 
en ring i muren, og gårdspladsen blev 
som blæst for mennesker. Inde i stalden 
stod tyren og dansede, brummede og tog 
luft ind leg tog mit snit til at løse kob
lingen, i en brøkdel af et sekund, for 
kolossen ud som et projektil over den 

nederste halvdør og op til koen. Sådanne 
dage var det svært at fil den ind i stalden 
zgem<. 

Avlsjordene lå vesterude hvor der 
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dyrkedes, kornsorter, kløver og kartof
ler. Når karroflerne skulle pilles i ok
cober måned, mødte gerne omkring 
20 damer op for at pille kartoAerne i 
vidjekurve, nåt de kom for at hælde 
ud på vognen, stregede H arild antallet 
af kurve for hver enkelt person af med 
en streg på vognsiden. D e fik hver 10. 
kurv som betaling for arbejdet. Så de 
næste dage kørte man rundt i Nexø og 
aAeverede betalingen. 

Inden høsten skulle alle vogne og 
fj æle, køres ud i Balkabugten, hvor de 
blev vasket, set efter, tjæret og smurt, 
klar ti l den store opgave at bjerge hø
sten. På dagen for høstgildet var Aere 
vogne smykket med løv og blomster, 
deltagerne havde stemt om udflugtens 
mål, det kunne være Gtaneli , Svaneke 
Nordskov eller D ueodde, med den 
medbragte madkurv og kaffe. De kom 
hj em til malketid hvor husbond og 
hans kone havde pyntet op og dækket 
bord i salen på »Bohnegården«, med 
Flæske og Kalvesteg samt desserter, af 
drikkelse var der øl, snaps og punch. 
»Bohnegården« var beliggende i 
Ki ldebakkestræde 5, lige overfor avls
længerne. En firlænget gård , med et 
stuehus i bindingsværk og stalrllænger 
opmuret i sandstensbrokker midt i 
1750erne. Oprindelige ejet af møller 
og avlsbruger H erman Hermansen 
Bohn, 1793 - 1846. Hustruen døde i 

Et hjørne af Harildslokke, 
foto fa for 1964. foto Nexø Museum 
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1875 og H ans Berg HariId har fo r
menrlig købt gården kort efter. 

»Efter høstgildet var nogle flasker 
punch tilovers. Husholdersken bad mig 
om at skaffe dem af vejen. leg gav min 
ven tyren de to i en spand og "Amor«den 
tredie. Det blev en lystig middag i stal
den, hele den ene side hvor tyren stod 
kom i gyngende bevægelse, sådan teede 
han sig. 

Andrea der skulle malke græd af for
tvivlelse, fordi han smittede det hele. 
»Amor« var den eneste der ikke tog del 
i lystigheden, han sov, jeg havde nær 
aldrig filet ham med på vogtermarken 
den eftermiddag«. 

Som ekstra foder hentede vi på Snap
sebrænderiet i Kildestræde, mæsken 
efter den første brænding i en træ
tønde, på en vogn. Når vi havde taet 
nye kalve, og de første gang fik mæsken 
i en spand at drikke, gik de i dørken, 

Udmarksgærdet 
langs Sd, 
Landevej, på 
norsiden. Ledvog
terhuset lå hvor 
sandste1l5gærdet 
henne for enden 
slår et knæk. Foto 
Bornholms 
regionskommune, 
Finn Hansen. 

indtil de havde vænnet sig til drikken. 
H ans Berg Harild afhændede sit land
brug i 1914 og solgte sine udmarks 
loddertil Nexø kommune, i 1919 blev 
han som 63 årig valgt Som Nexøs før
ste folkevalgte borgmester, og da han 
IO åt senere trak sig fra embedet, blev 
han hyldet også af sine politiske mod
standere og takket for at have ledet 
kommunen, så al le kunne føle sig 
trygge. HariId døde i hjemmet i Tor
vegade den 29. december 1942. 

Efter 2 verdenskrig, med genopbyg
ningen og arbejde til al le, ændrede 
samfundet sig. Der blev bygget en helt 
ny by, Svenske byen med 75 træhuse, 
samtidig blev mange af de gamle gtæs
nings løkker bebygget. F1ete af avls
brugerne ophørte på grund af alder, 
eller de Ayttede deres bedrift ud til 
jordene i Byvangen, således avlsbruger 
Alfred E. Munch fra Ki ldestræde til 
»5panager« ved 0screslamrevej og Otto 



Jensen fra Havnegade til »Nordvang«. 
Den sidste egentlige avlsbruger var 
Viktor Karlsen, der i 1963 solgte jor
den i Urtehaven til kommunen og selv 

blev ansat her. 
Med byens udvidelse fra 1960erne 

med bebyggelse i Harilds Løkkevej , 
Møllevænget, Rugmarken og Kløver
marken, fo rsvand t de Aes te løkker. I 
dag fi ndes kun rester som trekanten 
ved Piledam, helt ude i nord fra Ib
skervej til bag om Konservesfabrikken 
og endel ig langs Mosesvej og den 
gamle eksercerplads ved Langedeby-

»Hariidedammen« i Stonngade 2.-4. 
En avlvsbmger ejendom fa 1761 - 1856, 

ejet af kvaseskipper Niels ursen Harild, 
(for til Hans Berg Harild), der drev lidt 

avlsbrug med et par tdr. land i Byvangen, 
der holdtes hest, et par køer øgp r, 

selvfolgelig også en gris, 
foto Nexo Museum. 

vejen. Samtidig er de Aeste sandsten
gærder fj ernet, en rest afUdmarksgær
det ses i Mølleby ved NymøUe, langs 
Bødtgersvej og s~ fra eksercerpladsen 
gennem lystskoven til Langeskanse. 
Mit ønske er at man vil vedligeholde 
disse rester af vor kulturarv. 

Kort udsnit afsondre udmark, 

Galgelokken og Nexo mose, hvor 
Martin vogtede kvæget. 
Udsnit af gammelt bykort fa 1858. 

Kilder: 
Gamle by og matrikel kort. Hans Berg 
Harilds erindringer. Martin Andersen 
Nexøs erindringer. Eget arkiv. 

Gamle stednavne: 
Bedda",: nu opfyldt ved gaden 
Bededam 
Brantestælen: eller Lovestæl, nu 
Bødrgersvej 
Bohnemollm : nedrevet i 1930'erne 
Galgebakken: i Nexø Lyscskov 
Gunnebæk: nu rørlagt ved Ibskervej 
Harildedammen: opfyldt ved 
Rosenhaven 
Halde: klippeAade, østre slamrevej 
Homannegtlrd: lå ved indkørslen fra 
Ibsker 
Kirkemos",: Kviklys parkeringsplads 
Maen: damme ved Hedtoftsvej, 
opfyldt 
Mrmkedammen: hvor Langelinie 
ligger 
Myredammen: nu P- pladsen i 
Havnegade 
Mølleby: tidligere lå her 4 vindmøl
ler 
Nexø myr: nu delvis opfyldt i 
Lystskoven 
Piledam: ved Nexø vandværk, 
Piledamstræde 
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Fra Karahavet til Allinge 
Læge, botaniker og fotograf Sigfred Borch 
Johan Sigfred Abraham Borch, 1849-1933, læge i Allinge 1896-1926 

For tredve år siden modtog Bornholms Museum en samling billeder, som havde tilhort 
en tidligere ejer af Risenholm i Nyker. Enestående topografiske fotografier fra 1890erne. 
Giveren fortalte, at Risenholms tidligere ejer, Thorvald Christiansen, var i familie med 
læge Sigfred Boreh, Allinge, og at billederne var fo tograferet af ham. 
Vi kalder det for iiRisenholm-samlingelZl<.! 

Af Ann Vibeke Knudsen 

Et af Borchs billederfra Risenholm, et af de p. fotografier fi-a 1890eme der viser en 
kæmpehoj2. Den er Cfl. 35 m i diameter og et par stolte fam iliemedlemmer viser den frem. 

Et kendetegn fo r Borchs gode fo tografier el; at de sarte albmninkopier er monteret på sort 

karton med guldtryk. Foto Sigfred BOTch. RisenhoLm-samlingen. 

For blot et års tid siden blev underteg
nede gjon opmærksom på en privat 
hj emmeside' , med vidunderlige fami 
liebilleder fra årtierne omkring 1900 
foto graferet af læge Sigfred Borch. 
Endnu mere overraskende var en sam
ling unikke billeder fra Karahavet nord 
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for Sibirien, fra den såkaldte »Dijmph
na-Eksped ition« (udtales iAg. Botch 
D. ifna), en Nordpolsekspedi tion, der 
fandt sted i årene 1882- 1883. Blandt 
besætningsmedlemmerne var »læge, 

botaniker og fotograf<, J. S. A. Borch. 
BiLlederne er unikke, v idn er om en 

særdeles dygtig fotograf med det rette 
fotografi ske øje - og med en teknisk 
kunn en, der på det tidspunkt kun var 
de færreste beskåret - hvis man ikke 
lige var p rofessionel fotograf Bille
derne er fotograferet af Sigfred Borch 
i Karahavet og et sæt af originalbille
derne befind er sig i dag på Arktisk 
lnstitut4. Turens resultat blev beskrevet 

af ekspeditionsleder, P. A. Hovgaard i 

En ung Sigfred Borch, fotografiret af Peter 
Most, fotografi Københavll med adresse på 
HoteL du Nord på Kongens Ny torv i årene 
1875-1882. Fra Risenholm-samlingcn. 
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Dijmplma Expeditionen. Foto S. Boreh. »Kara Havet 8. April 1883. »Dijmphna, 
flagsmykket i Anledning af H.M Kongens Fødselsdag. Fuglen til Fugleskydning er opreist«. 
Sigfred Boreh berettede udforligt om sine fotograferinger i sine to dagboger foa 1882-1883: 
»Om Formiddagen photogmferede jeg Skibet med Fuglen: 5 '" {sekunder} i Solskin med 
BI{ænde}. 5. Dog blev det sloret og SublimatJørst. {kviksolvklorid} hjalp det til Kmft. Den 
kegleformede Indretningforan Objektivet indskrænkede Synsfeltet noget., Arktisk [nstitut. 

1884, fotografierne af ekspeditionens til hans elskede, den bornholmske kæ-
mæcen, grosserer Augustin Game! kort res te, T hora Mathea Boline Hansen. 
tid efter' 

Karahavet og AJlinge har absolut ikke 
noget med hinanden at gøre - andet 
end at begge destinationer ligger nord
ligsr i hver deres »verdensdel(( . Men 
alligevel - begge steder hat lægen, bo
tanikeren og fotografen, Johan Sigfred 
Abtaham Borch - fotograferet! 

V i kender til Borchs deltagelse i 
Dijmphna-Ekspeditionen takket være 
nogle tigtig gode dagbogsbreve sendt 

Dijmphna Expeditionen. Foto S. Borch. 
»Kara Havet 24. juli 1883. 

»Vtzrna« synker, Momentbillede tagetfra 
»Dijmphna«s KOmnla11dobro 5 Minutter 

for Skibet forsvandt fitldstændigt». 
Et afSigfi-ed Borehs vellykkede billeder foa 
det ufrivillige ophold i det nordlige ishav. 
Han skrev: )1 ... en rolig Periode benyttede 

Parret var blevet forlovet 4. maj 1882. 
Brevene er - for den del der har almen 
interesse vedrørende Dijmphna-Eks
peditionen - udgivet af et barnebarn , 
Ivar Borch Hougs, i 1994. 

Dijmphna-Ekspeditionen 
Sigfted Botch vat blevet opfordtet til 
at påtage sig arbejdet pil. ekspeditionen 
af sin ven og tidligere medstuderende, 
Arnold Gamel, der sammen med sin 
velhavende bror, kaffegrosserer Augu
stin Gamel, var de økonomiske bag
mænd bag det ambitiøse, arktiske 
projekt. Foruden ekspeditionsleder og 
kaptajn P. A. Hovgaard, der med suc
ces havde deltaget i Nordenskiiilds 
berømte .Vega-Expedition«.' deltog 
bl.a. kaptajn af marinen N. T h. Olsen, 
kommandør A. Garde, den italienske 
Løjtnant de Rensis, samt stud. mag. 
Th. Holm, som senere blev professot 
i Brookland i USA.8 

17. juli 1882 forlod dampsejlskibet 
»Dijmphna« København for at undet
søge de arktiske områder nord for Si
birien. Målet var at fli. bedre kendskab 
til den arktiske Aora og fauna samt 
undersøge Nordpolen, som man end
nu troede var fast land. Og måske 

Ol 

Ul ro. r •• 
jeg til at photografere den foa Broen paa en 

tor Plade, som jeg længe havde holdt i 
Beredskab til samme Brug«. 

.2R, DIJMPIINA EXPEDITlONEN. 
.to • I ".u "~"I 

drJ r ir 

Arktisk Institut. 
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Kort fra N Th. Olsem: 1 Drift med Isen 
i Kara-Havet, Dijmphna Expeditionen, 
1891. Karahavet finder man lige øst for 
Nowaja Zemija. 

finde sejlbar vej nord om Asien ril 
Kina.' l Karahavet opdagede man om 
bord på »Dijmphna« et andet skib, der 
hollandske dampskib »Varna«, som 
havde sar sig fast i pakisen. 1 et forsøg 
på at hj ælpe kom »Dijmphna« selv til 
at side fast i isen, og måtte sammen 
med det hollandske mandskab klare 
sig gennem en lang, arktisk vinter i 
isen. Begge skibe var i »besæ[« . Det 
endte med at »Varna« blev skruet ned 
af )ltorosserne«, tårnhøje isskruninger, 

medens det i den følgende som mer 
lykkedes »Dijmpna« at komme fri af 
isen. Mandskabet på begge skibe blev 
reddet. Takket være Sigfred Borchs 
enesrående billeder fra turen, kender 
vi til ekspeditionen. Men, som han 
skrev i noget af sin korrespondance, 
det »at tage Billeder i minus 40 Grader 
Celcius var ikke særlig lee .. «10 

Illustration fra N Th. Olsem: [ Drift med 
Isen i Kam-Havet, Dijmplma Expeditionen, 
1891. Efter et af Sigfted Borchs fotografier 
fra Karahavet. 
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Billederne fra 
Risenholm må VÆre 

taget afSigfted 
Borch på bestilling 

af flmilien, 
i sommeren 1893 

umiddelbart inden 
salget afgården. 

Detfortæller 
billedernes teknik. 

Det er et godt 
fotografi afgården 
set fra haven med 
nogLe familiemed-

lemmer i døren. 
Billedet er signeret 

Te for Thorvald 
Christiansen, 
søn af ejeren 

Frederik 
Christiansen. 

Med de to andre 
billeder er vi på 

besøg i gårdens fine 
havestue og 

formentlig i en 
dagligstue med 

tromlekakkelovn i 
hjørnet. 

Sådan indrettede 
man sig, når man 

havde råd, 
i 1890erne. 

Fik lært at fotografere 

l dagbogsbrevene" fra juni ogj uli må
ned 1882 løftes sløret lidt efter lidt for, 
hvordan Sigfred Borch fik sin forogra
fiske kunnen . Han skriver Aere steder 
om fotograferingen til sin kæreste, 

Thora Hansen: »1 Eftermiddag skal jeg 
til Phorografen og exereere med de nye 
Apparater. . . 1 aftes var jeg hos Phoro
grafen i tre Timer og udpakkede og 
opstillede de nye Apparater, jeg skal 
have med paa Touren; det ser over-



Et uendeligt smukt bornholmsk i4ndskab, hvorfra ved vi desværre ikke, men hvorfor ikke fra egnen omkring Vallemgårdshuset i Aaker, 
fotrene Sigfred Borch og Frederik Christiansens mødres hjemegn? 

maade smukt og godt ud; jeg haaber op til Photografen og pakkede sam-
næste Efteraar at kunde sende dig en men . . . « 

Samling vellykkede Billeder fra de 
arktiske Egne og nyopdagede Lande ... 
mine Hænder er snart sorte som en 
Morians af at photografere; jeg er hver 
Eftermiddag, fra 5-8 hos Photogra
fen ... Photografen, som jeg har gaaet 
hos, har bedt om Tilladelse til at pho
tografere os i Gruppe, og der skulde 
gaa for sig i morgen Kl. 12 ... Jeg tog 
ti l Byen og Kl 2 gik Expedi tionens 6 
medlemmer op til Weller og photo
graferedes ... Efter Middagen gik jeg 

Ronne Havn i 1890erne 

med Søndre Bådehavn i forgrunden . 

Sigfred Borch fik undervisning i fo
tografiets kunst af ingen ringere end 
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Christiansø 1890eme. Frederiksø set fra Christiansø. Foto læge Sigfred Borch, Jom selvfolgelig har taget sin fil1nilie med til Øen 

Frantz Weller fra Hansen & Wel lers 
photograJiske Etablissement, øster
gade 15 i Kjøbenhavn ' 2 Det var også 

det firma, der kopierede og mangfol
diggjorde optagelserne fra Karahavet. 
Når Borch skriver, at hænderne bliver 

Gudhjem med det gamle Set. Annæ Kapel og den ny Gud/jem Kirke. Den sidst.e blev 
indviet. 3. september 1893, det. gamle kapel blev sprængt i luften i efteråret. 1895. 

38 Jul på Bornholm 

sone som »en Morians« (en afrikaners) , 
er det fordi man endnu på det tids
punkt arbejdede med vådpladeteknik
ken, dvs. at en glasplade skulle præpa
reres med lysfølsomme kemikal ier 
(bl.a. det sortfarvende sølv) lige inden 
eksponeringen . Glaspladen skulle også 
fremkaldes umiddelbart efter billedet 
var taget - ellers ville emulsionen kra
kelere og billedet være ødelagt. Den 
proces gjorde ikke fotografering i Ark
tis lettere. Borch skriver da også: "Jeg 
tog en Del Photografier i denne Tid af 
Skibene og Isformationerne, men det 

er meget vanskeligt at faa gode Billeder 
i saa streng Kulde«. 

Da det hollandske dampskib, "Var
na« begyndte at synke, fotograferede 
Borch alle dets bevægelser, tog et bil
lede af skibet næsten dagligt, "hvori
blandt flere overordentlig gode«. Det 
allersidsre livstegn af "Varna« blev også 
foreviget : "denne Tid benyttede jeg til 
at tage et Momentbillede af den paa 
en tør Plade, som jeg i nogen Tid 
havde holdt i Beredskab for det Sam
me«. De fabriksfremstillede tørglaspla-



der var netop ved at vinde frem, da 
Borch drog af sted på sin opgave med 
))Dijmphna((, men de må endnu have 

værer dyre og ikke særlig almindelige, 
når han kun havde e, med på den stra
badserende og udfordrende ekspedi
rion. Førsr i I 890erne aRøste rørpla
derne de "våde« glasplader. 

Da isskruningerne i løber af forårer 
1883 var blevet særligt slemme, og der 
var fare for, at mandskabet måtte for
lade båden for at redde sig i land, fik 
Borch den ide at fotografere de sjæld
neste af de dyr, besætningen havde e,et 
indsamlet. Borch kunne ikke bruge 
der fotoapparat han havde med, men 
brugte de ledige stunder til at frem
sti lle er nyt. I stille vejr i april måned 
fik han gode fotografier af dyrene. 

De mange bemærkninger om foto
graferingen, som han fortæller til sin 
kæreste hjemme i Rønne, giver en god 
forståelse for, hvorfor Sigfred Borch 
senere i livet kunne tage så frem ragede 
og fototeknisk perfekte billeder. Bil
lederne fra Karahavet vil man med stor 
fordel kunne nyde sammen med læs
ningen afbrevene hjem til Thora Han
sen i Rønne l3 . 

Sigfred Borchs to tætskrevne dagbø
ger fra rejsen til Arktis lindes på Arktisk 
Institut. Heri kan man blandt meget 
andet læse de udførlige notater om 
fotograferingen under de vanskelige 
forhold. Man havde tydeligvis god tid, 
medens sIG bet lå i "besæt«, så dagbø
gerne fortæller også i detaljer om livet 
for mandskabet der var indefrosset i 
Karahavet. 

De bornholmske rødder 
Johan Sigfred Abraham Borch var søn 
af en garvermester i København, Johan 
Siegfried Borch, 1798- 1877. Hans mor 
hed Bodil Christine Frederiksen, 1818-
1879. Hun var bornholmer, hendes 
far var Frederik Peersen fra ))Vallens
gaardhuset« i Aaker. 

Sigfred Borch var født 13. okto
ber 1849 i København og var uddannet 
som læge. Hans h ustru hed Thora 
Boline Mathea Borch f. Hansen, 28 . 
martS 1857, og hun var født i Rønne. 
Hendes far omtales som snedker- og 

• 

Besog på Hammershus med hustruen Thora og de to yngste dotre, Dorthea fldt J 885 og 

Bodil fldt 1887. Fotografiet er med al sandsynlighed fia 1890. Enkelte af Sigfred Borchs 
billeder er monteret på det »sædvanlige« grågule karton med trykt indramning, som profes

sionelle fotografer normalt benyttede. De billeder er ældre end dem, der er monteret på sort 
karton. Her er fotografiet kopieret i gulligbrun albuminteknik, de ovrige og nyere billeder, 
på brttnmangant bromsølvpapir. Risenholm-samlingen. 

Sigfred Borch havde også anskaffet sig et stereokamera, der med sine to linser kmwe optage 

datidens populære stereoskopiske billeder, der, når de blev vist i et stereoskop, kunne opleves 
tredimensionelt. Her er det Østbornholmskes M. Davidsen i Allinge Havn. 

Risenholm-samlingen. 

bygmester i byen og familien boede i 
hvert fald fra 1870 (folketælling) i 
Rendegade. Han var blevet enkemand 
i 1884, og det er derfor kun ham, vi 
ser på familiebill ederne. Foruden 
Thora havde ægteparret sønnen Johan 
Andreas Hansen, der blev kommune
lærer med ansættelse på Borgerskolen 
i Rønne. 

Sigfred Borchs bornholmske mosrer, 
Karen Margrethe, 1815-1 904, var ble-

vet gift med Christian Christiansen, 
1811-1863, på Risenholm i Nyker. De 
fik sønnen Frederik C hristiansen, f. 
1839, der blev gift med Petra Kofoed, 
1829- 1890. Det var Frederik og æg
teparrets søn Thorvald Christiansen, 
f. 1874, som Sigfred Borch besøgte 
formentlig i 1893. Risenholm var sat 
til salg i juli 1893, den ny ejer hed Jens 
Christian Rømer, og han overtog går
den i oktober 1893. " 
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Et herligt stereo foto fa Hotel Hammershus - med ruinen i baggrunden. Det ser ud som 
om Sigfred Boreh har pet overtalt såvel personale, g4!Ster som nogle bom fa egnen til at 
posere forfotogmfen. 

Risenholm-samlingen 

Risenholm er en af de srare proprietær
gårde i Nyker sogns sydlige del, på 
grænsen til Knudsker. I 1893 var den 
på ca. 154 tdr. land. Frederik Christi
ansen havde overtaget gården i 1869 
- efter faderens død . Nu skulle den 
sælges, men selvFølgelig ville man godt 
have et minde med sig fra gården. 

Billederne har en kvalitet, der forvir
rede os på museet, da vi modtOg dem 
i 1984. De var 100% professionelle, 
kunne det virkelig være )) amatørfoto
grafen« Sigfred Borch , der havde taget 
dem? Men ingen af øens øvrige [0[0-

grafer brugte det sorte forakarton med 
guldtryk til montering, som er benyt
tet her. Og en proFessio nel forograf 
ville have sremplet billeder af denne 
kvalitet. Nu forstår vi, hvorfor Sigfred 
Borch havde baggrund for at foragra
fere i den kvalitet han gjorde - og da 
han ifølge familien havde raet lov t il 
at tage det foraapparat med sig, han 
havde brugt i Arktis, så havde han også 
det rette udstyr. 

Sigfred Borch må især i 1880- og 
I 890erne have taget en del billeder fra 
Bo rnholm på sine ferieture til øen . 
Dem har han foræret t il fam ilie og 
venner, bl.a. ri l fætteren på Risenholm. 
Derfor har vi i dag knap 50 billeder 
fra den samling, med motiver både fra 
Risenholm, måske fra Vallensgårdshu
set i Aaker og fra resren af Bornholm. 

Sigfred Borch vendte tilbage fra eks
peditionen med Dijmphna i december 
1883. H an blev gift med sin T hora 5. 
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april 1884 i Rønne Kirke og i 1885 
fik de deres førsre datter Dorthea. De 
fik endnu en datter, Bodi l i 1887 og i 
1896 sønnen Sigfred, der blev født i 
Alli nge. Han blev læge som faderen og 
overtog i 1926 hans praksis i Allinge. 

Sigfred Borch havde afs luttet sit me
d icinstudie i 1874 og i årene eFter var 
han reservelæge ved Københavns Kom
munehospital. H er fonsatte han, da 
han vendte hjem fra ekspeditionen 
sidsr i 1883 og havde sit virke her i 13 
år. Men så ville han til Bornholm. Fa
milien skriver om Aytningen til Born
holm: »Så engang i 1896 Hyttede fa
mi lien altså fra hovesraden til den lille 
by Al linge på den nordøstligste spids 

Her ses Sigfred Boreh på sine gamle dage -
omkring 1930 - med fotografiapparatet, 
formentlig .Fa ekspeditionen til Karahavet 
1882-1883. Fotograferet afet follliliemedlem, 
billedet tilhorer Sigfred Borehs efterkommere. 

af øen Bornholm. D et var der natur
ligvis en årsag til , og den var, at Johan 
følte sig forbigået ved en m ulig for
fremmelse og valgte at tage sit gode tøj 
og forlade stillingen som prosekrar ved 
kommunehospitalet for at blive di
striktslæge i Allinge. Han blev sur og 
smækkede med døren og Ayttede fa
milien og al dens habengut til den 
lille by, der mest omtaltes som »Køb
staden Al linge-Sandvig«." 

Det var ikke så ringe for Nordborn
holm. Bornholmerne fik en dygtig og 
afholdt læge og han etablerede sig mid
lertidigt i en lejlighed på Hotel Central 
i Allinge før han sidsr i 1898 kunne 
Hytte ind i sin nybyggede villa i Srare
gade 25; den kom til at hedde »Læge 
Borchs villa« eller )}Tårnhuset«, en 
markant bygning ved i ndgangen til 
All inge. Vi ved ikke hvem der tegnede 
det srore hus, men mon ikke Sigfred 
Borch selv havde en finger med i spil
let, bistået af sin bror Simon, der var 
ingeniør, svigerfaderen, der have været 
bygmesrer i Rønne og ikke mindsr den 
dygtige murermester i Allinge, N iels 
Larsen , som stod for byggeriet af vil
laen.l7 

Sigfred Borch blev Ridder af Dan
nebrog ved Christian lO's besøg på 
Bornholm i juni 19 14. Han overlod 
sin praksis til sønnen i 1926 og han 
og hustruen boede de sidste år i den 
tidl igere direktørbolig ved Hammer
søens østende. l8 

Afslutning 

Mit ærinde med denne artikel er at 
gøre opmærksom på en særdeles dyg
tig fotograf, som på grund af sine born
holmske aner og sit ægteskab med 
Thora Hansen fra Rønne havde sin 
gang på øen fra omkring 1870. Da han 
i forbindelse med D ijmphna-ekspedi
tionen 1882- 1883 fik en professionel 
fotografi sk »uddannelse« udnyttede 
han den kunnen resten af sit liv. Til 
stor glæde for famil ien med mange 
pragtfulde famili ebilleder og for os 
andre med gode topografiske billeder 
fra hele Bornholm. H an signerede me
get sjældent sine billeder, slet ikke sine 
stereo fotos, så man skal genkende ham 



Sigfred Borch var bl.a. kendt i Allinge og omegn for sin særLige bil, en trehjulet, sandsynlig
vis tysk fremstillet, »phænomobiL«. Den var indregistreret med nummer j. 205 fra 1919. 15 

Som hans ven og mæcen Arnold Gamel, skrev i et brev til Barch i J 883. så havde man på 
tltren til Arktis: »nydt godt af dine mange Talenter som Mekaniker. Botaniker, Photograf 
etc.« Så selvfoLgelig skulle han da også eje noget så specielt som en »phænomobil«! 
Billedet tilhører Sigfred Borchs efterkommere. 

på måden at fowgrafere på, monterin
gen på især det sorte karton - og så den 
historie, der i øvrigt knytter sig til bil
leder." 

Det ser ud som om han tog de al
lerbedste topografiske billeder i årene 
fra han vendte tilbage fra togtet med 

Dijmphna til Arktis i 1883 og til han 
Ayttede til Bornholm i 1896. Han be
søgte jævnligt Bornholm i sine ferier 
og han dyrkede ivrigt sin fotografiske 
hobby. Efter han slog sig fast ned på 

Bornholm som distrikrs- og sygehus
læge i Allinge, synes det især at være 

NOTER 

I BM 11 52, samling på i alt 47 fomgrafier fra 
1890erne, indkommet 1984, Bornholms 
Museum. 

2 Risenholm-højen, www.kulturarv.dk! 
fu ndogfo rtidsm inderi Lo kai i ret/9 31 

3 www.pbase.com/steen_h/noscalgiaog 
II anerne. nogemmfam il ien. 
com12013/0 1/3 1/39/ 

~ www.arktiskeb iIJeder.dkJ 
~ Andreas Peter Hougaard. Dijmphna - Ex

pedirionen 1882-83. Kbh. 1884, Rapporter 
til Dijmphna's Rheder Herr Grosserer, Fa
brikeier Augustin Gamel fra Andreas Peter 
Hovgaard, Expeditionens Chef. 

famil ie og venner han forevigede. 
Bornholms Museum fik - efter at 

historien om den fine Risenholm
samling var offentliggjort i 1984 - et 
album fra Valdemar Poulsen i Aaker. 
Albummet havde tilhørt hans bedste
far, der havde boet på Risenholm i 
Nyker. Her var tyve fine topografiske 
billeder, især fra Hammeren og Ham
mershus - fra Sigfred Borchs hånd. 
Sidst i 1980erne fandt Aage Kofod, 
Havnegade i Allinge en liUe stak glas
plader på lossepladsen i Allinge! Det 
er udelukkende familiebilleder, men 

6 Ivar Borch Hougs, Dijmphna-expeditionen 
1882-1883. København 1994, 95 s. med 
27 gengivelser af S. Borchs billeder. 

7 Vegaekspeditionen, svensk 1878-1880: 
se wikipedia. 

8 N. Th. Olsen: I Drift med Isen i Kara-Havet, 
Dijmphna Expeditionen, Gad, Kbh., 1891. 

9 Først fra 2012 er det blevet muligt at be
sejle Nordøstpassagen pga. klimaændringer. 

IO jvnf. Note 6. Dijmphna-Expeditionen 1882-
1883 

II jvnf. Note 6. 
12 hrrp:llwww.weller.dklFomgrafen.htm 
Il jvnf. Note 6. Se alle billeder på Hougs hjem

meside: www.pbase.com/sceen_h/dijmphna 

rigtig gode billeder og Aere af dem kan 
ses på familien Hougs hjemmeside. 
Samlingen er på Bornholms Ø-arkiv. 

Uden en fantastisk kontal<t ti l og et 

godt samarbejde med Sigfred Borchs 
efterkommere, Inge Mardal og Steen 
Hougs, var det ikke lykkedes at fYlde 
historien med så mange rige detaljer 
om et usædvanligt menneske - og fokus 
i denne sammenhæng på en dygtig 
fotograf Tak for der. 

, 

Fotografiet er fra Risenholm-samlingen og 
viser» Tåmhwet«( med Sigfred Barchs hustru, 

de to dOlre og en ukendt kvinde samt den 
LilLe Sigfred Borch, f 1896. der veL er en 
syv-otte år gammel på billedet. Tårnets vind
fioj var udformet som lægesymbolet slangen 
omkring en nål. I tårnet var der, ifolge fa
milien, en lang udtrækskikkert, så man 

kItnne foLge skibstrafikken. Mon den havde 
været med i Karahavet? Foto SigFed Borch. 

14 Bornholms Avis 6. juli og 12. oktober 1893. 
15 Tak for oplysninger om phænomobilen fra 

Bornholms Motorveteraner. 
16 Hans Kaarsberg, læge, Memoirer. To bind, 

1921 - 1926. Heri omtales, at Borch blev 
forbigået som videnskabsmand ved en ansæt
telse. 

17 Bornholmske SamJ inger 20 13, Niels-Holger 
og Jeppe Eimose Larsen: N ils Larsson fra 
Val lby. 

III Bornholms Tidende Il. oktober 1919 og 
20. januar 1926 beretter om Sigfred Borchs 
liv. 

19 Hele sam li ngen ses her: focobornholm. 
weebly.com/risenholm-samlingen.html 
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Et julebrev 
J efteråret 1997 oprettede man Gudhjem Lokalhistoriske Arkiv for at sætte fokus på de mange 
fotografier og skriftlige kilder, der i tidens løb er blevet indleveret til Gudhjem Museum. 
En del af dette materiale havde foreningens formand gennem 25 år, Jnge Madsen, "'ppieret 
med notater om personnavne, stednavne, årstal og lignende. Ved hendes død i 2010 fik lokalar
kivet overladt en del materiale, som havde befundet sig i Jnge Madsens varetægt, og blandt dette 
materiale befimdt sig nedenstående bl"f!v, hvis vej fem til Gudhjem Museum ikke er klarlagt. 

Af Mogens Lau 

r Gudhjem Lokalarkivs gemmer be
finder der sig et brev fra 1905. D et 
bærer tydeligt præg af at være skrevet 
ved kunstlys og af en person, der ikke 
er særlig rutineret i at skrive. Flere ste

der er blækket tværet ud, så det er 
vanskeligt at tyde brevetS indhold. For 
nylig dukkede der et fotografi op af en 
del af de personer, der er nævn t i bre
vet, blandt andet brevskriveren, Ag
nete Mørk (Mørck) og hendes mand 
Peter Larsen Mørk. Deres søn Edvard, 
som et den egentlige årsag til brevet, 
er ligeledes med på fotografi et sammen 
med brevskriverens søster og svoger, 
Marie Koch-Petersen og Emil Petersen, 
til hvem brevet er stiler. Søsteren og 
svogeren bor på dette tidspunkt i Kø
benhavn, og brevskriverens søn Edvard 
bo r hos dem. 

Brevet er interessan t på grund af sine 

detaljer om hverdags livet hos almuen 
i Gudhjemområdet med en beskri
velse af de dagligdags sysler og festerne, 
som var et højdepunkt i hverdagen og 
som man kunne leve længe på, hvis 
man skal tro ordlyden i brevet. Ende
lig omhandler breve t den evige bekym
ring for rransponmulighederne til og 
fra Bornholm. T illadet vejret sø nnen 
at komme hjem til jul ' 

Brevet er skrevet som en slags be
vidsrhedsstrøm uden kommaer og med 
kun to punktummer på de i al t 4 fo
lieark og 2 1idt mindre ark, som brevet 
består af. Stavemåden er i mange til 

fælde lydskrift f. eks. inu = endnu , li t 
= lidt, legsjer = lektier og ogtåber = 
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oktober. Endvidere er nogle ord 
en slags born holmsk f. eks. 
Olen = øj ne . Kommaerne har 

jeg sat for at lette læsn ingen, 
og Jeg har valgt en nudansk 
stavemåde. 

Brevsknveren Agnete 

Mørk var gift med to ldof
ficiant i Gudhjem, Peter 
Larsen Mørk, der blev 
ansat i w ldvæsenet den 

1.1. 1883. De boede i 
huset på hjø rnet af 
Skymegænget og 
Ejnar M ikkelsens
vej. Huset er opført 
i 1884 og tidligere lå der et 
andet hus på stedet. Det blev tevet ned 
i 1883 og før den tid lå Stadsbatteriet 
her, bestykket med en G punds kanon 
so m kunne dække indsejlingen til hav
nen . Peter M ørck havde ganske IT! 
meter fra bopælen til sin arbejdsplads. 

Ved ansættelsen i to ldvæsene t var 

Peter L. Mørck skibsfører, og hans 
arbejdsopgaver i wldvæsenet, først som 
to ldrnedhjælper og senere som toldof
ficianr, var praktisk arbejde som in

kvirering (undersøgelse) af skibe for 
sm uglervarer m .m., rorsbetjent, be
handling af ro ldgods og øvrigt forefal
dende (lYsisk) arbejde. 

Toldboden i Gudhjem blev omksing 
århundredeskifte t ledet af en toldop
pebørselskontro llør, efter at Gudhjem 
omkring 1880 var blevet udskilt fra 
Svaneke som et selvstænd igt toldsted.' 

Den sidste side af brevet 

med brevskriverens underskrift. 

BREVET 
har følgende ordlyd: 

Kære søster og svoger 
Tak for dit kære brev, søster, som jeg 

har modtaget for længe siden, som jeg 
glæder m ig meget over og ikke har 
besvaret af den grund, at jeg har været 
lidt optaget af forskellige ting og me
dens at Karoline var her, ordnede vi jo 
lidt til vinteren og nu er det jo l måned 
siden at hun rejste med dampskibet til 
Svaneke til hendes moder som er der, 
og ugen efter fik jeg lidt usædvanligt 
arbejde med pølselavning som fordrer 



jo arbejde, jeg havde Johan Kocks kone 
til hjælp, nu må jo Adolf være min 
pige', han går i skolen fra klokken halv 
ni fotmiddag og kommet hjem 12 
middag og har fri eftermiddag så går 
han gerne og passer duerne, om aftenen 
læser han engelsk med Møtk og sine 
lektier til skolen dagen efter, og så til 
adspredelse blæser han sæbebobler i 
luften langt ud over havet til StO r mor
skab for drengene de skriger ligeså 
meget op som i Tivoli når de råber at 
Pjetrot skal komme f tem, også trille
bånd det må jo bestandig bruges til
ligemed dragen som må jo højt til vejrs 
når den så blot kan holde at den ikke 
går itu, for så bliver Adolf meget be
dtøvet over den, når jeg blot kan være 
rask, og vi ikke far en streng vinter, så 
har man en stor tilfredshed at være 
inde, det er jo den meget tvang i huset, 
da Karoline var meget påvirket af stærk 
religiøshed af baptist så at man skulle 
ligefrem være bange for hvert ord man 
sagde, og der kom tit fremm ede tilos, 
hun var imellem så tung, så at arbejdet 
ikke oprog så meget som den gjorde 
engang, vi kan jo se at fa lidt hjælp når 
vi trænger til det, så er vi jo ikke så 

afhængige, hun var også tit sygelig og 
vanskelig på mad. 

Edvatd har jo Aere gange skrevet 
angående om mine tænder de er stær

ke og ligeså gode som dengang jeg fik 
dem og jeg er så vant til dem, og det 
et jo langt fra så vanskeligt som det var 
i førstni ngen jeg havde dem, jeg kan 
rygge al ting hvad der forekomm er når 
det ikke er det hårdeste skorper og ben, 
det eneste er, at de til sine tider ikke 

Billede af fomilien Mørk, 
der boede på hjørnet af Skyttegænget og 

Ejnar Mikkelsemvej, hvor billedet er taget 
foran husets facade mod havnen i 

begyndelsen af 1900-tallet. 
Bagerst fra venstre: 

Lars Edvard Mork (son af Agnete og 
Peter Larsen Mørk), Alfted Hammer, 

Agnete Hammer, Emil Petersen og Marie 
Koch-Petersen (modtagerne af brevet). 

Foran fra venstre: ukendt, ukendt, 

Agnete Mork, fodt Koch (brevskriveren) 
og toldofJiciant Peter Larsen Mork 

(gift med brevskriveren), "kendt. 

er så gode til ae sidde oppe, jeg er jo 
forsigrig og passer på, at jeg ikke skal 
fa dem ned så at det er jo alt sammen 
meget godt med hensyn til min e tæn
der er de meget gode når jeg blot pas
ser dem med det pulvet og opløsn ing 
som jeg fik derovet da de jo helst skal 
bades engang om ugen, ikke tingere, 
det er jo meget glædeligt at det går 
Edvard så godt i skolen han fa r jo så 
gode karakterer hvergang at han skri
ver, det var jo over al forventning med 
det srore opskrift som Pedersen har 
sendt til os og blev meget overraskede, 
vi kunne jo ikke så meger vi ser jo, ar 
han går så op i alting fo r at gøre alt 
hvad der kan tænkes, de t hat jo vætet 
et Stort arbejde, det var jo så stilfætdigt 
som det var kommet fra Byfogedkon
toret, så sagde Mørck al t hvad Petersen 
tager fat på er korrekt og fuldkomment, 
du må vide, han kan føre bog, det 
glæder os meget at I gør så meget fo r 
os - - nu det er så længe siden den 4. 
oktobet var det jo moders fødselsdag 
dersom hun havde levet, gik jeg op til 
hendes grav imellem 5 og 6 aftenen 
før og lagde en krans på graven og stod 
deroppe længe ganske alene, men så 
begyndte det at tegne meget strengt så 
ar jeg ikke kunne være der. der var er 

højtideligt øjeblik ved at tænke på så 
meget, så bad jeg et langt farvel og gik 
hjem, på samme dag et det jo Ham
mers fødselsdag og jeg var deroppe om 
eftermiddagen og lykønskede ham med 

en god kage og fin tobak og buket 
blomster som søsrer kunne have at 

pynte op med og så blev vi inviteret 
derop om aftenen men jeg fotetrak at 
blive hjemme da det var et øsende 
regnvejt, så var Mørk og Adolf H am
mer og svigersøn Lind deroppe og drak 
toddy om aftenen, så den 19. oktober 
vat det jo gamle farbrod et 93 årige 
fødselsdag og Aagedes over hele byen, 
jeg gik derhen om eftermiddagen imel
lem 3 og 4 og lykønskede denne gam
le olding og havde en god kage med, 
han set eftet aldeten godt ud endnu 
og hele famili en både de gamle og de 
unge var med og nød god kaffe og godt 
brød ti l, der var fes dighed over det hele 
og var en hel højtidelighed, så gik vi 
hjem da klokken var mellem 6 og 7 
aften endte dagen, da det var min fød
selsdag den 24. oktobet havde jeg ti l 
fremmede om aftenen Adolf Hammers 
og Martin Linds og Hammers var her

nede og fik god kaffe og chokolade og 
herrerne fik cognac i og var her til klok
ken l og endte dagen, jeg talkker for 
den hi lsen jeg fik derover fra det er jo 
noget siden, ar vi var ril det store bar
sel hos Adolf Hammers, vi blev invi
tetet dethen klokken 4 søndag eftet
middag da de jo først skulle i kitken 
med barn et, so m moderen selv bar og 

kørte op i lukket vogn tilligemed fad
derne som var en hel del , det var O lga 
Hammer og Agnete Kubre og en frø
ken Mikkelsen fta 0stetmarie og her-
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rerne var Lauegårdssønnen3 og M. 
Lind, Hammer, Mikkelsen og Kuhre 
og var meget festligt pyntede, det var 
en Stor højtidelighed og den lille sø n 
blev opkaldt efter alle 3 bedsteforældre 
og kom ti l at hedde Jens Robert Mik
kelsen Ham mer 4, han var ganske rolig 
under hele høj tidel igheden sagde ikke 
en lyd og s~ kørte de jo fra kirken hjem, 
og Kuhre fra Svaneke havde vogn der
fra, Jørgen H ansen, btoder til Kuh re, 
kø rce dem hertil , så at der var 2 vogne 
til kirken, da de kom tilbage fra kirken 
var al le gæsterne samlede i alt 23 , fa
milien M ikkelsen var en broder til 

Jenny H ammer' , og så Munkes fam i
lie fra Lauegård, de and re var de men

nesker her fra Gudhjem' undtagen 
Kuhres fra Svaneke ogJørgen H ansen 
og O lga Hammer, da de kom fra kirken 
lykønskede vi alle sammen foræl dre og 
bedsteforældre og de der havde gjOrt 
plads i kirken, og bedstefar Bidstrup 

Billedefi-a Gudhjem Havn omkring 1974. 
Umiddelbart bag stævnen på mis Erthobn, 

der blev indsat iJart i 1967, 
ses buset på hjornet afSkyttegænget og 

Ejnar Mikkelsensvej, hvorfomilien Mork 
boede, og hvor tidligere Stadsbatteriet 

havde været phæret. 
Lige uden for billedets venstre side lå 

Morks arbejdsplads, Toldboden. 
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havde dagen før gået op hvor der var 

udsalg af børnetøj og købt en hel dragt 
fra inderst ti l yderst til kjolen til fad
dergave på dagen, han er s~ meget glad 
for ham, Bidstrup, er ikke rigtig rask 
og er meget ked af når han ikke hver 
dag kan komme hen og se til den lille 
Robert, da vi kom derhen havde fru 
Bidstrup ordnet alt ting, der var i den 
store stue ti l gaden dækket et nydeligt 
bord med blomster og fin t postelin ti l 
kaffe og chokolade som vi al le nød af, 
og havde jo lidt at tale om ved bordet, 
da vi jo sad i længere tid ved chokola
den og siden ved kaffen som alt var 
udmærket godt, jeg kom i samtale med 
Jørgen Hansen, Kuh res broder, og han 

Redningsvæsel1et opstillet til mønstring på 
Normand. Omkring 1900. På gru"d af 
en række tragiske skibsforlis indforte man i 
1852 en lov om organisering af rednings
VÆSenet for Norrejylland og Bornholm. 
Her blev det bestemt, at Gudhjem skulle 
forsynes med raketapparat, der skulle 
betjenes af et veluddannet mandskab. 
Personerne er fra venstre skibsforer og 
toldofficiant Peter Larsen Moreh, 
Christian Nielsen, Soren Ibsen, 
Christian Poulsen, kobmandHamld 
JorgellSen, snedker Andreas Jørgensen, 
Martin Lind, Peter Lind, 
Sander Tranberg og Hans jacob Tranberg. 
Fotograf Charles Svendsen, Gudhjem. 

tal te meget om sin søn Georg Hansen, 
som jeg har set derover dengang jeg 
var derover, siden hen på aftenen, da 
klokken var 8, blev der dækket et langt 
bord som var meget festligt ordnede 
med nydelig borddækning og retterne 
var Aere slags, syltetøj var der en slags, 
også steg og hønsechampignon og 3 
store kager, en lagkage og en kranse
kage og en stor æblekage og Aødeskum 
og 2 slags vin , så blev vi budne til bords 
ajle sammen og spiste godt af retterne, 
da vi havde siddet længe ved bordet 
og de Aeste var forsynede, undtagen 
enkelte af herrerne som ikke var fær
dige, sad vi damer og ventede på, at 
nogen af herrerne skulle holde en lille 
tale ved bordet i anledning af højtide
ligheden, vi sad jo med en sto r spæn

ding og længtes at de skulle begynde 



at sige noget men der var ikke en 
tunge der rørte sig, endelig råbre Ag

nere 2 gange, Senius Kuhre, der hjalp 
imidlertid ikke noget, Senius Kuhre 

fik uafbrudt mad og den smagre ham 

godt, så var der jo ikke ved at gøre så 
begyndte Hammer ar rejse sig lidr og 

begyndte ar rynke lidt på munden og 
kryne lidt, nu bliver der vel til noget, 
i det sam me så søster Marie med et 
blik derhen og Hammer satte sig ned 
straks og ikke en lyd kom fra ham, 

altså blev vi jo meget skuffede, endelig 

rejste den 80 årige bedstefader Robert 

og holdt en højridelig tale, hvor meget 
han glædede sig ved at have oplevet 

den glæde og lykke at være så nær på 

denne søn som var ham så dyrebar, og 
om ønsket at han kunne vokse op og 

blive stor og kraftig og en glæde for 
hele fam il ien og leve er Iangr liv i frem
gang i air, med ønsker om dette ville 

vi drikke et glas og skål på skål fulgte 
og glassene klingede imod hverandre 

og tømre dem til bunds og Bidstrup 

var så anstrengt så at tårerne stod i 
øjnene, så takkede vi og gik fra bordet 

og havde spist så meget af al slags, så 

at det var ligesom den lille Jørgen, der 
vred sig som en orm, der bliver vel 
ubehagelige følger for adskillige, da 
nogen rid var gåer spillede herrerne 

whist og drak toddy og siden hen på 
natten når humøret blev lidt bedre 

holdt Hammer en tale inde i stuen ril 
gården, hvor der kun var blot herrer, 
da vi damer sad inde i stuen til gaden 

gik vi derind vi damer, ønsket om at 
han kunne vokse op og blive stor og 
kraftig og dygtig hans lille sønnesøn 

og en ære for familien at hans navn 
kan blive et stamled i slægten og ikke 
dør ud men blive et varigr minde med 

ønsket om al t godt og at han må læn

ge leve Jens Robert Mikkelsen Ham

mer skal vi drikke hans skål, toddyglas

sene tømtes til bunds og rungende 
hurraer gik kraftige ud og så blev der 
drukket skål for værtinden og værten 

og for bedsteforæld rene Hammer og 

Bidstrup og selskabers skål og et kraf

tigt hurra og klingede glassene imod 
hverandre og drak ud i toddy, deres 

lille Robert sov og var træt af turen, 

nu var det jo blevet noget på aftenen, 

Foto af familien 
Mork i Gudhjem. 

Toldmedhjælpe>; 
senere toldofficiant 

Peter Larsen Mørk i 
nyborstet uniform 

og med kasket. 
Derefter sonnen 

Lars Edvard Mork, 
som brevet drejer sig 
om, datteren Koren 

Margrethe Mork, 
der dOM i 1896. 

4 årgammel 
og endelig 

brevskri.veren, 
Agnete Kristine 

Mork. 
Fotografiet 

må være taget 
midt i 1890'erne. 

dækkede fru Bidstrup er fint kaffebord, 

hvor vi blev indbudte med dejligt brød 

til og ekstra kaffe som smagte godt, da 

vi havde rejst os fra bordet skulle vi jo 
tænke på at komme hjem alle sammen, 

Kuhres skulle køre til Svaneke og Mik
kelsens blev der natten over hos Adolf 

Hammers, dengang var klokken blevet 

l og vi takkede til slut for det Storar

tede, højtidelige barsel og endte dagen 

med godt humør og gik hjem og 
tænkte på dagen, hvor alt var vellykker 
som kunne tænkes, her har jo indtruf

fet flere ting fru Fuglsangs far er død 

og var syg i 5 uger døde en mandag og 

blev om søndagen kørt op i ligvognen 

til Ridernannsgård' og skulle begraves 
fra Ridenmannsgård på 0sterlars kir

kegård, vi bar en krans derind men var 

ikke budne, vi rejste flag og fl ere andre 

- så har Tranberg raet et nyt anfald og 

ligget syg i 3 uger og ikke før kunnet 
se med sine øj ne som stammer nok fra 
sygdommen, han begynder ar komme 

sig lidt, Mørk har været derhenne og 

set om ham om aftenen når han har 

haft tid, og den gamle Per Mogensen, 

som er i sit 94 år, ligger syg af apo
pleksi, og har ligget i længere tid, Ed

vard kender ham nok, han er fra Å.ker

sen og har boet i et af Walensgårds 

husene og af og ti l kom han herned da 
han var rask og moder levede og moder 

interesserede sig meget for ham på 
grund af at han kendte hver plet der

omkring vor moders fødehjem på 

Store Loftsgård, han sad mange gange 
i rimevis og talte med og kunne huske 

alt endnu og havde så stærk ånds
samling om alting så at han talte som 
han ikke var mere end 60 år, og så var 

han nær ved 90 år, jeg har båret mad 

derop til den syge mand l gang og l 
kage en anden gang for at minde mo

der, da hun om tal te ham så meget, han 

var fra Å.kersen, der var jo god t at den 
oversendte pølse kunne smage eder og 

du søster kunne overraske dem så me
get så at de vel srirrede på den som det 
var kommer fra Molboernes land der 

var jo rigtig morsomt, det er jo godt, 

at I ikke var blevet syge lige som når 
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Birk' slagrede gris måtte ligge syg i 
Aere dage, den var jo meger drøj , da 
den kunne slå til så længe og der var 
jo renr pølsegilde om aftenen , der var 
jo godt at broder Oluf var der, ar han 
kunne også fa den ar smage, der er jo 
meger sjælden< at man har blod, de 
kunne vel lugte, for de har vel fine 
næser, at det ikke var pandekage. 

Kommoden har jo blevet modtaget 
for længe siden, det var lidt uheldigt 
med indpakni ngen da vi fik det så bag
vendt, jeg sagde til Povlsen at det yder
ste skulle være inderst, men så smd han 

og kludrede og fik modsat, og dampe
ren lå her kun så kore tid, så at vi ikke 

kunne forandre det, jeg lod den stå i 
stuen til sidste øjeblik da det jo har 
været meget ustadigt vejr så at damp

skibet ikke har gået ind Aere gange og 
så lå den kun et øjeblik, en halv times 
tid og det var om form iddagen, nu kan 
vi jo ikke fo randre det, det vil jo være 
et stort minde efter moder hver gang 
du ser den, Edvard skriver bestandig 

om selskab som I har haft hjemme og 
3-4 borde, som der har blevet spillet 
ved, fest har det jo altid været og bro
der O luf er bestandig eders stamgæst 
i huser, har I nogle gode retter er det 
vel ikke at forkaste, eders kortspil er 
vel godt, at i ikke tager det så højt, så 
at pengekassen ikke lider stort tab ellers 
var det jo slemt og så har I jo været i 
selskab så mange steder, jeg takker for 
indbydelsen derover i frem tiden om 
det nogensi nde skulle ske, så må vi tage 
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hele fam ilien med måske duerne med , 
foreløb ig må vi blive og så se tiden an, 

jeg er tilfreds med de mange behage
lige erindringer da jeg var der, og nu 
har vi jo hold r barsel og haft fødselsdag 
så at vi kan hjælpe os i længere tid ved 
det alt sammen, nu vi l vi jo se hvad 
vinteren kan bringe, nu er det jo snart 

jul, vi har jo lidt alle sammen lidt at vi 
skal ordn e, dagen er så kort og mørk, 
vi har godt vejr for øjeblikket men 
koldt, jeg skriver ved aftenen ved lys 
så at jeg knapt kan se så at det ikke er 
godt at læse for eder, med hensyn til 
Edvards rejse herover er det jo ikke 
godt at vide med vejret hvorledes det 
vil blive, at det ikke bliver som forrige 
jul med overfaldsvejr og så endelig om 
dampskibet går, så at han kan komme 

med i rette tid, det vil jo glæde os me
get at mod tage vores kære søn Lars, 
når han kunne komme lykkeligt og vel 
herover ti l denne dejlige juletid hvis 
det kan blive godt vejr, og når han ikke 
kan er det jo en selvfølge at han bliver 
hvor han er, der ville jo lette lidt på 
husholdningen at de 2 rejste når I skal 
lidt ud i julen så bliver I jo ikke så stor 
en ( . . .. . . . ) ar komme med ud, og 
hjemme i huset fordrer der 2 slags mere 
med a1ring, har Edvard noget snavset 
tøj og han kommer til at rejse, så kan 
han tage det med, så skal jeg sørge for 
at fa det vasket så at han kan fa det 
rent ti lbage når han skal rejse, Mørk 
siger, at dampskibet kommer til at gå 
tidligere end Edvards feri e ender så at 

Lokkegnde nr. J 3 i Gudhjem. 
Kvinden på trappen menes at være Jenny 

Hammer; mor til den i brevet omtalte 

Jem Robert Mikkelsen Hammer; 

fodt og dobt i J 905 og senere kobmand og 
vandrerhjemsvært i Gudhjem, 

og manden indenfor i skyggen, 
Adolf Hammer, barnets for. 
Fotografi fi"fl omkring den J. verdenskrig. 

bliver jo kedeligt hvis det er så, nu vil 
jeg slutte og lade alting blive som det 
kan passe, og en ( .... Iigtig) hilsen fra 
os al le sammen og hilsen til broder 
Oluf og her Funk og frøken Funk og 
du selv kære søster og svoger hilses 
mange gange og vores egen kære søn 
Lars Edvard ønskes om en glædelig jul 
til eder allesammen 

Karoline bad at hilse Edvard medens 
hun var her 

fra Agnete Mørk og P Mørk 

Der kan læses mere om toldvæsenet i Gud
hjem i Jul på Bornholm 2002, el ler i Zise 
nr. 3. 2007 

2 Det kan forstås på to måder - enten at Adolf 
træder til i sredet for den nævnte Johan Kocks 
kone eller nok snarere i stedet fo r datteren 
Karen Margrethe Mø rk, som parrer havde 
mistet i 1896 

3 Sønnen til 19. vg. Louegård, Lauegård i 
0sterl ars sogn hed An dreas Munch og var 
født i 1876. Han blev i 1908 gift med Tho
ra A. S. Hansen 

4 Hammer blev født den l l. september 1905 
og døbt i Gudhjem Kirke den 20. oktober 
1905. Han døde i 1981. Hammer var køb
mand og vandrerhjemsvært i Gudhjem på 
vandrerhjemmet Set. Jørgens Gård. 

5 Jenny Hammer var mor til det døbte barn 
6 Lauegård , Louegård, ligger meget præcis I 

km fra Gudhjem havn men i øsrerlars sogn 
- og afstanden har åbenbart været tilstræk
kel igt ti l at man betragtede familien som 
ikke hørende til Gudhjem 

7 4. sg. Riemandsgård i øsrerlars sogn var 
indtil 1902 ejet af Henrich Andersen, født 
1824, død 1905. 

8 Birk er formodenclig identisk med fisker 
Anders Birk, der boede i »Birkehuset«, et nu 
nedrevet hus hvor Kirkestien munder ud i 
Abogade, og hvor der nu er indrettet parke
ringspladser. 



Minder fra en jul i Grønland 
Blev indkaldt til værnepligt i 1972, og efter 8 mdr. blev jeg taget som sergent. 
Min værnepligt var i telegraftropperne på Almegårds Kasserne, og uddannelsen som sergent 
fortsatte på Høveltegård Kasserne i Nordsjælland Det var ikke så sjovt at komme hjem til 
Almegårds Kassernen, så jeg spurgte min øverst beftlende om han havde et godt forslag til en 
eventuel forflyttelse. Han havde lige flet en kuvert fra S/RIUS, hvori de opfordrer sergenterfra 
alle værn til at søge optagelse i patruljen. Jeg havde aldrig hørt om Slæde patruljen for, men 
syntes det lød spændende. De skulle have svar to dage efter, så jeg slog til, og ugen efter varjeg 
til de forste optagelsprøver, og et halv år efter var jeg på vej til Grønland, ogjeg har aldrig 
fortrudt den lidt forhastede beslutning. 
Af Søren Bysted 

Det er i dag den 12-12-2012 og klok
ken er tæt på 12 middag, jeg har langt 
om længe taget mig sammen til at tage 
turen til København for at besøge Hvi
ids Vinstue fat at mødes med, forhå
bentlig mange af, de gamle slædefup
per fra min tid i Slædepattuljen Sirius. 

Det er i denne tid præcis 40 år siden 
at jeg meldte mig til frivillig tjeneste 
ved slædepatruljen, og i foråret 1973 
fik jeg at vide, at jeg var en af 35 ud
valgte som skulle møde til optagelses
ptøver i efteråret. Efter årsskiftet 73/74 
var vi 8 tilbage, som alle blev sendt på 
forskole. Der var meget nyt der skulle 
læres. Vi startede med en måneds vin

tertræning sammen med den Norske 
hær i Elverum, det indebar alt fra ski
kørsel til snehule bygning, kamptræ
ning og overlevelse i den Norske vild
marks smukke natur. Tilbage på 
Holmen i København gik dagene med 
telegralistkursus, brandbekæmpelse, 
dykker kursus, sanitets kursus, fald
skærmsudspring og røgdykning. Sam
tidigt gik vi selv og paltkede alt det der 
skulle med til Sirius i containere, for 
som de sagde, så havde vi kun os selv 
at bebrejde hvis vi kom til at mangle 
noget. 

Som før fortalt var vi 8 der gennem
gik forskolen, men da kun 6 skulle til 
Grønland, foregik den sidste udvæl
gelse ved at vi alle skulle skrive på en 
lap papir hvem vi mindst af alle øn
skede at være sammen med i Grønland, 

og de to der fik flest stemmer kom ikke 

til Grønland, en utrolig svær beslutning 
at tage stilling til, men måske også den 

mest rigtige måde at gøre det på, vi 
havde jo lært hinanden utroligt godt 
at kende på både godt og ondt, i det 
halve år vi havde været sammen, og 
det var mennesker, som du måske 
skulle lægge dit liv i hænderne på. 

Så endelig en dag i juni var alle vores 
containere kørt om bord på det gode 
skib Thala Dan, og vi var klar til at 
sejle til Grønland. Efter ca. 10 døgn 
på Atlanten ankom vi til Daneborg, 
hvor patruljen har sit hovedkvarter, og 
vi gik straks i gang med at tømme ski
bet og ra fordelt alt hvad vi havde med. 
Resten af den korte, men hektiske, 
somrnet blev brugt til deporudlægnin
ger. I området omkring Daneborg med 
to mindre kuttere, mens depoterne 
længere væk blev lagt ud med fly og 
helikopter. 

Allerede i starten af september be
gynder isen at lægge sig på fjotden og 
når den er ryk nok, starter trænings-

turene med den nye transportform; 
slæde og hunde. Det er ikke nemt, men 
heldigvis er det sådan at de 6 nye der 
er kommet, alle rar en maltker der har 
været i Grønland i mindst et år. På den 
måde går al lærdom i »arv({ fra gammel 
til ny. Sidst i oktober, først i november, 
starter enerårsturen, og de to mand og 
elleve hunde er nu et team, en solid 
enhed som sammen, de næste 6 
måneder, vil tilbagelægge ca. 1.000 km 
om måneden, i alt ca. 6.000 km for 
dem, det rar de længste rure. Alle hold 
forsøger at lægge vejen forbi Daneborg 
omkring jul for at ra fyldt depoterne 
op, og fordi det på det tidspunkt af 
året er mørkt hele døgnet. Solen kom
mer ikke op over horisonten. Først 
omkring 1. februar dultker solen igen 
op over horisonten, men til gengæld 
tiltager dagen så også med 40 minutter, 
og omkring l . april har vi den så på 
himlen hele døgnet. 
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Lidt ordforklaringer: 

1.010 mb = 1.010 mill ibar, lufttryk
ket, hvis det faldet ellet stiger hurtigt, 
er der fare for store vejr forandringer. 

Baks = is skruninger, der køres ofrest 

på havisen, da det er klippekyst og 
derfor ikke meget sne på kysten. 

Landbræk = linjen hvor hav og land 
mødes, der er tidevands forskel på mel
lem 2 og 4 meter, det giver store revner 

I Isen. 

Hård/øget = gammelt sne som er 
blevet fast og vindblæst, dej ligt hårdt 
at køre på, kan bære slæden på trods 
af en vægt på ca. 400 kg. 

Skavler = hårdføget snedriver, ligner 
et frosset hav. 

48 Jul på Bornholm 

~
Mesteiig 

- tUoqqal"toonniit 
Scoresbysund 

'----~--' 

Radioen fin 4-4 = er et udtryk for 
sende og modtage sryrke, hvor 5 er 
max. 

Opstander = de lodrette srykker træ, 
bagerst på slæden, som vi hele dagen 
holdet fast i, når vi står på ski ved siden 
af slæden. 

White out = emen tæt tåge, eller 
sneJYgning, eller kraftigt snefald, værst 
er to af tingene samtidigt. 

Tirsdag 26-11-74 

Daneborg: Vi har nu overdraget sta
tionen til slædehold 5, som kom hjem 
fra deres efterårs tur i går, for at afløse 
os med telegrafisttjansen og den dag
lige kontakt med de kørende slæde
hold. Vi er klar til at tage af sted tors
dag morgen, vi vemer n u bare på 
flydtoppet så vi kan fa juleposten med 
på vo res tur. V i har faet ordre på at 
være hjemme igen senest 24. december, 

da jeg igen skal sidde som telegrafis t 
på stationen, lidt ærgerligt da det så 
kun bliver en halv efterårs tur på ca 
600 km, men så far jeg de lange ture 
til næste år. 

Onsdag 27-11-74 
Daneborg: Der var ikke noger fly i dag, 
vi har haft dårligt vej r hele dagen, og 
flyet står i Island og landingsbanen i 
Mestersvig er lukket, så vi må nok tage 
af sted i morgen uden posten, ærgerligt 

så må vi vente yderl igere en måned 
med juleposten, men så er der jo eks
tra meget at glæde sig til når vi kommer 
hj em til jlJ. 

Torsdag 28-11-74 
Giesecke: Ankom hertil efter 56 km 
kørsel, vejret fim, m inus 26 grader, 
1.039 mb og 2/8 skyer og fuldmåne, 
føret fim, hårdføget med en del snefa
ner, radioen god 4-4. Vi så 5-6 moskus 
og en del rævespor, hundene ser ud til 

at være på toppen, selv Torden, som 

er ny tilkørt , klarer sig godt, jeg håber 
det fortsætter. Så kom vi endel ig af 
sted, og det blev en hård dag, vi lagde 
ud med 56 km, man er godt øm i be
nene når man kryber i posen i aften . 
Jeg var så uheldig at falde på skiene 
efter, 10 km, og forstuve min højre 
fod, men når bare jeg holder den i 
gang, mærker jeg ikke noget til den. 
Værre er det gået Svend fra slædehold 

2, han er faldet med en gryde kogende 
vand, og er kraftig forbrændt fra fin
gerspidserne og til midt på underar
men, han får morfin for at klare smer

terne. De er for øjeblikket på Kap 
Ritter. 



Fredag 29-11 -74 

MoskusheimenlRevet eftet køtsel til 
bunden afTyrolerfjord og retur: An
kom hertil efrer 48 km, vejret fint, 
minus 25 grader, 1.027 mb og 6/8 
skyer, sidst på turen fuldmåne , føret 
fint, i fjorden lidt salr trukken ellers 
hårdføget, radioen god 4-4, vi så en 
del moskus 15-20 srk og en del ræve
spor. Hundene klarer sig godt, kun 
Rollie haltede lidt i slumingen af turen, 
så jeg har her til aften klippet de lange 
hår mellem trædepuderne, så der ikke 

dannes sneklumper, som ellers vi lle 
give gnave sår. Min fod er stadig øm 
og stiv og hævet, men den bliver tapet 

godt til og efter 5-6 km kørsel forsvin
der smenerne. Det går stærkt nu, det 

gælder om at få kørt nogle kilometer, 
da der er dårligt vejr på vej . De melder 
fra Daneborg, at juleposten er smidt 
ned med faldskærm, vi må ikke håbe 
at der er flasker med i julegaverne, det 
var nemlig ikke alle skærmene der fol
dede sig ud. 

Lørdag 30-11 -74 
Teltplads Clavering ø sydvest efter at 
have kørt bund Grantafjord: Ankom 
hertil efter 43 km, vej ret fiot, minus 
24 grader, 1.028 mb og 4/8 skyer, skif
tevis overskyet og fuldmåne, føret me
get skiftende, radioen god 4-4. Igen i 
dag en del moskus 10-12 stk., alle 
hundene har klaret sig godt, Torden 

Aftensmad i teltet. 

brækkede sig igen i dag, han giver sig 
nok for meget, men hvordan forklarer 
man en hund at den skal tage det roligt. 
Foden stadig øm når vi starter, men 
det forsvinder hurtigere nu. Det er så 

vores første teltning på denne tur, og 
man mærker straks kulden når primus
serne slukkes. Fik til aften pemmikan 
med løgsuppe, det smager bedre end 
det lyder, men vi har heller ikke fået 
det så mange gange endnu. 

Søndag 1-12-74 
Teltplads som i går, vejrfast: Det blæ
ste kraftigt op i nat, og lige efter mid
nat måtte vi tage vores tøj ned fra net

tet i loftet og lægge os til at holde på 

teltet. Det blæste ca 40 knob og helt 
op til 50 knob i stødene. For at spare 
på petroleum og proviant har vi ligget 
i vores soveposer hele dagen. Her til 
aften var Claus ude for at se til hun
dene. Det vis te sig at de havde revet 
kæden, som de er fastspændt i, løs, og 
var i gang med et kæmpe slagsmål. Jeg 
kunne ikke forlade teltet af frygt for 
at det så skulle blæse væk. Claus sprang 
ind midt i bunken af hunde for at 
skille dem ad, og fik desværre et kraf
tigt bid i hånden. Jeg fik såret syet med 
et par sting og han er nu på penicillin. 
Vi håber teltet holder, og at det holder 
op med at blæse, så vi kan komme 
videre. 

Mandag 2-12-74 
Teltplads som i går, vejrfast: Det har 
blæst og stormet hele natten og dagen, 
værst var det omkring 2 tiden i nat 
hvor vindstyrken var oppe over 50 
knob, der er målt over 63 knob på 
Daneborg og det er orkanstyrke, men 
teltet holdt. Det er en fantastisk kon
struktion, glasfiber stængerne bøjer af 
for vinden så teltet lægger sig næsten 
helt ned over os, når man så ligger i 
sin renskinds sovepose kan man nnt 

holde varmen. Man skal dog passe på 
ikke at falde i søvn, da man ellers risi
kerer at ftyse ihjel. Det går godt med 

Der tørres tøj i teltet. 
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Teltplads på kanten af havet, Jackson ø. 

Claus hånd, og min fod har sikkert 
også hafr godr af er par dages hvil. 
Svends arm er også ved at være ok, og 
de regner med at srikke af i morgen . 
Neihardt og Tjok har problemer, de 
har nu hafr 20 vejrfasre dage og det 
sner stadig meget nede sydpå, så der 
er ikke meget sigt. 

Tirsdag 3-12-74 
Kap Stosch, relrplads: Ankom hertil 
efrer 37 km på 5 timer, vejret noget 
lort, minus 7 grader, 999 mb og det 
har været totalt lukket ned, værst her 
til sidst, kunne ikke se 20 meter frem. 
Føret meget blandet og her til sidst is 
skruninger og 50 cm blød sne, radio
en 4-4, har i dag set 3 moskusokser. Ja 
det startede så godt med omkring 15 
km sigt og vindsti lle, så vi tog chancen 
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for at komme videre, da vi ikke har 
mere proviant og petroleum. Men ef
ter 5 km lukkede det helt ned og vi 
måtte køre efrer kompas, vi ramte godt 
nok pynten, men hytten kunne vi ikke 
nnde, så vi måtte slå teltet op, lige så 
drivvådt det var. Vi havde ellers håbet 
at nå hytten så vi kunne ra tørret vores 
telt og tøj . Hvis det klarer op i morgen, 
må vi prøve at nnde hytten da vi nu 
har været på ration i to døgn. Vi skal 
nok klare den et par dage til, men vo
res motorer, hundene, kører ikke uden 
foder. 

Onsdag 4-12-74 
Teltplads 12 km efter Kap Stosch, 
samme som i går: På grund totalt white 
out er vi kørt 12 km forbi hytten, det 
fandt vi ud af i dag, da Claus kørte en 

rekognoscerings tur, tilbage i samme 
spor som vi er kommet af. Det er ved 

at være slut med fuel og proviant til 
både os og hunde, og vi har i dag væ
ret nødt til at skyde to harer, som vi 
straks flåede, vi tog hver en mørbtad, 
resten delte vi ud til hundene, det vat 
lidt men godt. Det er med lidt dårlig 
samvittighed, at vi er gået på jagt, da 
hele notd øst Grønland er tota1ftedet, 
men vi skal jo også overleve, så det går 
nok. Vi forsøger, uanset vejret, at nn
de hytten i morgen, da det er en nød
vendighed for os at ra noget fuel og 
proviant for at komme videre. 

Torsdag 5-12-74 
Kap Stosch: Ankom hertil efter 12 km 
på 2 timer, vejret nnt, minus 7 grader, 
1.010mb og sigten har været 15-20 
km, føret meget blødt, og der er kom
met vand på isen under sneen, radioen 
god 4-4, har i dag set 3-5 moskus. Så 
nåede vi endelig hytten, det var også i 
sidste øjeblik, vi har notmalt proviant 
og fuel til primus til 4 dage på slæden, 
men i dag har vi været uden depoter i 
6 dage, så det et blevet spatet lidt de 
sidste pat dage, også hundene har væ
ret på ration. Vi har fejret ankomsten 
til hytten med at spise os mætte. Vi 
har hver raet en hel dåse konsetves og 
en dåse frugt samt et par plader cho
kolade. Vi har til aften taget teltet ind 
i hytten for at ra det tørret, så det kni
ber lidt med pladsen, men her er varmt 
og masser af mad, det er dejligt! 

Fredag 6-12-74 
Kap Stosch, vejrfast: Vågnede i morges 
mætte og udhvilede klar til at fortsætte 
vores tur, men da vi kom ud af hytten 

var det igen lukket helt ned, vi kunne 
kun lige skimte den anden hytte, og 
den ligger kun 10-12 m væk, så det ser 
ud til at vi igen er nødt til arligge stille, 
vi talte om at tage en kompaskurs, og 
så køre efter den, men det kan blive 
ret farligt i det her tilfælde, da vi nu 
skal have retning mod en ø som hedder 
Jackson ø, og hvis vi rammer ved siden 

Vejrfast på Kap Stosch. 



Bare isen holder. 

af den, er vi p1 vej ud p1 storisen og 
det åbne vand, og det tør vi ikke at 
risikere. Vi Mber det har lettet lidt til 
i morgen, så vi kan komme videre. 
Sendte til aften telegram til dem der
hjemme med ønsket om en god jul, 
ved ikke hvor længe vi har radio for
bindelse. 

Lørdag 7-12-74 
Tel tplads Finsch øer: Ankom hertil 
efter 2 1 km p1 5 timer, vejret fint mi
nus 24 grader, 1.012 mb, og sigten god 
3/8 skyer, føret godt i starten, lidt blødt 
senere, helt ad helvede til sidst p1 turen, 
meget blødt og med 30 cm sjap under 
sneen, radioen nogenlunde 4-2. Det 
startede s1 godt, men efter 8-9 km 
måtte vi skifre til »nomekørsel« ,da det 
blev blødere og der kom vand p1 isen 
under sneen. Norm alt køres der i 
vifte hvor hundene løber ved siden af 
hi nanden, i )nome« går de to og to ved 
siden afhinanden i en lang snor, og de 
forreste tramper derfor spor til dem 
der kommer efter«. Det kneb for hun
dene at trække læsset, og vi kom kun 
langsomt frem. Vi Mber at n1Jackson 
ø inden 4 dage, da vores fuel og pro
viant ellers igen vil slippe op. 

Søndag 8-12-74 
Teltplads efter 10 km: Ankom hertil 
efter 10 km p1 4 timer, vejret fint mi
nus 23 grader, 1.0 10mb og god sigt 
6/8 skyer, føret hel t ad Pommern til , 
30 cm sne med lige s1 meget vand 
under, radioen ok 4-2. Vi har i dag 
kun kørt ca 2,5 km i timen, og er helt 
ødelagte, vores h1b om at n1 Jackson 
ø inden 4 dage gik i vasken. Det er 
næsten umuligt at komme frem , vi 
vader rundt i sjap, det er sal tvand som 
trænger op igennem isen og ikke fryser, 
da der ligger et lag isolerende sne 
ovenpå, som ikke kan bære slæden, der 
derfor synker ned i den vMe sne. Vi 
har spurgt om ruteændring, men har 
fle t nej, vi skal i stedet søge mod land 
og køre derinde, så det prøver vi i mor

gen. 

Mandag 9-12-74 

Teltplads 15 km fra Jackson 0 : Ankom 
hertil efter 15 km p1 6 timer, vej ret 
fi nt minus 28 grader, 1.021 mb og god 
sigt 2/8 skyer, føtet ikke godt, førs t 
vand p1 isen, senere l m blød sne, 
radioen ikke god 4-1. Vi har igen i dag 
kun bevæget os frem med ca 2,5 km i 
timen, og vi har køn norne hele dagen. 
N u kan vi kun h1be at vi kan køre de 
sidste 15 km til Jackson ø i morgen, 
så vi igen kan fa tørret vores tøj, og ra 
noget andet end pemmikan at spise. 

Tirsdag 10-12-74 
Jackson 0 : Ankom hertil efter 15 km 
p14 timer, fint vej r minus 46 grader, 
1.025 mb og god sigt, skyfrit , føret lidt 
blandet, let baks i stan en, senere svær 
baks, og til sidst Mrdføget, radioen ok 
4-3. Skønt at komme til en hytte og 
fl tørret tøj og fl fyldt maverne, og 
endnu bedre nilr der s1 ogs1 er telegram 
hjemmefra, de har modtaget juleposten 
og sender en tak, det varmer heroppe 
i kulden. Hvis føtet holder, regnet vi 
med at n1 til Knuds Hoved i morgen, 
hvor vi vil holde en hviledag. 

Tanker: Jackson 0 den 10-12-74. 
Tapperhed: Jeg tror nu jeg ved lidt om 
hvad tapperhed er. Tapperhed er træt
hed og sult, det at være gennemblødt 
til skindet i dagevis, det er at fryse 
indtil det ulidelige, og hele tiden ønske 
det umulige, at være et andet sted, end 
der hvor du et. 

Onsdag 11-12-74 
Knuds H oved: Ankom hertil efter 24 
km på 4,5 time, vejret fint minus 38 
gtader, 1.01 9 mb og god sigt, skyfri t, 
fø tet blandet, i starten godt hårdføget 
senere måtte vi gennem et baks bælte 

der blev så tæt at vi m1tte ind p1 land 
og køre. Efter Kap Kraus igen hårdfø
get med en del skavler og bløde snefa
ner, radioen fin 4-4. S1 n1ede vi Knuds 
Hoved, og vi regner med at tage en 
hviledag her, inden vi starter p1 den 
lidt besværlige tur gennem Tobias Da
len til Lock Fyne, det kan sagtens 
komme til at tage nogle dage, da det 
har sneet en hel del og derfor sikkert 
er ret blødt. Vi har begge knækket en 
ski i dag p1 turen gennem det vold
somme baks bælte, og har n u ikke 
Aere reserve ski , Mber vi finder et de
POt med reserve ski. 

Torsdag 12-1 2-74 
Knuds Hoved. H viledag: Sov længe i 
dag, skønt at v1gne udhvilet, er be
gyndt at tørre telt og soveposer, og jeg 
har renset mine våben b1de pistol og 
riffel , de var efterhånden frosset helt 
sammen, og skal jo helst virke hvis vi 
skulle møde en nærgående isbjørn . 
Klokken er nu 15.00 her, så er den 
12.00 hjemme, og det er i dag 12- 12 
kJ. 12.00 at gamle fubber mødes p1 
Hviids Vinstue for at udveksle minder 
over en kop øl, og vi sender dem vores 
tanker her fra det kolde nord. Vi bagte 
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franskbrød her til aften, det var skønt 
igen at smage nybagt brød, Vejret er 
desværre begyndt at blive dårligt, det 
er blæst op og sigten er blevet dårlig, 
vi må se i morgen. 

Fredag 13-12 74 
Knuds H oved: Vejrfast. Ja ganske rig
tigt. da vi vågnede i morges var der 
lukket helt ned omkring os, sigten var 
kun ca. 20 meter og det blæste kraftigt, 
så vi blev enige om at ride S[Qrm en af 
her i hytten. Claus har her til aften 
bagt boller som vi tager med på turen 
gennem Tobias Dalen. 

Lørdag 14- 12-74 
Teltplads Tobias Dalen: Ankom hertil 
efter 28 km på 5 timer, vej ret fint mi
nus 32 grader, 1.021 mb og god sigt, 
skyfrit , føret skiftevis blødt og hårdt, 
radioen 4-2. Det blev en lidt dramatisk 
dag. Efter at have kørt 20 km kryd
sede en ræv vores spor lidt for tæt på 
hundene. Den løb tilbage i vores spor, 
med det resultat, at hundene vendte 
180 grader og løb efter ræven , jeg 
sprang på slæden og fik lagt bremse 
kæderne omkring mederne, så slæden 
stoppede, men ræven var nysgerrig og 

kom tilbage. Claus hev sin riffel op af 
posen for at jage ræven på flugt, ide r 
han skød mærkede jeg at noget fløj 
forbi mig, ikke 10 cm fra mit hoved. 
Træstykker fløj omkring ørerne på os, 

Her over land i bjergpas, Tobias dalen. 
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og jeg vendte mig forskrækket om og 
så på ham, hele hans riffel var flækker, 
løbet lignede en skrællet banan, heldigr 
at bundstykket ikke var skudt bagud 
og havde ramt ham i hovedet. Årsagen 
er, at han valgte at bage boller, i stedet 
for at rense sine våben for is, som er 
kommet fordi vi i så mange dage har 
køre med vand oven på isen, det er så 
trængt ind i vores riffelposer som sid
der på slæden. Vi slog teltet op, nød 
de velfortjente boller, og var lykkelige 
over at der ikke var sket noget. Det 
blev en kold nat, det frøs minus 43 
grader og blæste 10 knob, så vi sov ikke 
meget den nar. 

Søndag 15-12-74 
Lock Fyne: Ankom herti l efter 23 km 
på 5 timer, vej ret fint, minus 41 grader, 
1.01 8 mb og god sigt, føret meget 
skiftende, mest blødt, radio 4-1. Det 
er en luksus hytte vi er kommet til, tre 

Kort fast i t,,,,dbrækket. 

senge og ston spisebord, masser af 
proviant og en stor ovn så vi igen kan 
flt tørret vores telt og tøj . Vi har fltet 
rute ænd ring i dag, vi skal kun køre 
57 km længere og så vende næsen 
hjemefter, så som det ser ud nu, bør 
vi kunne nå hjem til jul. Der bliver 
skønt at flt læst al juleposten hjem
mefra. 

Mandag 16-12-74 
Myggbukta: Ankom hertil efter 23 km 
på 4 timer, vejret fint minus 30 grader, 

J.O J 2 mb og god sigt, skyfrit og med 
15 knobs vind i ryggen, lav fygning, 
føret hårdføget med enkelte snebare 
pletter, radio 4-2. Det var en skøn tur 
hertil, føret godt og vejret fint. 
Myggbukta er en gammel Norsk vejr
stat io n, som er overleveret til Grøn

lænderne, så de kan bruge den som 
jagthytte. Men den er ikke blevet ved
ligehold t, så den er ubeboelig, og det 
er meget synd, da det er en af de flt 
toetagers bygninger, der findes på ky
sten. Vi fandt et rum uden alt for me
get sne og slog vores telt op i det, da 

det blæste 15-20 knob udenfor, godt 
man ikke er hund og skal ligge ude i 
minus 30 grader og 20 knobs vind. Jeg 
beundrer virkelig de bæster. 

Tirsdag 17-12-74 
Lock Fyne: Ankom hettil efter 23 km 
på 4 timer, vejret fint minus 28 grader, 
1.010 mb og god sigt, 3/8 skyer og 



Slæden er væltet i svær baks, Kap Stoch. 

vindstille, føret blandet, radio 4-4. Ja 
så er vi tilbage her på Lock Fyne, og 
hvis vejrer arter sig skal vi nok nå Da
neborg til jul. Værre ser det ud for 
slædehold l og 3 der begge endnu er 
så langt sydpå ,at de kun regner med 
at nå hertil Lock Fyne, og så holde jul 
sammen her. Jeg hørte Stenshøj for
rælle på radioen, at han havde en stor 
flæskesteg og en flaske cognac på slæ
den, så de skal nok ra en god jul sam
men her. Desværre ser vejret ikke så 
godt ud, men vi håber at vi kan kom
me videre i morgen. 

Onsdag 18-12-74 
TeI tplads Norske Villa: Ankom hertil 
efter 32 km på 4 timer, vejret ikke for 
godt, der var næsten helt lukket ned, 
minus 21 grader, 1.014 mb og 5 knobs 
vind i ryggen, føret hårdføget med en 
del skagler, og til sidst over land blødt, 
radioen 4-4 . Desværre fandt vi ikke 
hytten, og vi ved ikke om vi er kørt 
forbi, eller ikke har nået den endnu, 
men til sidst blev det så mørkt at, vi 
måtte slå teltet op, men først måtte vi 
jage adskillige moskusokser væk da 
hundene var helt vilde og løb efter 
dem, da der var ret dyb sne kunne 
okserne ikke komme væk, så vi ind
hentede en flok på 5 okser med en kalv 
iblandt. En af de gamle tyre gjorde 
front mod os, og hundene angreb den, 
snart var alle snorene, som hundene 
trækker slæden i, viklet om oksens ben, 
og den stangede løs imellem hundene, 
heldigvis kom den løs, Inden da havde 
vi stukket et par ski ned i sneen foran 
slæden, så hundene ikke kunne trække 
af sted med den . Alle slap godt fra det, 
også oksen . 

Torsdag 19-12-74 
Kap Stoch: Ankom hertil efter 16 km 
på 2 timer, vejret som i går, minus 22 
grader, 1.01 8 mb, føret hårdføget med 
skagler, radioen 4-4. Ja så nåede vi igen 
til Kap Stoch efter en kort tur. Nu er 
der mulighed for at ra hvilet ud. Først 
skal vi dog lige have repareret vores ene 

opstander, der knækkede da vi væltede 
over en stor is skruning. Vi kan nu se 
Clavering ø, så er der ikke så langt til 
Daneborg. Dog måtte slædehold 3, da 
de kørte den modsatte vej, telte mit i 
Godthåbs Golf på grund af vand på 
isen, vi håber ikke vi støder på de 
samme problemer i morgen, når vi 
kører over. 

Fredag 20-12-74 
Eskimonæs: Ankom herril efter 15 km 
på 3 timer, vejret fint minus 20 grader, 
1.010 mb, og 10 knob fra nord, føret 
fint i starten, men på sydkysten af Cla
vering ø meget blødt, radioen 4-4. Så 
nåede vi Clavering ø og vi har nu kun 
47 km igen til Daneborg. Det var vo
res plan at holde en hviledag her, da 
hundene har været på farten nu i 7 
dage, og begynder at blive lidt matte 
i sokkerne. Men da der er dårligt vejr 
på vej rar de lidt ekstra knuf til aften, 
så kan de godt klare de 30 km til Dals 
Skær i morgen. Vi har aftalt med Lil
lebror og Joe, at de vil komme til Dals 
Skær og hjælpe os gennem H enning 
Elv i morgen. Så måske hvis føret 
tillader det, er vi på Daneborg engang 
i morgen, det er en tur på 47 km. 

Lørdag 21-12-74 
Dals Skær: Ankom hertil efter 30 km 
på 7 timer, vej ret ikke godt minus 20 
grader, og 20 knob fra nord, i starten 
god sigt men 10 km før Dals Skær 
lukkede det helt ned da det begyndte 

at sne kraftigt, føret blødt og salttruk
ket, til sidst baks, radioen 4-3. Heldig
vis for os var Lillebror og Joe nået til 
Dals Skær, medens det stadigvæk var 
lidt lyst, så da vi nåede frem til hytten 
i totalt mørke, fandt vi den kun fordi 
der var lys i den. Og på det tidspunkt 
havde vi knoklet i 7 hårde timer. Vi 
måtte starte i norne, da det var meget 
blødt, senere blev det bedre, og vi 
satte hundene i vifte. herefter gik der 
ikke mange timer før vi opdagede, at 
vi ikke var alene på øen. En lyskugle 
steg til vejrs ca. 10 km foran os og 
hjertet begyndte at slå hurtigere. Hun
dene havde også set lyskuglen og blev 
helt vi lde for at komme afsted. Vi glæ
dede os alle til igen at se andre levende 
væsner. Efter 5 km røg vi ind i et baks 
bæl re. Samtidigt begyndte der at sne 
kraftigt, og det fo rringede sigten, så vi 
måtte søge under land og følge kysten. 
Men det er ikke det bedste sted at køre 
slæde, da der er meget ujævnt og det 
rager tid. Snart blev iskruningerne så 
voldsomme at vi ikke kunne stå på ski 
mere. De sidste 5 km måtte vi løbe ved 
siden af slæden. Klokken 16.00 havde 
vi aftalt radiomik og vi vidste, at vi 
ikke kunne være lang' fra hyt,en og de 
to der var kommet for at byde os vel
kommen hjem. Vi bad dem om at gå 
ud og skyde en lyskugle af, og pludse
lig ikke 500 m fra os lyste natten op, 
og en masse hunde begyndte at hyle, 
da vores hunde hørte det kan det nok 
være at de glemte alt om at være træt
re, og snart nåede vi hytren der strå
lede os i møde, så efter at have trykket 
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hinanden på næven og sat hundene i 
kæde og giver dem noger ar spise, gik 
vi også ind for ar fa noger ar spise. 

Søndag 22-12-74 
Dals Skær. Vejrfasr: Der var godr ar vi 
nåede hertil , om nanen blæste det op, 

og hele dagen i dag har der blæsr så 
kraft igr, ar vi ikke har kunner holde 
ild i ovnen, så vi har månet ligge i 
vores renskinds poser og vente på 
bedre vejr. Det er hårdt, da man ikke 
må falde i søvn, men hele riden skal 
bevæge arme og ben, for at de ikke skal 
fryse med fare for at fa forfrys ninger. 

Sam tidigt skal man sørge fo r ar holde 
øje med sidemanden så han ikke falder 
i søvn. Vi mangler nu kun 17 km i at 
nå Daneborg, så vi håber alle, at det 
kun er en 24 timers piven , og at vi 
engang i morgen kan komme hjem
over. 

Mandag 23-12-74 
Daneborg: Ankom hertil efter 17 km 
på 3 timer, vej ret nnt minus 25 grader, 
1.012 mb og 20 knob fra nord, føret 
m eger blander. Hurra, så nåede vi 
D aneborg inden juleaften. Så snart 
hundene var kommer på plads og 
havde faet deres mad, for jeg over på 
værelset og fandt alle julebrevene hjem
mefra. Der var heldigvis en ordentlig 
stak, skønt at høre nyr hjemmefra. 

Tirsdag 24-12-74 
Selvfølgelig kom jeg hjem ril en kok
keuge, og al lerede her til morgen var 
jeg i køkkener, det er jo juleaften , så 
jeg har stegt 4 store gæs, og lavet ris-
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alarnande så sveden har seåer mig fra 
panden. Vores juletræ, som var kom
met sammen med juleposren i Aydrop
pet, havde ikke overlevet det frie fal d, 
og var gået i t re stykker, men det fik vi 

På .fjorden er der mange fastfrosne isbjerge. 

klaret med et kosteskaft og fire spæn
debånd. Så med alt julepynten på, 
ku nne det ikke ses. Desværre nåede jo 
ikke alle holdene hjem. Vi kommer til 
at mangle 4 fupper i aften, men over 
radioen har de fortaIr, ar de har der 
godr, og ar de er nåer til en hytte, så 
de skal nok hygge sig sammen der. 
Slædehold 1 har i Mestersvig faet en 
Aæskesreg og en Aaske cognac, så de 
kommer ikke ti l ae lide nød. Jeg vil 
slutte denne dag med ar ønske alle 
derhjemme en god jul , og ti l al le her 
på Nordøst Grønland skal også lyde 
»god ju!({. 

Hvorfo r en slædepatrulje i Nordøsrgrønland? 
Konklusionen af begivenhederne i Nordøstgrønland under anden ver
denskrig var, ar Eske Brun havde set rigrigt: 

En ganske lille Aok beslutsomme mænd med erfaring i polarliv og ru
rine i kørsel med hundeslæde var i srand til ar overvåge den lange kysr 
bedre og bil1igere end nogen Aåde eller lufrstyrke. 

Det huskede man, da den kolde krig mel1em stormagrerne igen gjorde 
problemet med Nordøsrgrønlands forsvar akruelt. 

I foråret 1950 fik en li l1e Bok udvalgte befalingsmænd i hæren stillet et 
spørgsmål i dyb fortrolighed: Er de villig til at påtage dem to års ekstra
ordinær tjeneste af meget stor vigtighed? 

Patruljen sendtes af sted under navnet )~Resolut((, Hovedkvarteret 
skulle oprettes i sratens srarion på den skønne Elleø i bunden af Kong 
Oscars fjord . 

Den 18. august 1950 var alle patruljens medlemmer samlet i Grønland, 
og siden dengang har man betragret denne dato som patruljens fødselsdag. 

Den 4. juni 1951 kom der telegram om, at parruljens hovedkvarrer 
skulle Ayttes 300 km længere nordpå op tilOaneborg, som lå mere cen
tralt i det område, der skulle afpatruljeres. 

To år senere fik patruljen navneforandring. Under gode radioforhold 
havde man et par gange haft radiokontakr med en Jille vejrstation i det 
nordligste Canada, der også hed »Resolut«. For at undgå misforståelser 
fandt man på navnet SIRJUS, efter den klarest lysende srjerne i stjernebil
ledet Sto re Hund. 

Slædepatruljen SIRJUS har siden starten for over 60 år siden tilbagelagt 
mellem 750.000 og 1.000.000 km med tunge hundeslæder i det bi
dende kolde, uvejsomme land for at fastslå Danmarks ret ril at være her. 

Slædepatruljen er den mindste af forsvarets specialenheder. Dens ope
rarionsområde er Grønlands kysr fra stræder mel1em Canada og Grønland, 
langs nordkysren, via Nordosrrundingen og sydover langs østkysten ri! 
nord for Scoresby Sund. Opgaven er overvågning af denne ubeboede del 
af Grønlands kyst, og derved hævdelsen af Dansk suverænirer over kysren 
og de indenfor liggende, for indlandsis frie fjeldområder. Er område på 
700.000 km' , som også er verdens største narionalpark. 



Slllil 
- en af Bornholms sidste originaler 

Hvad er forskellen på en original og en særling' Karl M. Kofoed udgav i 1934 bogen 
Bornholmske Særlinge, og en del af de portrætterede - så som Pær Soldat, Kåge Ham og Pær Ost 
- ville i dag blive betegnet som udsatte ogforknytte eksistenser. Smil i Svaneke med det borger
lige navn Emil Malmgren-Hansen er også noget særligt, ikke særling, men en original gartner, 
maler og livskunstner. Den 5. fobruar 2014 fjlder han 90 år og er dermed en afkøbstadens 
veteraner med usvækket hukommelse og et humør, der svarer godt til ham tilnavn. 
Jul på Bornholm bragte i 2006 den prisbelønnede skolestil, hvori Smil som 14-årig detaljeret 
beskrev fiskerierhvervet i tekst og tegning. 

Af Jacob Ludvigsen 

Hatte, babyudstyr, blomster og tobak - fomilien Hamem butikker på Svaneke Torv, 
indtil krisen i 1929 drev dem fra hus og hjem. Drengen i døren er Smil. 

Emil Malmgren-Hansen er ærespræ
sident i »Det Glade Vanvid« i Svaneke. 
M~ske ligger det i generne, for langt 
ude er han beslægtet med de to ame
rikanske præsidenter George Bush 
junior og senior. At det ikke bare er en 
skrøne viste sig en dag i 1990' erne, da 
en bus med turistet fra USA - man 
fristes til at sige pilgrimme - uvarslet 
standsede på adressen Lindevej 6 i Sva
neke. For 200 år siden emigrerede en 
gruppe bornholmere til Amerika, 
nogle af dem hed Bush, og deres efter
kommere havde sat sig for at finde 
deres rødder. 

Smil og Ulla bød dem indenfor og 
serverede en drink, mens de fik histo
rien; enkelte talte en smule dansk. 

Inden amerikanerne tog afsked sagde 
de, at de havde læst om keramikerne 
i Svaneke og gerne ville have en erin
dring med hjem. T il alt held havde den 
gamle gartner et parti jydepotter med 
plasticsnore til ophæng, som han 
egentlig ærgrede sig over at have spildt 
penge på. Amerikanerne blev begej
strede og købte alle jydepotterne, der 
bestemt ikke var Made in Svaneke. 

Smil smilede fra første fierd i stedet 
for at skrige sig ind i tilværelsen, hvil
ket jordemoder fru Dam bemærkede. 
Derfra stammer tilnavnet. 

Mor Karen 

med Smil på armen og 
storebror Carlo. 

Lille Emil kom til verden i Svaneke 
som søn af Karen Godtherdine, Born
holms første uddannede kvindelige 
gartner, og tømrermester Christian 
Eliam Bush Hansen, kaldet Blomster
busken. Hun havde stået i lære hos 
landskabsgartner Rømer i Vestergade 
i Svaneke, som engang havde været 
ansat hos en adelig person og derfor 
følte sig som en meget fin mand, der 
gik med viklers. Ægteparret fik fire 
sønner, Carlo, Kjeld, Knud og Emil. 

Byens 41 forretninger 
Familien Hansen ejede huset på Sva
neke Torv, hvor der i dag er bolsjeko
geri og smykkehandel. H er drev fruen 
tobaksforretning med indlevering af 
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vasketøj til Nielsens Vasketi i Nexø og 
ekspedition af pakket til rutebilen. På 
facaden hang byens føtste cigaretauto
mat, 10 styk Adamas kostede 10 øte. 
Snedige perso nager lærte sig ar tømme 

den ved hjælp af en kniv; de skyldige 
blev opsporet, hvotefter den blev ty
veris ikret. Tobak solgtes i løs vægt i 
papirposer, der var finskåret og grov 

melange til lange piber. Skrå stod på 
disken i en dåse med et hul, så man 
kunne klippe en længde af efter kun
dens ønske. Den blev leveret af P. 
Østerbyes Tobaksfabrik på Lille Torv 
i Rønne, der også producerede snus, 
som Smils far foretrak. 

Smils forældre ejede også nabobutik
kerne, den ene med hatte og babyud
styt, den anden med blomster, samti
dig med , at han vat bygmester og hun 
passede sit gartneri i Vestergade. Hat-
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Svanekes navnkundige postmester 
Robert Lyster skrevet sorgekvad, 
da grontforretningen ophørte. 
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J 1959 åbnede 
Ulia og Smil 
deres fltgt- og 
grøntforretning 
på Svaneke Torv. 
Foto: 
Ruben Jensen. 

reforremingen var bonforpagrer til fru 

Hansen, hvis datter blev en af Smils 
barnepiger. I vogn porten aflivede og 
partetede slagtetmester Rosenberg 
kvæg og svin. Affald blev kastet i en 

mødding, som tømtes en gang om 
året. Blod flød ud i en åben kloak, der 
silede hen over torvet og gennem Post
gade med udløb i havnen . Byens 
drenge morede sig med at bygge små 

skibe og lade dem sejle i det røde vand. 
Ved siden af slagteren, hvor Svaneke 

C hokoladeti i dag udfoldet sig, tjente 
træskomager Hansen til dagen og ve
jen. Derudover var der skomager 
Myhre ved Kirken , skomager Kofoed 
Larsen i Posrgade, skomager Chrisren

sen i Sroregade, en overfor Sparekassen 

og sågat Tromme-Lauritz i Madvigs
gade over fo r det nuværende lægehus. 

Brugsforeningen førte æg og andte 
produkter fra lokale producenter. Kun 
medlemmer måtte handle det. Sø-

strene BidStrup have butik oppe ved 
skolen, de solgte grifler og bomulds
stoffet i metermål fra et væveti i Jyl
land. Det levede de af, tilsyneladende 
manglede de ikke noget. Købmand 
Schou i østergade fothandlede patto
ner og jagtgeværer og havde en afdel ing 
med skærepålæg og ost. 20 meter læn
gere hen ne lå den uhumske slagter 
Larsen, der havde hele kroppe hæn
gende; når Smil om sommeren skulle 
hente et pund fars, viftede konen flu
erne væk, skar et stykke af grisen og 
hakkede det. På Hullebakken fandtes 
et brødudsalg, fru Nielsen førte brød 

Da Smil og Ulla lukkede forretningen i 1982, 
sørgede hele byen. Smil blev fort væk i en 
bærestol. 

fra byens bagere, så folk ikke skulle gå 
så langt. På Lille Plads boede købmand 
og vognmand Kofoed Thotsen, der 

solgte koks, cindets og kolonial. 

Smil har optegnet, at der i 
hans barndom var 41 butikket 

og værksteder. Fem bagere og tre 

brødudsalg, hre slagtete, adskillige 
købmænd og specialforretninger så 

som isenkræm mere, en boghandler, 

en fotoforretning samt snedkere, der 
fremstiLlede møbler og flueskabe på 
bestilling. Der var ganske mange pen
ge mellem folk i den sidste halvdel af 
1920'erne. 

På havnen var der altid ttavlt. Ru
teskibet Østbornholm til København 
og postbåden Peter ti l Ch ristiansø blev 

lastet og losset, og et større antal h-



skere landede deres fangst. Røgen bøl
gede fra røgeriskorsrenene, og der var 

en livlig trafik med udskibning af grus 
fra Grisby. Også rebslageriet var en 
arbejdsplads. Byen havde endnu ikke 
vandforsyning, så nogle mænd havde 
deres udkomme ved at pumpe vand 
fra Bybrønden og bringe det ud til folk. 

På hjørnet afSkippergade og Store
gade solgte konsul Smidth tj ære, tov
værk, kul, koks og skibsproviantering. 
I dag har Hanne Møller Antik udstil
ling i lokalerne, lagerbygningerne er 
forvandlet til Svanekegården. 

Tre-fire mand vat beskæftiget på bå
debyggeriet, der blandt andet leverede 
småskibe til Polen. Hotelejer Westh på 
østersøen havde forpagter er vandhul, 

Holkamyt, der siden blev kastet til ved 
anlæggelse af parken og plejehjemmet. 
O m vinteren havde et sjak travlt med 
at skære isblokke og pakke dem ind i 
halm og anbringe den i hotellets iskæl
der, så øl, smør og fødevarer kunne 
holdes på køl hen over sommeren. 
Hotellet havde en slyngelstue til fi
skere og småfolk, den finere restaurant 
var forbeholdt Svanekes bedre borger
skab med bankdirektøren, doktoren, 
toldforvalteren og andre standsperso
ner, herunder professor Grantræ, der 

hver dag dtak kaffe og læste aviser. 

A la Lønneberg 
Barndommens første år var præget af 

velstand og virkelyst. Familien havde 
en stor lejlighed , Smil fik sit eget væ
relse, og der var både barnepige og 
kokkepige. 

Operetten 
Landmandsliv 

1970. 
"Undskyld, hr. 

må jeg byde Dem 
et kirsebær?« 

SmiL, 
Preben Hansen, 

Aja Braidog 
Inger Margrethe 

Vige!. 

Smil sammenligner sig selv med Emil 
fra Lønneberg (først "født« i 1963). 
Han lavede adskillige skarnsstreger som 
dengang, da han og hans bror gik ned 
i faderens kælderværksted og malede 
dekotationet på hans vætktøj, så det 
nærmest var ubrugeligt. Det indbrag
te en gang høvl. 

På den anden side af Svaneke Torv 
lå købmand Holst, hvor gårdinspektør 
T hotsager passede stalden . I sin store 
kavaj med pelskrave havde han en lom
melærke, og når Smil spurgte, hvorfor 
han tog sig en syp, forklarede han, at 
det var for at lindre hoste. Da Smil i 
en a1det affire-fem år blev ramt affalsk 
strubehoste, listede han over til gårdin

spektøren og snuppede sig et ordentligt 
bløb af hans flaske. Hans mor blev 
rys tet over den tilstand, han kom hjem 
i, og tilkaldte straks doktor Marcussen, 
der hurtigt stillede diagnosen: - Fru 
Hansen, Deres søn er svært beruset. 
Han skal bare sove sin brandert ud. 
Det undrede forældrene , da der ikke 
fandtes spiritus i hjemmet, men sagen 

blev opklaret. 

Hawkjærran og Brøndkjærran var ro 
uhyggelige væsener, som blev indpren
tet i Smils forestillingsverden. Frygten 

1974 
- Smil morer sig ved sin 50 års fodselsdag. 

for de onde karre skulle skræmme børn 
fra at drukne, og Smil er overbevist om 
at have set dem, ligesom han også er 

fortrolig med de underjordiske; disse 
mytologiske skikkelser spiller en roUe 
i hans malerier. 

Svaneke går rabundus 
Katastrofen indtraf i 1929 . Krakket i 
Wall Street sendte chokbølger gennem 
hele verden, de ramte også Bornholm 

Generalforsamling i Svaneke Ttirisifor
ming J 981. Smil, malermester Harald 
Lind, Ewald Ipsen, Hans Emil Ipsen fra 
Brændesgaardshaven, sparekassedirektør 
Willy Jensen og kobmand Erik 
Kristoffersen. Foto: Svend Lund-Pedersen. 
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og Svaneke. Tømrer, snedker og murer 
C hristian H ansen havde haft uavlt 
med at bygge for folk, Aere huse i 
Grisby og Dueodde Fyr stammer fra 
hans tid . Nu gik han falli t med et tab 
på 2 1 .000 kr. H an havde opført en 
lade for en landmand, der erklærede 
sig konkurs Familien Hansen måtte 
lukke sine forretninger på torvet og 
Ayue ned til bedstefo rældrene på Lin
devej 6. Heldigvis havde Karen særeje, 
så garrneriet i Vestergade ramtes ikke 
af fal litten. Kun nogle ro handlende og 
håndværkere klarede skærene, og Sva
neke gik ind i 1930 som en fattig by 
med mange tomme lokaler. 

På Lindevej var den slidte rø nne, 
som oprindeligt havde stået i 0ster
marie, al t for lille med to værelser og 
en primus i bryggerset som køkken, 
og penge havde de næsten ingen af 
Det gjaldt om at rubbe neglene og 
dyrke grøntsager, så de havde noget at 
sælge og spise. 

Den dag i dag går Sm il uden om 
skorzo nerrødder, kaldet fattigmands
asparges, for de stod temmelig tit på 
bordet. Sukkersygepatienter, der ikke 
måtte ro kartoAer, kunne tåle disse rød
der. En gris og nogle høns bidrog til 
hushold ningen, og de byttedes til fisk 
fo r grøntsager. C hristian riggede en 
trillebør til og gik to dage om ugen 
gennem byen for at sælge til husmød
rene. 

Trillebøren blev ti l en trækvogn, som 
gartnerimedhjælper Johnsen skubbede 

Detjamose svanehoved dukkede op 
ogforsvandt ved Smils 75 års fodselsdag. 
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gennem byen; han havde været brød
kusk på Kuremøllen, men var 
rejst på grund af elendige lønfor
hold. Forretningen gik så godt, at 
C hrist ian H ansen kunne anskaffe 
sig en Fordvogn og udvide markedet 
til Listed, Bølshavn og Aarsdale. Smil 
husker, at hele familien så spændt til, 
når han talte dagens udbytte op, det 
var ikke altid lige opmuntrende. 

Smil fortæller, at hans far fik læder
vaceallergi - han blev nervøs for, at det 
var en inkassator eller sagfører, når han 
så en mand med en mappe 

Hjemmet var musi kalsk. Knud spil
lere klaver og violi n, Carlo tenorban
jo og gui tar, og Kjeld greb også guita
ren, mens mor Karen ([akterede kornet 

og lut, det havde hun lært i Frelsens 
Hær. 

Sm il og hans brødre satte rottefælder 
op rundt omkring i Svaneke. Halerne 
af de døde skadedyr blev ho noreret 
med 15 øre hos Tromme-Laurits, som 
talte dem op med pincet. Når han 
vendte ryggen ti l, snuppede knægtene 

Protestpostkortet med den lidendepostsvane. 

rottehalerne og solgte den en gang til, 
indtil det blev opdaget, hvilket gjorde 
forældrene kede af det; de havde været 
glade for bidraget til hjemmets 
økono mi, og nu havde deres sønn er 
begået bedrageri for 15-20 kr. 

Dampskibet "Skolma« var i januar 
1929 på vej fra Riga til Skotland med 
en ladning tømmer, da styrmanden 
tog fejl af Svaneke Fyr og HarnmerfY
ret og havarerede ved Ypnasted. Be
sætn ingen blev reddet, men damperen 
var kaput og lasten d rev i land. Om 
fo råret holdtes auktion over vraggod
set; den venlige auktionarius lagde et 
lille parti tilside, så da de øvrige kø
bere var gået, fik Christian Hansen 
mulighed for at hente et læs brædder 
for 1,50 kr. M dem opførte han skure 
og væksthuse på Lindevej, så gartne
riet kunne udvides. 

Det spirende talent 
Smil var glad for Svaneke Borger- og 
Realskole, og især husker han overlæ
rer Anker E. Kofoed. Han tog dren
gene med på ture til Fjælstauan. hvor 
de gik på opdagelse i naturen. Der var 
en finsk badstue, og Smil vil ikke ude
lukke, at den homoseksuelle lærer nød 

Poul Tagora op forte en parodi på Smil, 
da denne Jjldte 75 år i J 999. 



at betragte de nøgne børn, men han 
rørte dem ikke. Kofoed blev siden ud
sat for et fotfærdeligt myndighedsover
greb. Skønt han ikke havde forgrebet 
sig, var hans undertrykte seksualitet i 
sig selv nok til, at han en dag blev ar
resteret på grundlag af rygter og for
modninger og ført ti l København, hvor 
han blev tvunget til at lade sig kastre
re. Han accepterede dommen og 
vendte rank tilbage til Svaneke, hvor 
han gik på pension og gjorde en stor 
indsats for at overbevise borgerne om, 
at de boede i en velbevaret by og skul
le værne om deres huse. 

Smil gik også i søndagsskole, hvor 
konditor Pihl prædikede den rette tro. 
De flinke børn blev belønnet med de 
flødeskumskaget, der ikke var blevet 
solgt - og de var sure. 

Smil havde talent for at tegne og 
male, og han blev gode venner med 
maleren Kræsten Iversen, der overlod 
ham sine næsten opbrugte tuber med 
maling. I en alder af 10-12 år kunne 
han levere portrætter på bestilling og 
solgte dem for en snes kroner. Kron
hjorte og skovsøer var på mode, og det 
unge talent kopierede et skilderi af den 
i datiden efterspurgte Mackeprang og 
fik 200 kr. for det. 

En dag i 1936 stod der en stor lag
kage på bordet, da Smil kom hjem fra 
skole. - Nu er jeg gældfri, fortalte hans 
far Stolt. På syv år havde han slidt og 
slæbt så meget, at han havde kunnet 
afdrage hele gælden på 21.000 kr. 

Natfyrbøder og tørvebisse 
Egentlig ville Smil gerne have fortsat 
med at gå i skole, men der var ikke råd 
til at lade ham tage realeksamen. Han 
skulle i lære hos malermester Carl Lind, 
mente forældrene, men det huede ham 
ikke, og selvom han egentlig ikke brød 
sig om at blive gartner, valgte han at 
begynde som elev på et stort gartneri 
i Nykøbing Falster. I de følgende tyve 
år arbejdede han ovre, indtil han i 1959 
vendte tilbage til Svaneke sammen med 

Bottan og hawkjættan. J 989. 

Smil i efteråret 20 J 3. Foto: Soren Lindgaard. 

sin kone Ulla, som han havde spillet 
amatørteater med i København. 

I 1943 var Smil beskæftiget som an
lægsgartner ved et rækkehusbyggeri i 
Lyngby, men entreprenøren gik fallit. 
Valget for arbejdsløse ungkarle stod 
mellem at blive sendt til Tyskland eller 
tage job som tørvebisse. Smil foretrak 
det sidste og indlogerede sig hos en 
familie. der stammede fra Nexø og 
boede i pæn afstand af Bodal T ørve
værk ved Stenlille på Sjælland. Stræk
ningen tilbagelagde han på en cykel 
med snore omkring hjulene, hvilket 
var tungt og ukomfortabelr. 

Flere tusinde var beskæfriget med at 
fremskaffe erstatning for de kul, der 
ikke længere kunne importeres. Mæn
dene gravede i to-tre meters dybde med 
særlige spader, kaldet tørvejunter, mens 
kvinderne røjlede tørvene ved at stable 
dem op i pyramider, så de kunne tørre. 
Brændslet blev med en tipvognsbane 
fragtet videre og endte på Carlsberg, 
Tuborg og Københavns Belysningsvæ
sen. Akkordlønnen var god, men det 
var et klondyke-miljø med en barsk 
tone. Der var mangel på alt, også øl, 
og hvis man ville købe en pakke bar
berblade eller en anden mangelvare hos 
købmanden, var man tvunget til også 
at betale for filmjournalen Eva. 

Smil havde mange jobs i disse år. På 
et fotoværksted var han beskæftiget 
med at tegne portrætter efter fotos af 
søfolk, der var druknet ved mine
sprængninger, og han lavede enkeltbil
leder til tegnefilm hos Nordisk Film, 
for eksempel en reklame for Persi!. Han 
kolorerede også helaftenstegnefilmen 
Fyrtøjet. 

Så blev han kirkegårdsgarrner og 
krematoriemedhjælper, først på Bispe
bjerg og siden på Frederiksberg. Da 
han var flittig og ivrig efter at tjene 
nogle penge, blandt andet for at kun
ne gå flot klædt, tog han ekstraarbejde 
som natfYrbøder på et kommunalt 
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fj ernvarmeværk. Han mødte kl . 22 og 
skulle sørge for, at fyret var skruet ned 
på laveste blus; han læste mange bøger 
på sin vagt og snuppede også en lur. 
så han kunne møde fr isk på kirkegår
den næste morgen kl. 6 .30. I de tid
lige aftentim er kunne han ra nogle 
timers søvn, men det var i længden 
lige lovlig anstrengende. 

Sm il fik også ril opgave ar være sjak
bejds fo r de arbejdsløse. der havde er 
sneregn og blev sar ril ar holde gader
ne farbare i de kolde vi ntre under kri
gen . De var for det meste forhutlede 
eksistenser, der mødte i usle striktrøjer 
og uti lsrrækkeligr fodrøj; Smil fik gen
nemføn , at der blev anskaffet træsko, 
som de måtte låne i arbejdsriden . 

G læden ved at male var usvækket. 
og han snusede til Kunstakademiet og 
gik på er forberedelseskursus. men da 
han så de personager. der færdedes på 
det ærværdige akademi. fristede det 
ikke. I stedet færdedes han i andre 
kunstnerkredse, en af kammeraterne 
havde fler akademiers guldmedalje - og 
han endte såmænd med ar fremsrille 
nisser i Nordsjælland. som Smil rørr 
bemærker. Et par københavnske kunst
forretni nger nød godt af Smils billeder. 
som der var et vist publikum ril. D er
fo r var Sm il den eneste med penge på 
lommen, og derfor måne han stå for 
drikkevareforsyningen . I kliken traf 
han Børge Herman Hansen, der se
nere bosarre sig i Svaneke og helligede 
sig malerier. 
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Inden da arbejdede han og Smil hos 
en anlægsgartner Tanner i Søborg, hvor 
de havde t il opgave at sprøjte m ed 
DDT. De fik at vide. at det var over
Aødigt at iføre sig sikkerhedsudstyr. og 
ofte var deres tøj gennemblødt af den 
senere totalforbudte plantegift. 

Med et stabilt job som kirkegårds
gartner kunne Smil st ifte famili e med 
Ulla. der havde datteren Johnny fra er 
ridligere ægreskab. Sam men fik de An
ders, der nu er bosat i Svaneke. 

Bolignøden var sror. men Smil var 
så heldig. at en kammerat havde beslut
ret at bygge hus i omegnen og derfor 
skulle fraAyrre sin lejlighed i T jørne
gade på Nørrebro. De gik op til admi
nistratoren, som beklagede og henviste 

til ventelisten, men Smils ven havde 
forkl aret harn. ar han skulle lægge 500 
kroner under administratorens skrive

underlag. mens han så der - og plud
selig kom denne i tanker om. at hans 
kontordame netop havde fler besked 

om. at den næste på listen havde om
besremr sig. og så kunne Smil og U lla 
god r fl de rre værelser med moderne 
bekvemmeligheder. 

l kvarreret var der mange løse eksi
stenser, men de var søde og rare og 

Fløjte-Karl kunne godt passe børnene 
et par timer, når det var nødvendigt, 
fordi U lla fik sent fri fra sit arbejde 
som slagter hos Hovedstadens Brugs-

Sol over Svaneke, 1995. 

Ufuldendt "Ivportræt. 

forening. Betalingen for pasningsord
ningen bescod i en Raske kogesprit og 
en hvidrøl. 

Hjem til Bornholm 
Som embedsmandsansat kirkegårds
garmer var Smil sikrer beskæftigelse. 
til han skulle pensioneres. men Ulla 
ville gerne Aytte ri l Bornholm. og Smil 
lod sig overrale. De havde sparer en 
pæn sum sam men og gik i gang med 

at dyrke blo mster og grøntsager og 
binde kranse. 

Førsr åbnede de en butik på Linde

vej. så rykkede de op på Torver ved 
siden afbodegaen. G røntforrerningen 
lå på det areal. hvor der i dag står et 
billardbord . 

Forretningen var velassorteret med 
egne grøntsager og dekorationer. og 
hver morgen kl. 5 kørte Smil til GASA. 
datidens engrosgrø nrrorv i Rønne, 
hvor han supplerede med importerer 
frugt. Derril kom er srort udvalg af 

syl tede og konserverede produkter og 
vin. Baglokalet riltrak skæve eksisren
ser. der trængte ri l ar snakke og drikke 
en bajer. 

Smil husker. da der en dag srillede 
ro repræsentanter for skattevæsenet, 
som åbenbart nærede mistanke om, at 
ikke alt blev slået ind på de ro kasseap

parate r. Men der rog de fej l. Smil og 
U lla havde pinlig orden i deres regn
skaber. således at der var en kassestrim-



mel for hver eneste dag gennem de 
seneste fem år, de lå i en SOrt sæk, som 
kontrollanterne tog med sig. En uge 
efter vendte de tilbage og erklærede, 
at alt var i den skønneste orden. 

Revisoren havde ellers påtalt, at æg
teparret levede over evne og ikke kun
ne tillade sig at rejse så meget, SOffi de 
gjorde. 

Der var liv og glade dage i butikken . 
Smil var altid god for en vittighed og 
elskede at tage gas på kunderne. De 
nye italienske kartoAer anbefalede han 
ved at sige, at de var fra Seveso (hvor 
der netop havde været en omfattende 
giftkatastrofe) , og bodegaens forpagrer, 
Svend Hjort, bidrog til underholdnin
gen ved komme ind og spørge: Er det 
om fredagen, I rar friske grøntsager' 

Han pillede purløg ud afbundterne, 
og når kunderne så det, beroligede han 
dem: - Min mor kommer og betaler. 

Smil havde piger til at hjælpe med 
at ekspedere, og en dag begik de en 
brøler. De skulle sende en begravelses
krans til Ibs Kirke og en gratulations
buket til en nyåbnet cykelsmed i 0ster
marie. Damen, der havde været til 
begravelse, kom næste dag ind og viste, 
at de to kort var byttet om. »Tillykke 
med de nye lokaler«, stod der, men 
hun tog det pænt. Cykelsmeden fik 
»Vor inderligste deltagelse«. 

En sommerlørdag var der næsten 
ingen varer ved lukketid. Pigerne 
spurgte, hvad de så skulle pynte vin
duet med. Smil foreslog dem at tage 

Hawkjættan. 1991. 

Forårstræet. 2000. 

hans gamle sko og støvler og sætte 
priser på. Byen måbede og forstod 
måske ikke helt komikken. 

Sørgetoget 
I 1982 erklærede Ulla, at hun var ble
vet træt af det daglige slid og gerne 
vi lle på efterløn. Smil måtte bøje sig 
og afvikle butikken, da det ikke var 
tilladt en ægtefælle at drive den videre 
- man mente, at efterlønsmodtageren 
bare ville fortsætte med at ekspedere. 

Beslutningen gjorde Svanekeboerne 
kede af det, og der blev arrangeret et 
storstilet sørgeoptog med sortklædte 
begravelsesgæster, som bar Smil væk i 
en bærestol. Postmester Lyster, der var 
en ferm rimsmed, havde skrevet et kvad 
i dagens triste anledning. 

Lukningen af butikken gav stødet 
til w(vedagene, som siden har været 
med til at skabe liv i byen. Smil for
merede tusindvis af små figentræer, der 
blev en stor succes, og Ulla gik rundt 
i gaderne og sankede stokrosefrø, som 
hun pakkede i små pergamentsposer. 
Man kunne vælge mellem lyse og 
mørke nuancer, ofte kunne folk ikke 
bestemme sig og tog en afhver. Et fikst 
trick, for der var samme slags frø i 
begge poser. 

I nogle år havde Smil en sommerfor
retning på Havnebryggen, hvor tøj for-

retningen Bazemenr nu findes. Her 
morede han sig med at sælge is og øl, 
et parti rustne øloplukkere gik til sven
ske turister for 15 kr. srykket, og ved 
en kurv med Bæskesvær satte han et 
skilt: Expanderet Svinehud 10 kr. 

På de skrå brædder 
Teaterlivet blomstrede i Svaneke. Frem 
blev i 1930'erne bygget af Svaneke 
Håndværkerforening, men med årene 
havde den svært ved at klare driften og 
ville rive bygningen ned . Smil gjorde 
oprør, og sammen med aktørerne bød 
han en krone - og reddede Frem fra 
fortabelse. 

Her blev sp illet komed ier, operetter 
og musicals, og Ulla stod for kostu
merne. Flere af dem anskaffede hun 
på Det Kongelige Teater, når de ryn
dede ud i deres garderobe. Begge op
trådte i glansroller i folkekære srykker 
som Charleys Tante, Reservebaronen, 
My Fair Lady, Sommer i Tyrol, Sryr
mand Karlsens Flammer og Ebberød 
Bank. N år alle i Svaneke havde nydt 
forestillingerne, rykkede de ind på 
Rønne Theater. Det var gyldne tider 
for amatørerne og gav et enestående 
sammenhold. O le og Inger Margrethe 
Vige!, Edda Barsøe, Aja Braid, Elin 
Paulich, Niels Dam, Gregor Siegler og 
Majlis Nielsen var blandt stjernerne. 

Også på revyfronten gav Smil den 
gas. På et ridspunkt overtog han en 
havareret revy to dage før premieren, 
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det oprindelige hold havde givet op. 
Det lykkedes ham at ra Bro Btille til 
at kalde den årets dårligste på bagsiden 
af Ekstra Bladet, og det fik publikum 
til at su ømme til , så der måtte gives 
adskillige eksrraforestillinger. Gamle 
vi ttigheder, serveret på en ny måde. 
Mogens Dam var med til at gøre en 
truende fiasko til en dundrende succes. 

Aktivisten Smil 
Postgade uden postkontor' En dengang 
umulig tanke i Svaneke. Forlydender 
ville vide, at postkontoret stod foran 
lukning, og det vi lle Svaneke Initiati
vet, en gruppe af akt ive borgere, ikke 
finde sig i. Alle gode kræfter blev mo
biliseret. Smil tegnede posrsvanens 
død , som setigrafen Tage N issen-Pe
tersen trykte i stort oplag. På handels
standsforeningen forårsmesse lørdag 
den 17. marts 1990 blev der indrettet 
et postkontor, og dagen blev erklæret 
for Store Postdag. H er kunne fo lk 
skrive et postkorc til generaldirektør 
Helge Iseaelsen og forklare , hvorfor 
han skulle holde fingrene væk. Nogle 
gik til kanten og truede med at bombe 
hans lokum. 

De mange kort blev frankeret med 
l øres frimærker, og over en periode 
blev der hver dag sendt nye hilsner fra 
postkassen på Torvet; selve posthuset 
skulle ikke kunne beskyldes for noget. 
Postkontoret fik lov at leve længere end 
beregnet, indtil det blev Ayttet til det 
gamle rådhus, hvorfra det forsvandt i 
begyndelsen af dette årtusinde. 

Efter at have modtaget mængder af 
Smils kort erklærede generaldi rektøren, 
at det sikkert havde været lettere at 
lukke Købmagergade Postkontor i Kø
benhavn . 

I 1998 deltog Smil i en kunsthap
pening i co akter. På Torvet stod en 
hvid svane afskumplastic, hvis ryg var 
udhulet og fYldt med blomster. Nogle 
afbyens borgere fandt den smagløs og 
reagerede med en modskulptur, kaldet 
Svaneken Pis. D en fik lov at bestå 
nogle sommeruger, indtil der fra kom
munens side blev givet ordre til at 
fj erne den . Smil var blandt de medvir
kende til dette kunstværk. 
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Portræt n/Carsten Seeger, der i anledning af 
sin 60 års fodselsdag fik et vandskyllende 
toilet afsine venner. 

Nytårsaftensdag fik Torvets blomster
handler N ete, Agnethe Miiller Ander
sen, et chok. Det var hende, der havde 
værnet om den udskældte plasricsvane, 
og den var anbragt i hendes gård for 
vinteren . Da hun åbnede butikken, 
opdagede hun til sin rædsel, at svanen 
var blevet halshugget med en nedstry
ger, og at hovedet var forsvundet. 

Poli tiet blev alarmeret, men reage
rede til hendes skuffelse ret behersket, 
og gern ingsmanden blev aldrig fundet. 

På mærkværdig vis dukkede det af
savede hoved op ved Smils 75 års fød
selsdagsfes t til stor moro; lige så my
stisk blev det tryllet væk igen. I et 
fødselsdagsinterview med Bornholms 
T idende påtog Smil sig skylden for 
denne parallel til det berømre mord 
på Den Lille Havfrue i København, 
som multikunstneren Jørgen Nash 
insisterede på at have begået. Smil er 
aldrig blevet afhørt, og et par andre 
Svanekeboere har hævdet at srå bag 
denne dekupering. Selve svanehovedet 
befinder sig et eller andet sted i byen 
og er Aere gange dukket op, når sel
skabet D et G lade Vanvid har holdt 
møde på Svaneke Bodega. 

Her er Sm il som nævnt ærespræsi
dent, og blandt medlemmerne kan 
nævnes radioværten Poul Friis, fhv. 

førerrrykker Ivan Schiønning, desig
neren Bo Bonfils, præsident Carsten 
Seeger (KulturBornholm), afdøde fo
tOgraf Ole Rex og denne art ikels forfat
ter. Selskabet uddeler diplomer til 
personligheder, der har udrettet noget 
særligt for Svaneke. 

Smil har ikke sluppet penslerne. Han 
har indrettet atelier i sin dagligstue og 
maler på bestilling porrrætter efrer fo
tografier affolk, der skal overraskes på 
deres fødselsdag, eller af afdøde perso
ner, som de efterladte gerne vil have 
ti l at smile i stuen. D et er måske ikke 
swr kunst, men det ligner godt. Mere 
form, fantasi og farveglæde er der i 
hans landskaber, som har givet ham 
tilnavnet Bornholms van Gogh. Ma
lerierne er spredt vidt omkring, og Smil 
kan ikke lokalisere dem alle. På Sva
neke Bodega, hvor Smil holder meger 
af at drikke en Tuborg C1assic, hænger 
hans morsomme malerier, hvor nuvæ
rende og henfarne stamgæster optræ
der. 

Som kunstner har Smil aldrig anglet 
efter anerkendelse, han har holdt man
ge lokale udstill inger; for ham betyder 
det mere, at folk kan lide, hvad de ser, 
end at autoriserede kunstkendere be
dømmer hans værker. Er enkelt år var 
han repræsenterer på Kunstnernes Ef
terårsudstilling. For at opnå denne ære 
skulle han donere et billede, og der var 
det eneste af ham, der blev hængt op 
- og bortloddet ti l glæde for udstil
lingens gæster. 

Når Smil bliver spurgt, hvad et ma
leri koster, lyder standardsvaret: Mel
lem 20.000 og 40 .000 kr. - eller w 
kasser øl. 

Smil er still going stcong. Han be
græder stad ig tabet af Ulla, der døde i 
200 1, men selvom han ikke er så godt 
til bens som før, kan ikke han holde 
fingrene fra jorden og væksrhuset med 
druer og ferskner. Han bliver ved med 
at være blomster- og grøntsagskunst
ner, billedkunstner og livskunster. 

Søren Lindgaard i Svaneke har bidraget 
til artiklen med billeder fa Byforeningen 
Svaneke Venners Arkiv og optagelser af 
fiere malerier. 



Blodbadet i Hundsemyre 
Her er en herlig historie om årets første andejagt i Hundsemyre mose anno 1936 

Historien er kommet frem fordi Erik Gornitzka fra Nexø, zender en sammenkomst i Nexø 
Museum, viste mig et sanghæfte, som hans foder bogtrykker Alfred Gornitzka fra Nexo havde 
lavet i forbindelse med årets forste andejagt i Hundsemyre i det herrens år 1936 Sangen er 
trykt som en lille bog, og er sunget afselskabet under jagtftokosten Jagtselskabet den 1. august 
1936, har helt sikkert moret sig, ogfor at sige det ligeud. De har garanteret været lidt berusede 
under frokosten. Det forlyder at man selv medbragte sin mad og drikkevarer, og de har ikke 
skullet stå tilbage for hinanden, så der har ikke manglet noget. 
Jagtens i Hundemyre var noget særligt, og det var en stor ære at være med. 
Af Tonni Koefoed Larsen 

Det var en af de lyse sommernætter og 

i Snogebæk er en hærskare af mænd 
ved at indfinde sig til det store slag. 
Da klokken den slog to var alle samlet, 
alle bar de våben. Hvad var under op
træk? 

Nogle kom gående, andre kom på 
cykel eller med hestevogn, og nogle 
kom skam i bil. Aret er 1936, og hvad 
kunne ra lovlydige besindige bornhol
mere ud af sengen så tidlig. Ajle var de 
medsammensvorne, og alle var hid
kaldt af Marsk Kruse. 

Hundsemyre 2013 

Anledningen er den årlige andejagt 
i den da nyligt opgravede tørvemose 
Hundsemyre. Beliggende lige udenfor 
Snogebæk. 

Det var virkelig en stor dag, når Ge

org Kruse hidkaldte til denne jagt. Der 
kom jægere fra hele Øen, og de har 
bestemt ikke kedet sig, og hvor er det 
ærgerligt man ikke kan skrue tiden 
tilbage, for det havde virkelig været at 
oplevelse at være med 

Det forlyder at de fleste havde en 
flaske snaps med, eller anden slags al-

kohol, og flaskerne blev behørigt lagt 
til alkøling i "Olja« (hesrenes drikkekar), 
og de fleste flasker blev tømt i dagens 
løb, og resten inddrog Georg Kruse. Så 
var vinterens forsyninger sikrer. 

Der nævnes en del navne i sangen, 
allerede i første vers om de sammen
svorne der mødes, er den første der 
nævnes selvfølgelig værten Georg 
Kruse. Der i kraft af at han havde ma
joriteten i det selskab der ejede mosen, 
som Hundsemyre kaldes i daglig tale, 
også havde jagtretten over arealet. Her 
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Dødsfald 
Fhv. bogtrykker Alfred Pe

ter Lillie Gornitzka er afgået 
ved døden i en alder af 83 år. 

Med ham er en del af det 
gamle Nexø gået bort. Gen
nem mere end en menne
skealder drev han sit trykkeri 
i Nexø, og han var kendt af 
alle i byen. Han plejede at 
sige, at det var slægtens for
bandelse, der hvilede over 
dem alle, for iigegyldigt, hvor
dan de bar sig ad, så blev de 
bogtrykkere alligevel. 

Selv kom han i lære som 
smed i København hos Bur
meis ter og Wain. Da læreti
den var overstået, blev han 
under første verdenskrig ind
kaldt til søværnet. I 1919 blev 
han ~jemsendt o~ vendte 
hjem til sin fødeby, hvor han 
overtog faderen, bogtrykker 
P. L. Gornitzkas virksomhed i 
en alder af 23 år. 

Han drev trykkeriet til 
1967, hvor hans søn Erik' Gor
nitzka, overtog det. Han 
fulgte dog stadig med i, hvad 
der foregik i virksomheden, 
men forstod ellers selv at få ti
den til at gå. 

Han var nærmest en insti
tution i byen. Nårfolk kom til 
ham for at få trykket en fest
sang, måtte han ofte skrive 
den for dem også. Han el
skede at færdes i naturen, og 
han havde altid et smil til de 
menen sker, han mødte. 

Nogen guldgrube blev hans 
virksomhed aldrig for ham, 
men han fik det altid til at gå. 
Han havde et par mand i ar
b~jde, men f~milien hjalp til, 
n.ar der var travlhed i trykke
riet. Han var en venlig mand 
med et dejligt humør. 

Ingen har nogen sinde set 
ham have mere travlt, end 

han havde tid til at tage . sig 
venligt af kunderne. Hvis det 
skete, at der var kunder, der 
gerne ville have ham til at 
trykke noget i en fart, pegede 
han blot op på et skilt, han 
havde hængende under uret. 
.,Når jeg engang får tid" stod 
der, og derved blev det. 

Offentlige hverv tragtede 
han ikke efter. Han var inte
resseret i bogtrykkerkunsten 
og han kunne lide at arbejd~ 
med den tekniske side af sa
gen, så hart var med til at stif
te bogtrykkerforeningen 
på Bornholm allerede året ef
ter, at han havde overtaget 
virksomheden. 

Alfred Gornitzka var gift to 
gange . Han efterlader sig sin 
hustru, Ellen Gornitzka og 
otte børn. 

Lund P 

-



henvises til beskrivelsen af Georg Kru
se andet sted i denne beretning. 

Den næste der nævnes er lidt skjult, 
men sidst i første vers står der: Hos 
Kruse slog de lejre, snart meldes der 
en Sejr. 

H er hentydes der helt sikkert til den 
kendte skovfoged i Almindingen Val
demar Sejer, der blandt andet skrev 
Aere bøger. Blandt andet om folke
troen, og de underjordiske her på øen. 

Den næste person der nævnes i san
gen er i andet vers. Som starter således: 
Så lød der stærke dunk og ind kom 
skrædder Munch, han virkede særlig 
styg med seks gevær på ryg. Han har 
sikkert haft en halvautomatisk gevær 
der kunne indeholde seks pauoner 
med sig. Her er der skrædder Munk 
fra Brogade i Nexø. Der både var en 
farverig person, og en der f)>ldte godt 
i landskabet på Aere måder. 

Den næste der nævnes, er også i an
det vets, hvot der Står, Nu kom en 
»pædagok«, og femten ruder sprang 
ved Møllers morgensang. Her er det 

Kaare RllSnlussen 

Kronprins Frederik og ValdemarSeier ca. 1930. 

den kendte skolelærer fra Listed Harald 
Møller der er beskrevet. Han havde 
ingen bil og intet hestekøretøj. Men 
hans barnebarn Bent Møller fra Sva
neke, mener at bedstefaderen blev 
transporteret af grosserer H erman Fri
dolf Christensten fra Svaneke. Der 
blandt venner blev kaldt "Jappe«. Så 
han har sikkert også deltaget i dagens 
festligheder. 

D en næste person vi kan stedfæste 
er også fra andet vers. Hvor der står: 
Der på kom en med kasser og et sært 
stativ, det var såmænd Hr. Kaare så 
posi-negativ. H er er det den kendte 

fotograf fra Rønne Kaare Rasmussen 
der hentydes til. 

I samme vers er nævnt en centrums
mand så sandt, snart ind af døren fandt 
- P. Larsen - ham - oh skræk hvis me
lodi blev væk. Her er det mesterskytten 
Peter Kofod Larsen Svaneke der hen
tydes til. 

Så er der i tredj e vers to personer, 
der ikke har kunnet stedfæsres. Det er 
Kruses væbner Riis og en Grønbech 
med hullede bukser. Den ene kunne 
måske være avlsbruger Tage Grønbech 
fra Aakirkeby, men det har ikke kunnet 
bekræftes. 
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I ~erde vers nævnes en Johnsson, og 
det er so m det jo også er nævnt i san

gen, selvfølgelig proprietær Johnsso n 
fra Kannikgård i Bodilsker. Han hav
de taget si n feltskær med. Det har sik
kert været en god ven der har været 
læge. For ordet feltskæ r er et gammelt 
udtryk for en læge 

Ja de har virkelig forstået at »hygge 
sig«, og med den efter fø lgende frokost 
har det sikkert taget hele dagen, og må
ske nogen af den efterfølgende nat med. 

De har garan teret været godt næne 
efter det navnkundige blodbad i 1936 . 

Hvordan har de gæve stridsmænd 
været klæd t? D e har sikkert været i en 

form for festtøj med slips og det hele, 
for det var virkelig en festdag at være 
med på jagten i Mosen. Om der er 
nogen der har båret høj hat eller bow
ler er nok rvivlsomr. M en store bred

skyggede hatte har nok været den 
foretrukne hovedbeklædning. 

Jagtudbyttet har hovedsagel ig været 
gråænder og sikkert nogle krikænder, 
H vor mange de har nedlagt vides ikke. 

Men udbytter på helt op til fYr re ænder, 
for sådan en dag er nævnt 

[ dag er gråænderne srort set for
trængt fra mosen af en meget StOr 

BIOGRAFI 

Georg Kruse 
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Billedtekst mangler 

skarvbesrand, og en scor bestand af 

grågæs, og mosen er landskabsmæssigt 
ændret radikalt i de senere år, I dag er 
mange træer gået ud. og de stier man 
kunne gå ad i gamle dage er væk. År
sagen til dene er den Store skarv be
sta nd. Deres gødning er simpelthen 
for stærk for træerne og de går ud, og 
grågæssene ligger samtidig og snadrer, 
og eroderer på den måde de gam le 
jordvolde og glimer. 

Perso nl igt syntes jeg udvikl ingen er 
lidt ærgerligt. Jeg kunne bedre lide 
mosen for 20 år siden. Hvor den var 
meget mere frodig og arrsrigdommen 
var væsentlig større end i dag 

Som nævnt før - det havde vi rkeligt 
været sjovt hvis man havde kunnet 

stille tiden tilbage, og på den måde 
deltaget i festlighederne. 

På modstående side er sangen gen

givet i sin fulde længde. 

Geo rg Kruse var en meget kendt person og jæger på Bornholm. 
Han var kredsformand for Landsjagtforen ingen på Bornholm 

fra 1934 til 1943, og Bornholms repræsentant i den landsdæk
kede Hovedbestyrelse for Landsjagtforeningen fra 1934 til sin 
død i 1967. 

Kruse boede i den firelængede ejendom på H ovedgaden i 
Snogebæk, so m ligger helt ud til vandet, og hvor der i dag er 
restaurant "Brenos" og en minigolfbane. 

Georg Kruse var en af initiativtagerne til tørvegravning i den 

gamle Hundsernyre Mose, og han havde jagtretten, fordi han 
havde majoriteten i ejerselskaber. 

Der blev gravet tørv i Hundsemyre både under førsre verdens
krig og anden verdenskrig. Men tørvene blev aldrig den srore 
succes. Men i en mangelsituation kunne de lige bruges. Men de 
forlyder at de var for våde, og brændte dårl ige, og sodede kakkel
ovnen til, og de gav ikke meget varme. 

Geo rg Kruse var arbejdsleder, og tjente i disse perioder godt på 
tørvegravningen, og samtidig fik han noget af Bornholms bedste 
andejagt. Så det var i grunden slet ikke så dårligt. 



DE SAMMENSV 
D. Klokk ORNE MØDES 

en d"n .1 
D8 andre lilc 'I R °ll IO 

de luted .till ti. d o 
paa G eu 

J hele ~!S= .. ~lJd . 
man felte An • 
for Slr.a~" ti pi or Skræk 
0t da> 'k et! ".r Net 

J. Luft IJI ti med Gevær. 
en en vlU'ld ~7" m'n """.d. mod ' " mod hj..,]; . • 

Ho. KI'\I" I Rette en . d I Sen.abOD 
.n," m.,d": 1 d. L.j,', mm m ..... 1 •. '00· · ' 
Oll R.dllen "ar

er 
en s.,jr . 

h'n ... ; Un"o':o~ ~~'" 'J 

Sa.D. lod. deT .\~tkc Dunk 
Dg ind kof1'\. 5kJ3!'dcT Munch 

h~n ~;T\ted .",rlis: styg 
"""d seks .G""""" 'P~ Ryg· 
Men cle! VI" ikke ,"ok 
n. ,om ,n ,p,d"'" I 
Oll. lem!"n Rude' I p,ang I 
ved MoU .. ,. MOTiCMar'li-O",pB o. korn en f(\ed KlIu"t og med el pC, l SIl ti" 
det vM l aarn:a:ntl. Ht. }(n.are 81\.l). pos;.neg

1ti
'· , 

E.n "C .. nll ... ml",,,,ncl~ 51a. undt 
, n

aTI 
ind. ad Da,en londl : 

f' . La •• "n - ham - oh 5"-1..,'1<, 
hVil Meloa; ble" """k. 

MARSK KRUSE. FOR O L Æ GGER 
S,. d" k VERFALDE~LA NEN 
l om ej , ko .. ~ nmnnse fle r. 

men h,-c, V II' 7~~es her 
og lo!sted eile r B af Mod 
De 8"lt" .ig Om lod. I . 

na Jod MIlTIk K Bo.d 
• \ kender "Or Fa;:,e. O,d: 

dcr Ki"es . P " 
min Væbn~r ;.:Jon 
de.f.1I i F'jende~' ~&r bYiI'IIet os mlln M"" Gro"bech K,ver et "".liKI B KtelSkydeakaa. 
med . i"e B Ic m .... ej sin lUle....... • 

med dc . u l e. p.a 

h 
m J"K ...... 

lin b ... " E d 'KIllI' n er fall •. 

p .... V .. len t\illClp vi Illa' 
tra Johnna". " .. "niki .. •

d
• 

den Ridder aT"m <li vTeel 
ha •• elv en felUkoe' lTIed;. 
leg kende. ej han- Navn •• 
men . Iig "n M_nd go, Gr.vn. 

hvis O.v,en bliver led 
<lg megen Miød g"-' ned: Saa talte M ... ken K.ule med vaplig Kraft oi Liv 
da plu.helig i O<l,en !relTlt.en han

a 
v",n

e 
Viv. 

Knrl<lVe,. {",Ic I<.llIn\1 
b!i!ol kVi!olt" f ll;le.

ang 

og " "mpen den ble" . krap 
thi fjenden ,allbte .Rap· · t • 

fo' denne h.,le !--b.
an 

. 
",an ga" ham Tak Io. Laan 
;. .. 1

e
d , art Og .Og,,, .. gl j{,udt 

ble" godt og , kid! de' . lr.ud
t
. 

V i Ro' og Dadel cider - vi \<.ø::lTlped
e 

i flok 
_. o. , Ile \rem til F,oko,t - lad dette "."".e nok. 

vi tIIKe r G13. i H aanc:l 

0 \1. ret i J,.,ge
raand 

,\:,,1 t"nge ilTlod T"g 
Hurra' Io ' J"llteM Ollg· 

HYLDEST TIL D .~ lANA 

Lad Sil. . Icl.: o.n. •• f", mod 
Hu.,a tRe; nu brUle Ko ... _ .... 

.om k .. : ru Kruse ". 
Nu . J Ke . "<l' Gane " d , all er ~8e":,e fel l" . e Nat <lg ved Dag 

ell"ruEth . 

)1piLøg 

lom Ikabe d • er. 
Hun . ~. et gyldne. d t f 
hu" k"ler lan'" del fri k c estliie Lag. 

lare. hver H al •. c H umo •. 
Lad Sanien l. bVII den bl · ~ H.IT' 'o, F'~·K bru.. ,." ,., ,.,. " .' ~ 
"' , •• b" ... ho;~:~ . ~q:. 

V I ' præ"Ke' V<l,1 T ,,,,. ~ 

~ ____ ~~;;~;;~~~~;;~~~~~~~;;:;~~~;;~:;~~~~~~:::;~::~;:::~~N::"::':dm~J~J~~~~v. 
/ 1l1L. ,v« 10 .... 1./" 

FrU t.the. bod ti\ BOld 

med di .. " lu:'" O.d 
I inicn Seje. \al' 
IONden Kaliet .. •· 

Jul på Bornholm 67 



Jens Sørensen in memoriam 
Denne publikations redaktør gennem 
en halv snes år, boghandler Jens Sø
rensen, døde den 2. juni 2013 efter en 
kortere sygdomsperiode. Han blev 
80 år. 

Jens Sørensen er et glimrende ek
sempel på en tilflytter, der slog rod på 
Bornholm, og som på mange måder 
blev mere bornholmer end mange af 
øens indfødte. 

Han var sjællænder og efter uddan
nelse i en boghandel i Strøby på Stevns 
og på Boghandlerfagskolen skiftede 
han kurs og lod sig uddanne som ejen
domsmægler med statseksamineret 
prøve. Men derefter valgte han atter 
bøgernes verden og arbejdede i bogla
der i København samt et år i Oslo, 
hvorefter turen gik til Bornholm i 
1962. Her blev Jens Sørensen dispo
nent i Colbergs Boghandel med ansvar 
for bogafdelingen, og han vand t ry i 
vide kredse for sin omfattende viden 
på områder, og en aldrig svigtende 
vi lje til at vejlede og hjælpe kunderne. 
Han sø rgede også for at tilføre den 
store boglade en ekstra attraktion, idet 
han grundlagde en antikvarisk afdeling. 
Pladshensyn ti llod ikke den helt store 
udfoldelse, men de reolermeter han 
»tilkæmpede« sig udnyttede han på 
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fre mragende vis, og både lokale kunder 
og mange wrisrer kunne gøre gode 
fund på hylderne. 

Jens Sørensen var selv en flitr ig bog
samler. En stor interesse gjaldt forfat
teren Martin A. Hansen, som var et 

bekendtskab fra tiden i boghandelen 
i Strøby. Samlingen omfatter naturlig
vis Hansens bøger i d.i verse udgaver, 
men også korrespondance, udkl ip 
m.m. og er fo rmentl ig den mest omfat
tende i Danmark. 

Med sin tilknytning til Sydsjælland 
var det vel næsten naturligt. at interes

serne også omfattede Gøngehøvdin
gen, der netop på den egn drev gæk 
med Svensken i 1600-tallets krige. 
Dermed omfanede interessen også 
forfatreren Carit Etlar, der på ypperl ig 
vis har skildret Gøngehøvdingens ger
ninger i romanform. 

Efter at være pensionerer pårogJens 

Sørensen sig den tidskrævende opgave 
at redigere Jul på Bornholm i perioden 
1995-2005, et hverv som netop afspej
lede hans store glæde over de mange 
aspekter af den bornholmske kultur. 
Jul på Bornholm blev »opfundet« af 
Colbergs Boghandel i 1933, og Jens 
Sørensen havde gennem sit vi rke i bog
laden haft meget med publikationen 

Jens Sabber, 
Terje Nordberg 
og 
Jens Sorensen 
ved 
bogsignering 
i 1981 

Jms Sorensen 

at gøre. Fra 2006 blev den overtaget 
af Bornholms Tidendes Forlag, hvis 
ledelse fandt det vigtigt at fastholde 
den kulturhistoriske position som Jul 
på Bornholm har opnået, thi uagtet 
navnet, har det ikke ret meget med 
den søde juletid at gøre. Det er derfor 
ikke uden grund, at der ud over ho
vedtitlen er tilføjet »Kulturhistorisk 
Årsskrift«. Så ved de trofaste købere år 
efter år, at der er andet at hente end 

søde julefortællinger. 1 tidens løb er 
talrige værdifulde bidrag til belysning 
af Bornholms historie, topografi og 
ikke mindst kunstens verden på denne 
måde bevaret for eftertiden, og et re
gister for tiden 1933 til 1999, som Jens 
Sørensen iøvrigt også var impliceret i, 
har gjOrt værdien af de mange årgange 
endnu større. Jens Sørensen har i øvrigt 
også på forskellig vis bidraget til lokal
historiske publikationer. 

Kørt før sin død var Jens Sørensen 
flyttet ti l en mindre bolig, hvor han 
brugte megen tid på at luge ud i sin 
omfattende bogsamling. En tung op
gave for en samler, der i den grad var 
en bogens mand. Men endnu tungere 
var det, at Sørensen i 2010 mistede sin 
elskede hustru, Ulla - et tab han aldrig 
rigtig kom over. 

Nu er han fo renet med hende. 
Redaktion 



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

1. september 2012 til 31. august 2013 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes til: 

Henrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. T lf. 5695 41 91 

Lilly Marie Albir, Ronne. mc:dhj .hust. i 
Bisquir en gros. Ak[iv i Rønne husm r. 
Sct. Nicolai genbrug, arang. cykel og 
traveture, frivl. besøgsven og hjælper. 
22. juni 1927 - 26. januar 2013. 

Holger Bidstrup, Rønne. Tømmerhand· 
ler. fors! Bidsuups TølTImcrh, siden 
Fridolf og Bidstrup. 

9. maj 1920 - 1. de<:cmber 20 12. 

Arvid Allderu}/, Nexø, murermester, 
fo rm. Byg Born holm, syns og skonsm. 
vurderingsm, aktiv spomm, fo dbold, 
tennis og golf. MedL Odd FelJow Loge. 
6. august 1947 - 9. juli 20 13. 

Sonja Lene Brllndt, Bakkegdr, Nylars, 
udd. laborant, form. LOF Aaki rkeby, 
besryrm, Nylars Brugs, i bestyr, for 
Gigtforeni ngen. 
23 . september 1949 - 14. okrober 20 12. 

HtrllljHoj/llflrk A'ldmm, Rynergård, 
Ibsker. Dyrlæge 1950-93 i Hasle, 
landm. 1993-2013. Hjem mcværnsm, 
Ha.s!e Kom. Venstre, dyrlægeforr. mm. 
23. februa r 1922 - 14. juli 2013. 

Leif A. R. C(lrLssolJ, Rutsker, udd. 
maskinarb. i Hasle, maskinmester i 
Kbh. sej lede som maskinm. ansat i 
66-selsk. og maskinchef på Poul Anker. 
31. maj 1936- 15.juli 2013. 

NieLs AIJdl"flurn, Rønne, f. i Aarhus, 
l.ldd. læge kom til Bh. i slut 60erne, på 
Cenrralsyg, i Praksis, aktiv v. L1!gehus 
opfør, i Røn . Kom. og Amur:id for S. 
10. okrober 1936 - 6. november 2012. 

Edith Christia/lseIJ, Aakirkeby. f. i Aa. 
Dameskrædderinde. udlært hos Mathia 
Ipsen i 1937, egen systue 1942 ti120! l 
stor kundekr. Æresml. i Akt. Kvinder. 
25. august 1919 - 8. februar 2012. 
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Mftria ChristemclI (M'lrichm), 
Snogebæk, f. i Polen. kom t il 
Snogebæk i 1948, fis kerkone og ofre 
brugt som wlk. 
28. december 1929 · 17. jan uar 20 13. 

Poul Molter Grrgersm. Ronn e, i lære i 
Brugsen i Arentsminn e, DAÆg. 
Til Bh.1 953, i Ro nne KOllll11un. form. 
Ronne Mcnighr. Violinist mm. 
2. januar 1928 . 16. april 2013. 

jOhf1ll1lCi Prrer H'l1Ism, t idligere 
Lykkesvang, Klemensker. Avlsbruger, 
korte mælkerute, arbejdede på 
Mejeriet. Ivri g danser. 
24. januar 1921·20. juni 2013. 

Rasmw Christial/ Hf/l/u l/ . Rønne, udd. 
smed i Haderslev, sejlede. kom ('il Bh. 
arb. hos Br. Anker. blev vognm. fo r PL. 
Aktiv jæger og Augtskytre, vandt præm . 
IO. nov. 1938 . 20. december 2012 . 
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Steen ChrisfCl/Sen. Ronne, f. i Hillerød. 
L'l!Ste ti l læge, blev overlæge på Bh. 
Cenualsygh. På pension 1997, form. 
Bh. Musikfor. Slægtsfor. Frimærkes.1 ml. 
27. januar 1932 . 23. marts 2013. 

Erik Hf/nsen, Ronne. udd . i posrvæsner, 
i 1938. t il Ronne 59. posrlll. 7 1 ·87. 
medl. Odd Fellow Logen, form. Bh. 
Musikror 75·2000, Dannebro. mand. 
5. mlj 1921 - 31. jan uar 2013. 

Niels Q/iiugfwrd Hf/nulI, Nexø. Kontor 
udd . Stats-aut. Ejendonlsmægler, form. 
f Nexø h~ndclsrandsfor. Form. f. Bh . 
Grundejerfor. I Rorary. 
11. marcs 1943 - 18. maj 2013. 

Birgir Harte/fm. Rønne. lærereksamen 
1968 . lærer i Rønne 1972-75 senere på 
ROllne Privatskole 1975-2005 . 

16. august 1944 - 18. marts 2013. 

Kaj ErikulI, Vejle. f i. Aakirkeby, udd. 
Smed i A. P. Eriksen , overtog med 
broderen firmaet i 1965 frem til 1998. 
Brandm. i Aa. 25. :i.rsmedl. vicebr:mdm. 
27. februar 1927 - 28. marts 20 13. 

Erik H'lIIsrn, Rønne, Falckreder i 
Ronne siden 1962, i 40 år. sikkerheds. 
rcp ræ~enram, oplæne nye Falckfolk, 
kolonihave i Fællesh:i.b i 4 1 år. 
26. maj 1937 - 8. juli 2013. 

Dskflr SOlll/e HallSel/, Rønne. Tidligere 
fi sker senere vodbinder. Ivrig 
hlrmonikaspillcr, stande Harmonika 
Horrana. Æresmedlem der. 
26. juni 1930 - l. april 20 13. 

Aflgr Mflrtill Holm, f i Ronn e. udd . 
Posr og telegrafv. Anast på Rønne 
PO$tk. Postmester i A1lingJ 966-89. 
Akriv i Dansk vandrelav i 75 :ir. 
l. august 1921 - II. apri l 20 13. 

ToUI' Magrnhe Frigaf/rd-Mogemen, 
Aakirkeby, udd. Korrespond. Bescyrml. 
i Danmission og Kirkens Genbrug. I 
menighedsr. i Aa, Vm. Km, i KFUM. 
15. juni 1941 - 8. februar 20\3. 

Holger Sigfred Hflllwl, tdl. Aarsballe, 
f. i Rø. Gartnermedhj ælper, korporal, 
hjalp faderen som sten hug .. sprængm. 
på Spånplfa. fo rm. og produkdonschef. 
19.januarJ931 -2. oktober20J2. 

Pcr 7Jmle Hfmsm, Rønne fp:i. Fyn . udd 
historiker og russisk p:i KU. Arb. på 
Rønne Statsskole 1972-96. lektor, 
redakt. af Bh. Saml. aktiv klarinerspi1. 
20. juli 1942 - 3. november 2012. 

Margit Hojbjerg·jrllSt:1I, Roski lde. f i 
Sandvig, i lærer i man uf:1krurf, arb. hos 
Simon Madsen. åbn. egen parfymeri i 
New. aktiv i vævekreds i Nexø. 
13. august 1920 - 2. februar 2013. 



Kirsten !pUII, D~b·høj, Bodilsker. 
»runder afhusr!l~ndsbevæge1sen« 
opdyrkede gården. Åbe:n gård for 
m~nge born og turisrer gennem Aere ir. 
6. juli 1940-6. november 20 12. 

Kirs/eII Kje/dml. Gudhjem, arb. forsk 
steder, Illed Ove drev de i m~nge år 
vognm~ndsfor, lil 1988, meget frivil. 
arb. bl.a. G udhjem Plejehjem i 40 ir. 
8. november 1923 - 22. OklOber 20 12. 

El/n Elisr JIlIIL Kofoed. tjente bønder, 
arbejdede som rengøringsass, stod i 
mange i r f. kokkenet pi I;rælsens Hær, 
"regerende konge •. Årets Bornholmer, 
11. april 19 18 - 14. nmts 20 13. 

HmlS Christinll LIlIId, (Blisser), 
Frederiksb. f. i Gudhjem, i kobms. 
lære, egen forr. i Kbh. Smrt. Tæppegall. 
rn. impon og salg af ægte tæp, Indien. 
23. oktober 1942 - 28.juni 2013. 

Hnm ErikjrmrJ/, Nyker. Salgsassistent. 
Swr passion for 50/60 musik. akriv 
musiker, trommeslager i 
The Heat-Makers. 
6. februar 1979 - 6. juli 20 13. 

Halll/a Koch, Rønne, udd. Smorrebrøds 
jomfru, Grillejer, Kantineleder, Guide, 
form f. Hjenefore. Bornh. Kass. i 
Gangforc. Bornholm. 
9. dccember 1954 - 13. okrober 2012. 

Vilmer Kofoed-Dtlm, Vm, tidl gårdej. 
Vassagdr. i Aa, megct aktiv rytter, med 
i Acre bestyr, for KøfC og Ride fore. 
Æres medl. aktiv folkedanser, gymnast. 
ll. august 1934 - 27 . august 2013. 

SteffiII Sonne LIIIld. Dalslundegd r, øm. 
El-insra!arør v. de kommun. Værker i 
Hillerød, senere Tejn El-Teknik, kobte 
også B.M.Kofoed, Hasle. 
14.december 1954 - 26. maj 2013. 

LeIIe Km, Gudhjem, f. i Aakirkeby, 
udd. frisor i Aak. Flyr. L Farum, i 1966 
tilbage, arb. som frisør og kobte Salon 
Lea i Gudh. scn på øm. Plejehjem. 
24. juli 1946 - 4.september 20 12. 

jObflllllel Kofod. Nexø, udd. tømrer, 
genopbyg. Nexø, med i eBU, udd. 
arkitekt, hos Kjolby og Fink, KristI. 
Folkep, Nexø Byråd, undv. Tek. Skole. 
24 . november 1920 - 2 1. januar 2013. 

EllltI Lnru/J, ''NII/ler~ Nexo, f j Ibsker. 
! huset i Sverige, serv. på Hotel Nexø, 
hos Dansk Andelsfisk i 25 ar, formJ. 
Kvindel. Arb.forb . på fagfore, konror. 
22. marts 1947-29 . november 2012. 

jem Ejller MikkelselI, Aaki rkeby. 
Halinspektør, udd, bygningskonsr. i 
Borgerfore. Bestyr. Mange år i 
Kommunbest f.Venstre , i Regionskom. 
20. august 1954 - 8. juni 2013. 

Illger jOlJflllII( KimI!). Ronne, f i 
England, udd. læge, arb i Mozam
bique, Rodeda , Rongren læge i Kbh.og 
Rønne, med i mange fore. Røde Kors. 
ll. februar 1925 - 14. sepr. 2012. 

77Jor Koifod, Bækkelund, Aaker,. 
gårdejer, bestyrmedl Bh. Andtlsmejeri, 
form. i menigheds r:ldel, rog del i 
renoveringen af Aakirke, kirkeværge. 
13. november 1928 - IO. januar 2013. 

POIII El/dm Lnrsl'II, Allinge. Udd. 
folkeskolelærer, ans. på AIL-Sandv. 
Borgersk. 1969 -2002. Aktiv fold bold 
spiller for ASG i mange å r. 
4. september 1944 - 2 1. juli 2013. 

Nil'ls Mikkelst'll, Klinrebyg:lrd Ibsker. 
Gå rdejer, Tmvopdræ![cr, Stald 
KJ imeby, aktiv travkusk 1962- 1998. I 
bestyr. f. Bh. Tmvse1skab. Aktiv jæger. 
13. m~j 1928 - 14. juni 20 13. 
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IlIgn Viola Mortrmrll, Klemensker, f. på 
Sjælland, arb. Aere steder, kom med 
Gert dl Bh. i 1955, arb, på Bh. 
Andelsmejeri i Kantinen. 
21. juli 1932- 7. juni201 3. 

Holger C. K Nic/stil, Nyker, tjente på 
landet, mælkekusk. kørte maskincr f. 
Poul L'lrsen, tillidsm. form. SiD, Hasle 
R. i Kom. Hasle. næstf. LO Bornholm. 
3. februar 1939 - 4. december 20 12. 

Ame Bmdt Pedersrll, Gilleleje, opv. på 
Balka, udd. pi Dams H. , erhverv. 
Cenrral Hotel. i New og 5. Pension 
Salka Strand, ombyg. Solgt i 1985. 
4.Ill:lj 1933-27.juIi2012 . 

Else Emilir PeteTStII, Rønne, f. i 
Tingsted, plamede træer på lindes
bjerg, drev Nordhøj i Aa, arb. pi Pens. 
EJlebæk, sidst pi Gudhjem Plcjeh. 
2. september 1923 - 22. februar 2013. 
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Gmhr MUllch, Nexø. f. i New. Arb. På 
Acre F,1brikker i Nexø, oldfrue på hotd 
Balka Sobad og rengoring på Nexø 
Posthus. 
22. november 1934 - 11.januar 2013. 

Prdlc Nimb, Nexo, start. som tTukfører, 
scncre afdel.ledcr Ol; sellere divisions 
cher, og d irektør for Espersell Fersk 
Fisk. 
20. juli 1954 - IO. november 20 12. 

Flemll/illg Ellgeibrecbt PedeTSe/l, Rønne. 
Annoncekon. Bh Tidn 1974-94, form. 
Ron neTennisklub 1980-94, form. Bh. 
Tennis Union og Kreds 1991 -96. 
8. maj 1941 - 26. december 2012. 

JoseJPlichlfl, Sorrhat, udd. gymnasielæ. 
i Kbh. i gymnastik og fransk, ri l Rønne 
Statsskole fra 1954 til 88. lekrof. form. 
r. Sporrsliskcrfor, æresmedlem. 
13. marts 1923 - 21. februar 2013 . 

Prebell Niby, AarsbaJle, f. i Kbh. i 
Flyvevåbnet, anb. I Sverige, til Bh. 
i 1993 , ansat p5 Forsvarsmuseet, dg!. 
leder 2000-2007. bridgespiller. 
16. januar 1940 - 4.oktober 2012. 

Niels Peter Bnrhlllfll/ll NOITTllp, f. i 
Odense. udd, maskinarb, ponør og 
Plejer. Fagl.sek. i Træ 1 ndsr. Byg, Bh 
akriv med. ungdoms~rb. 
7. maj 1948 - 9. september 2012. 

KtlTStrnJtln Pedersen. 
Vangsbo Stenseby. 
TomrermeSter og fritids landm~nd. 

15. november 1955 - 22. juli 20 13. 

Hmning POl/isell. Snogebæk, udd. 
Bager, hønseri og minkfarm. Ans Nexø 
rekn. forvak Medl. Poulsker sogner. og 
senere Nexo kommunalb. i 25 år f. S. 
26. mans 1926 - 18. juli 2013. 

Bodil NielselI, Aakirkeby, 
f. i 0srcrmarie, husbcsturerinde, 
husmandskone:, arb. i Fisken, 
og aktiv i pensionistforeningen. 
l. februar 1922 - 19. september 2012. 

Verner OfsCl/, Nexø, udd. bager, 
bagermester i Årsdale. 

13.jul i 1926-18.seprcmbcr2012. 

Birgit Petmrll. Aakirkeby. arb. bl.a. hos 
bager i Nexo, i blomsrcrforr. i Rønne, 
v. Ayvevåb. Segen, 30 år på Aa-by 
posthus, kass.i Aa-by pcnsJor. 
2. september 1942 - I. ju[i 2013. 

Kirste/l Olstrup Suger, Markusgdr, øm. 
Journalist, Bhs T id. tand phil, lektOr 
p5 Bhs. Erhvervssk. [ bestyr. f. Ædel 
hesreavl, 0MRK og TAF mm. 
3.juni 1944-12.september2012. 



Htll1/illg Siutlrdsen, Rønne. f. i Kolding. 
Udlært prcsseforograf og ansat Acre 
steder i Jylland, fra 1983 ansar på 
Bh.Tidende, cheffotograf. 
16. juli 1943 - 13. november 2012. 

Peur Sum, Listed, f. i Randers. 
Skuespiller og forfimer, skrev bl.a. 
rC:l1ersl)'kker, kendt fra bl.a. ~ArvenM, 
"Ohen-B~nden« og " Taxa_ m.m.n. 
22. januar 1936 - 7. febru~r 2013. 

S/Ir/m Wøjdrmallll, Svaneke. ( i 
Vanløse, udd. lærer, på Svaneke Skole, 
overlærer, byr.idsmedJ. Svaneke/Nexø 
byrJor S, form . forsk udvalg. 
18. april 1934 - 16.juli 2013. 

Sune WilldaM Skof-Hansm, Rønne. 
Udd. tjener p:i. Nimb, tjener Horel 
Salka, rillidsm. i 3F, kaldt _krigeren« 
gik fra blå til rød. 
24.aprilI989- 10. lpril201 3. 

jens SoreJ/S(1/. Rønne, f. i Strøby, 
Boghandler, disponent i Colbergs 
Boghandel 1962-93 , medvirk.ved talr. 
BllS. bogudg, red. af lpB 1995-2005. 
17. december 1932 - 2. juni 2013. 

~
'"" . . '-

". -:~-'~ i ~,..... .~ .. 
:!, \~. • f'·· . Li ' 

Ufla Merete Aakerltmd, Rønne, f. i 
Nyboder, udd. folkeskolelærer, ansat 
ved Knudsker og Søndermarkssk. Sang 
j Aere sangkor, Bh. Musikamat. kor. 
26. juni 1938 - 25 . decc:mber 2012. 

~ ........... t 
-~ .. " ,. 

~
"-"''' . ,. .....-. : ' 

? 

. - .... 
Eliudmh !vfarqtlref Sonnt, f. i London. 
Ovenog med manden Nørregades 
bageri i Nexø i 1959-66. flyL r. Kbh. 
ansat i den ryske koncern AEG. 
21 . oktober 1930- 3. juli 2013. 

AJfil \'(IiclmulIIlI, Rønne. udd. danse, 
gymn~srik og svommelærer, egen 
danseskole 1 930erne-46. nogle år i 
udlandet m. Tonnes. 1964 igen på Bh. 
28. april 1912 - 22. november 2012. 

Efterskrift 

Tak til Bornholms Museum og Bornholms 0-Arlciv 

jorgm SOIl/If, Nylars, gårdejer. drev 
AJmcgård i 36 år, arb. for Sellesbo rg 
Maskin station. I bestyr, for Nylars 
Brugs, formand j 20 år. 
IO. Februar 1930 - 29. sept. 20 12. 

LOl/ iS( Wbt/;, Hasle, f. i Olsker. drev 
urmager, guld og sølv forr. Tilsyns 
værge f. børneværnet, form. f. Hasle 
Husmoderfor. Medstart afSildefester. 
3. seprember 1916 - 25. juni 201 3. 

for stOr hjælp og udlån af mange billeder fra deres billedsamJinger. 
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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Et udvalg af bornholmsk litteratur 2012 - 2013 
Ved Jon AJbjerg Ravnholt. William Dam Bog & ide 

Bornholm i billeder 

Acbog. III. 128 s. 
Bornholms Tidendes Forlag lu. 119,95 

Biilow, johan: Lak"ids i mm/en 

Kogebog. III. 204 s. 
Politikens Forlag kr. 300,00 

ChristellSe1I, Brian: Mit Bornholm 
12 personligheder fortæller 
Porcræ[bog. Il l. 
Forlager Brian Christensen kr. 299,00 
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Glistrup, Anne-Marie: Mogem Glistmp 
Fm. Bornholm til Folketinget 1926-1973 

Bind J 

Biog"fi. III. 400 s. 
People's Press kr. 299,95 

GolI~Uldel; Troels: Bornholm 

Skolebog. III. 36 s. 
Gyldendal 

Hami!ll, Fiun: Bornholms 1111(:11,. 

367 Erlebllistourell 

Guidebog. III. 336 s. 
Natur Bornholm 

la. 159.95 

la. 198.00 

Hm'ild, Kirsten Somle: Pjok og Petrine 15 

- PO/Jyhviskeme 
Børnebog. III. 109 s. 
Gyldendal la. 99.95 

HariId, Kirsten Sonne: Pjok og Petrine 14 

- Den skore badedag 
Børnebog. III. 109 s. 
Gyldendal h.99.95 

Hnrild, Kirsten SOl/ile; Alllle·Mnrie 

DallS/und: De forste piger på mållen 
Børnebog. 191 s. 
Gyldendol kc. 229.95 

Hnrild, Kirsten SOllne; Tilde Hnrild 
Gnnrdboe: Villa og villferell 

Bømebog. III. 32 s. 
Gyldendal h.99.95 

Hm'ild, Kil'sten Son Ile; Tilde Harild 
Ganrdboe: Villa vil bare tolte 
Børnebog. III. 32 s. 
Gyldendal h.99.95 

Hari/d, Kirsten S01we; Tilde Harild 

Gflardboe: Villa betyder veninde 

Bømebog. III. 32 s. 
Gyldendal h.99,95 

Hm'ild, Kirsten SOllue; Tilde Hnrild 
Gaardboe: Vina og skoven 

Børnebog. III. 32 s. 
Gyldendal la. 99.95 

Hari/d, Kirsten Souue; jall Solbeim: 

Dod eller levende bind 5· Blodbrodre 

Børnebog. 111. 128 s. 
People's Press kr. 129,95 

Hm'ild, Kirsten S01lne: Synnes hævn 1 

Flugten 

Børnebog. 116 s. 
Lindhardr & RinghoF kr. 229,95 

Ipsell. Arne: Lalldpostbudelle 

H verdagens gode budbringere 
Historie. 111. 113 s. 
Forlaget Mellemgaard 

jensen, Palle Bmus: 

Det er lIodvendigt at sejle 

h.149.95 

Borllbolms livline l'il restelI af verden 

LokaJhistorie. 111 320 s. 
Forlaget Saxo kr. 348.00 



Jul på Bombolm 2013 
Henrik Vensild (red.) 
Ku[tu rhistorisk årsskrift. 1[[. 82 s. 

Bornholms Tidendes Forlag kr. 140,00 

Kjersgaard, Erik: Kjersgnards Danmark 
Fyn, Sydbavsoemc og Bombolm 
Lokalhisrorie. III. 250 s. 
Gyldendal lu. 249,95 

KjærgamJ, Anlla Margretbe: Bror 
Børnebog. 111. 44 s. 
Turbine Forlaget kr. 249,95 

Kofod, Dewtis Gnde: Genfærd 
Roman. 154 s. 
Rosi nante lu. 199,95 

Kofod, Niels F.: TllXam issioner i Torsbavn 
Anno 1975-1994 l. del 
Er indringer. 
Forlaget Underskoven kr. 200,00 

LudvigsclI, Kncob: Hobbit i habit 

Erindringer. 400 s. 
Gyldendal kr. 349,95 

MossiIl, Sara: TOller og tårer 
Roman. 108 s. 
Bornho[ms T idende 

Nexo, Martin Andersen: 
Sn1l11Rde fortNIlinger l -IV 
Noveller. 1208 s. 
Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab 

Nielsen, Flemming Cbr: 

lu. 150,00 

lu. 600,00 

Glistrup - en biografi om en anarkist 
Biografi. III. 255 s. 
Gyldendal kr. 299,95 

Olsen, Henning RovsilIg: Jeg dor uskyldig 
Cnroliue Mathildes vcuskab med Strucuse 
Biografi. 3 15 s. 
Mellemgaard lu. 299,95 

Pibl Roger: Vandringsturer på Bombolm 
Guidebog. Svensk. III. 152 s. 
Vildmarksbiblioreket kr. 299,95 

Riber, Niuna; Riber, Dennis: 
Et Mik i en keramiksamlers verdclI 
Søho[m Keramik 

Kunsrbog. 300 s. 
Historia kr. 229,95 

Sandab! Svmd Aage: Digte 
Lyrik. 
Eksperimental Forlag 

Silleboved, Soren P.: Christilluso 
Lokalhistorie. 111. 191 s. 

kr. 79,95 

Bornholms T idendes Forlag kr. 250,00 

Silleboved, Sorm P.: 
Gamle sagn, sk"oner og bistorier 
LokaJhisrorie. III. 223 s. 
Bornholms Tidendes Forlag lu. 199,95 

Soe, Synnove: Når mågeme flyver bagLew 
Noveller. 96 s. 
Forlaget Liva kr. 199,95 

Somtichseu, Ole: Rejsen til Amerika 1 
Drommen om et nyt liv. 
Fortællingen om de danske udvandrere 
Historie. 111 320 s. 
Gyldendal lu. 299,95 

VellSild, Hmrik og Kay W PeterseIJ: 
Dansk-NOI'ske Militari Pal/mker 1700-1866 
Vaabenhisroriske Aarsbog NT. 58. 2013. 

III. 199 s. 
Fo rlaget Dvamier kr. 250,00 

...... 

WilhelmselI, Erik; ChristellSell, Jan Vimher: 
Fremsyn ogforlis 
Eu krollike om Bombolmsfærgell af 1962, 

Jens Kofoed 
Lokalhistorie. 1[1. 220 s. 
Polyteknisk Forlag kr. 399,95 

...... 

Jul p! Bornholm 75 



William Dam 
Bog & ide 

-" •• Bog&ide 

Bornholmerkalenderen 2014 

Bornholmerkalenderen med Mogens 
Dams 
stemningsfulde billeder fra rundt omkring 
på øen er en klassiker på 27. sæson. 

Stor vægkalender med spiralryg kr. 110,· 
Lille bordkalender med spiralryg kr. 65,· 

Bornholms mysterium 
af Erling Haagensen 

Mellem de bornholmske rundkirker trækker et avanceret 
geometrisk net af linjer sig. som Tempelherrerne har været 
inde over. 

Indbundet bog kr. 200,· 

192 øjeblikke 
af Gudhjems historie 

192 øjeblikke af Gudhjems 
historie 
af Svend Torben Jensen, Mogens 
lau & Fleming Svennlngsen 

Smuk (otobog fra Gudhjem Museum 
med billeder og historier fra et 
Gudhjem af en anden tid. 

Indbundet bog kr. 200,· 

Bornholmske kriminalsager 
af Niels Kjøller 

lJEf BIIJ!llJYElJ!lJlJf 
Det er nødvendigt at sejle 
af Palle Bruus Jensen 

~ "'I~ Ny udgave af den længe em"stIU"rre l 
bog om mord, smuglerier og 
møntneri og om politiets arbejde Illustreret pragtværk om den 

rutesejlads fra Bornholm tll resten af 
Danmark, som er elsket og hadet af 
øboerne og ikke til at komme udenom. 

BORNHOLMSKr 
kRIMUlAlSAGER 

0 ,- / med at opklare sagerne. 

Indbundet bog kr. 250,· 

Indbundet bog kr. 348,-

Wiliam Dam Bog & ide 
st. Torv 7 
3700 Rønne 
T: 56 95 01 67 
E: butik@wi ll iarndam.dk 

facebook.com/bogogideroenne 
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Mit Bornholm 
af Brian Christensen 

12 stærke personligheder med hver deres tilknytning til 
Bornholm fortæller om alt det bedste ved øen, og de 
kommer med bud på alt det de synes kunne gøres bedre 
ell er bare anderledes. 

Hæftet bog kr. 299,95 

Mandag · torsdag kJ. 10:00· 17:30 
Fredag kJ. 10:00 . 18:00 
Lørdag kJ. 9:30 . 13:00 

1. lørdag i måneden kJ. 9:30 . 14:00 

Udvidede åbningstider i december 
. se vores facebookside 



Rønne .. I . ., Danske 
W Bedemænd 

Begravelsesforretning 
vi Peter Lund Begravelser og 

ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Firmaet er ti lsluttet Brancheorganisationen 

Danske Bedemænd, der sikrer 

kva lificeret hjælp og rådgivning 

østergade 43·3700 Rønne ' 5695 06 44· www.ronnebegravelsesforretning.dk 

. frø din pløntehøndler ... 

ÅBNINGSTIDER, Alt i blomster og planter til hus og have 
Hverdage 
kj. 8.00~ 17 .30 

lordage 
kL 8.00-15.00 

Sondag 
Lukket 

Medlem af: 

luro 
~orst · 

~a, Værtinde buketter ~ • . Begravelses binderi 

~ Brudebuketter 
, Det er os med 

~ Bord dekorationer det store udvalg! 

Sagavej 1 • 3700 Rønne· Telefon 56 95 47 24 

BORNHOLMS www.st-clemens.dk 
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FlUgger 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 

Kylle Smed 
v/Rie Langskov 

Damgade 2 • Aakirkeby • tlf. 5697 4232 . www.kyllesmed.dk 
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Lørdag d. 23. november 
og fredag d. 20. december 

fra kl. 18.00 

Jufeafien 
Tirsdag d. 24. december kl. 18.00 

Vi holder åbent juleaften med traditionel 
julemad, underholdning, pynt og knas. .- -:::::- _. 
eDen store Jufe6uffet 

Onsdag og torsdag d. 25. og 26. december 
kl. 12.00 - 15.00 

eDi 5 Stduema 
ju{efroÆgst 

... e({er aftemativet 
Husk at bestille maden til julefrokosten. 

Firamaftaler Indgår VI gerne 
- nng og hør nærmere 

Månedskort 

kr. 600,-

S x entre til spa 

for 750,-

Arets 
JufetræswfstiOing 
Fra lørdag den 23. november 

KOM OG KIG 

Jazzaften 
Papa Bue 

Memorial Band 

Jazz Klub 
Bornholm 

arrangement 

Fredag den 
27. december 

kl. 18.00 

Jufe- og 'NytårspaÆI~g 
Ring og hør nænnere. 

Ved forudbestrllJng af 
behandling 

får du spa-entreen gratis 

Jufe6a[ 

Lørdag d. 30. noveml5er 
Mø/ady Makers 

Fredag d. 06. december 
Bornholms Musik Expres 

Lørdag d. 07. december 
Bornholms Musik Expres 

Fredag den 13. december 
Bornholms Musik Expres 

'Nytårsaften 
'Festfigt 

nytårsarrangement mea musik. 
I festpyntet sal med musik og dans. 
Velkomst, appetizer, S-retters menu, 

levende musik. .-.. :::.--. 
Champagne, fyrværkeri og 

kransekage ved midnat. 
Herefter 

eDiner <[a~ )l way 
JurefroÆgst, 

J,&aften .,;[ :Nytdrsaften 
- rine 0e fior uænnere 

2J. ifecember - z. Jan.,.". 
tIndag 24/12 10-14 
onscIag 2s/12 lukket 
torsdag 26/12 
fredag 27/12 
lørdag 28/12 
søndag 29/12 
mandag 30/12 
tirsdag 31/12 
onsdag l/I 
torsdag 2/1 

Den Bornholmske Diamant Spa 
Nordre Kystvej 34. 3700 Rønne 
Telefon: +45 56 90 43 44 
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Kitt R ø N N E R E V I S ION 

PARTNER I REVINET GRUPPEN 
st. Torvegade 12· 3700 Rønne· Tlf. 5695 0595 . Fax 5695 7991 

www.ronnerevision.dk 
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SMY.KKE 

CHARMS I STERLING SØLV MED ÆGTE ÆDELSTEN 

www.chrlstinawatches.dk 

cg 
CHRISTINA" 
WATCHES 

TROLDE KUG LER 
TROLLBEADS 

HH ORIGINAl 5 1NCI 1916 

~ .... 

Armbåndet med de mange 
kombinationsmul igheder! 

EN 
QD. 

f~ 

~Ur- & Guldhuset~ 
BORNHOLMERCENTRET ' SI, 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 

SAN, 
- lin l<s af joy 

En verden af 
ure og smykker, 



111111111 11111111111 
97887 92391 




