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En tænksom lerkunstner 
Keramikeren Lenny Goldenberg har sat sit præg på bornholmsk keramik siden han kom ti! oen i 
1962. l begyndelsen beskæftigede han sig med almindelig bmgsklll1st, men senere fik hall ved 
humoristiske greb som overraskende sammenstiLling af form, tekst og biflecldekomtion, JIU et smil 
på /"rarnikken og manet ti! eftertanke. Han har udstrakt sit arbejdsområde til også at omfotte 
»wzyttige(( objekter som »bogen( og skulpturel: 

Af Mogens Lan 

Allerede når man sætter sig ned og 
bliver budt på et krus kaffe find er man 

ud af, at her bor der en person med en 
lidt krøllet hjerne. Man tager i bogsta
veligste forstand sit kafFekrus i hånden, 
da hanken er udformet som en na[U
ral istisk hånd. Efter at have hilst på 
kafFekruser, der i øvrigt har et ponrær 
af sin ophavsmand i bunden, og er 
blevet dimaheret afhusets meget spe-

ciel le køkken, der selvføl gel ig er udført 
i keramjk, er man sporet ind på ar tale 

med manden bag keramikken, Lenny 
Go ldenberg . Han pointerer, ar han 
ikke tror på julemanden, men gerne 
medvirker i Ju l på Bornholm. 

Hans navn lyder ikke etnisk dansk, 
og Lenny Goldenberg er da også ind
va nd ret fra Canada, da han va r midt i 
20'erne. Da steg han sammen med sin 

daværende kone og to små børn om
bord på en oceandamper for at krydse 
Adamen og ende i Køben havn. Un
dervejs blev der gjo rt ophold hos gode 
venner i England, hvor han fik lejlighed 
til at møde et par af 1900-,alletS il1ter
na[iona1[ kend[e pionerer på keramik
kens o mråde, nemlig Bernard Leach 
( 1887- 1979) og Lucie Rie (I 902-
1995) . 

Morteren er en typisk keramisk brugsgenstand. Denne form er udviklet på bmis af en torso-form, som CoLdeuberg også hor brugt som 
lampeskærm. Foto: Konnect, Nexo 

Jul p5 Bornholm 3 



Men hvad få r en un g keramiker til 
at fo rlade sit hjemland i en anden ver

densdel og begive sig t il Køben havn' 
Han syntes ikke, at han kun ne lære 
mere i Canada. og da han samtidig 
havde kontakt med en dansk kvinde 
og gennem hende havde met kendskab 
til da nsk keramik og des ign, bes lu t
tede han at se nærmere på mu lighe
derne i Danmark. 

Det var hel ler ikke noget problem 
at m job, da han kom ti l København 
- problemet besrod i at m et lø nnet 
job. Der var keramikere nok, der ville 
have ham so m volontør. men han 
havde en fami lie ar forsørge. Gennem 
den bo rn holmske keram iker og maler, 
Nis Srougaards grossist i København 
hø rte han , at Stougaard manglede en 
drejer. Han rejs te derfo r ti l Svaneke og 
fik job, mens fa mil ien bl ev i London 
en tid . Siden da har Lenny Goldenberg 
boet på Bornholm. 

Uddannelse og inspiration 
Ko rt fo rtal t er hans levnedsløb fø l
gende: født i Montreal, Ca nada i 1937 . 
Uddan net på keramikafdelingen på 
Vancover School of Art 1960-62. Rej-
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BrodkffSse !Id formet som johan Sebastian BndJs profil. Arbejdet med denne form Ildsprang 
nfinteressen Jor Bach i forb indelse med fremstilling af"bogeme«, der er inspireret af Bachs 
ællosuitel: Foto: Lenny Coldenberg 

ste derefter til Danmark og slog sig 
ned som drejer hos kerami keren N is 
Sto ugaa rd, der et par år fo rinden var 
Aytter fra Rønne ti l Svaneke. Efter m 
måneder hos Stougaard o pstod der 

uoverensstemmelser, so m førte til , at 
Lenny Goldenberg fik arbejde hos ke
ram ikeren Peter Fitzner, der ligeledes 
boede i Svaneke. H an blev der i nogle 
år, indti l han etablerede sit eget værk
sted i Svaneke 1966- 1971 , hvorefter 
han Ayttede til O lskerområdet i 1972 . 
Slurtelig endte han i 1981 på sin nu
værende bopæl og værkstedsadresse på 
Fåregårdsvej i Olsker. 

Hans lærer i keram ik på Vaneover 
School of Art, var elev af førnævnte 
Bernard Leach i England. 

U ndervisningen var i høj grad på
virket af den japanske tradition rned 
udgangspunkt i relativt fa grundformer 
og enkle dekorationer og han savnede 
en mere ind ividuel tilgang til keramik
ken. Med den japa nske traditio n i 
baghovedet fandt han den danske ke
ramik fortænkt - en opfattelse, der dog 

En globus hvor verden er vendt på hovedet. 
På Sydpolen ses et bogojJslag med en 
gengivelse af polmforskeren Robert Scotts 
sidste brev. 
GoUlenberg klllder skulpturen for Fnmous 
Ev:plorers, og den er iwpireret afhans 
fascination af Robert Scotts levnedslob. 
Foto: Leuny Coldenberg 



langsomt forsvandt. T il gengæld fandt 
han den danske keramik præget af so
lid håndværksmæssig kunnen og s(Q r 
variatio n; men det rog ham mange år 

at arbejde sig ud af den japanske teknik 
og tradition. 

Spørger man o m hans inspirations
kilder blandt keramikere her på øen , 
lægger han ikke skjul på, at han særrer 
kerami keren Finn Carlsen, der boede 
i Lisred, meget høj t. Det var derfor 
også naturligt, at en afhans første ») bø
gef( i serien Ceram ic H andbooks o m 

Famolls Potters, kom ril at hand le o m 

Finn Carlsen. 

Keramikken 
Efter anko msten ti l Danmark har den 
overvejende del af hans arbejder været 

keramik med en brugsfun ktion, selvom 
det efter hans opfattelse både er en 
udford ring og en begrænsn ing at be
skæfri ge sig med disse objekter. Pro
duktionen afb rugsgensrJ llde omfatter 

Torsoen som ren 
skuLpturel }Cml/. 

For tiden er 
Goldenberg ved at 

udvikLe trrllerkmer og 
fode baseret på de 

forme,foringer, hall 
har hostet i forbindelse 

med arbejdet med 
torsoen. 

Foto: KOl1l1ect, Nexo 

ikke blot ting til køkkenet som kopper, 
kander, tallerkener, fade, skåle og kryd
derihylder. I de senere år har han for 
eksempel også beskæftiget sig med 
lampeskærme i porcelæn, hvor mulig
hederne for dekorering er grænseløse. 

Det kan være ah fra rene tekster som: 

sluk lyse t, og billeder afkendte perso
ner - til alle muJige ting og sager, 50111 

vi o mgiver os med i hverdagen. Gerne 

med en sproglig drejn ing, som gø r 
genstanden til et underfundigt objekt, 
som når han i en bog modsdller et 

portræt af en politibetjent med bog
staverne ACAB (Arts & C rafrs Asso
ciati0I1 Bornhol m). Det er hans per

sonlige ko mmen tar til , at hvis man 

søger efter ACAB på internettet, så vi l 
man først og fremmest finde , at det 
betyder »Al I Cops Are Bastards« efter 

en sang af punkbandet The 4 Skins, 
og Forko rtelsen er blevet ti l et Aittigt 

benyttet graffitislogan. 

Fremkomsten af computertekn ikken 
har gjort mange ting nemmere. Det er 

i dag mulig t at udskrive dekoratio
nerne direkte fra compu teren, og m u

lighederne for at udvælge og mani pu

lere billedmateriale er mangfoldige. 
De n gaml e teknik med serigrafisk 
(s ilkettyk) overførsel af dekorationer 
anvendes dog fortsat parallelt med den 
nye teknik. 

U d over brugskunsten kan Lenny 
Goldenbergs arbejder katego riseres 
so m henholdsvis bøger og skulp turer. 
Dybest set er det måske den samme 
kategori , idet bøgerne med fu ld ret kan 
rubriceres so m skulpturelle arbejder. 

Bøgerne 
Fra slutningen af 1900'tallet har han 
udfø re en række keramiske »bøger(( . 

H ans ambitio ner om at blive »rigtig(( 

forfatter led et knæk, da han fik si ne 
manuskripter rerur fra Gyldendal, og 
han besluttede sig for, selv at udgive 
sine bøger - siger han med et polisk 
smil. Det blev t il bøger med et enkelt 
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The Rope Remembt:rs fin udstillingen i Gnlleri Klein i ALLinge i 2012. Udstillingen blev 
beskrevet S01ll et sfllJltlrbejde mellem Lt!IIl1Y Goldmberg og hnvet, og det oplystes, nt havet 
ville være til stede - dog i el! torfonn. Skulpturerne er en hJlfdest til rebet og livet på havet. 
Bemrerk !Jogerne pri dm ollerJte ende flfrebet med aps/flg, tier hflr maritime referencer. 

opslag, der ril gengæld indeholder så
vel en reksr som er skulprurelr arbejde. 
H an har i disse bøger udfolder en 
mangfoldighed af mere eJler mind re 
barokke indfald . Som eksempel en 
»Keramisk Håndbog(( der anskueliggør, 
hvo rledes en kande bliver ri l. Den vi
ser et par hænder, en sor[ og en hvid, 
og en klump ler, der i 10 trin fo rvand
les til en kande - hver[ trin suppleret 
med en beskrivende reksr. Trin 10 er 
en hånd , der mod rage r penge - en 
påmindelse 0111 , ar ku nstneren også 
skal leve. EJler en bog med forskelligr 
farvede glasurprøver med reksdedsa
gelse. 

Han har også fremsti ll et en serie 
håndbøger om »Famous Porrers((, hvor 
den vensrre side af opslager består af 
en tekst om den pågældende keramiker, 
mens der på højre side er et værk, so m 
er karakteristisk for denne keramiker. 
Serien består af bøger, der blandr andre 

Bord med iudbyggede fUlIktio ller 
som skAle, beholdere og mortere. 

Foto: Lenny Goldenberg 
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omfaner fø rnævnte keramiker Finn 
Ca rlsen , Astrid A nderberg, Evelyn 
Noval og Lenny Goldenberg selv. Bø
gerne er bl ever udført i ro eksemplarer, 
er ril den pågældende kerami ker og er 
som Goldenberg selv har beholdr. 

Et andet bogtema er inspireret af 
Johan Sebasr ian Bachs ceJlosuirer. I en 
fjern synsudsendelse fra 200 l beregner 
han bøgerne som en blanding af kær
ligh edshistori er og Bachs ce llosuiter. 
Hver bog indeho lder er opslag med en 
kropsdel som en fod , er kvindebrysr, 
et øre, er par læber og så videre. På den 
ene side fremtræder denne kropsdel 
som en ophøjet skulprur og p5 den 
anden side er der en tilsvarende for
dybning i bogs iden, så man oplever en 
illusion om, at bogen kan lukkes i. 
Denne modstilling af ko n kave og kon
vekse form er er ledsager af reksrer, der 
er rrykker ned i lerer ved hjælp af gam
meldags blybogsraver, som typogra
fe rne brugte dem. Serien med cello
suiterne består af i ah syv bøger med 
underteksten )} mislykkede eroriske 
evenryr«( . Lenny Goldenbergs musi
kalske selvudfoldelse begrænser sig i 
øvrigt ti l mundharmon ikaen. 

Skulpturerne 

Bogremaer er videreført i de skulptu
relle arbejder, som Goldenberg også 
beskæftiger sig med fo r riden. I 20 12 
blev der i Galleri Klejn i Allinge aAlOldr 
en udstiLl ing med tiden: keramiske 
d igre. D en var er samarbejde mellem 
Goldenberg og digreren Eske K. Ma-
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th isen. Pa rallelt med den udsti llin g 

blev der vist en udstill ing med navner: 
T he rope remembers, der ifø lge ind

bydelsen var et samarbejde mellem 

Lenny Go ldenberg og haver. Sidst

nævnte udsti ll ing bestod af en tække 
skulpwrer i form af opretstående 

ler-reb. der foroven var forsy

net med en keram isk bog 
med maritime referencer. 

Bogtemaet a rbejder 

han såled es stadig 
med. Det er for ek

sempel blevet til en 

skulptur m ed en 
globus-bog i form af 

en bog på toppen af 
en omvend t jord

klode, således at det 

er Syd polen der ven

der opad. Han kalder 
den for Fa mous Explo

rers , og det er polarfo r

skeren Roben Seon s sidste 

brev, der er gengivet i bogen. 
Og en skulptur hvor fi re cylindre 

med SalTI fnc diameter oven på hin

anden so m en søjle, danner basis for 
en opslåe t bog, der er en integrerer del 

af den øverSte cylinder. Temaet for 

denne sku lptur er i øvrigt musikin

strumenter, der er afb il det på alle fire 

cylindre. Og bogens opslag refererer 

selvfølgelig ri l samme tcma. 

q 

En af hans stør-

scc skulptu rer er er st i-
liseret, ma ndshøj t kors be

stående af syv cyli ndre med samme 

diameter oven på hinanden, hvor den 

øverste bærer tværribben. Cylind rene 

er deko reret med middelalderlige bil

leder, der skildrer Jesu liv. Også Adam 

Skulpturen Opvask er inspireret af 
skumformn; tier dmmer sig i vflJken. 

For titlen arbejder ColdcJlberg videre på 
ideen med monokromefigaro; 

tier relaterer J·ig til wmd, som hnvji-uel; 
fisk, jro/7l11md og havdy/: 
Foto: Lenny Colclmberg 

Bog med glt1Surproverfin serien 
Cemmie Halldbooks. 
Foto: Lenny Coldenberg 

og Eva har fået hver si n side på en 
fælles søj le, hvo r de enkelte cylindres 
d iameter bliver mind re For hvert trin 

opad . 

En aF de seneste skulptu rer, so m han 
udstillede i medborgerhuset i Tejn i 

201 3, har titlen: O pvask. Den består 

af en række amorfe former i forskel
lige klare farver, sa t op på en cirkel

rund, hvid plade. Han fo rtæller, at 

han har fået inspiratio nen Fra sin 
morgen beskæfti gelse med at vaske 

op. Han har focogra Feret suI Fo-skum

fo rmationer i vasken, og har brugt dem 
som det Formmæss ige udgangspunkt 
fo r de enkel te elemen ter i skulpturen. 

H an arbejder fo r tiden på at videre

udvikle temaet ved ar fremstille gen

kendelige vand væsener som havets nsk 

og dyr, frøm ænd og havfruer - bereg

net til opsætn ing på samme måde som 

opvaskeskulpturens elementer. 
Torsoen er også en form han har 

arbejdet med gennem længere tid. 

Opri ndelig som et rent skulpturelt 
objekt - en buttet kvindeform 

delvis uden lemmer og med 
eller uden dekorat ion - men 

senere er den også udFørt 

i porcelæ n og beny[[et 

som gennemskinnel ig 
lam peskærm. Han har 
overført torsoform en til 

sine mortere, og det sid-

ste skud på den stamm e 
er ta llerkener/fade, der 

er insp ireret af torsoen , 

men hvor han endnu ikke 
er tilfreds med formen, som 

han ikke fin der stram nok. 

Brugskunsten 

Så er vi ti lbage ved hans udgangspun kt, 
so m er brugskunsten og oprindel igt 
den, der er forbundet med køkkenet 

i videste forsta nd. 

Hans eget køkken er et udstillings

vind ue For mange aF de brugsting, han 

fremsti lle r. Selve køkken bord pladen 
består af keram ikfliser, og i bordet er 
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der indbygget funk tio ner som skåle, 
mortere og beholdere til opbevaring, 
herunder krydderi beholdere. 

Der er ikke mu ligr på den givne plads 
ar komme med en fyldesrgø rende gen
nemga ng af alle de fo rskel lige brugs
genstande, der udgår fra hans hænder. 
Men hans brødkasser kræver næsten 

en kort orntale. D e er udformet både 
funktionelt og underfundi gt. Det kan 
være en fO fm næsten som et gamm el
dags bo lsjeglas, so m man så det hos 
købmanden fo r en god menneskealder 

siden, og forsy net med påskriften: 
Brød, eller en beholder udformer so m 

en profi l af Joha n Sebastian Bach og 
deko reret son / hvid. Og tepotter med 
ordene: Teapot fo r left hand og teapot 
for righ t hand alt efter hankens drej
Il i ngo D et er dem for venstrehåndede, 

der sælger bedst, siger Lenny Golden
berg. Den gruppe mennesker er glade 
fo r. at der er nogen, der rager hensyn 

ti l dem. 
De mate rialer, han arbejder med, er 

srcmøjsler og porcelæn, og trykkene 
in deholder jern oxid. Hans keram ik 
bliver brændt ved 1280 grader, og han 
arbejder ofre serielt med den samme 
fo rm , mens han va rierer dekoratio nen, 

som fo r eksempel i en række cylinder
form ede lam peskærme deko reret med 
po rtrætter af in ternat ionah kendte 

malere. De er i øvrigt bestil t af en her

boende maler. 

Lenny Goldenberg har del taget i en 
lang række udsti llinger såvel herhjem
me so m i udlandet, og han er repræ

senteret på såvel Kunst industrimuseet 

i København so m på Danmarks Kera

mikmuseum , Grimmerhus i Middel

fa rt og på museer i ud landet. Han er 
omtalt i en række danske bøger om 

keramik, og desuden i en række briti

ske og ameri kanske publikationer. 

Fremtiden 
Lenny Goldenberg har ikke fas tlåste 
meninger om den tradit ionelle måde 

at sondre mellem kunst og kunsthånd

værk på. H an linder opdelingen kun
stig og er til freds med, at den i disse år 
fylder stadi g mindre i debatten. T il 
gengæld mener han , at man bø r foku-
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Lelln} Goldenberg i sit værksted på Fåregårdsvej i Olsker. Værkstedet er for lille«, siger han 
med et sk(wt smil, »for det tvinger mig til hele tiden at rydde op - og jeg vil hellere lnve 
kemmik«. For en udefillkommende betmgter at se, bersker der pil/lig orden på værkstedet, 
selvom forholdene er tmllge. Foto: Mogem Lau 

sere på kvalite tsbegrebet, når man 

vurderer en ku nstgenstand, uanset 0 111 

den har en brugs funk tion eller ej . 
På sin hjemmes ide skriver han , at 

han ikke sælger fra denne, men at kun

der er vel komne hele året. »Få fo r ek

sempel en kop trykt med din sviger
mors po rtræt, eller d in hunds. Eller en 

mindebog om en fødsel , en bar-mi tz
vah, en dåb, den første tand , den sid

ste ta nd, and re vigtige begivenheden<. 

Goldenberg deltager foreløbig i tre 
udstill inger i år, og han har ingen pla

ner om at ho lde op Ill ed at arbejde 

med leret. Han er en ener, og vanske

lig at sætte i bås. Det betyder også, at 
det er vanskel igt at ra andre kerami
kere og sam lere afkeram ik til at kom

mentere hans arbejder. Fo r skal man 

tage ham alvorligt, ell er er han ude på 

ar gøre grin med borgermusikken? Han 
beskæftiger sig ikk e med de samme 
problemstillinger som de Aeste andre 
kerami kere og eksperi menterer fo r ek

sempel ikke specielt meget med glasu
rer og ornamentale deko ratio ner, men 
derimod med eksisterende billeddeko
rat ioner og sa mspille t mellem tekst, 

billede og form. Han har en li tterær! 
humoristisk tilgang til keram ikken , og 

vil gerne bringe humor, glæde og ef
tertanke ind i tolks hverdag, med sine 

Ii i øvrigt rat io nelt udtænkte brugsting 

og obj ekt-værker (der) udsættes for et 
modspi l af både fi losofiske og under
fu ndi ge to rva ndl inger«, som Lars Se

rena udtrykker de t i bogen: Born
holmsk Værkstedskeramik fra 2004. 



FRA DEFEKTRICE 
til officer i søværnet 

Der stod ikke over min vugge i Ronne, flt jeg m dag skulle bryde ind i et mandsdomineret 
sarnfimd, og tilsidesætte alle gældende regler ved at blive dm allerforste kvindelige officer i det 
danske Soværn! 

Af Lill-MaJ Didriksen 

Søværnet - eller Mari nen, som det hed 

i tidligere tider - var et korps med utal
lige tradi tioner op gennem tiderne. 
Mange slægrer havde hafr deres virke 
der, og et sådanr korps kunne man ikke 
bare lave om på! 

Men der skere al"å! 

I årer 197 1 beslurrede Regeringen 
sig fo r, at kvinder kunne søge ind i 
Hæren og i Flyvevåbnet og rage en 
uddannelse SOI11 konsrabel og måske 
senere avan cere til sergent, hvis Aid og 
færdighed var ri l srede. Og der var så 

der! Ar blive officer va r på ingen måde 
på [ale! 

Da H æren og Flyvevåb ner havde 
indkaldr kvinder ri l deres respekrive 
korps, og de var blever ol11ralr i dags
pressen j en rum tid, så swd Søværnet 

for [ur. 

Det var på ingen måde nogen let 
opgave. De gamle offi cerer, der havde 
ti lbragt he le deres liv i korpset, sov 
si kkert ikke ro ligt om nætterne, da der 
blev proklameret, ar nu blev der også 

åbnet for kvinder i Søværnet. 
Hvad skulle Søværn er dog sri lle op 

med de unge piger! De duende ikke 
ril nager, og nu skulle de bare ikke 
kom me og tage jobbene på land, som 
p~ den rid var efrenragrede for den 
ældre generation af rjenesrgø rende 
mænd, der efter mange år på haver 
gerne vill e i land de sidsre ~r, før deres 

penslOnenng. 

Kvindernes kræfrer slog da heller 
ikke ril , når der skulle bakses rundr 
med runge ring, og de ville sikken 
heller ikke forstå jargonen i der sprog, 
der blev brugr af de gamle sø ulke' Mo n 
ikke kvinderne vi lle løbe skrigende 

bon , bare de så er sron fu ldskæg' Skal 
vi kalde der ønsketænkning?! 

D et var virkelige sværdslag, der 
skulle udkæmpes, og mange og lange 
fo rsøg på at sabotere en indtrængen i 
den mandsdominerede verden blev 
forsøgr. Men Regeringen havde ralf, 
- og således blev der! 

H vorledes skulle rekrutteringen så 
foregå? H vorledes skulle de allerførsre 
kvinder, der skulle uddannes ri l ser
genrer, findes. 

Marinekommandoen, der havde til 
huse i Nyboder, henvend re sig ril Che
fen for Kvindeligr Marinekorps. Der
te korps var o rgallisawrisk en del af 

Mari nchjemmeværncr, og bescod af 
kvi nder, der i deres fritid brugte nog
le ugen dige timer riluddannelse som 
bl.a. pla n ere, og SO I11 en eksrra hj ælp 
fo r Søværnet under deres øvelser. 

Chefen for Kvindeligr Marinekorps, 
kommandø r Gerda H errz, spurgte 
rundr om i lander hos Kvindeligr Ma

ri neko rps afdelinger. om der var nog
le kvinder, der ku nne rænke sig en 
mi lirær uddannelse, og de, der meldre 
sig, kom til en test og en lang sa mtale 
i Marinekommandoen. 

For m i t vedkommende havde jeg 
meldt mig ti l Kvi ndeligt Marineko rps 
i 1966 og var blever uddanner som 
plo[[er med ugendige afrener som hjæl
per på Segen i operationsrummet fo r 
Søværnet. 

Jeg var uddanner defekrrice på Røn
ne Apotek; - defekt rice af den gamle 
skole, da Rønne Aporek selv frems ril
lede medicin ril Rønne Sygehus, og 
jeg var meger glad for mi r arbejde både 
i cabledabo raroriet og i den sterile af
deling. 

Men jeg blev spurgr, om jeg kunn e 
tænke mig en militær karriere, der dog 
ikke kunne løbe længere end ti l mi t 
35 . leveår; - derefter var det »f.1 rvel og 
tab . 

Jeg var ikke interesseret, men i et 
svagt øjeblik fik en kollega fra Kvin
deligt Marinekorps mig overtalt ti l at 
søge ind. Helt ærligt så ind røm mer 
jeg, at jeg inderligt ønskede, at min 
ansøgning ville blive forbigåer, og jeg 
simpeIr hen blev kasserer. 

Men der skulle gå anderledes fo r sig' 
Jeg blev kaldr ril samrale i Nyboder og 
udspurgr i der uendel ige, - og så en 
dag lå der papirer fra Marinekomman
doen, at jeg var blevet udvalgt, som en 
af tre kvinder ril ar mod rage uddan
nelse p~ Søværners Sergenr- og Reser
veoffi cersskole i Frederikshavn. Ud
dannelsen ville tage ca. fem - seks 
måneder. og derefter var det så men i n-
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Rønne-pige første 
kvindelige søofficer 
_ hvis hun får, lov -

ROlflle-piU'e fi ~ 6 orste kvin,' /. 
LOIJ. BornhoLms Tidendt' d 1ficer -hvis hun , en 17 maj 1975 

Ji". . . te l e soo 

l30lUJlHLm ~ IIV&NE 7/:>- - IC) '7:::, 
OM'''.'.'' ~. .. _ sergent I søv

rernet
• Lill-MaY · . Didriksen. ugift og bOSiddende 

\ NybOder. der skal føre bevis 
for. a.t kvinderne ogsr.. kan -
hvis altså. ellers hendes mand
lige kolleger giver hende loV til 

at forSØge. Lm-~ay Didriksen, der er 
datter af snedkermester Harry 
Dldril<sen . østergade 20. Røn
ne, bar befalingsmandSUddan
nelsen bag sig sammen IIled 
sine mandlige kolleger. og nU 
bar hun søgt optagelse pr.. 8ø
vrernetø OfficersskOiC, Hun har 
tidligere søgt om en officers
ud

dllJlIleUlC
• men for greves. 8ø-

vrern
ets 

skibe er ikke Indrettet 
til kvinder. der bA.de skal ha

Vc 

specielle toiletter og et sted at 
sove. og da der indgar sejladS i 

fo r Admiralen' Det ·1 . c . v, s'ge c 
rornems[e O ' at rarfars 

pgave som . . 
va r at ro Ad ' . I vælllepllgti

a 

mlla en fra K b o 
over til H ol I (0 enhavn og 

men. En st r kJ' 
100 rncrcr! æ l lllg på ca. 

Jo, da, J· ea havd • '1 o esasand I· '" 
[I mir hår! e Ig faet kam 

Søværnets Sergent-o 
Reserveofficersskole g 

Min t id • S pa øværncts S 
serveoffi cersskole i Fredergent- og Re
bestem t mind d. enkshavn blev 

evær IO" P . d 
over en god d. o · eno en gik 
I ge Igen vinrc d • 
lVor Kong Fred ·k d r, et ar en en N' d 
_ altså i 1972. ,en e døde 

D e to kJasser der . 
nu et kvindel.' . I var lIldkaldt, fik 

,gt IS æt'" kv· 
den ene Idas . o Illder i 

< seoae k' 
anden klasse 'lob Il vlIlde i den 

. ore ma dl' 
sekam mcrate n Ige klas-

I 
r var så aF! . . 

<v inder i ~ . gjort IInod 
O l svaret' 

Lill-:\Iay Dideriksen ,officersuddanllelsen. har hun hidtil f Mt afslag· ~en k.aI\Ske 

_ 8tA. ej til S0S. lad de an- det lykkes . - Hun venter i 
lire stA. _ Det velkendte citat hvert fald sprendt på. et svar 
fra operetten Den gode fregat på. ansøgningen, og det samme 
P inaf

ore 

kan med rette ovede- gør mange af hendes kvindeli-
res til man~undet 8øvrer- ge koueger for at se. om det 
net. hvor kVinderne efter man- skulle lykkes for hende at bU
ges rnening ikke har meget at ve landets fØrste kvindelige 
gøre. _ De kan jO Ikke sejle. søofficer. Nogle af hendes 

D e Aeste af kJass~ka 
havde været cl m meratcrne 

LI earscJ' 1 
srabelelever k e som k O I1-
h o og onsrabler i op '1 

re ar, og så kom cl' ti 
t re kvinder ,.nd der lige med et 

)1 trek fJ 
d enc(. D er bl te fa ga-

k 
ev »skuITI . 

rogene 00" o • mc[« I 

Meget tyder ill\idlertid pa.. at rnandiige kolleger griner lidt 
en RØnne-pige skal sia. hul i de smørret. nogle driller og nogle 
gamle fordornme og gå hen og tror. det vil lykkes. 
bl\ve landets første kvindelige HviS det lykkes. vil hun ger
øeofficer. ne tilbage tll Bornholm som 

, b pa Sin måd 
nok forståeligt. For ' e var det 
mandliac kl alt det. vore 
havde I~rc LI as~ek~mmera[er 
I . de I sk,bene sk J 
e V I [fe førs t ri l ar 1 '. l 

samtidig kom cl . æ l C, og 

Det bliver den 29-å.rlge over- officer. ryA.n 
oven i. er ny lIld læring 

Fra færae II 
og København .db 

Il ~lle em Rønne 

gen, at vi tre k . d d V II' er sin II d 
e al lerførste kvi"d I' , e u dann e 

d 

e we ko b 
ver, er vi II b l' . o nsta elele-e ,ve II1d k Id . c 
1972. Kvinder I d . a t I rorå ret 

I
. ,av e JO 'kk p igr. 1 e værnc-

Jeg var rædselss laae , 
verden skulle ' kb n. Hvordan i al-

Jeg unne» d . 
OP(( og fø rst bl' man e 1111 0' Ive und ' b 

efter selv at und ' erVIS(, for der-
· erv lSe en A k I I 

piger i alderen 18 o le t unge · -22år"M·· 
tl ygge verden fald fi Id" · "' Idle 

h
. t u Sf d' 
manden o' æn Ig fra 

, g m 111 e foræld· le var be-
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stemt ikke d I u e tbe' 
meget utryag fi. geJstret for d en 
c b e lellltld . 
rorsøae mig. ' Jeg nu skulle 

o I. 

I min fam il ie o I . ,sa angt s . se t1lba
a
e o m VI kunne 

l:) , var man ba er 
og maskina,.b .d g e, snedkere 

, ej ere Ikk 
farende va r II ' e en enkel sø-

• < at tæ e i de n 
rat ioner D lange genc-
k . et nærmest . 
omme vandet e VI kunne 

havde aftJ'en t s' var, da min fa rfar 

J

ill værnepr . 
eg har arvet et f ligt l Marinen . 

I 
a lans d k 

wo r der stå P o umentcr 
, < r, at eter D id ·'k ' 

SIl1 værneplia t h " sen under 
b avde været })jo lleroe[(( 

• VI ste Je I c 
at der var ro ,' b g se vrø l"uel i

a 

r' og aa' f o' 
nu skulle jeg til at I:..:

a 
en ærge, men 

udtryk oa saO I d d ngtlge sø mands-
, b < le et aIr o . kk 

og højre længe sa l ' e venstre 
re, men b b 

»sryrbord" » ag o rd" oa . o 

Vi sled· d J e t so m små b 
var ingen, der k II æstcr, for der 

• s u e knækk 
pa os på skole J ' e nakken 

I

n. eg skal I 
ærerne har fae I ove for, at 

. tnoa e billi· 
os Ind imellem. b ge gnn over 

Vi lærte bl .a. at frem ·11 
planer inddelt. . Sti e lektions-

I 
. I 111 In utte ,~ I ænn

a 
aa d d I O l' wer ind-

b' b en aa' d b I ag kan J'ea ' o ' 



søvne sige ))vise - forklare - øve! » Før

sce gang jeg fi k en mask inpiscol i hæn
derne, vendte jeg naturligvis den for
kert til stor moro for klassen. Og så 
skulle den skilles ad og sa mles igen, på 
tid! 

Jo, vi tre kvinder blev sandelig både 
mål t og vejet for alt, hvad vi lavede. 

Undervejs skulle motorbådscenifikat 
erh verves, og vi øvede og øvede i det 
uendelige nede i havnen på Fl ådesta
tion Frederikshavn, hvor en Stor mo
torbåd med overdæk ning lå. Den var 

ikke sådan lige at sej le; - den var ret 
træg at dreje, og selvfølgelig gik det 
også galt for mig til selve den afsl ut
tende prøve. 

Jeg skulle lægge til kaj med styrbord 
side og kom også ret pænt ind i den 
vinkel, der var fores krevet, men på 
grund af snetykn ing måtte jeg sætte 
viskerne i gang på fro ntruden, og det 
hæm mede min afstandsbedø mmelse 
så meget, at motorbådens stævn kilede 

sig ind under boldværket, - og der sad 
jeg så uhjælpelig fast! Jeg så over på 
både underviser og censor; - de så be
stemt ikke glade ud, og jeg måtte have 
hjælp ti l at komme fri igen. Om jeg 
bestod motorbådsprøven? - nej da, så 

sa ndelig ikke! D umpet. 
Der tøj, mandskabet fik udleverer 

ved ankomsten til skolen, var bestemt 
ikke beregnet til kvinder! Der var ikke 
undermundering indkøbt til de første 
tre, og for så vidt heller ikke til de 
kvinder, der kom efter os. ViLle vi gå 
med underbenklæder, kunne vi fa sø
værnets approberede underbukser ud
leveret, - hvilket vil sige underbukser 

med gylp' En BH stod der ikke noger 
om i reglementet, så det fandtes ikke, 
og hvis vi skulle gå med en BH , måt
te vi selv investere i en sådan. Støv
lerne, vi fik udleverede var Aere num
re for Store og alt for brede, så vi ofte 
snubl ede med dem på, for ikke ar tale 
o m, at de selvfølgelig gnavede ganske 
fo rfærdeligt, når de ikke sad t il fød
derne. Vi havde store vabler efter alle 
de lange marchture, vi kom ud på, og 
selvom vi fYldte snuderne på støvlerne 
ud med va t, så gik det jo galt. Men vi 
var jo kommet i et mandesamfuncl, og 
sådan var det bare! 

Jeg fik udleverer boksehandsker! Ja, 
jeg skulle lære at bokse, og det gjorde 
jeg også i mindre grad , men jeg lærte 
da en )) llppercllt«, som jeg heldigvis 
ikke fik brug for. Vi lærte en hel del 
om udlevering af mundering, og hvor
ledes Illan mellem afdel ingerne var 
nødt til at lave mellemregninger fo r at 
fa regnskaberne t il at balancere. Jeg 
glemmer aldrig den gode fikti ve mand 
»N iels N ielsen fra Brovst(( som altid 

kom i klemme i disse mellemregninger, 
fordi han ikke kunne rede ud, hvor 
hans tøj og genstande blev aA 

Der blev virkelig taget livtag med 
mandeverdenen på mange måder. 
Musklerne voksede enormt i overar
mene, fordi vi kvinder alti d fik lov at 

slæbe på de største radioer, og mange 
mærker fra seler, der ikke passede, skar 
sig ind i huden. Vi så farl ige ud med 
alle de sår og mærker på hele kroppen. 
Men vi var der stadigvæk, med tæn
derne bidt god t sam men og så kun 
græde i enrum, når der var ved at være 
for meget. 

Eksamen med mange f.:'lg, civ ile so m 
mi litære gjorde, at den ene kvinde 
måtte gå sergentskolen om, så vi var 
kun to , der kom gennem nåJeøjer. 

Kvindelige konstabelelever 
hold nr. l 

To hel t nyudklækkede kvindelige ser
genter med kun ra uger )) på bagen«( og 
så 27 ganske unge kvinder i alderen 
18 til 23 år var, hvad der herefter 
fu lgre! 

Det allerførste hold kvindelige kon
stabelelever var blevet udvalgt mellem 
100 ansøgere, og nu skulle det bevises, 
at })kv inder dur i Søværnet«. 

Avderødlejten i No rdsjælland var 
base for konstabelelever, værnepligtige 
og tambourkorpset. En lejr, der i spids
belas tning kunne tage o mkring 800 
unge mennesker i 12 sto re forlægnin

ger. 
Her skulle de 27 kvinder have deres 

første tre månede rs ophold - midr 
blandt de mange un ge mænd! Havde 
jeg vidst i dag, hvad jeg gik ind til den 
gang, va r jeg nok løbet slu igende bon' 

Hvad gø r man, når kompagnichefen 

nægter at betræde ko mpagnibygnin
gen, medens kvinderne var der? Han 
inspicerede lokaliteterne, når alle var 

ude af bygningen, og så ramlede der 
engang imellem brænde ned over os 
to kvindelige sergenter, men det skete 
altid uden for på paradepladsen. 

Havde vi været i vælten før, var det 
for in tet at regne, da vi begyndte at 
un dervise holdet. D e kvindelige kon
stabelelever var lige så fo rskelli ge i 
væremåde og temperament so m i al
mindelige skoler. Nogle fandt sammen 
fra første færd, andre va r hel t afvisen
de over fo r hinanden, og hele holdet 
skulle vi have til »at spi lle sammen<c 

Alene tøjet var en farce! Hvem der 
havde stået for indkøbet af det nye tøj, 
ved jeg ikke, men så at sige alt var mega 
sto rt, og de mindste af de kvindelige 
konstabelelever kom i den grad ril at 
ligne })Dumpe(( i Snehvide. Der måtte 

sprættes op og syes ind, og smøges op 
og klippes af i det uendel ige; - og det 
gjorde de alle sammen selv. De nye 
støvler til kvinderne, so m Søværnet 
var så venl ig at indkøbe, gav de aller
Aeste sva mp mellem tæerne, fordi Sø
værnet havde valgt »nappastøvle((<, den 
tids mode i kunsdæder og en erstatning 
for godt, gammeldags læder. Kvin
derne kogte i støvlern e, og den ene 
efter den anden blev beo rdret til infir
meriet, for at fa »skånesedler(, så de 
kunne gå i træsko eller sikkerhedssko 
- på marchture! Undertøj fan dtes sta
dig ikke, men der blev udberalt et be
løb til hver enkelt. De pæne, sorte sko 
var med hæle på mere end 2 cm, så de 
var virkelig kun til meget pænt brug. 
Det blå arbejdstøj var med »hængebag« 
og lin ningen blev snø ret ind med kraf
tigt sejlgarn eller en livrem, fo r ikke at 
benklæderne skulle glide ned over hof
terne. Jo, det førs te stykke tid så vi 
festlige ud alle sammen. 

Der va r en enkel kvindelig konsta
belelev på holder, der var gift, da hun 
blev indkaldt, og hun blev gravid, hvad 
kvinder jo gør engang imellem. Jeg 
tror ikke, Søværnet havde tænkt den 
tanke, at kvinder i Søværnet kunne 
blive gravide, for det kom i den grad 

bag på korpsets øverste ledelse. E n 
gravid kvinde måtte jo have tøj at 
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vokse i, og arbejdstøjer blev skifrer ud 
Acre ga nge til noget større. Derimod 
måtte der )) kreeres« en pæn spencer ril , 
når kvinderne skulle i den pæne, men 
ret lårkorte uni fo rm, fo r moden var jo 

rer så ko rr i 1972. 

Uddan nelsesmæssigr var der fra sky
deøvelser med maskinpistoler, skille 

og samle de samm e samt rengøre alle 

enkelre dele med o lie og klude. Der 

blev roct travalj er på Arresø; sto re 
uhåndrerlige og ru nge robåde, med op 

ri l 16 årer, hvor håndAaderne blev slidr 
op og store vabler kom til syne. Dct 
morsomme var, at holdet ofte begynd
te at synge, når det så sortest ud. Jeg 
vover at påstå, at det holdt humø ret 

oppe mange gange. Der var fo rh in
dringsbane og løb på rid. De mindste 
af kvinderne kunne ikke komme over 
de StO re forh indri nger, men så puffede 
kam meraterne bagpå, for igennem 
skulle de nu. Der var marchture i ubru

gel ige scøvler eller træsko Arresø rundt, 
og der var øvelser i brandbekæmpelse 

sa mt øvelser i gaskamre, hvor der blev 
grædt mangen en tåre, når de gasfyld
re rum blev fo rladr, fordi gasmaskerne 
ikke sluttede tæt. Der var patruljering, 
hvo r det gjaldt om at smide sig nu og 
her, nå r der blev råbr " Ayverskj uk Ofre 

endte man i en grøft med vand eller 
på en mark med kæmpestore vi nbjerg
snegle! Det at være femi nin , var vist 
"en by i Rusland« i de måneder. Alli
gevel var der enkelre, der nægrede ar 

boltre sig sammen med de Store sneg
le! Kv inderne nk e[ helt andet forhold 

ril røde negle og opsar hår, og ofre så 

man dem i "hængebag« i deres fririd 
frem for lidr pænere røj; - de kom ri l 

at holde af deres arbejdsdress! 
Ar holde 27 kvinder på deres egne 

enemærker i Avderødlejren, var noget 
af en opgave. Aldrig i m ine livs skabre 
dage har jeg løber så srærkr for at hol

de på »mine piger«, so m i de tre må
neder. Va r )) pigerne l) på vej ud af vin
duerne for ar undgå mig, så løb jeg 

rundr om bygningen og srod og rog 
im od dem, for at ffi dem ind i bygnin
gen igen. Det skete adski llige gange, 
at jeg stod med åbne arm e og lod dem 
hoppe ud; - og hvor har vi dog morer 
os senere hen, når talen kom på )) kan 
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du huske«. Ar nogle af dem alligevel 

fand t kærester blandt de mange mænd 
kun ne ikke undgås, men der var ingen, 
der gi k hen og blev gravide. og hurra 
fo r der! 

De (re måneder var på ingen måde 
kedel ige! Jeg blev voksen, og jeg fik 
))hår på brystet« af at farte rundt og 
passe på. ar kvinderne ikke kom )galt 
af sted«. 

Der lykkedes ar få sa mtlige 27 kvin

der gennem grund forl øbet på rre må

neder. og så va r der afgang ti l Margre
rh eh olm bag Holmen i Køben havn, 

hvor ho lder skull e indkvarteres de 

næste tre måneder og tilpasses deres 
respektive arbejdso mråder. Festligt, 
fornøjel igt, men en kæmpe opgave at 
holde sammen på en sådan Aok kv inder! 

Kampen for at komme 
på Søværnets Officersskole 

M in kollega, den ande n kvindelige 

sergent fo rlod, Søværn er kan, efter vi 
havde fåer der første hold kvindelige 
kon stabelelever godt igennem grund
forløbet. Hun blev stik tosset over, at 
vi aldrig kunne komme igennem med 
forbedringer eller ænd ringer. Så nu var 
jeg ahså alene på den trond 

Der blev ril endlll! er hold konsta
belelever at undervise i Auderødlejren. 
Men den ne ga ng var der er mikser hold 
med otte mænd og otte kvi nder. Det 
gik lidr mere fredeligr for sig, og der

efrer blev jeg starionerer på Holmens 

Melde- og Ko mma ndocentral som 

sergent, hvo r cheFen va r kaptajn- løjt
nant. Men vi va r også de to eneste 
mi li tære ansatte blandt ca. 40 civile 
kvinder, der dog alle havde værer i 
Kvindeligr Marineko rps (d er våde 

hjemmeværn). 
Ma n må sige, at disse midaldrende 

kvinder lige fra dag nummer et var 
direkce imod mig! Her kom en l)grøn« 
kvindelig sergent og skulle forrælle 

dem, hvad de skulle eller ikke skulle 

udføre af arbejde, og der var ubrugel igr 

i deres oprik' De havde værer der både 
20 og 30 år, så jeg kunn e nu godr 
») pakke sa mmen«. Jeg valgte at gå gan
ske st ille med dørene i lange tider, og 
efterhånden slappede )) dalll ern e(~ mere 

af og begyndte oven i købet at hen
vende sig ri l m ig, men rigrig glade blev 

vi ald rig tor hinanden , og jeg måtte 
hele tiden være på vagt for ikke at 
blive løber over ende. 

l 1975 søgre jeg ind på er fem må

neders kursus fo r ar rage Udvider Tek

nisk Forberedelseseksamen. Jeg havde 
ingen studentereksa men, ej heller en 
realeksamen, blor en 4. mellem. Jeg 

bl ev 30 år, medens jeg gik på skolen 

og havde altså kun fem år rilbage af 

min tjenestet id, så måtte jeg afgå Sø
værnet. 

En spirende ranke mn at komme på 
Søværnets O ffi cersskole, havde meldr 

sig hos mig! Jeg vidste der var umul ige, 
tor det var jo blevet pai nteret meget 
kraftigt ved min ansættelse; - at blive 
b indel ig officer i Søværner var udeluk

ket! Men de to andre korps, Hæren og 
Flyvevåb ner, havde lukker op for de 

kvindelige sergenter. så de kunne søge 
ind på de respekrive officersskoler. 

M ed en hæderlig Udvider Tekn isk 

Forberedelseseksamen som ballast be
gyndte jeg at indsende ansøgn inger 
om opragelse på Søværnets Officers
skole. Kun ganske få af mine mand

lige kolleger bakkede mig op. Tilbage

meldingerne var aJti d de samme: 
kvinder ingen adgang ti l Søværnets 
Officersskole! Men jeg blev ved ar søge, 

og efter næsten halvandet års kamp, 
og en opbakning fra C hefen for Hol
mens Ma rin ekaserne, der var kom
mandør, lykkedes der langr om længe 

at bli ve optaget, me n kun p~ den ad

ministrat ive linje! 
Der va r ikke der, jeg ville! Jeg ville 

være navigatør og sejle med søværn ets 
skibe! Ramaskrig fra den øverste le
delse! Det var fu ldstændig umuligt at 
have en kv inde på er af Aådens stol te 
fartøjer! 

Der var ikke underbringelsesmulig
heder (køjeplads) , der var ikke bade

faci li teter, og der var ikke nogen mes
se, der kunne rage imod en kvinde. 

Og for øvrigr srod der da også ar læse 
i en fo rordning fra Kong Christ ian den 
Fjerdes rid , a r: 

Kvinder og svin må ikke forefindes 
ombo rd i Hans Majestæt Ko ngens 
skibe! 



HUNBL'VER 
DANMARKS 
FØRSTE 
KV'NDEL'GE 
SØ-OfFICER 
Tidligere apO
teksuddannet 
har netop fået 
sin træning tiL 
sos - men havde 
eget lukaf 
t et rtaulaUv t:ra Chris\lalI Øl 
F)erde' tid hedder det. - svln 
Ol kv\ndef ikke ml beHnde tlC 
ombord t)' bel» kOOPU&e 
rnalM\rete tk\be. MM! den ~p 
Il-arige Lill-May Didrlkae

O
, 

æt om l'.' ir tOl"\-entel' a' 
være 'SC''kondløltt1anl I den 
danslte marine, har netop flet 
rerøle del af lin uuenln, ul 
.ø. Med {ouvarsmlniJUrle\ 

... eMine\s!· 
!tu.n &jorde lienette I I uaer 

pi ,.ry~ 'ElbIern'. 6er om 
tornmere!\ er ø-OPd'.uncs
fartM!. En dø' at be&æ~ 
er c\\.;J. Hun b\lv-et deon { .. te 
"vindeU,. j;IIo..oUl{'~ - men 
myndi3~ lyn"" Iben
bert. at dl."\ ... m~ "o,atte tor m~ 
11"\. hyl' hun \com ud med at a1 
vær~ esne ,\Ube, hvor man 
flOV« , ba-t\Jer (det. der beCf.der 
1O~\e pi. 18nd}Olrdent) 

_ nvorfor bnr dU val,t at 

bit .. bU"~ uddanøe\ 1 ""stmel
1' 

_ [)o!\ ,-iUe ellers Ikke tete 
(1\11- sig.·f U1\-~a1 Didriksen. 
_ pA 'Elblorn' havde jec m\\ 
ep\ lukaf. "i bsddukØf _ulle 

)el klin d<~\1;1 m .. d en ældre ms.
itlamest

ef
. le« underst~ged. 

fra -..rieØ. al )el ~ke ... - ~n
~t l, at der tkulle _et 

_ r.ceoUIC er }el &a{ek.trl~. 
altal apoeek.l~et. lI!en 
}q var med 1 KvincWiCt lb
~, eQCI'\ hører under 
b~enlmevamet. Ol Oer var 
flere • .a1D anbef~ 1'1\\& at 
... en uddaMlelM: l ~ 

_ 'Er det en ~. du 

.-uee heni'yn - Ol 4e\ var 
teID virk(OUI aode UCer. Jea 
_" ban Il~' ti _ « Io belt nedveø6\.,t 
~ pr.\(\l$,k ~r'tnI. Sllert 
",Ute "" V:J"te ,om .,t lær- .t 
k..-e ~ "o,ed at ,øe .on~ ...,t 

'iil~forkv\.ll(l'er~ 
_ 1 ~e\lleO vat det Ulit 

nert. Jet k<Ø i.nd jor kil" 
.... lr aldeR .om ~61eV 
ae tordl )el • den f«Sl4i. ~ 
.er ~lØ\. bllvet' de , 
"'" ~ ti' Øl!i. Jea ml 

Indrøl'l\me. at jeg beløt øl 
v~ bedre t ø.ol~ end ml~ 
ma-ndliCe kOUef,Øl' - men 'el 
lnl'!: en v~ .tøKabtd• de!' Ii
iC'f. 0\ )eg .al ooIL vile deØ .. 
sMe pi "lobel Ol pi UOlM er 
deT nu ~ afølaPpet forhold Ul 
rnin Ulstedev{CI'e11le. Selv dem, 
del' eT imod kVlnåef 1 vaeme-
da, er beCrndt at opblttAI mll 
10m koUefP.. Det - en a

od 

\uid8'ntwe\Re. Ol f.ekS. ~- Ol 
komrnunikPuons-spedaUaerini 
er gode ottlr1det for kykldet'· 
En del aoctre oørlde'r .. for 
br.rde rent fJSiØ • ..u , .. vo· 
NaturliaVU hø' )el h.rt deA 
der med ."m 0& ~ 0m
bord utall\le pol- - ol ae af: 
mlne øverordne4a .... en 
deC, .. t bIfI, er cla4 tor, .t ban 
I\dO& aor , ...-- ..... bVla 
Jea eD del bllftll' ~Jt
oant. Ban vUIe ~ .. Nt 
for Øl waftderl overtar ~ -" ---'""--~ rnaad Ol belG1' _ Med. ..-nd wnWte, men 
udda~ .. tor kfeVanda 
tU, at mMI oca' Øl!. bave ben 
oC bat en koM Ul at pa8Ø -' _ 'Er t!u kvlnd~1' 

_ overhOVedet ""ke. Jea: 
synes. rødStlfemøet .. ydef'~ 
1igtCr.eo6e _ men ieI er bdt 

Ekstm Bladet 

den 8. september 1916 

Og s& en dag »gav det 
pore<d 

Jeg blev opta&et "S 
værnets Offic:rss::le ø; 

na~ l garørklassen, men ~e 
matte kun fll d J g k a en reoreri-
s e del af sryrmandseksa
men! 

" H ~d i alverden skulle 
Jeg ruge en teo "k rens 
sryrmandseksatne "I 

o • Il ti 
nar Jeg bl d ' f ev u dukket 

ra den praktiske del 
der havde med seJ "lad ' 
at g 'D s øre. er var ensbe-sikket' pl, al om rem ir -- d.e'I' 

\aIl«t nere kvinder l ~ 
erhverv. Opl I v.~" ol. rydende med , at når 

mille klassekam mera-
ter skulle pa" k }) on 
togt« om o sommeren, 
sao blev jeg efte rladt 
pa landjo rden på et 
eller andet k onror! 
D et va r ikke I" 
I '! o ' Ige 
mg" - sa Jeg kæm-
pede videre! 

Den cørde'IUI' øo11lel1' bo" tU 
LoTlP , ,.c~Grl"'" N\I
bod.", DGg , HjlTUll.f",.u
oad' , (FoIO: BU'''''') 

P å et tidspunkt 
gtk bølgerne højt i 
søværn ets øverste 
ledelse, for de r 

skulle jo en afkla-
nng på dette tå
belige »pige
barn «, der blev 

ved med at søge 
0111 ar komme 

ud at sejle! 
So mmerrog

terne nærmede 

sig, og plan
lægning for 

IJassekamme-

H vor o fte har "e " 
forordning g "J g tkke hørt den 

på mir: Jeg ville v "li ære sryrm d " 
Vt " e sejle med S an , og Jeg 

D bl " øværners skibe! 

togt« var i h Id ra te rnes »korre 
ventede på 'h t d

ga ng
" Jeg ventede og 

" va Jeg skuli 
have været enk I e. Der må 

. e te afficere d 
mll1 sag foor I d" r, er tal re 

, p u sehg fi k " 
at jeg fik lov at "I - Jeg ar vide, 
. sej e oa ta d 

tiske del O&s"t "ge en prak-
" a" 

G lad blev jeg men h " 
nets skibe skulie " "vdket afSøvær-

Mon ikke' Jeg sa mønstre på? 
Jeg har li&net et k O' æm pe 

engtvet D bl 
gang på gang" "en ev brugt 

Ja, men den forord " 
hæves, så d " nmg skulle hånd-

. er var II1ter ' 11 
Vdle jeg seJ "le k "at Sti e op" 

"I ' unne Jeg 
ti H andelsA"d JO søge ind 

a en! Men nej, jeg holdt 

et ev loen en k 
nets øverste l cl I ,amp at fa søvær-
"II e e se ni at fo " " 

VI _ e være seJ" le d f1i rsta, at Jea n eo cer D O' 

er mavesår !TIe d . er gav mig 
h , Il er kun 'kk 

olde mig fra c ne t e af-
at tOrrsæ k 

Kæm pe kæ k [te ampen" 
, m pe, ~æm pe! 
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Der vnr en stor nuln, hvor nile eleverne snmle'des hver eneste morgen klokken otte for nt holde monstring og melde tilbage til chefen for 
skolen, hvem da var modt, og hvem der ikke /lar til stede. Adskillige gange blev det mig, der måtte samle. 

SCOrt spørgsmålstegn) da jeg fi k at vide. 

at mit sommerrogt skulle foregå på 
isbryderen »Elbjø rn«! Sejle isbryder 0111 

som meren; - der måne da foreligge en 

fejl , men sandt var der. 

Søværnet lejede isbryderen »Elbjørn« 
om sommeren til at sejle søopmål ing 
i indre danske fa rvande. Halvdelen af 
besæmingen var fra Søværnet. D et va r 

den del , der skulle udfø re søopmål in
ger af havdybderne i fors kellige fa r
vandsafsn it, for at ra bed re søkort. Den 
anden halvdel af besærningen var civilt 
"nsa((e maskinfolk og folk på dæk! 

Jeg var virkelig heldig, at chefen om
bord va r fra Søværnet, og at han var 

for kvinder i korpset! Det gjorde, at 
jeg blev hagler igennem al prakti k un
der sejlads de næste tre so mmerrogter, 
således at jeg en pragtfuld morgen i 
juli måned srod på broen som styr
ma ndselev på den noget større isbry
der ») Danbjørn (( og sej lede ned gennem 

Sunder med al trafik fra både Sverige 
og Danmark krydsende min sejlrme 
ved Helsingør - Helsingborg overhu 
ten for at gå til kaj i Københavns Havn . 

Jeg sej lede Søværnets største skib - og 

hel t alene! 

14 JlI l på Bornholm 

Jeg kunne vrides, da jeg fu ldstændig 
våd over hele kroppen kom godt gen
nem Sundet, men jeg besrod den prak

t iske prøve og kunne kalde mig styr
mand! 

Tiden på 
Søværnets Officersskole 

Vi va r ro kadetklasser, også kaldet of
fi cersaspiranter af B-linjen, og ti lsva

rende var der to kJasser af A-linjen. 

H erudover var der reserveofficerer på 
forskellige kurser og officerer på efter
udda nnelse. Skolen kunne vel rumme 

ca. 400 elever. Og jeg va t det første år 
eneste kv inde! 

Forskellen mellem A- og B-linjen 
var den, at aspiran ter af A-li njen hav

de studentereksamen og sku lle uddan

nes all rou nd, medens aspi ranter på 

B-linjen blev uddannet t il et specifi kt 
arbejdsområde og dermed også skull e 
være specialister inden for deres re

spektive felt. 
På væggene i Søværnets O ffi cers

skole hængte utrolig mange billeder af 
officerer og kommende officerer, der 

havde gået på sko len. og så var der 

mange meget Aotte malerier fra tidJi
gere tid med kendte officerer samt 
malerier, der afbi llede histOriske søslag. 

Der var en StOr aula) hvor alle ele

verne samledes hver eneste mo rgen 
klokken otte for at holde mønstring 
og melde tilbage t il chefen for skolen, 
hvem der var mødt, og hvem der ikke 

var til stede. Adskillige gange blev det 
mig, der måtte samle klassekammera

terne. mø nstre dem og melde videre. 
Det var også i aulaen , der ind i mellem 

blev holdt gudstjenester, foredrag, ud
nævnelser og kadet baller. 

Som ganske ny kadet skulle alle i 
klassen have tildelt den skrårem med 
en lille dolk ved venstre hofte, so m 
kendetegner officersasp iranter. Des
uden blev udleveret ro små pynteank

re, der skull e syes på jakken. 
Da det blev min tur t il at mod tage 

skråremmen og den lille dolk, så næst
kommanderende på mig, og så sagde 
han: Nej ! Jeg kunne ra de tO små ank
re, men han ville ikke udlevere skrå

remmen rned dolken til mig! Hans 

begrundelse var) at jegjo havde fo rmer! 

- ogjeg kunne bare ikke bære den rem, 

for jeg stak jo ud! Ja, men dog; - så scor 



LordrIg den 2 1. jaJll/ar 1978 

__ ---:-~= di "'eøvelse<<: d . barsk »roan Ol .. 
Kvindelig kadet roe l. t 

var min buste da heller ikke, 
men næstkommanderende 
nægrede ar udlevere kader
ternes skrårem til mig. 

Intet handlc~p a 
være ene kVlnde 

D er gik et par dage, så 
havde næstkommanderende 
været en tur omkring chefen 
på oFficersskolen og fået en 

lodrer o rdre ri l, ar jeg selvFøl

gelig også skulle bære skrårem

men med dolken! Må jeg her 
sige, at næstkommanderende 

skummede, og han hilste ikke 
på mi g i lang tid derefter! 

blandt 21 på 
overlevelsesø'y .. e~ 

Der var mange Forskellige sko

leFag på officersskolen. En hel 
del va r civile, idet vi ved vejs ende 
Fakrisk blev betegnede som aka

demikere, men der var jo også fag, 

der var udpræget m ilirærfag. Jeg 
skulle vide en hel del om et Råde-

fa rtøjs opbygning og samtidig fik 
jeg undervisning i de tekniske teg

ninger ti l fartøj erne, så jeg var i 

stand t il at læse og tyde dem. Det 
var noget med at vide, hvor alt hav

de deres plads og ikke begynde at 

lede efter der. 

Den teoretiske del af styrmandsek
samen bestod bl.a. i sejlads med mi

niature skibsmodeller på gulver i klas

sdoka let eller opgaveløsn in ger på 
papir, og her blev der lagt kraftig vægt 
på søvejsregle r. Der var et hav af dem, 

og de skulle ikke alene læres, de skul
le også læres udenad, så vi hver især 
kun ne dem t il hudløshed - og i søvne! 

Der blev virkelig knokler med søvejs
reglerne ved siden af den alm ene ind

læring for at blive styrmand. 

Søkrigshiswrie var et spændende fag. 
Vi lærte om de forskellige slag t il søs, 

og hvad der var gået godt, men san

delig også hvad der var gået særdeles 

dårligt, og hvor Råden mistede skibe 
af den ene eller anden grund. Noget 

af det, jeg holdt meget af, var at Stu 

dere formationssejlads, for det var 

præcision ti l fingerspidserne, og rea

gerede man ikke prompte på et: 
STANDBY, STAN DBY, - EXECUTE' 

- ja, så ri si kerede man at rørne ind i 

fartøjet ved siden af og beskadige det, 

ell er i værste fald at sænke det! 

Til afs luttende eksamen i søkrig trak 
hver enkel kadet et emne, der skulle 

beskrives og laves plancher ril. Min 

aFs luttende skriftlige opgave lød på: 

Slaget i Køge Bugt 1677 med vægten 

lagr på I. juli 1677, og så måtte jeg 
læse air, hvad der kunn e læses o m 

netop det slag og sa mtidig indtegne 
fo rmationerne, fartøje rne sejlede på. 

J. c· . rt sig 
Vejret havde glo at 
virkelig umage fork t 

d bars es 
skabe en d for 
mulige baggrun el 
den overleVelse5Øv se, 

f søvær-
21 kadetter ra . 

Officersskole l 
nets . gang 

. blikket er l 

Øleed i Horns Herred· . ro en blanding 
B\æ5t. kulde ~ødte officers-

af slud ol ~e forleden 'It.?1'O 
eteveme, ~ed torpedos\8UO~ 
i land fØrste (ase l 
KonPtlte e~r i rednings!
.velsen: 24 urner 
'Ilde ph .ben sø· 

Ikke bare lor 
mandfolk (0' mand· 

e: ... ,. en ,velse som 
• I\.IIf>- betegnelse. 

(oUt .. er den . _It. tungen. 
~"s melder Slg.- ·kk. (o' su_ kr bare l , 
Men den g d \t.agere er der 

blandt de,-~l d~ig kadet. Lill· 
oasll ~ ":,,.0 Hun har gen
MaY Dldnttsen-. samme t.o

nem&llet P~':nnelse som de 
.. rige kadet·U e i. øvelsen. Som 
tlvrlie deltager Itfl hun foran at 
alle de andre · ~ant af B-Un· 
blive øekondltll 
Jen i s.værnet. "\tke første 

Det er heller l 

Medens jeg gik på Søværnets Offi

cersskole døde Arvepri ns Knud. Ar
veprinsen hav, i lighed med sin ældre 
broder, Kong Fred erik den N iende 

(ætte relationer ti l Søværnet, da Arve

prinsen havde gjon rjen este i korpset 

som ganske ung. Derfor blev alle ka
detter udkorn manderet til a t stå æres

vagr langs den rute, der skulle køres 

med Arveprinsen på hans sidste tur. 
Alle mødre i srives te puds, men hvem 

blev beordret til at blive hjemme: mig 

og min yngste klassekammerat! For 
mir vedkommende var det, at jeg sral< 
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ud fra helheden ved at have en lille 
buste, og yngste klassekammerat fo rdi 
han ikke havde højden' Ligestilli ngs
rådet blev inddraget ved fotskellige 
lejligheder og var rasende over forskels
behandlingen. Der blev skrevet rigtig 
meget om det i pressen dengang. 

Efter godt to år på Søværnets Offi
cerssko le nærmede afs lutningen sig, 

men Idasserne skull e førs t ud på en 
overlevelsesøvelse i god t fire døgn i 
januar måned 1978 med både frost og 
sne. 

Alle kadener bl ev kropsvisiteret in 
den afgang, og for mit vedkommende 
havde ledelsen all ieret sig med en dame 

fra cafeteriet, der scod i nde hos 111 ig, 
medens jeg klædte mig helt af og lan
gede alt mit tøj ud ril gennemsøgnin g. 
Jeg sku lle jo ikke kunne smugle det 
m indste med mig. En klassekammerat 

havde syet teblade ind i løbegangen på 
sin jakl<e; - det blev sprættet ud! Jeg 
havde ikke i s inde at snyde noget med , 

me n jeg havde pakket ro ramponer i 

16 Jul på Bornholm 

en lille plas ticpose i min brys tlomme. 
Ramaskrig' Tamponerne stod ikke på 
nogen som helst tjekliste, så de blev 
konfiskeret! 

Først da jeg forkl arede, hvad tam
poner reelt skulle bruges t il , måtte der 
spørges højere oppe i ledelsen, om jeg 
kunne fa lov at tage dem med! D er 
blev bare ikke givet ved dø rene' 

Forudgående var der en lang briefi ng 
med forskelI ige oplysn i nger, der var 
fortrol ige. Vi fi k forevist, hvorledes en 
kanin blev Aået, og skindet blev taget 
af, så den kunne paneres og anvendes 

so m menneskeføde. At skaffe sig mad 
under overlevelsesøvelsen var næsten 

helt op ti l os selv. Der var ikke noget 

med ar blive van er op og fa serverer. 

Var v i sulme måtte vi find e på råd og 

selv skaffe maden. Dog blev vi hver 
især udsl)'rc r med nogle rå rødbede r, 

en fe ltAaske med vand, og en af da
gene fik v i udleveret en levende hø ne, 

vi selv måtte finde ud af ar rage liver 

af og plu kke. Der var ingen vand til 

råd ighed, så det blev sne, der blev smel
tet. Adski llige af os fik ikke varm høn
sekødsu ppe, men spisre små lunser rå 

hø ne, hvis vi el lers kunne fa den ned . 

Det er altså ikke let at plukke en høne 
uden vand! Rødbederne blev skrællet 
- uden kniv naturl igvis, og lykkedes 
det os at fa lavet et lille bål , så kunne 
vi måske fa rødbederne blot lidt kogte, 
ellers var de også rå under indrageIsen . 

To døgn sku lle vi sove ude i bidende 
kulde og med Aere minusgrader. Der
t il blev udleveret !;:i faldskærm t il hver 
især' Den var jo af kunststof, og der 
var absolur ingen varme i den. To og 

to af mine klassekan1me rate r fandt 

sammen for ar varme hinanden og 

vildede sig ind i faldskærm ene, men 
jeg var jo kvinde og måtte naturligvis 
klare mig selv, så godr jeg ku nne. Der 

var er par rænderklaprende næner og 

helt uden nogen form for varme. 
I et helt døgn skulle kadetterne op

holde sig i en gummiAåde på lse~ord. 
Flåden havde kun en enkel bund, men 
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var overdækket, så der var ingen 
iso lering. Der var kun denne ene 
bund mellem os og vandet, så vi 
frøs med ansrand, og Aere fik 
StO re problemer med »vandvær
ker« . Syv mand i hver Aåde, hvor 
benene ikke kunne srrækkes ud 
og i er ikke særlig pænt vejr, gav 
Aere af os søsyge, og det mesre af 
tiden sad jeg da også med lukkede 
øjne, for vi hoppede jo rundr ude 
på bølgerne, og det syn, at når den 
ene var oppe i bø lgen, så var den 
anden nede, gav synsforvirring og i 
hvert fald søsyge. At lade vandet fore
gik ud over kanten, hvor nærmeste 
kJassekammerat ho ldt fast i en, så 
ingen faldt udenbords. Det var lange 
24 timer tiJ søs! 

I land igen skulle holdet gennem 
forskellige afspærringer uden at blive 

ser. Blev vi taget undervejs, kom vi i 
fangelejr. En kaserne i nærheden blev 
anvendt til fangelejr, og med en hætte 
trukket ned over hovedet, blev hver 
enkel kadet hængt op i håndjern til en 
etageseng, og så stod man der i adskil
lige timer uden at se dagens lys og for 
pivåbne vinduer, så tænderne klaprede 
i munden. 

Engang im ellem kom en læge og 
lindede på hætten , hvorefter han lug
tede til vores ånde. De skulle nødig 
lugte af acetone, for så var det tegn på 
problemer. 

Efter Aere timer i dette ophæng blev 
jeg hentet til afhøring. Det foregik 
løbende og med en enkel hånd som 
støtte fra den perso n, der »løb migii, 
men stadigvæk med hætte over hove
det. Jeg sn ublede adskillige gange og 
slog mig voldsomt på vej ned ad en 
ga ng, hvor der også var indlagt trap
petrin. 

Inde i et lille værelse sad en fo rhørs

offi cer, hvis opgave det var at få vristet 
så mange oplysninger ud af mig som 
overhovedet muligt. M in hætte blev 
taget af, og en kraft ig lampe blev sat 
direkte ind i mit ansigt. En anden of
fi cer sparkede løs på en metalbeholder 
bagved med sine sømbeslåede srøvler, 

offIcerer 
Sab'er tU dame-

så der var et øredøvende spektakel. Det 
var for at gøre mig så fo rvirret og op
givende som muligt, så jeg plaprede 
ud med det, der var blevet fortalt før 
overlevelsesøvelsen begyndte. På et 
tidspunkt blev den ene officer meget 
venli g og gav mig et halvt glas vand 
og to stykker hugget sukker, for at jeg 
skulle snakke over mig. Da det ikke 
virkede, fortsatte den anden officer 
med at larme igen - høje lyde, der 
skulle knække mig. 

Efter et meget langt forhør, hvor jeg 
holdt tand for tunge og kun opgav 
navn og grad, som enhver er pligtig til 
ifølge Geneve Konventionen, opgav 
de to forhørsofficerer til sidst, og så fik 
jeg endnu engang hætten over hovedet. 
Derefter blev jeg igen ,,Jøbet« ned ad 

ga ngen, og pludselig blev hætten taget 
af mit ansigt foran en dør. Den dør 
blev lukket op, og så blev der givet mig 

et ordentlig puf, så jeg landede på en 
madras. Et øredøvende brag af klap
salver væltede ned over mig; - det var 
mine klassekammerater, som næsten 
alle sammen allerede lå på hver deres 
madras. Jeg var den næstsidste, der var 
kommer igenn em forhøret, og lige 
netop da bl ev jeg godtaget som fuld
gyldigt medlem af klassen! Der var gået 
to år, hvor jeg skulle ses an , men at jeg 
gennemførte overlevelsesøvelsen sam
men med klassekammeraterne, gav 
mig det skulderklap, der skulle til fo r 
at blive fuldt ud accepteret' 

Det skal nævnes, at et par af klas
sekam meratern e ikke kom igenn em 
forhøret uden at skulle have lægehjælp. 
Forhørene var særdeles hlrde og gik 
også meget tæt på privatl ivets fred, så 
nogle af kammeraterne var gået helr 
amok over forskellige beskyldninger! 
En enkelt måtte endog have en ind
sprøjtn ing fo r at falde ned. H an havde 
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ffier ar vide, ar hans kone havde funder 

en anden mand at hygge sig med, nu 
da han var på overlevelsesøvelse! 

Hjemko mmet t il Søværnets Offi.
cersskole måne jeg igennem den helt 
stOre badem!". Mere end fi re døgn i 
felten sæncr sine spor, men jeg fi k da 
en overraskelse, da jeg t rak i civil t, fo r 
mine benklæder fald t ned over mine 

hofter. Jeg måtte låne mig frem til er 
par seler; - de var oven i køber røde, 

fo r på de fire døgn havde jeg rabr hele 

fire ki lo og var nu nede på at veje i air 
54 kg. En fantasrisk slankekur' 

Tresidet hat og ingen sabel 
Udnævnelsen ti l offi cer stod fo r døren , 

og der b lev sye t og p røvet tjenes te
frakke. Mange af os havde tabt Aere 

ki lo under overlevelsesøvelsen, og der 

hævnede sig senere hen, hvor frak-

mål for hatte, så jeg gik nærmest med 

høj har den dag' 
Men hvad der var endnu mere tåbe

ligt va r, at Søværnet havde besluttet, 
ar jeg ikke skulle udnævnes med sabel, 

men derimod med en lille dolk i ge

hæng og påført en ganske lille kvast ' 
H vorfor nu den forskelsbehandling? 

Begrundelsen var: Hun snubler nok 
i sablen! 

D en høj tidelige udnævnelse fandt 
sted i aulaen, men fo r mit vedkom

mende i en lånt tresidet hat og uden 
sabel , men med en lille dolk! 

Denne udnævne.lse fik den hele dan

ske presse ti l at skrive adskillige indlæg, 
klummer og smedeviser om ))sablen, 

hun nok vill e snuble i«! 
I Aere uger va r der den ene omtale 

efter den anden i aviser, ugeblade og 

TV. Jeg blev parod ieret i en T V ud
sendelse af selveste skuesp iller Lilly 

Broberg, som iførr en ril lejligheden 
)) kreeret« kvin del ig adm iralsunifo rm 

med lang nederdel sang en sa ng om 

mig, den første kvindelige officer ud

nævnt fra Søværnets O ffi cersskole' 
Pressen var gået i mtalt selvsving over 

denne hismrie, og jeg måtte posere i 
min tj enestefrakke, tresidet har og 
lill e do lk i gehæng i N yboder, hvor 

Mun rhe af Morgenstjerne lavede en 

TV-udsendelse om mig i relat ion t il 
Kong C hrisrian den Fjerde, der srod 

på en starue i områder. 

Temaet va r: "H vad ville den gamle 
konge mon have sagt ril , ar der nu var 

kommer en kvinde i hans hæderkro
nede Flåde?« 

ken m ån e byttes t il en stø rre __ ------- Kvindelig søofficer 
model. 

Det blev meddelt mig, at Sø

værnet havde bes t ilt en tresider 
har i England hos de engelske 
kvindelige WRNS, fo r en kasker 

ville ikke komme på tale at udle

vere ri l kvinder! Der blev jeg da 

ked af. Hvo r var liges tillingen 
henn e? M en Søværnet havde igen 

taget en anden beslutning i Fo rho ld 
til mine mandlige klassekammerater. 

Da dagen fo r ud nævnelsen op

randr, den 1. februar 1978, var den 

tres idede hat endnu ikke ko mmet 

Frem, En dansk diplomat på vej hjem 

fra England til Danmark sku lle have 
den famøse har med gennem tolden, 

men di plomaten var blevet Forsinket, 

Gode råd var dyre. Udnævnes ril of

fi cer skulle jeg, med hovedbeklædning! 
Søværnets Officersskole kontaktede 

C hefen for Kvindeligt Marinekorps 

og spurgte, om det var muli gt at lån e 
en af de meget ffi tres idede harre i de

res korps, D et blev tamburmajorens 

hat, der i hast måtte henres i Nordsjæl
land , og den nåede frem ca , en time 

fø r ud nævnelsen, Den kvindelige tam

burmajo r og jeg havde ikke samme 

Jylln/Jds-l'osteJI 5. ftbmnr 1978 
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eraterne \ sin 
har 1estet tor kamm må gå med 

d l
' nA officer Lili-May O\dtrlllt<&ede~andllge kol\eger Ikke 

• te kVin e h,,_ od_nlng 
søværnets lØrs selvom hun i m 
lejlighed ~ Ny~e~~mme meå til søs, 
sabel og Ikke m 

NybOå8 1'S priS 
Mel.: 6 'kke g6 med sabel , 

I NybOder lød en n~dt~:~k, 
da der nu i Holme værd at prIse. 
er en KV\nde, son;;rmanåtOlk nok, \ 
n\dtU har der ve e uvernanter, 
Før blev piger :n: pl hsvet to~. ter 
mens kun mØl blandt flA.dens IØltenan 
men n'l8d rang , e I NybO'er, 
bOr der nu en P g 

ed det ene øje 
Fjerde Kristian m d I røg og damp, 
som ved masten 5:0 nok fornø\e, 
v\\\e ved det Iav::r~~mand var en tamp 
thi åen garn e kVindelig8ynder, 
med et bli~:~ ville være stor. åer 
og hans ~ et damer nu beCrI" 
hvis han nu" \ NybO'er, 
at bebO hans 

SkØnt LiI1~May \TI ~ en lilie dolk, 
men må nøles m er kapabel 
vII \J\ tro , at pigen Uag og tolk, 
til at tjene lanå ~un vel liga tapper, 
Med sin dolk ar andekor , 

beunåres a1 et \TI lanKe knapper , 
':r y\1 falde for d8'~ke med ombord, 
men hun gflr dog I 

ed den stolte skuåe 
Nlr pllangfart m ttar skal at sted, 
Holmens glade gu løjtnant tude, 
vII måSke de~ "T:ke selle med, 
hun mfl nemlig erne for sløie, 
Endnu er ka~ke at LHI~May , 
og det manes, d n' mellemste køle, 
kan placeres d~t under sig, 
med en olle ror 



Sekolltl/ojtJlant på. broen om bord på. isblJ'deren ;; Danbjo,.,/II. 

Så er der nok nogle, der vil tænke: 
fik hun så den sabel' 

Ja da, men der gik hen ved 20 år, før 
min daværende chef på Bo rnholms 
Marined istrikt en morgen efter en af 
mine utallige nattevagter i operations
rummet kom og sagde: »Værsgo«! 

Årsagen var, at jeg var blevet invite
ret til Letland af det forhold svis nye 
søværn derover (ra år efter murens 
fald), fo r at repræsen tere Danmark og 
det danske Søværn under en ceremoni 
med bl.a. officiel kransenedlæggelse, 
og » - så kan du ikke stå der rned en 
lille dolk og fægte«, sagde han. 

Om jeg har snublet i sablen siden? 

Nej da, hvorfor skulle jeg dog det' Jeg 
var vel ikke mere kJodset end mine 

mandlige kolleger! 
Er par dage efter udnævnelsen blev 

hele min klasse sendt til Amalienbo rg 

fo r at hi lse på D ron ning Margrethe. 
Det skyldtes ikke den fø rste udnæv
nelse af en kvindelig officer, m en 
derimod havde en af mine klassekam
merater udmærket sig på smukkeste 
vis ved at ra er meget højr gennemsnit 
i samdige skolefag, og det udløste 
Dronningens æressabel - med inskrip
non . 

Kongedelingen 1978 
l jun i måned 1978 bl ev Kongedelingen 
etableret. 

Dronning Margrethe og Prinsgema
len skulle på officielt besøg på Fær
øerne, og ledsageskibet blev minelæg
geren »Fyn( . Sammen med den første 

kvindelige kadet af A-linjen blev jeg 
tilkommanderet mit allerførste skib, 
hvor hele besæm ingen var fra Søvær-

ner. Ombord blev også indlogeret en 
del pressefolk, der skulle dække Dron
ni ngens besøg. 

No rdsøen er ikke at spøge med, når 
uvejret raser, og der var lige hvad der 
skete, da vi sejlede ud af Skagerrak. På 
vej t il Færøerne blev det et forrygende 
dårligt vejr. Pressefolk og stø rstedelen 
af skibets besætning lå underdrejet på 
deres køjer, og søsygen holdt sit sejr
rige indtog selv blandt hærdede søfolk. 

Fo r at holde sig i køjerne måtte man 
spænde sig fast med en rem, ellers ri
sikerede man at falde på dørken. Den 
kvi ndelige A-kadet var søsyg og lå brak; 
- hun var af den adminisrrative linje 
og kunne lægge sig, når søen viste tæn
der, men jeg var jo styrmand og måtte 

kæmpe m ig op på broen, hver gang 
der skulle aRøses. 

To pressefo lk nægtede at forlade 
broen i 24 timer; - de var så bange for 
at gå ned i skiber, at de hagede sig fast 
overalt på den lukkede bro, og Chefen 
for »Fyni( kilede sig fast mellem korr
bord og radar for at stå over ende. Selv 
måtte jeg holde godt f.1St med en hånd 
i korrbordet, medens jeg ud regnede 
kursen og satte den ud på søkortet, og 
samtidig måle afstanden til »)Danne
brog«, der skulle sejle i en præcis af
stand af en kabel længde, hvilket vi l 
sige 1 / 10 af en søm il - 185,2 meter -
foran »Fyn (c . 

»Dannebrog( med de høje master 
forsvandt helt i søen, når bølgerne var 
på det højeSte, og Aere gange tænkte 
jeg: "Gad vide om skibet dukker op 
igen? «( Heldigvis er »Dannebrog« me
get sødygtig, og selvom det ofte så 
fareuuende ud , når skibet krængede, 
så lykkedes det hver gang at rejse sig 
Igen. 

Prins Henrik må have srået på »Oal1-
nebrog« og scr, hvorledes »Fyn(( teede 
sig i bølgerne, for på et tidspunkt, da 
uvejret var på det høj este, kaldte Prins
gemalen op på radioen og sagde ril 
Chefen fo r »Fyn((, at hvis han skø n
nede det var uforsvarligt at fonsætte 
sejladsen, så havde Dronningen beslut
tet, at »Fyn« måtte afbryde si n rejse og 
returnere til Danmark! Skibschefen 
valgte at fortsætte sin kurs af frygt for 
at skulle ændre sejlrerni ng og derved 
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KapttljnlojtJllUzt Lill-May som s()v,crnets 
repllrsentllllt i Projekt Bornholm 2001. 

Ri en bredside, der kunne beskadige 
»Fyn« og al t om bord . 

Selvom alle løse genstande var blevet 
surret forsva rl igt. før vi nåede Nord
søen. så rev forskel lige genstande sig 
løs. Flere kasser med øl, sodavand, vin 
og spi ritus, der skulle anvendes til re
ceptioner på Færøerne, led deres un
dergang og bl ev rotalt knust . Selv 
klaveret var på nippet ti l at lid e sro re 
skader. Med fare for liv og lemmer, 
blev tre - fire mand sendt ind i det 
rum , hvor kJaveret stod for at fange 
det og igen fa det su rret; - en ikke 
uhulig situation. 

Det var en virkelig hård tur til Fær
øerne, men jeg var en af de fa, der ikke 
blev søsyg til StO r undren for mig selv 
og fo r alle om bord . M in fur havde 
fortalt mig, at jeg skulle »sagge« i knæ
ene i dårli gt vej r og sJ. fø lge med be
vægelserne i stedet for at stemme imod, 
fo r det vi lle give søsyge. Så jeg »sag
gede« i knæene, hvilket kunne mærkes 
i lang cid derefter, for det var meget 
trættende og anstrengende i længden. 

På grund af søsygen ombord måtte 
jeg ind imellem tage en ekstra vagt. 
fo rdi den officer der skulle aAøse mig 
ikke kunne komme på broen for sø
syge. Således fik jeg min bekomst og 
det gav mange blå og gule mærker over 
hele kroppen, fordi jeg ti l tider blev 
slynget mod kortbordet og radaren. 

Besøget på Færøerne var en o ple
velse, men også med en del pligter, der 
fø lger med et officielt besøg. Flere dage 
efter ankomsten ti l øerne efter det 
uvej r, var balancen ret så ustabi l, nå r 
vi gik på landjorden, og det va r som 
arn brostenene væl rede op i hovedet 
på os. 

Pressefolkene hat vist aldrig glemt 
den rur med »Fyn«, der opførte sig som 
en tum ling på bølgerne, fordi bunden 
i skibet nærmest var som en æggeskal. 
Vi på det nærmeste kanede af sted i 
stedet for at stikke i søen. Samtlige 
bevægelser blev derfor betydeligt mere 
ukon rrol lerede. 
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Da det officielle besøg på Færøerne 
var fo rbi og »Dann ebrog«( og »Fyn« 

igen sej lede mod Danmark, var det i 
et helt andet og meget bedre vej r. 

VagrchefskllfSllS 
Enhver styrm and i Søværnet, der skal 
føre skib, skal have et vagtchefskursus , 

og i august måned 1980 blev jeg ri 1-
kommanderet korvetten »Fylla«, der 
skulle på patrulje i Nordsøen og At
lan ten. Dette indebar et gensyn med 
Færøerne. 

ø-gruppen består af både sto te og 
små øerj - de Aesre er beboede, men 
de mindste øer bliver brugt til dyr, 
f.eks. Rir. Aldrig før har jeg set så man
ge far, og så har Færøerne et sto rt og 
varie ret fugleliv på og omkri ng de 
stejle klipper. 

Ikke all e steder er der lige langt mel
lem øer og kJippeskær, og yderligere 
er der en voldsom strøm, i særdeleshed 
når tidevandet sætter ind. Det var her, 
jeg skulle bestå vagtchefskurset ' 

Det blev til overorden tlig mange 
t imer på broen i både godt og skidt 

vej r. Færøerne er kendt for sin tåge, og 
bedst so m man sejlede i det nydeligste 
vejr Illed god sigt, så kunne sigtbarhe
den skifte, og da var det, man skulle 
være helt sikker på, hvor man befandt 
sig på haver. En god navigeri ng var alfa 
og omega, og ind imellem, når det var 
ærtesuppe, måtte man sej le på radaren 
og på index. Der var ikke mulighed 
for at slappe af; - søkortet skulle op
dateres til stadighed, og srrømforhold 
kunne hurtigt ændre den planlagte 
sejlads. »Fylla« var ikke nogen æggeskal 
i bunden , men kom man fri fra en af 
øerne, skete der ofte ændringer i både 
vind- og Strøm fo rhold. 

Ud over at være styrmand på broen, 
var der mange forskellige arbejder, der 
skulle bestrides i skibet, og ofte var der 
ruller (øvelser), der skulle udføres. Der 
blev øvet SAR (Seatch and Rescue) i 
det uendelige med redn ingsbådene og 
deres besætninger, så lI FylJ a« til hver 
en tid var arbejdsdygtig i sø redninger 
og eftersøgninger. Derfor blev sryr
manden ti l stadighed pisket ti l at tage 
stilling ti l rigtig mange og forskellig
artede opgaver. 

Flere gange fungerede »Pylla« også 
som fiske rii nspektionsskib, og det blev 
til mange kontroller hos de fiskeskibe, 
der var i områdeL Inspektionsholdene 
skulle sejles over til det pågældende 
fis keskib, og der skulle kontro lleres 
bl.a. fiskeskibets pap irer, certifikater 
og licenser samt last og maskestø rrelse 
på de trawl, der blev anvendt. Alle 
kontro ller blev ført til protokols og 
fiskeskibet fik forske llige anmærknin
ger i logbogen, hvis der blev fundet 
unøjagt igheder. I høj sø var det ikke 
spor behagel igt at gå ned i lasten på et 
fi skeskib, for der va r ofte lugtgener, 
som kunne fremkalde både søsyge og 
opkastn inger. Men opgaverne skulle 
udføres, og det bl ev de så. Det hænd
te mere end en gang, at et fi skeskib 
ikke havde licens til fisketi i det om
råde, det befandt sig i og i værSte fald 
skull e »Fylla« så ekskortere fiskefartø
jet ind ti l Færøerne, hvo r der blevet 
retsligt efterspil. 

Da »Fylla« havde sin egen læge med, 
blev skibet ind imellem prajet og an
modet om hjælp til en syg fi sker eller 



t il et lægebesøg ombord i fiskeskiber, 
for at tilse en sømand, der havde raet 
klemt fing re, slåe t sig elier på anden 
måde havde brug for lægetilsyn. 

Ikke altid var »Fyl la« velkommen i 
et fiskeområde, og da slet ikke, hvis 
der blev fisket ulovligt. Kunne fiske
skibet undslippe og komme uden for 
det pågældende om d de, blev bøden 
for ulovligt fi skeri måske ikke så stor, 
men »Fyll aN var skrap til dokumenta
tion , og der var om ar have styr på alle 
de forskellige indføringer i egen logbog 
som i fi skeskibets log. Der blev udreg
net position , kurs og fart og der blev 
fremstillet et plot med indtegninger af 
fiskeskibets bevægelser på havet med 
nøjagtige tidspunkter, så alt det store 
papirarbejde skulle udføres, hvis det 
kom til et retsligt efterspi l. 

At sejle mellem ro øer, hvor der var 
snæver passage, ku nne F.1 selv garvede 
styrmænd ti l at svede, og da jeg nu 
stod overfor at sku lle bestå vagr
chefskurset, måtte jeg Aere gange ind 
gennem passager, hvor klipperne tår
nede sig op på begge sider. Mere end 
en gang tænkte jeg: »Gad vide om jeg 
kommer helskindet igennem, og kan 
jeg overhovedet magte skibet?,( Helt 
ærlig( svedte jeg tran og kunne vrides, 
men der var ingen kære mor, og opga
ven skulle udfø res. Endnu kan jeg 
fornemme, hvorledes »Fylla «( ka ntede 
sig igennem og blev r.,nget af strøm 
eller vind , så ski bet fi k nogle rystelser. 
Så var de t om at være hurtig på det 
interne prajeanlæg og råbe: »Pas på 
slinge rage« . Det blev til mange blå 
mærker, fordi man uvægerligt bankede 
ind i forskellige genstande, og sad man 
og spiste, når meldingen kom , så var 
det o m at gribe tallerkenen, kartof
lerne og sovsekanden , inden de ramte 
dørken. Der gik adskilligt porcelæn til 
spilde sådan en gang. 

Efter ca. seks ugers intensiv sejlads i 
de ofte urolige farvand e blev jeg blå
stem plet. Der blev afsendt en telefax 
ti l søværnets ledelse, at C hefen for 
»Fylla« havde besluttet, at min sejlads 
og håndtering af de øvrige arbejdsop
gaver ombord havde været tilfredsstil 
lende, og han hermed tjekkede mig ud 
som bestået! 

Min ned transpoft fra Færøerne til 
Danmark foregik flyvende, idet det 
skete med et Herhtlesfly fra Flyvevåb
net. Jeg blev transporteret som et 
srykke gods, siddende på et par ud
spændte seler og måne holde mig fast 
i nogle stropper. 

Nu var jeg blevet et fu ldgyldigt med
lem af Søværnet! - og som der siges i 
korpset: Missioll comp/eated! 

Der er naturl igvis mange Aere ople
velser, jeg kunne fortælle om, for jeg 
blev i Søværnet i samfulde 34 år! 

De 11 år gjorde jeg tj eneste ved 
Born holms Marinedistri kt som Vagt
havende Officer med alr, hvad det 
indebar, herunder adskillige sørednin
ger og eftersøgninger efter forulykkede 
skibe og personer. 

Da jeg havde fem år tilbage af min 
tjeneste, før pensionen indtrådte som 
60-årig, blev jeg udlånt ti l Rønne Po
li tigård og gjorde tjenesre som kap
tajnløjtnant og en tredjedel af en ned
sat tremandsgruppe kaldet »Projekt 
Bornholm(c 

En kriminalassistent, en to lder og 
jeg fra Søværnet udgjorde et unikt 
samarbejde, der ikke tid ligere var kendt 
verden over. Jeg blev di rekte underlagt 
Adm iralen i Søværnets Operative 
Kommando (SOK) og med in fo rma
tions- og meldepligt til ham. 

Gruppen var blevet etableret kort tid 
efter Murens fald, hvor adskillige flygt
ningetransporter udgik fra de tre bal
tiske lande. Flygtningene søgte mod 
den vestlige verden, og selv her på 
Bornholm ankom der Aygtninge, bl.a. 
via ga nske små sejlskibe, der havde 
fundet vej over østersøen. Yderligere 
interesserede »Projekt Bornholm « sig 
fo r ø ko nomisk kriminalitet til søs, 
hvilke t vil sige, at vi forsøgte at op
spore ulovlig transport af sp iri tus, ci
garetter og narko - i til tider meget 
sto re mængder. Selvet Stort fa rtøj med 
godt 140 mennesker skjult ombo rd, 
der sejlede fra Balticum til Ameri ka, 
var vi dybt involveret i. 

Med tiden fik vi Store dele af verden 
som arbejdsplads, og det bevirkede, at 
andre lande sendte hele delegatio ner 
t il vo res lille kontor på Rønne Politi
gård fo r at høre, hvordan i alverden tre 

KaptaJnlojtnant med sabel og kasket efter 
34 år i sovæmet, 2005 

så forskellige instanser - i sam me ko n
tor - kunne arbejde sammen! 

M in pensio n indtrådte i 2005, og 
selvom jeg følte, at jeg nok kunne 
klare endnu et par år, så var der ingen 
kære mor, og så var det slut med mi n 
pionertid i Søværnet. 

Heldigvis har jeg set adskillige kvin
der blive antaget i det danske Søværn, 
og enkelte af dem er oven i købet ble
vet skibschefer. Så har det da været 
værd at kæmpe for' 
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Kaj Pedersen 
og Luthersk Missionsforening på Bornholm 

i begyndelsen af 1900-tallet 
Luthersk Missionsforening blev stiftet på Bornholm i J 868 efter en omfottende åndelig vækkelse 
på oen. Forkyndelsen var præget afden svenske vækkelsesp,.,edikm,t Carl Olof Rosenius. r J 892 
udskiltes Evangelisk Luthersk Missionsforening på grund afstrid om læm, og ledelsen. Forenin
gens medlemmer er ogsli medlemmer af Folkekirken, men har altid forholdt sig kritisk til dele af 
Folkekirken. Mange steder var kontakten ti! Folkekirken meget begrænset. I dag er Ilogie LM'ere 
meget engageret i Folkekirken, mens andre har meldt sig "d. L"tlm>k Mission har i dag 
forsamlinger i det meste af Danmark. På Bornholm har LM arbejde ud fin J O missionshuse. 
Kaj Pedersen blev en væsentligfigu,' i denne bevægelse på Bomhol", 

Af Bi'ger Pedersen 

M in far ville være fY ldt 100 år den 4. 
januar 201 5. Men decer næsten 20 år 
siden, han døde på sygehuset i Hille
rød . 

dom Illed forældre. so m havde svæn 
ved at fa til dagen og vejen. Flyttede 
med sine forældre til byen, Aakirkeby, 
og derfra videre ti l Rønne, Allinge, 
København og til sidst ti l Hillerød. 
Altså den typiske vand ring fra land til 

by. Hans [,r begyndte sit liv som land
brugs medhjælper. men endte som 
lille murermester. Selv begyndte han 
som æri ndedreng, blev man ufakturlæ
ri ng, kontorassistent, reviso r, sekretær, 
sygekassekasserer, forretningsfører og 
ti l sidst kordegn. Undervejs havde han 
andre tider, men aner den tidstypiske 
vej fra praktisk, legem ligt arbejde t il 
skrivebord og ad ministrat ion. 

På nogle måder var han tidstypisk. 
Født i Aaker sogn på en lille landejen-
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Men på et punkt gik han imod det 
tidstyp iske. Fra hans hjem, bedstefo r
ældre og forældre , arvede han en kri
stendom, so m var stærkt luthersk og 
missionsk. Hel t fra Luthersk Missions
foreni ngs opståen på Bornholm i 
1860 'el'l1e var familien dybt engageret 
i denne bevægelse. Bedstefaren og 
Acre andre i fami lien var lægmands
prædikanter. Men i modsætni ng t il så 
mange andre - både i samfundet og i 
fa mi lien - holdt han fast ved Luthersk 
Missionsforening livet igennem. 

Barn på landet 
Kaj Pedersen blev født den 4. januar 
1915 på Fredensminde - en lille land
ejendom nogle kilometer øst for Aaki r-

Knjs beclstejårældre med deres 4 born 
m. ti,. /905. 
Det er Kajs for i midten i bageste række. 



keby. Han blev født under I. Verdens
kr ig. Og selvom krigen ikke ko m til 
Danmark og slet ikke ti l Aaker, påvir
kede det almindelige mennesker, at 
fødevarepr iserne steg til næsten det 

dobbelte under krigen. I den situat ion 
var det måske en fo rdel at være på lan
det, hvor man var næsten selvforsy
nende. 

Hans far, Thomas Andreas Johannes 
Pedersen, var ifølge dåbsattesten født 
i Klemensker i 1887. Men tidligt flyt
tede han m ed forældrene ti l Aaker 
sogn, hvor de boede på Englys t, en 
li lle landejendom ved landevejen ti l 
Nexø. Efter sin ko nfirmation i Aakir

ke kom han ud at tjene hos nogle af 
egnens missionske gårdmænd. Efter 

nogle år opgav han landbruget og blev 
i stedet Illurer. Han havde næppe no

gen egen dig uddannelse i l11urerfager. 

O m Kajs mor er oplysningerne mere 

sparsomme. Hun hed Ingebo rg LOll

ise, født Hansen i 1887 i Strøby syd 
for Aaki rkeby. Hendes far var skrædder 
og hed Lars Peter Hasen, og hendes 
mor Elisabeth Katrin e, født Espersen . 
I vielsesartesren karakteriseres hu n som 

»Ungpige af Aakirkeby«. 
Efter vielsen flyttede Tho mas og In

geborg ind på Fredensminde. Og i 
løbet af de ca. ti år, de boede der, fød
res syv børn : Rudolf, Kaj , Edith, Ove, 
Johnny, Valdemar og Ejner. H voraf 
Kaj altså var den næstældste. 

Kajs hjem var præget af gudsfrygt og 
nøjsom hed. I Missionsvennen i 1993 
fortæller Kaj : »Når vi havde spist mid-

HIlSet på Doktorbakken med mor Ingeborgs butik. 

dag, vandrede mi n bror Rudolf og jeg 
sam men med nogle børn fra nabolaget 
til søndagsskole på missionshuset i 
Aakirkeby. En stOr d reng kastede en
gang den brugte tekstbog i mudder
grøften ved landevejen. Jeg var ganske 
målløs over en sådan behandling af 
tekstbogen og forventede næsten, at 
han skulle falde død om som strak 

»Fredensminde« eksisterer ikke læn
gere. Måske hed det »Fredensminde«, 
fordi det var bygget i årene efter kr igen 
i 1864. Nogen herregård har det ikke 
været. 

Til Aaki rkeby 
l 1922 købte Kajs far, T ho mas Peder
sen, et hus med en ledig byggegrund 

i Aakirkeby. Fami lien flyttede ind i 
DoktOrbakken 8, og Kajs far byggede 
så »Havebo« på Nygade 41. Her fl yt
tede bedsteforældrene fra Englyst ind. 
De to huse havde haver, so m stødte op 
til hinanden. Sammen med bedstefor
ældrene boede Kajs farbror Herman, 
som om taltes som åndssvag. 

I Aakirkeby forøged es fami lien med 
»de tre små piblana«: Inge, Bodil og 
Lisa. Kajs far arbejdede som murerme
ster. Det var hovedsagelig landbrugs
byggeri, han gav sig af med. Men han 
byggede også missionshuse fo r Lu
thersk Missionsforen ing i Pedersker og 
Tejn. Han var imidlertid ikke god til 
at skr ive regninger. Så når byggeriet 
var fæ rdigt og svendene havde met de
res løn, var der ikke meget til overs til 
at brødføde den store fam ilie med. Kaj 
omtalte sin far som wekse! ryner«. Pen
gekassen var ofte tom , og der var altid 
en veksel, der skulle indfries. 

I huset, de fl yttede ind i, var der 
imidlert id et lille butikslokale. H er 
indrenede mor Ingeborg sig. Hun va
skede og strøg tøj for folk - Fransk 
vask og strygn ing - og på et tidspunkt 
solgte hun også blomster. AJltagelig 
havde hun også nogle rengøringsjob. 
Det siges i hverr fald, at det var ind-

Bedsteflneldrenes »Havebo« i forgrunden 
ogfor(eldrenes hus pti Doktorbakkel' 
i baggrunden. 
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rægren fra hendes arbejde, der skaf
fede famil ien brød på border. Børnene 
fandr, ar der alrid va r nogle småpenge 
i mors skål. 

l Missionsvennen 1990 fonæ ller Kaj: 
)De ferier, jeg husker SO m de bedste i 
min barndom, tilbragte jeg hos min 
tante og fa rbror i Tejn Brugsforening. 

Farbror, Johan Pedersen, var brugsud
deler og prædikanr i LM, og han 
havde bil , så der skere, man fik lov ar 
køre med tværs over øen, når han 
skulle ud og holde møder. Denil kom 
der spændende liv i forret ningen og i 
fi skerlejet; det var noget andet end i 
Aakirkeby, byen midr inde i lander«. 

I skole og missionshus 
Kaj og Aere af hans søskende fik fri 
plads, så de efte r folkeskolen kunne gå 
i Aakirkeby Realskole, som lå i øster
gade (nu Davidskolen) . Der var kun 
fa hundrede merer fra hans hjem. I 
1926 fik han sin første karakrerbog fra 
Realskolen. Han fik jævnt gode karak
terer - bonset fra i skrivning. Og næ

sten aIJ e lærere skrev, at han var Rink, 
Ainig og interesserer. Et år senere fik 
han stadig rigtig fine karakterer - selv 
i skrivning. Men i Legemsøvelser var 

der helt i bund: g. Kommentaren er 

dog lidr oprimistisk: »Jeg tror, der er 
ved at komme mere Fur i Kaj .« 

Da Kaj skulle ud af skolen, skreven 
af lærerne i karakterbogen: »Kaj har ej 
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gjon mi g anden tort, end han fra sko
len nu skal bon(o, 

Foruden skolen var der en anden 

StOr bygning i Smedegade, som fami
lien Pedersen var trof.:1ste besøgere i, 
nemlig Lurhersk Missionsforenings 
(LM) missionshus, so m blev bygget 
allerede i 1872 - kort efter foren ingens 
Sti frelse. Efrer splittelsen med Evange
lisk Lurh ersk M iss ionsforenin g i 
l 890'erne, fik miss ionshuset en ret stor 

tilgang o mkring årh und redskifrer, og 
i 1920'erne var der god rilslutni ng ril 
møderne . Før møderne o m søndagen 

var der sø ndagsskole for børnene og 
søndag aften var der ungdomsmøder. 

H verdagsaftener var der »bibelklasse(( 

for drenge, symøder for piger og be
demøder for d e voksne. Så der var 
meget at komme til for alle aldersgrup

per, og fami lien Pedersen var trofaste 

deltagere. En stor del af familiens so

ciale liv blev udlevet i LM. 
På den rid var der ikke almindeli gt 

at medl emmer af Luthersk Missions

forening gik i kirke. Men Kajs mor har 
været en undragelse. Og ofre fik hun 
nogle af sine børn med i kirken. 

Sang og musik spillede en meger stor 
rolle både i miss ionshuset og i hjemmet 

på Doktorbakken. Folk, der gik fo rbi, 
undrede s ig over, at der meget ofre var 

nogen, der sang og spillede i det hjem. 
Det var mor Ingeborg, der førte an i 

sangen. Hun spillede gui tar og sang. 

Sangbogen med hendes håndskrevne 

Ff1117ilien Pedersen omkring 1936 
Bag: JO;'II")', Ed;,;" Ejlw; R"dolf. 
Vnldemm; Kaj og Ove 
Foran: Bodil, mor Ingeborg, Lisa, 
for ThomflS og Inge. 

sange og gu itarbecifr inger har overlever 

ril i dag. 

Kajs fætte r, Thomas Evald Hansen, 
var meget musikalsk. Mens han var i 
lære som cykels med i byen, købre han 
er gammelt kJaver. Det kom ri l at stå 
hos familien Pedersen. Og det var i 
brug, så snart børnene var hjemme. 

Når den ene holdt op ar spille, gik den 
næSte i gang. Da Thomas Evald Ayr
tede ril Hillerød , tog han kJaverer med 
sig, men så købte m o r Ingeborg et 

andet. 

Luthersk M iss ionsforening havde et 

hornorkester, som oprindel ig var star

te t i Svaneke. Men på er tidspunkt 

havde der hjemSted i Aakirkeby. Det 
var Thomas Evald, der ledede, og alle 
drengene i famil ien Pedersen va r med. 

Om aftenen, når de havde øvelse, sad 

de om spiseborder og spi llede, mens 
mor Ingeborg lå på sofaen og snor
kede. I det hele tager var der ofre kam
merater til de mange bø rn i hjemmet. 

De opfattede der som et meger hyg
gel ig t hjem. 

Hos Johs. Hansens K1æde- og 
Manufakturhandel 

I ni år indril 1934 var Kaj ansat hos 
Johannes H ansen i hans Klæde- og 

Mallllfakrurhandel i Storegade over 
for kirken i Aaki rkeby. Johannes Han
sen overtog forre mingen fra sin far i 

19 18. Han var en af de trofaSte delta
gere i møderne i missionshuset, så det 

var muligvis der, Kaj blev opford ret til 
at begynde som »ærneho rra(( , da han 

var ti år gam mel. 

I 1980 skrev Kaj under overskriften 
»Bydrengens ju l(( i »Børnenes Juleneg((: 

»Julen begyndte i sidste halvdel af no
vember med, at købmanden slagtede 

en gris, og der blev laver pølser og an
d en god mad . Når blodpølsen var 
færdig, skulle jeg gå rundr t il familien 
og gode venner med pølse, og så van-



Johs. Hansens mauujåktwforretl1ing i Smedegnde lB. 

kede der gode drikkepenge. 25 øre var 
mange penge dengang. Jeg havde købt 
en cykel til 40 kr. på afbetaling, og 
sku lle også have penge ri l julegaver til 
mine ni søskende og mine fo ræ.ld re. 
Så jeg var glad fo r at tj ene lid t ud over 
ugelønnen på ro kr. 

Juletravlheden kul minerede sidste 
uge fø r ju l. Da havde vi længe åbent. 
Men det var en rid med godt humø r 
og god mad. Og så glædede jeg mig til 
jul og julegaverne. Jeg var så træt jule
aften, at jeg var ved at græde af træthed 
og spænding. Jeg kunne ikke komme 
med til julegudstjenesten. selvom vi 
lukkede kl. 14, og j Ltlegudstjenesten i 
kirken på d en anden side af gaden 
begyndte kl. 15. Dervar stadig kunder 
i forremingen. og en af dem kunne 
find e på at løbe over i kirken og Ri. lid t 
af prædikenen med. inden hun kom 
tilbage fo r at handle færdig. 

Men når jeg havde bragt den sidSte 
pakke ud og besø rget min del af ren

gøri ngen, kom det spændende øjeblik. 
hvor jeg skulle ø nske chefen glædel ig 
jul og Ri. min julegave. Et år fik jeg en 
dampmaskine. En anden gang fik jeg 
et par gummistøvler. Juledag gik jeg 
en tur med min storebror. Da vi hav

de gået halwejen. byttede vi, min bro-

Den fonte lejrfor drenge 
på LM-lejrell i 1931-

Knj er nummer 2 fin hojre j 2. række. 

der fik lov at låne gummistøvlerne. og 
jeg fik hans træsko på. Han skulle jo 
også have lov at prøve. hvor vidunder
ligr det var at gå med sådanne støvler. 

Et andet år fi k jeg et telt, som mine 
bø rn har leget med, og so m mine bør

nebørn nu "bor« i. Og så fik jeg en god 
kælk, som gjorde sto r lykke. Når vi 
kælkede ned ad Doktotbakken, om 
aftenen, måtte v i passe på, fo r hvis 
natbetjentcn kom. måtte vi skynde os 
bort. Fik han fat i os, fi k vi i bedste 
fald en formaningstale og i værSte faJd 
en luss in g.« 

Efter kon firmationen kom Kaj i lære 
i forretningen i fire år, og til sidst var 
han kommis samme sted i et år. r an
befali ngen skriver Johs. Hansen: »Jeg 
har lært ham at kende som en ual min
delig sympatisk. vel begavet, hu rtig og 

dygtig Mand, hvis Opfø rsel og Pv:
bejde altid har været til min fuld e Til
fredshed«. Som alle andre lærl inge på 
den tid del tog han om aftenen i un
dervisningen på Aakirkeby tekniske 
Skole. Og også herfra fi k han den bed
ste anbefal ing. 

Leder i missionsarbejder 
Mens Kaj var ansa t hos Johs. Hansen, 
deltog han Aittigt i missionsarbejdet. 
Fø r LM fi k sommerlej r på Bornholm, 
samlede han en Aok drenge fra Aakir
keby og rejste med dem til LM's som
merlejr i Esrum i Nordsjælland. Og 
da lejren i Pedersker stod færdig i 1937. 
var han leder på den første drengelejr 
sam men med lærern e Poul Sander 
H ansen fra Nexø og Eli N. Pedersen 
fra Pedersker. 

l miss ionshuset var der o fte prædi
kanter fra Sverige. Og nogle aflederne 
i missionsarbejdet opfo rdrede Kaj t il 
at rejse til en uges bibelkursus på en 
lejr i Åstorp i Skåne. H an fortæll er selv: 
»Jeg var længe i tvivl , om jeg kunne og 
turde og havde råd til at tage så lang 
en rejse alen e, men omsider fik de mig 
overtalt. En søndag morgen cyklede 
jeg fra Aakirkeby til Allinge. Derfra 
var der skibsforbindelse til Si mrisham n. 
og derfra cyklede jeg videre de ca. 100 
km til ÅstOrp. Det var anstrengende 
og vanskeligt at find e vej, jeg havde 
ikke engang et kort at se efter, men 
hen på aftenen nåede jeg frem og blev 
vel modtaget af familien G . Johanson. 
Der kunne være meget at fortælle fra 
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de [(e samvær. Om de meget sparranske 
indkvarterings-,forhold på missio ns
husets lofr. Men det var rige oplevelser 
i samværet med svenske missionsven
ner og særlig unge. Nogle opretholder 
jeg kontakten rn ed endnu .<e 

En af dem, som Kaj opretholdt kon
takten med, var en ung stud . teo I. som 
hed Sven Henoch. Han blev opfordret 
til at tage sig lidt af den enl ige born
holm er. Og det førte ti l et venskab, 
som varede livet ud og medførte man
ge gensidige besøg. 

T il Rønne 
Efter ni år hos Johs. Han sen, skull e 
der ske noget nyt. Tøj og manufaktur 
interesserede egentlig ikke Kaj meget. 
I 1934/35 var han elev på Rønne Han 
delsskole og fik eksamensbevis med 
Aotte karakterer. Eksamenen omfat-
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tede både mundtlig og skriftlig tysk, 
men ikke engelsk. 

l. juni 1935 blev han ansat som 
konto rass isten t hos sagfører, cand. Jur. 
H. V. Munck i Scr. Mo rtensgade 17 i 
Rønne. Arbejdet bestod i begyndelsen 
af almindeligt konto rarbejde, maskin
skrivning og stenografi (so m han ikke 
har raet ka rakter i fra Handelsskolen). 
Men gennem arbejdet fik han godt 
indblik i .. de på et sagfø rerkontor fore
faldende sager og lærte at udføre adski l
lige af dem på egen hånd«, som der 
stå r i anbefa lingen fra H. V. Munck. 

Under ansænelsen hos sagfø rer 
Munck kom indkaldelsen ti l mi litæret. 
l Missionsvennen 1994 fortæller Kaj: 

»Jeg lå kun inde som værnepligtig i 
cirka fem måneder. Jeg havde nummer 
48. Jeg var hornblæser og telefon ist. 
Det betød , at jeg skulle kunne etab
lere felttelefon-forb indelser og lægge 
ledn inger ud. 

Blandt bef.ll ingsmændene i Vording
borg havde vi en sergent, som jeg fik 
den tvivlsomme ære at pudse støvler 
fo r. Og når han havde været til fest om 
aftenen, skulle jeg gå fra stue til stue 
og råbe så højt jeg kunne: »$å står vi 
oP(, idet jeg efterlignede sergentens 
stemme. Bagefter skulle jeg skynde mig 
ud , så ingen opdagede, at det ikke var 
sergenten. 

So m ho rnblæser i Slagelse sku lle jeg 
møde i vagten kl. 6 og blæse reveillen 
og o m aftenen klokken 22 blæse re
n·æte. Enga ng havde jeg vagt, da obe r
Sten havde sølvbryllup. Derfor fik al le 
nattegn t il klolJ,en 24. Men jeg måt
te tage hjem i god tid , så jeg kunne 
blæse lJolJken 22. Jeg lagde mig på 
sengen fo r at hvil e og vågnede først et 
kvaner over ti. Vagtko mmandø ren 
beklagede, men ha n måtte skrive en 
indberetnin g. 

Der gik nogle dage, så blev jeg kaldt 
frem foran kompagnier. Jeg blev næg
tet frih eder i 14 dage, men kaptajnen 
sluttede med at sige: »Du kan takke 
Vorherre og mig for, at du ikke fik en 
strengere srraf.(( Jeg rerrede mig efter 

hans gode råd«. 

Den IIstore« homblæsel: 

;.. .. ·rokeu !:.LIa Mortmsen. 

Expedi nice, 
frøken Ella Mortensen 

[ KFUK's pensionat i Bo ndegade 
kunn e man sp ise varm mad for et ri
meligt beløb. Og der kunne man også 
møde mange andre unge rnennesker, 
som boede der eller på værelser andte 
steder i byen. Blandt de unge piger, 
som Kai mødte der. var der også en 
Ella Mo rtensen. H ende mødte han 
også ril ungdo msmøder i LM 's mis
sio nshus i Scr. Mortensgade, og så 
opstod der sød musik. 

Ella var fta Al li nge. Hendes far var 

oprindelig snedker, men blev senere 
vurderingsmand og sygekassekasserer. 
Hun va r - ligesom Kaj udlært i en 
manufakru rforrern ing. Senere havde 
hun været på LM's højskole i Hillerød 
og derefter i en forretning i Nexø en 

kort tid. 
Men så kom hun aJtså ti l Rønne. 

Måske havde hun mødt Kaj tidligere 
i forbi ndelse med arrangementer i LM, 
som bl.a. aAlOldt fri luftsmøder i Al
mi ndingen hver sommer for hele Born
holm. 

1930'erne var præget af sto r arbejds

løshed. Men det lader ilJke t il at have 
skabt problem er for hverken Ell a eller 
Kaj. Bortset fra Ellas højskoleophold 
og Kajs handelsskoleophold , var de 



Brudeparret og alle gæsteme i Ellas forældres have. 

gået fra den ene stilling til den næste 
uden afbrydelse. Det samme gælder 
også deres søskende. Af Kajs søskende 
har både Rudolf og Valdemar ffie t en 
bankuddannelse, og også de øvrige 
søskende havde stO rt set slupper land
brug og husholdning og fae t st illi nger 
på kontorer. 

Også i tiden i Rønne var det natur
ligt fo r Kaj ar engagere sig i Luthersk 
Missionsforening. Han ko m til mø

derne i SCL Morrensgade sam men med 
Ella. Og Kaj var medlem afbesryrelsen 
fo r ungdOInsfo reningen og førce pro
tokollen . 

Søndagen rilbragte Ella og Kaj som 
regel sammen. Enten hos hans f:'1m ilie 

i Aakirkeby, ell er - mås ke nok så ofte 
- hos Ellas familie i Allinge. I løbet af 
1938 fik Ellas far, Herman Mortensen, 
foræ rer en lille grund ud til klippeky
sten mellem Allinge og Sandvig, og i 
januar 1939 skrev Kaj skøde på grun
den med sagfører Muncks stem pel. 

Til Allinge 
I juni 1939 fik Kaj en an befaling af 
sagfører Munck. Sagføreren skrev, at 
anledningen var, at Kaj ville søge en 
anden stilling. H vad det var fo r en 
st illing, han ville søge, og om han 
søgte den, vides ikke. Men det har nok 
sammenhæng med, at han g ik med 
planer om at gifre sig og Aytte t il Al

linge. 

Brudebilledet, 
som blev taget dagen efter b/Jill/ppet. 

Han blev imidlertid hos Munck ind
til sommeren 1940. Og da han vill e 
til Alli nge, ti lbød sagfø reren, at han 
kun ne o prerre et konror i Allinge, som 
Kaj kun ne blive besryrer af. Og sådan 
blev det. Ella havde i mellemtiden for
beredt sig på ægteskabet med et ophold 
på husholdningsskole. 

Den 4 . august 1940 blev Ella og Kaj 

gift i Allinge Kirke. Det va r pastor 
Hostrup fra Rø, der viede dem. Kajs 
yngste søster, Lisa var brudepige. De 
ca. 30 deltagere var forældre, søskende 
og onkler og tante r. 

Vielsen fa ndt sted kl . 15.00 . Efter 
vielsen var der fotografe ring i Ellas for
ældres have og derefter middag i hjem
met. Kl. 2 1 skulle festen være fo rbi. 
Brylluppet fa ndt sted under 2. ve rdens
krig, og der var udgangsforbud fra kl. 
22, så gæster fra Aakirkeby og Rønne, 
skulle nå at være hjemme inden da. Her 
i begyndelsen af krigen, blev det også 
anset for fa rligt at sejle til Bornholm, 
så der var ingen gæster fra Gentofte, 
hvor Ellas mo r havde to søskende. 

Efter bryllupper tog ægteparret ti l 
deres nye bo lig i Kirkesrræde nummer 
2. Her begyndte de med at bøje knæ 
ved sof.,en og bede om G uds vels ig
nelse over deres hjem og ægteskab. 
Næste dag måtte de tage bryllu pstøjet 
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pa Igen. På bryllupsdagen havde der 
ikke være t tid til at blive fotograferet 

hos fotografe n, 111en så kom fotografen 
hjem ril dem dagen efter bryUuppec. 
Brudens tøj koseede i alt 134 kr. 

Huser i Kirkesrræde 2 , som de hav

de lejet afkøbmand Bech, Produkten , 
var så stort, at det havde plads til er 

kontor til Kaj, så han kunne arbejde 
hjemmefra . Og det var også så stort, 
så selv efter at deres første barn, Birger, 
var født i 1941, var der plads til , at 
Kajs søster Inge kunne bo hos dem og 
arbejde for Kaj. 

Efter et år Ayttede sagfører Munck, 
hvis kontor Kaj havde en filial af, imid
lertid t il Aarhus. Kaj havde tilsynela
dende arbejde nok, så derfor valgte han 
at forrsænc næsten uændreL N u kald
te han sig revisor og lagde selv navn 
til. Det var fortsat i stor udstrækning 
sagfører, arbejde, han udførte: skøder, 

teseamenter o.lign. Sidse i 1942 bestod 
han prøven for ejendomsmæglere. D en 

seørsee del af undervisningen foregik 
formentlig pr. brev, men han var i det 
rnindsre i København og aflagde en 

mundtlig prøve. 
I juni 1943 fik Kaj brev fra Allinge

Sandvig Byråd , som anmodede ham 
0111 ar varetage hvervet som kommu nal 

revisor indt il 1941. 

T il Vesrergade 30 
Fru Ella var ikke glad for at bo i huset 
i Kirkestræde. Bag huset havde Pro
dukten lager og handel med foderstof
fer. Der er masser af A uer og m LI S og 
roner, og Ella hadede Auer og var 
bange for mus og rotter. Så den 1. 
december 1942 overtog de VeStergade 
30 i Alli nge, som de havde købt for 
18.000 kr. Nå r de turde kaste sig ud i 
denne investering, er det et udtryk for, 
at forremingen gik godt, men der er 
nok ingen rv ivl om, at Ellas foræld re 
ydede dem et lån på favo rable vilkår. 

Huser i Vestergade var så SWf(, at der 
var en lejlighed på I. sal , som lejedes 
ud til en fami lie. Bag stuen var der er 
sto rt værelse, SOI11 Kaj indrettede til 
kontol", og bag kontorer var der et 
lille værelse, som Kajs søster Inge Ayr
ted e ind i. 
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Vestergnde 30, AI/illge. 

Fami liens sociaJe liv var stærkt præ
ger af, at Ellas fami lie var tæt på. Hen
des forældre og begge søskende boede 
i Allinge-Sandvig, og de mødtes alle i 
miss ionshuset. Af Kajs søstre boede en 
hos dem, men til famili en i Aakirkeby 
var der langt, når ingen af dem havde 
bil. O g under krigen var det heller ikke 
muligt ar fa benzin ril en bil. Ved Bir
gers to års fødselsdag i auguSt 1943 
cyklede farmor og farfar sammen med 
Kajs søSter Edith fra Aakirkeby til Al
linge og hjem igen sidst på dagen. 

Prædikant 
Allerede i 1940 fik Kaj opfordring fra 
Bornholms afdeling af Luthersk M is
sionsforening til at blive prædikanr i 
foreningen. Han følte, at han havde et 
guddommeligt kald til denne opgave 
og sagde ja. LM havde 14 missions
huse ford elt over hel e Bornholm. 
Mange prædikanter holdt et - to mø
der hver anden søndag. Selvom der 
gik tog fra Al li nge til Rønne og videre 
mod Nexø og G udhjem, og medlem
merne i LM var vill ige ti l at hjælpe 
Illed transporten, brugte prædikan
terne mange timer på transport til og 
fra møderne, og de måne ofte vente i 
lang tid på tog og bil. Under krigen 
var der desuden mange strenge vintre, 
hvor toget ikke kørte. Ella kommer til 
ar rilbrin ge man ge søndage uden Kaj , 
men så havde hun jo held igvis sin fa
mi lie. 

I missionshuset i Al li nge var der god 
brug for deres hjælp. Ella var i perioder 
med i sø ndagsskolen, som var ledet af 
hendes far. Hun var også med t il bi

bel klasse (j uniormøder) for piger. Og 
Kaj blev snarr form and for ungdoms
fo reningen, som samles en aften hver 
uge. Under kri gen saml es un gdoms
foreningen søndag afren efter møder, 
som var kl. 11.00. 

l 1940'erne var der ikke megersam
arbejde mellem Allinge Kirke og Lu
thersk Missionsforening. Skærto rsdag 
aften var der tradirion for, ar ungdoms
foreningen indJedtc sin stiftelsesfest 
med nadvergudsrjeneste i kirken, men 
ellers havde LM så Sto r aktivitet på 
søndage, at der ikke var Stor mulighed 
for også at komme i kirken. 

Kaj havde meget Stor lySt til at kom
me ud at rejse. l so mmeren 1943 rog 
fam ili en med deres ro år gamle dreng 
på cykeltur til Sjælland. D e besøgte 
Ellas famili e i GeiHofte og Roskilde og 
var på feriekursus på LM's højskole i 
Hillerød. 

Efter krigen fandt Kaj ud af, at han 
havde behov for en bil. En vognmand 
fra Klemensker fungerede som køre
lærer. Han kOI11 og hentede Kaj i en 
sror Mercedes, so m Kaj næs(en druk
nede i. Efter at han havde Riet kørekort, 
anskaffede han en gammel engelsk 
ro-personers bil med »svigermorsæde« . 
I godt vejr kunne bagklappen være 
åben. D er var et sæde at sidde i. I dår
ligt vejr måtte klappen lukkes, så man 



Den nye husejer 
med sin ældste son. 

lå i mørke i bagagerummet. Hverken 
den bil eller den næste Fo rd fra 
1920'erne var særlig driftsikre. Men 
familien havde bil. Det var der ikke 
mange, der havde på den tid. Og Kaj 
brugte den både som prædikant og i 
sit arbejde som reviso r. Og mekaniker 
Juhl tjente godt på reparationerne. 

Familieforøgelse 

l august 1944 forøgedes fami lien med 
en pige, Solveig. Hun døbtes allerede 

tre uger senere i Allinge Kirke af pasto r 
LanghoW Kajs familie kom fra Aaki r
keby inklusive oldemor og Herman. 
Rejsen må denne gang have gået med 
tog via Rønne. Men bonset fra besvær
ligheder med transport og lignende, 
ser det ikke ud til, at krigen har haft 
så stor indvi rkning på li vet i N li nge, 
eller at Kaj havde besvær med at for
sørge familien. 

Fredsslurningen i 1945 fulgtes jo på 
Bornholm af et år med russiske solda

ter. De holdt vagt ved indkørslen ril 
Allinge - lige ud for Vestergade 30. 
Ella skriver: »B irger var meget optaget 
af russerne. H an troede, han talte rus
sisk, når han vrøvlede en masse ufor
ståel ige ord«. 

l sommeren 1945 lejede familien et 
so mm erhus i Snogebæk. Familien 
havde cykler med og sej lede frem og 
tilbage fra Allinge til Nexø med 0st
born holmske Dampskibsselskab. Men 
i sommeren 1946 gik turen til Sjælland. 
De besøgte igen famil ien i Gentofre 

og var fem dage på pensionatet "Gil
bjerghoved« i Gilleleje og to dage til 

elevmøde på Luthersk Missionsfor
enings H øjskole i Hillerød . Ella havde 
ti-års jubilæum for sit højskoleophold. 

Men i 1945 skete der endnu en fo rm 
for famili eforøge!se. Kajs yngre bror 
Valdemar kom til bage fra København. 
Han blev gift med Bitten (Grete) og 

de Ayttede ind i lejligheden på l. sal i 
Vesrergade 30. Valdemar blevansar i 
Kajs firma som revisor. H an var ud
danner bankmand. I 1946 fik de søn
nen Flemming og i 1947 sø nnen 
Bjarne. I mellemtiden var søster Inge 
blevet gift med mekaniker Ivar Dam, 
og i en periode boede de i nabohuset, 
Vesrergade 32. 

I maj måned 1948 bliver familien 
forøget med endnu en dreng. Ingolf 
bliver født i maj 1948. Alle rre føds ler 
har været hjemmefødsler - de sidste 
to i Vesrergade 30. 

I udgangspunktet var rollefordelin
gen i familien ret traditionel. Ella op-

Familien Pedersen 
satte præg på det 
kirkelige Liv i Allinge. 
På billedet af 
»Allia71cekoret« i 
ALLinge kirke er der 
tre soskende og en 
svigerinde. 
Bitten Pedersen er 
nr. 1 fra venstre i 
fonte række. 
lnge Dam er m: 3 
fin lJenstre i 
anden nekke. 
Kaj og Valdemar 
Pedersen er m: 2 og 3 
i bageste række 
fa hojre. 
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gav arbej det nogle måneder, før de blev 
gift. De sidste må neder inden bryl lup
pet brugte hun til at saml e udstyr og 
gå på husholdni ngsskole. Efter gifter
målet var der ikke tale om, at hun 
kunne have arbejde uden for huser. 
Fra sit hjem var hun vant t il, at hendes 
mor hj alp på sygekassekontoret, som 
faren va r ansvarlig for, men hvo r hun 

deltog i arbejder. 
En regnskabsbog over indtægter og 

udgifter i hjemmet i de første ro år 
tyder på, at Ella har haft for lidt at lave. 
Den er ført meget nøjagtigt. Men da 
børnene kom, var det naturligt, at hun 
blev optaget af dem . Kaj havde natur
ligvis ikke barselsorlov. Det var jo 
ukendt på den rid. Men han tog sig 
ganske meget af arbejdet i huser. Hans 
svigerfar, so m aldrig rørte en finger i 
det huslige arbejde, var meget forarget 
over, at Kaj var ser i byen rrækkende 

på en barnevogn. Det kunne man ikke. 
Og i det hele raget var det alm indelig 
kendt i famil ien , at han ofte tog sig af 
opvask og lignende. Det var jo ikke 
arbejde for mænd. T il gengæld kom 
mor Ella til i højere og højere grad at 
fungere so m den, der holdt styr på 
aftalern e i den virksomhed, som Kaj 
drev fra hjemmet. 

Afde! i ngssekrerær 
på Bornholm 
Kaj fortælle r: »M idt i 1940-erne be
gyndte vennerne på Bornholm at tale 
0 111 , at man burde have en fu ldt ids 
medarbejder ti l at tage sig af de man
ge opgaver, som fritidsmedarbejderne 
ikke kunne overkomme. Det tog tid . 
inden ledelsen og vennerne blev for
trol ige med tanken, og man ville også 
have delegeretmøders sam tykke. l 1947 
var man ko mmet så langt, at man op
fordrede nogle til at gå ind i den op

gave, og det endte med, at jeg skulle 
afh ænde min reviso rvirkso mh ed og 
påtage mig opgaven som afdel ingsse
kreræn<. 

Når det var nødvendigt at spø rge 
delegeretmødet om derre, hang det 
sam men med, ar dette var noget helt 
nyt i Lurhersk Missionsfo rening. LM's 
arbejde var næsten udelukkende byg-
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get op på, at det var noget, som med
lemmerne varerog ved siden af deres 
erhverv. Ud over ydremissionærer var 
der i 40'erne ikke and re på lønnin gs
listen end en missionssekrerær og en 
medarbejder på fo rlaget i København. 
Så at en afdeling shIlle lønne en med
arbejder var helt uhørt, og nogle ud
trykte fa re for, ar det vi lle gå ud over 
indtægterne rillandskassen og dermed 
ti l arbejdet i andre lande. 

Når der rog så lang rid ar få gen
nemført, hang det også sarnmen med, 
at der slet ikke var en ighed blandt mis
sionsforen ingens medlemmer om, ar 
det var en god ide. Det resluterede i, 
at nogle sagde, ar hvis man brugte 
penge ti l dette formål, vi ll e de ikke 
længere giver gaver ti l afdelingen på 
Bo rnholm. Derfor blev der opretter en 
særli g kasse, hvor de, som ønskede, 
kunne give gaver ril sekrerærens løn. 
Og den kasse kom aldrig til at Ayde 
over. 

Når Kaj havde mulighed for at af
hænde sin forretning so m revisor hang 
det sa mmen med, at hans bror Valde
mar var inde i firmaer. Han overtog 
opgaverne. Han skaffede sig kontor i 
Storegade (hos skræddet Ibsen) . 

O m de opgaver, Kaj gik ind i som 
sekretær fo r LM, fo rtæller han: "Yi fik 
begyndt nye fremstød som friluftsmø
der, årlige husmoderlejre, bibelkurser 
og ander. På den tid anskaffede afde
lingen eget højttaleranlæg, og der 
havd e jeg meget bøvl med. Jeg har 
aldrig været fin gernem og meget fo r 
mekanik eller elektronik«. 

Højttaleranlægget blev købt hos en 
forhandler i Rø, og det blev monteret 
på Kajs priva te bil. Det blev anvendt 
til de friluftsmøder, som afdelingen 
afhold r. Det var årsmøderne i parken 
i Aakirkeby og fri luftsmøderne i Al
mindingen. Desuden blev det anvendt 
ril friluftsmøder på havnene omkring 
på Bornholm. Når der ofte var proble
mer med udstyret, skyldtes det nok, 
at det ikke var særligr driftsikkert, og 
at Kaj heller ikke var god t il at betjene 
der. 

J Missionsvennen nr. 211 1951 for
talte højsko leforstander Frits Larsen, 
Hillerød om et besøg hos Kaj Pedersen 

- afdelingssekreræren på Bornholm. 
Han var meget positiv over for ranken 
om, at LM's afdel inger. som tilsva
rende i Sverige, burde have en afde
li ngssekrerær. Han skrev: »Her er rrå
dene sam let, her har formanden sin 
høj re hånd, kristenAokken et vågent 
øje og vennerne en talsmand. « 

I samtalens løb remsede de op, hvad 
afdelingssekreræren beskæfrigede sig 
med : mødeplan for afdel ingens og t il 
rejsende præd ikante r. Planlægning af 

bestyrelsesmøder. Plan lægn ing af bi
belkursus, vinrerlej r, husmoderlejr og 
sommerlejre. Og så redakrion af pro
gralnbladet » U nges Nyt«. Desuden 
deltagelse i lejre og prædikener på 
Bornholm og i andre afdelinger afLM. 

På kontorer havde Kaj en sto r du
pli kator. Det farvede tryk på måneds
bladet »Unges Nyr« var ens fra gang 
til gang, og det blev trykt hos en bog
trykker. Men teksten blev skrevet på 
stencils og trykket med duplikatoren . 

Den første duplikator skulle trækkes 
med håndkraft, og for at der ikke 
skull e komme sværte på bagsiden, 
sku lle der lægges et stykke pap over, 
før det næste eksemplar kunne trykkes. 
Det var arbejde for kone eller børn. 

For- og bagside var ens i alle blade. 
Men midrersiderne indeholdt program 
for de enkelte mødepladser - både på 



Bornholm og enkelte andre steder. 
O plag 550. 

På sommerlejren 
Som nævnt var Kaj med som leder i 
LM's sommerlejre endnu før lejren i 
Pedersker blev bygget. Og også i tiden 
rør han blev ansat som afdelingssekre
tær, var han leder på indtil flere lej re 
hver so mmer. 

Hele skolernes so mmerfer ie var op
taget af lejre. Det var før familierne i 
større omfang rejst på sommerferie, så 
for mange børn var sommerlej ren som
merens oplevelse. Der var to lejre for 
drenge - store og små. Og to lejre for 

piger. Desuden en fami lielej r. Og en 
sommerlejr varede helt fra mandag 
form iddag til søndag eftermiddag. 

l de fire år Kaj fik løn som sekretær 
på Bornholm, fl yttede hele fam ili en 
Aere gange ned på lej ren og var der i 
mindst fire uger i træk. Familien bo
ede på et lederværelse, som kun va r 
adskilt fra sovesalen ved siden af med 

en meget rynd bræddevæg. Kaj skulle 
lede lejren og holde bibeltimer og mø
der, gå med deltagerne til vander, ar
rangere lege og konkurrencer. Mor Ella 
skulle passe sine egne børn , men des
uden forvenredes der, at hun kunne 
hjælpe i køkkener. 

På sommerl ej ren samarbejdede Kaj 
meget med malermester Vilhelm 
M unch fra Nexø . Han var formand 
for LM's ungdomsafdeling og arbej
dede meget for en fornyelse af arbejdet 
blandt børn og unge. Efter nogle år 
blev han ansat som juniorsekretær i 
LM. Sammen ledede de hvert år nog
le lejre, og V ilhelm M unch malede 
hvert år et b illede med lejrenes motto 
og skreven lejrsang. 

På møderejser 
Allerede før ansættelsen som afdelings
sekretær havde Kaj været på møderej
ser i Jylland. Der var rradition for, at 
nogle fr it idsprædikanter tog på rejser 
i and re dele aflander. De var af sted i 

Bomemoderne om eftermiddagen var ofte de model; der var bedst tilslutning til. 

et par uger og holdt et møde hver aften. 
De rejste med offentlig transport over 
de lange strækn inger, mens missions
foren ingens medlemmer sørgede for 
at transponere dem fra mødeplads til 
mødeplads. D e boede og spiste i pri
vate hjem. 

Da Kaj begyndte at rejse som præ
dikant, var han ung i forhold til man
ge af de and re prædikanter. H an var 
energisk, tog gerne del i hj emmets 

. . 
opgaver og var m eget 1I1teresseret 1 

børnene. Han tog gerne ud og be
søgte syge og gam le. Desuden havde 
han en guitar med. Han sang enkle 
åndelige sange og også en del åndelige 
vise r, so m blev ret populære: )lMed min 
lille båd jeg ror - -«, »Nu har jeg plads 
so m visergut - -11 m. A. 

Teltmissionen - som gennem GO'eme 
og 70' erne blev en ret populær arbejds
gren i LM , begyndte i 1950. Kaj var 
sammen med Vilhelm Munch, Ch ri
stian Jepsen og Kajs fætter Thomas 
Evald med til at sætte teltmiss ion en i 
gang. Tanken var at nå områder i Dan-

Dengang ua}" der mange born på gaden, og de 'var glade, når der kom »cirkwII til byen. Kaj står ydel"Jt i bageste !"tekke til hojre. 
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mark, sorn var uberørt af miss ionsar
bejdet. Og blandt de første områd er 
var Als. Der var en LM-kreds i Søn
derborg, men el lers va r der intet mis
sio nsarbejde på øen. 

LM anskaffede et mødetelt med 
plads til knapt 100. Medarbejderne 
skulle selv sætte teltet op, fi nde et sted 
at bo, dele indbydelser ud , tale til bør
nemøder om efrermiddagen og vok
sen møder om afrenen, synge og sp iLl e. 
Så alle »talenter« kom i sving. De før
ste år brugte man en spolebåndoprager, 
hvorpå M ie og Vilhelm Munch havde 
in dspi ll et sang og musik til de sange, 
der var i IITel rsangbogen«. Der rog ofre 
la ng tid at finde frem til det rette num
mer, men med lidt god vi lje, så gik det. 

Engang Kaj og Vil helm Mu nch 
havde holdt teltmøde i en lille landsby 
på den nord lige del af Als, var de efter 
mødet på vej - gående - mod Nord
borg, hvor de havde fliet lov til at bo 
hos en bogtrykker, hvis ko ne havde 
været på Luthersk Missionsforenings 
Højskole i H ill erød . De havde begge 
en taske og en gu itar at bære på. Un
dervejs srandsede en bil, og chauffø ren 
spurgte, hvor de var på vej hen, og om 
de vill e køre med. Chaufføren var me
ger imeresseret i, hvem de var, og hvad 
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de lavede, men han kørte dem helt t il 
bogtrykkeren, og da han slap dem af, 
fortalte han, ar de havde været ude at 
køre med politiet. 

I begyndelsen var telnn issionen ikke 
særlig populær i LM 's høj este organ 
- delegeretmødet. Vi lhelm Munch 
måtte kæmpe hårdt for at fli bevillin
gerne ril arbejdet igennem. 

På hjemmefrolHen var der ikke stor 
begejstring, når Kaj skulle ud ar rejse. 
Ella havde jo hele ansvaret for hjem og 
børn . Og inden Kaj b lev sekretær, 
havde han købt en af de gam le sttand
gårde i Allinge, Næsgården. Den var 
på det ridspunkt i en elendig forfatn ing 
og indrettet med mindst to lejligheder. 
Ella gav udtryk for, at hver gang Kaj 
var rejst, kom lejerne og klagede over, 
at roilettet var sropper. 

T ilbage som revisor 
Som tidl igere nævnt, var det ikke al le 
i missionsforeni ngen, der var enige i, 
at det va r nødvend igt med en sekretær. 
Derfor var det hel ler ikke alle, der bi
drog ril sekrerærens løn . Og hvis der 
ikke var penge i kassen, var det jo ikke 
muligt at fli løn. 

Kajs bror, Valdemar, havde overtaget 

Billedet tlf foJl/l/ien blev sendt ud som 
julehilsen i 1953. 

revisionsvirksomheden. Han havde 
arbejde nok. Så hvis Kaj ikke kunne 
fli lø n for sit arbejde som sekretær, 
måtte han tage arbejde, som han kun
ne fa lidr løn for, så fami lien kunne få 
brød på bordet. Men det havde han 
ofte dårl ig sa mvittighed over. 

I 1952 da Kajs bror, Valdemar, flyt
tede til Rønne, åbnede det mulighed 
for, ar Kaj kunne overtage revisorvirk
somheden igen. Der blev ikke ansat 
nogen ny sekretær i LM, så Kaj fik lov 
at beholde mange af sekretærens op
gaver, men den sparsomme løn op
hørre. 

Og der var nok at tage fat på. Han 
va r regnskabsfører for Fiskernes Salgs
forening i Al linge. Det gav ofte kunder 
- regnskab for fiskere . Hans forbindel
ser i LM gav også kunder - regnskaber 
fo r en del af missionsforen ingens med
lemmer - ofre landmænd og mindre 
fa rrern i ngsd ri vende. 

Og så var der alle selvangivelserne. 
Alle - også folkepens ionister - skulle 
indlevere selvangivelse. Kaj cyklede 
ru ndr i Allinge og skrev selvangivelsen 
i hjemmene. Han var et kendt indslag 
i bybilledet. Kopien fra forr ige år blev 
lagt i skrivebordsskuffen eller i chatol
let, og hvis ældre kunder ikke selv 
kunne finde den, fandt han den selv. 

Hjemme svarede Ella på telefonop
kald og forklarede, hvo rfor Kaj endnu 
ikke var kommer. Men han skulle nok 
nå det, og de srod på I iste ll over dem, 
han skulle nå. Kaj arbej dede både nat 
og dag, og børnene kunne en morgen 
komme op og opdage, at der lugtede 
af røg på kontoret. Kaj havde røget, 
og det skete el lers aldr ig. 

Foruden regnskabs- og revisionsvirk
som heden var der salg af huse og ud
fæ rdigelse af skøder. Kaj havde jo en 
uddan !leise som ejendomsmægler, og 
fra sagførerkontoret havde han kend
skab t il skøder, så han kunne både 
sælge huser, skr ive skødet og få det 
tinglyst. Ofte var parterne i forvejen 
eni ge 0 111 handelen . Så indkaldte Kaj 
dem til møde på sit kontor. Mens de 



fo rhandlede færdig, skrev han skødet 
og fi k det underskrevet af parterne. Så 
kaldte han på mor Ella, og fik hende 
til at skrive til vitterlighed. Så var den 

handel stort set på plads. Eftet nogle 
år va r der en tidligere bankmand, som 

slog sig ned som ejendomshandjer i 
Al linge. Kaj aftal te med ham, at han 
sørgede for slu tSed len, og Kaj skrev 
skødet. Så vat der del t i po rten. 

En anden del af sagfø rervirksomhe
den var udfærdigelsen af testa me nter 

og opgørelser af dødsboer. Kaj fik en 
hel del af de sager, hvor missionsfo r
eninger - eller en frikirke - var indsat 
som arvi ng. Men også mange andre 
fandt ud af, at der var mul ighed fo r at 
Ea ordner testamenter og arvesager godt 

og billigt hos Kaj i Allinge. 

»Skrive-Kaj«, 

»Misjonær-Peddersen« og 
»Sjøgekasse-Peddersen« 
I en lille by som Allinge havde mange 
mennesker er øgenavn. Ingolf stod 
engang og så på, at brændselshandler 
Peder Nielsen bar kul ind i udhuset. 
»Fa r kajler dig »Kolla- Pedder«, sagde 
han. »Nå, så kalder jeg ham »Skrive
Kaj« lød svatet. 

En gam mel dame fra nabolaget lå 

for døden på Allinge Sygehus. »Ring 
til missionær Pedersen og sig, at han 
skal ko mme og skrive min selvangi
ve!se«, sagde hun dl personalet på sy-

gehuser. Men de mente ikke, ar det var 

nødvend igt i situationen. Men den 
gamle gav sig ikke. De måtte ri nge. Og 
først da Kaj havde været der og skrevet 
selva ngivelsen - og antagelig også sun
get en salme og bedt en bøn - lagde 
den gamle dame sig til at dø. 

Kajs svigerfar. He rman Mortensen 

var sygekassekasserer. Ko nto ret var i 
den ene stue ud til vejen. Ofte var 
svigermor, Martha Vilhelmine, med i 
arbejdet, og ved sygdom eller lignende 
kunne Ella også bidrage. Det var en 
r.,mi lieopgave. 

Da svigerfar blev så gammel, at han 
ville holde - eller blev nødt til det pga. 
sygdom - søgte Kaj Stillingen som sy
gekassekasseret og fik den. Det var i 
S[Qr udstrækning mor Ella, der var på 
kontoret i de tim er om efterm iddagen, 
hvor der var åbent. Og kontore, fo rblev 
i forældrenes hjem i Nørregade. Bør
nene rnåtte venne sig ti l, at mor ikke 
alt id var hjemme, når de ko m fra 
skole. Og Kaj fik et nyt øgenavn : 
.. Sjøgekasse-Peddersen«. 

I 1959 ventedes familieforøgeIse 
igen. D et var ikke noget, man ral te så 
meget om på den tid. Og barnet døde 
ved fødslen. Kaj hentede den lille kiste 
på sygehuset i Rønne og kørte den i 
egen bil til kapellet i Allinge. Begta
velsen skete uden stor del tagelse. Ingen 
fik rigtigt at vide, hvor meget denne 
hændelse påvirkede fa milien. 

I 1959 døde Kajs svigerfa r 73 år gam-

mel. Han var en kend t mand i byen. 
Men han havde også været fo rmand i 
mange sammenhænge i Luthersk Mis
sionsfo renin g, så det blev en stor be

gravelse. Svigermor blev boende i hu
set i Nø rregade. hvor sygekassen også 
fortSat ho ld t til. De to ældste bø rn 
måtte t il Statsskolen i Rønne fo r at ro 
realeksa men. Birger fi k realeksamen i 
1959 og blev samme år ansat so m elev 
på kommunekontoret i Allinge. Solveig 
fik eksamen i 196 1 og efter et år i hu
set i Rønne, Ayttede hun til Køben havn 
for at gå på lærerseminari um. lngolf 
kunne ro sin mellemskoleeksamen i 
Alli nge, hvor der i 1960 var kommet 
ny skole med realafdeling. 

H uset i Vestergade lå ikke så langt 
fra Civilforsvarskasernen. Nå r der kom 
nye værnepligt ige, sørgede Kaj for, at 
de fik en indbydelse til ungdomsmøder 
i LM . Bland, CF'erne var der en del 
friki rkefolk og nogle LM'ere. Nogle af 
dem havde valgt C F, fo rd i de var mi
litærnægtere. Hvis de ko m tit ung
domsmøde, gav Kaj dem også en in
vitation til hjemmet. Og i perioder var 
der nogle, som kom ret tir. Kaj synes, 
det va r fint, hvis de bare ikke havde 

nattegn, fo r så vi lle de helst ikke gå fø r 
sent på aftenen, og de, havde Kaj ikke 
tid til at vente på. O gså i weekenden 

var der ofte CF'ere på besøg. H vis de 
havde bagvagt mån e de ikke gå læn
gere bon, end de kunne hø re sirenen, 
hvis der kom udrykning. Og det kun
ne de høre i Vestergade 30. 

Udnævnelsen til sygekassekasserer 
ændrede ikke Kajs opgaver væsentligt. 
Landbo fo reningern e var blevet o p
mærksomme på, at landmænd, som 
skulle sælge fra far til søn, fik mulighed 
for at ro et billigt skøde hos Kaj, så han 
blev anbefalet af dem, og det gaven 
del af den slags handler. I det hele taget 
manglede han ikke arbejde. 

Til Sverige 

Kaj havde ikke glemt den gode ople
velse, han havde som ung, da han 

Kajs svigerforleldre 
og en kunde på sygekllSsekontoret. 
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alene tog på bibelkursus i Sverige. Og 
han havde stadi g kon"lkter i Sverige. 
D et resulterer i en del fami lie fer ie r. 

Familien køter mndt for at besøge de 
præd ikamer, som Kaj har forbindelse 
med . Mor Ella var ikke begejstret. Hun 
gemte sig længst mu ligt, når Kaj gik 
i nd og præsenterede sig. 

l 1952 havde Kaj købt en ny bi l. 
Men den sku lle være billig, og derfor 
købte han en varebil uden ruder bagi. 
Ved mod rageIsen af bi len var det en 
overraskelse, at der heller ikke måne 

være åbent mellem førersæder og ba

gagerulll mer. Så børnene måtte sidde 
bagi uden ar kunn e se hverken frem 

eller t il siderne. Det blev dog forholds
vis hurrigr tilladt at tage skillevæggen 
ned. 

Men i modsærning ri l Kajs tidligere 
gamle biler var den påli delig og drift
sikker. 

Nu tog Kaj Illed fami lien på ferie til 
Sverige i den nye varebi l. Der var ikke 

mange i Al linge, der havde bil , og der 
var slet ikke mange, der tog på ferie til 
udlandet - som Sverige trods alt va r. I 
sammenligning med cykel ruren i hans 

ungdo m, gi k det også hurtigt og be
kvemt. 

Men Kaj syntes også. at and re unge 
på Bornholm skulle have glæde af at 
komme på bibelkurslIs i Sverige. Der
for arrangerede han Aere somre i løbet 
af 1950'erne ture til bibelkurser i Åsl
junga. l mange år var det populære 
[Ure med mange deltagere. Turen gi k 
med )0sterSøenH fra All inge til Sim
rishamn . Et år var der så mange med
lemm er afLM's ho rnorkesrer med, at 
de spillede både ved b~dens afgang fra 
Allinge og dens an komst til Sim
rishamn. Et andet år blæste det så me
get, at en meget stOr del af deltagerne 
var søsyge. Men Kaj blev ikke søsyg, 
og han var i det hele taget meget sjæl
dent syg. 

I Simrishamn holdt så en lejet svensk 
bus, so m kørte deltagerne ti l Åslj unga . 
Undervejs blev der standset ved Glim
mingehus og andre svenske seværdig
heder. 

Kaj havde stadig god kontakt ti l Sven 
Henoch - den srud .teol. , som havde 
taget sig af ham, da han fo r mange lr 
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siden var alene på bibel kursus i Sve
rige. Han var blevet ca nd.teol. og 
havde også læst histOrie, og nu var han 
ansat som lærer på en kristen ungdoms
skole p~ ReStenæs - nord fo r Gøteborg. 
Han havde også raet kon e og børn, og 
de kom på fe rie i Al linge. Nogle gange 
talte Sven Henoeh ved møder i Lu
thersk Miss ionsforeni ng. Og and re 
gange tog fami lien Pedersen på rur ti l 
Restenæs. 

En enkelt gang gik turen helt t il 
Drammen i Norge. Kaj havde været 
med som leder og arrangør af et nor
disk ungdomsstævne på Hammershus. 
Fra Norge kom en ung stud.teol. Kri 
stoffer Fjelde. Efter stævnet boede han 
og hans kone i Kajs svigerforældres 
li lle sommerhus mel lem Allinge og 
Sandvig. Og så in viterede han fam i
lien Pedersen til No rge. 

Forretn ingsfører i 
Luthersk M issionsforening 

Det kom som et chok for all e, da Kaj 
i vinteren 1964 bekendtgjorde, at han 
- og fa milien - skulle Aytte t il Køben
havn. Den ældste sø n - Birger - var 
på højskole i Hillerød. H an var hjem
me en uge i feb ruar for at hjælpe med 
selvangivelserne, og da fik han beske
den. Han overvejede at vende ti lbage 
til Bornholm , og LM tilbød ham fak

tisk ar overtage nogle af Kajs opgaver 
som sekretær for LM. Men det blev 
ikke aktuelt. l stede t ansatte Luthersk 
Mission på Bornholm Gunnar Svend
sen, 0stermarie som sekretær på fuld 
tid . 

Den næstældste - Solveig - boede i 
København . Hun fik ved fami liens 
Ayrning mul ighed for at bo hj emme i 
stedet for på et pensionat. Den yngste 
søn - Ingolf - skulle i gymnasiet, og 
han begyndte på gymnasiet i Køben
havn. 

Men 1110r Ella? Hun havde sin mor, 
der var 77 år og boede i huset, hvo r 
sygekassen holdt tiL Hun havde en 
søster uden for Al li nge og en bror i 
Sandvig. I modsætni ng til Kaj har hun 
ikke mange kontakter i København og 
på Sjælland . 

Kaj havde o parbejdet en god fo r-

retn ing Sa ll) »)vinkelskrivef(, revisor og 
sygekasse kasserer i Al li nge. De senere 
år havde han også tjent ganske godt. 
Men det va r en forretning, som var 
bu ndet op på hans person . Der vat 
ikke noget at overdrage - og slet ikke 
at sælge - til andre. 

Missionsforeningen i Allinge var 
nærmest i chok. Kaj var formand for 
ungdomsforeningen. Han kom ofte 
som gæstetaler i søndagsskolen, han 
talte ofte ved møderne og spillede 
endda orgel ti l sangene ved enkelte 
lejligheder. Ella var med i bø rnearbej
det og sørgede ofte for kaffe og rengø
ring. 

H vorfor så bryde op og Aytte? Han 
skriver sel v: )IJeg havde ofte s3mvi c
tighedskvaler over, at jeg opgav stil
lingen som sekretær. Og under en 
møderejse mødte Gud mig i en nat
tetime, og der affødte er løFte om, at 
dersom jeg igen fik et kald t il heltids
tjeneste i LM, skulle jeg ikke undslå 
mig. Så da jeg i eftetåret 1963 fik en 
henstilling fra ledelsen om at påtage 
mig en opgave i sekretariatet, var sagen 
egentlig afgjo rt på forhånd.« 

August 1964 Aytted e fam ilien til 
missionsforeni ngens hus i København. 
Huset i Vestergade var solgt og for
retningen afvi kJeL Efter tre år Aynede 
de til Hillerød, hvo r de købte eget hus. 
Kaj fortsatte som forretnin gs fører i 
Luthersk Missionsforening indtil pen
sio nsalderen. Han døde i 1996 - 81 
år gammel. 

Kaj var næsten 50 år gam mel, da han 
Ayttede ti l Sjælland. Med sig havde 
han stort kendskab til Lu thersk M is
sionsfo rening, men også kundskaber 
og erfatinger fra de mange kontorop
gaver, han havde løst i årene på Born
holm. Ku n hans første oplæring som 
manufakturhand ler, havd e han lagt 

helt bag sig. 
D et øvrige fik han god brug for som 

fo rretn ingsfører for Luthersk Missi
onsforening i ca. 16 år. 

Mange bornholmere er i årenes løb 
Ayttet fra øen. Det er nok de færreste, 

der gør det i 50-års alderen . Men Kaj 
var overbevist om, ar det var Guds kald 
t il ham . Så måtte Bornholms lyksalig
heder forlades. 



Lars Peter Munch 
- naturftedningsmand i pagt med sin tid 

Lars Perer Munch 

på Bækkegaard (4.8.14) 

Vi åbner den rødmalede rrælåge ti l 
Sankt Ibs kirkegård. En gravsten sprin
ger i øjnene lidt fremme til venstre. 

Den adskiller sig fra de øvrige ved at 
være lidt højere og lidt mere mosgroet 
end de andre og fremfo r alt lidt finere. 
Granitsrenen er udstyret med et hvidt 
kors på rappen og O[ cirkulært relief 
med en ung kvinde i klass iske drape
rie r. Hun hvil er den ene arm på en 

gravsten. I den anden holder hun en 

krans. 

La>" Pete,. Munch (1821-1894) fin B,ekkegaard i Jbsker var en 
mand a/sin tid. Driftig på mange fronter: medstifter af BornhoLms 
Brand, Sandemand, aktiv i Tyendeforeningen og tog initiativ tiL at 
frede Rokkestenen og det omgivmde skovområde i Pamdisbakkerne. 
Her er beretningen om vores forfiulet: 

Af Anne-Mette lpsen og Jytte Kure. 

Her hviler Lars Peter Munch og hans 
anden hustru Cathrine Margrerhe 
Munch. Lars Peter Mun ch kom til 
verden i 182 1 og dør SOI11 73-årig i 
1894. Cathrine Margrete Munch lever 
fra 1838-1920. Hun er således enke i 
hele 26 ir. De er begge født i Ibsker 
sogn, og deres hjem er kendt af alle i 
d et lille samfund, for Lars Peter og 
hans hustru er moderne mennesker. 

Lars Peter og Cathrine drager hver 

sø ndag af sted i hes tevogn det lille 
srykke fra Bæklkegaard til Sankt Ibs 
Kirke, hvor de tøjrer hesten til jern

ringen på kirkegårdsmuren . Hver gård 

har si n faste plads, og ved Lars Peter 
Munchs står indgraveret 1117. SLG{{. 

SLG srår for selvejergård, og det viser, 
at »parkeringspladsen{( gennem gene

rationer har tilhørt gården. 
Lars Peter Mun ch og Ca thrine er 

vores aner, dog iklke i lige linje. Al lige
vel begynder vi at grave efter vidnes

byrd først og fremmest o m Lars Peter 
Munch . Vores fædre er vokset op på 
Bæklkegaard, og en af os bo r der, hvo r 
Lars Peter Munch tilbragte hele sit liv. 

Da Lars Peter Munch overtager Bæk
kegaa rd efter sin fars død den 18. juli 
1844, er han ivrig efter at bygge et nyt 
mere præsentabelt stuehus end det. 

han har raet i arv. D et skal være større 

og mere solidt. Fundamentet skal be-

Lars Peter MUllchs gravsten 
på Ibsker Kirkegaard. 

holdes men udbygges. D et går iklke an 
at rive hele den gamle stuelænge ned 

på en gang. Det må foregå i etaper. så 
fami lien har husly. Det er et værre rod 
med et kvart eller et halvt stuehus, men 

Lars Peter er viljefast og arbejdsom, og 
det smitter af på hans omgivelser. Stue

huset bliver hurtigt færdigt. På et af 
granitdørrrinnene har L·us Peter 
Munch senere mejslet sine initialer LM 

og årstallet 1861. På et andet trin LM 
1882. 

Stueh uset er en rypisk langlænge med 
halvvalmet gavl. Det vil sige et tag. der 
også har tagAader i enderne af huset. 

Det er en gavlform, der er udbredt på 
Born hol m. Der er 13 f,'g. Ydermurene 
er af murSten med bindingsværk i ege

tømmer. Husets bredde er bestemt af, 

hvor lange asketræsbjælker man kan 
opdrive. l tilfældet Bæklkegaa rd bliver 
huset otte m eter bredt og 28 meter 

langt. D er er ikke råd til murstens
vægge indendørs. H er er væggene ler

klinede. Men Lars Pe ter Munch e r 

tilfreds. Han har egenhændigt skåret 
årsta llet 1848 samt sine initialer i en 

udvendig bjælke under et af husets 
vinduer. Signaturerne er en mærkesag 
for ham. Flere andre steder hnder vi 

hans navnetræk, men herom senere. 

Slurresultatet bliver en meget sm uk 

og harmo nisk hovedbygning med rødt 

tegltag, pudsede okkergule mure, grønt 
bindin gsværk, småsprossede vinduer 

og sorrrjæret fod mur. Teglene er frem-
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Stuehuset pl1 Bækkegllllrd set frll hlIven. 

sti llet på et teglværk i Sylten, som lig
ger mell em Ibsker Nordre Skole og 
Skovsholm, og de( eks i"erer fra 1848 
t il 1893. Teglværket er dengang kendt 
for at producere tegl af høj kval itet, og 
det er naturligvis bekvemt, at der ikke 
er ret langt fra værker ril gården. 

D er er Aere grunde til, ar Lars Peter 
Mu nch går i gang med sit stOre projekt. 

Det gamle stuehus er faldefærd igt, ikke 
ret sto rt og koldt og fugtigt, fordi alle 
mure er lerklinede. Lars Peter Munch 

er ung og ambiriøs. På hans gård skal 
der være højt til loftet. Men der er også 

en anden grund til det nye sruehus, og 

den er mere praktisk. 
Den 25. april 1842 indgår Lars Peter 

Munch ægteskab i Sankt Ibs Kirke med 
An na Margretha M ikkelsdatter fra 20. 
Vornedegård, Klinreby i Ibsker. Hun 

er 20, og han 2 1. En børneAok er i 
vente, og det kræver plads. To år efter 
ægteskabets indgåelse kommer det 
førsre barn til verden. Han bliver na

turligvis døbt i Sankt lbs Kirke og ffi r 
navnet Hans Peter. I 1847 bliver Ca
roline Cathrine døbt, og ro år efter 

kommer sønnen Jakob Peter til ve rden. 
Aret 1851 er et sorgens år for det 

un ge par. Anna Margretha føder et 
dødfødt pigebarn en iskold januardag 
i Aarsdale . Der står ingen steder, hvad 
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der går galt, men fødslen må være gået 

i gang, mens Anna Margretha er på 
besøg i det lille fiskerleje. Hun overle
ver, og i 1854 føder hun en sund og 
rask datter, som får navnet Mine Mar

grethe. Endnu en søn kommer til i 

1857. Det er Ludvig Julius. Der er 
brug for plads t il alle fam iliefo røgel
serne og gårdens ryende. 

Bornholms landboernes 
Brandforsikringsselskab 
for rørlig Ejendom 
Lars Peter Munch er på forkant med 

tiden. Det viser han ved at være med
stifter af det, der forkortes ti l Born
holms Brandforsikri ng. På landbofor

eningens generaJforsamli ng i februar 
1854 fremkommer e( fo rslag fra hr. 

Stender på Ladegaa rd om, ar »Forenin

gen skulde søge iværksat en Opfordring 
til Bornholms L'Uldbrugere orn at op
rette en Brandassuranceforening for 

Meubler og Effekter for Born holm 
alene.i1 

På det tidspunkt har Aertallet af de 
bornhol mske bønder deres bygninger 
forsikret på Sjælland, men de har ikke 
nogen forsikring for besætning, indbo 

og varelager. Forslaget skJ'ldes, ar land
sognenes beboere er milfredse med den 

eksiSterende dækning. Der bliver der
for nedsat et tremands udvalg med 
H. P. Rasch fra Eski ldsgaard i spidsen. 
Han er på det tidspunkt formand for 
L1ndkommunalforeningen. Det er et 

hurtigt arbejdende udvalg, som man 
ved, at fl erta llet aflandboerne på Born
holm vil gå ind fo r. Der er kun en, som 
ikke er begejstret for ideen, og det er 
prokuramr Erichsen. Han er nemlig 

lokalrepræsentant for det dyre sjæl
landske selskab! 

Den 28. november 1855 bliver der 
afholdt møde hos fru Dam i Aakir
keby, hvor f)Born holms Landboernes 

Brandforsikring for rørlig Ejendom« 
bliver stiftet af24 såkaldt indRydelses
rige personer der iblandt også Lars 

Peter Munch, der på det tidspunkt 
endnu er en yngre mand på 34 år, som 

kun kan smykke sig af at være bonde 

på Bækkegaard. De øvrige mænd er 
alle medlemmer af deres sogns kom

munaJbesryrelser eller amtsrådet. En 

del af dem har titler som kaptajn , løjt
nant, cand .jur. , ritmester og danne
brogsmand. Lars Peter Munch er kom

mer i fint selskab. (I) 
Inden st iftelsen har komiteens mænd 

været rundt på gårdene for at sa mle 

tilhængere ti l brandforsikringen. Tiden 
stå r nemlig i fors ikringsselskabernes 



Lars Peter Munch 
bliver enkemand 

H ård t arbej de og mange fødsler 
må have tæret på den arbejdsom me 

unge kone på Bækkegaard. l en alder 
af 36 år døl An na Margretha den 19. 
november 1858. og hu n blrvel begra
vet 26. november fra Scr. Ibs Kirke. 
Det el et hårdt slag for Lars Peter og 
de seks børn. hvor den ældste Hans 
Peter bare er 14 år. H vad skal Lal s 
Peter st ille op' E n kone på gården er 
lige så vigtig som en mand. Han må 
gifte sig igen og helst hurtigt. Dog ved 
han godt. at der skal gå mindst et år. 
fØl han kan tillade sig ar gifte sig på 
ny. Før der er der upassende. 

Valget falder på Anna Margrethas 
søster, som er 17 år yngre end Lars 
Peter. Hun hedder Cathl ine Margre
the. og hun Aytter md l det smukke 
stuehus med den store deJlrge have. 
Der el en vanskel ig situation for den 
unge kvinde sådan at skulle tage over 
efter sin søster. Hun er kun 22 år og 

skal nu være mor fOt seks bø rn. D er
udover skal hun styre husholdningen. 
oplære pigerne og være væHincle, når 
der kommer gæster. Og dern er der 
mange af, for Lars Peter Munch far 
med tiden Aere og Aere jern i ilden. 
der kræver mange møder og visirrer 
på gå rden. 

Lars Peter Munch 
bliver sandemand 

Samtidig med at Lars Peter Munch 
har navlt med længerne, jo rdene og 
fam ili en, bliver han med tiden også 
betroet posten som sandemand i Ibsker 

sogn. Termen sandemand har rod i 

orde< sand/sandhed. For at bestride 
dette hverv, skal man ikke have nogen 

bestemte faglige kval ifi kationer. Det. 
det ko mmer an på, er, at man er en 

sanddru , forstandig og retsindig mand. 
Det anses Lars Peter Munch for at 
være. og han har posten i godt 20 år 

fra 1862 t il 1883. Han bliver udnævnt 
af amtmanden efter indstilli ng fra sog

nerådet, og hans hverver at være po

litimesterens medhjælper i landsogneL 
Hvervet so m sandemand er såkaldt 

borgerligt o mbud, som lønnes med et 
mindre årligt beløb. Der er tale om det 
hverv, der i det øvrige land betegnes 

som en sognefoged. Alvorlig krimi na
litet har han ikke noget med at gøre. 

Den slags sager bliver behandlet i ret
ten, som i Lars Peters Munchs periode 

som sandemand ligger i Nexø. H ans 

arbejde er hovedsagel ig udpan tning. 
tvangsauktio n, udstedelse af skøder, 

fo rkyndelse af love og forordnin ger og 
hundetegn. Han skal ligeledes være til 
stede ved ildebrand. indti l politie< når 
frem. Ved optøjer skal han opretholde 
ro og o rden, og om L'u's Pe ter Munch 

Side nffortegnelse over 
Dlllll1ebrogsmælltl 
Bornholms Ø-m·klV. 

siger man, at det ofte er nok, at han 
bare st iller sig i døren, hvis nogle stri

des. Hænder det. at det trækker op til 
rigt ig ballade. dukker han op med en 
Stor stærk fy r. 

I et reskri pt står der endvidere, at 
sandemanden skal være forbjærger ved 

strandinger, hvis der ikke er en deci
deret strandfoged. Hvervet er efter
spurgt, fo rdi strandinger er lig med 

penge i posen. Men som tiden går, 
bliver der fæ rre og fæ rre strandinger 

langs Bornholms kyster. fordi søkor
tene bliver bedre. og der bliver bygge< 
fyrtårne. V i ved dog , at Lars Peter 

Munch er forbjærger Aere gange sam
men med en af sine gode venner Poul 

Vilhelm Julius Kofoed (1827- 1905) 
fra Skovsholm i Ibsker. Han har nem
lig skrevet o m bj ærgningerne I sille 

erindringer.2 

Med virkning fra 18. maj 1875 
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skulle sandemanden endvidere føre 

ryendeprorokoller. Dee vil sige regi
suere ejenescefolk , der Ayn ede eil eller 
fra kirkesagn et. 

Tyendeforeningen 

Det er meget få oplysn inge r, vi har o m 

L1 rs Peter M lInchs bestyrelsespost j 

))Tyendeforeningen\(, men vi ved , at 

han sidder i bes tyrelsen i mange år. I 
»)Tyendefarellingen« arbejdes der med 

ae forbedre fo rholdene for ryendee og 
i sidste instans for ophævelse af ryen
deloven af 1854. 

Tyendeinstirll tionens værd igrundlag 
har rødder i det patriarkalske samfund. 

På gården er husbond overhoved for 
sin familie og sit tyende. Han har rev

selsesret over karle og piger, og sammen 

med præsten skriver han tyend ets 

skudsmål. D et har nogle gange haft 

beaserofale følger fo r ryende" fremtid. 

Salen i glæde og sorg 
Salen ligger i forlæn gelse af den fin e 
stue i den østre del af stuehuset. D en 
er udstyret med Aøjdø re ligesom dø

rene i den fin e enm~ . Fløjdø re er noget 

relativt nyt på bondegårdene. Det giver 
status. D e er som skabt til, at herren 

og fruen samtidig kan gå gennem de 
åbne døre, selv om fru ens kjole er ud
styret med et StOrt skørt, sådan som 
kr inolinem oden krævede det. Endelig 

har dørene også den funktion , at det 

ved dødsfald er lenere at få kiscen ud. 
I dagligdagen er der kun fa møbler på 
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salen . En række srole, der står på sui
be o p ad den ene langvæg. Ee par 

lange bordplader og nogle bukke, så 
der kan dækkes op ri l mange menne

sker. 
Salen bliver brugt, når der er fest 

eller sorg på gå rden. Her bli ver uden 
rvivl holdt bryllup for Bækkegaards
dø trene . D et er mere tv ivlsomt, om 

salen er i brug ved Lars Peters Munchs 

og Cathrine Marg rethes vielse. Der er 

kun lige gået e t år efter Anna Margret
has død, da de gi feer sig. Derfo r passer 
det sig ikke med en stor fes t. 

Nye tider 

Ud over kø kkenregionen er der to rum , 

der bliver mest brugt i dagligdagen den 
lille stue og folkestuen. ] stuen er der 

varm t, for der står kakkelovnen. H er 

har Lars Peter Munch sit skrivebord. 
Her sidder han om aftenen og får orden 
på sine papirer. Bunkerne bliver med 

tiden større og stø rre. Ikke blot er han 
blevet valgt til sandemand. Han er også 
involveret i fredningsarbejde og som 

all erede nævnt aktiv i Bo rnholms 
Brandforsikring. 

Lars Peter Munch er et sandr produkr 

af sin tid. Han er dumpet lige ned i 
intet mindre end en kulturrevolution , 

når det gælder den danske bondesrand: 
D er kO lllmer landboforeninger, an

dels mejerier, andelss lagterier, sparekas

ser, brugsforeninger, højskoler, gym

nasti kfo reninger og forsamlingshuse. 

Da han bliver sandemand, sidder 
han og skriver ved et tællelys. Som 

ældre kommer lyse t fra en petroleums

lam pe, der er lange bedre end eællely
sene. D e hæklende og broderende 
kvinder, der sidder omkring det runde 

bord med deres kaffekopper får også 
glæde af de< nye lys. Fakeisk begynder 
folk i hele Danmark at gå senere i seng 
på grund af petro leumslampen, der 

forvandler de mørke rum ti l lys. 

Folkeliv i Bækkegaardshaven 
I 1862 bl iver Lars Peter Munch præ
mieret af )l Det Ko ngel ige danske Land

l1LLsholdningsselskab«. D et er fø rst på 
denne tid , at interessen fo r prydhaver 
opstår i hvert fald på landet. H an mod
tager præmien, fo rdi han forud en di

verse plantninger anlægger e n halv 

hektar sto r have til Bækkegaa rd og 
endvidere planter en skov i 1858. Der 
er i skoven rejst en mindesten og en 
stenbænk, hvor der på den sidstnævn

te er indhugget anno 1858. H aven er 
den dag i dag til stor glæde for bebo
erne og fo r dem, der kører fo rbi på 
landevejen. D en Store plæne er Aan

keret af høje træer og langs stuehuset 
anlægger han et smukt blomsterbed. 

En kæmpe bøg, der er plantet i maj 
1873, giver sk)'gge til stenbæn ken, og 
når Aaget hejses ko mmer man i fest
stemning nu som dengang. 

Lars Peter Munch og hans ko ne er 
gæstfrie mennesker. Faktisk så gæstfrie 

at gårdens S(Qre smukke have hver som
mer bl iver o mdannet til en hel lille 

festplads, hvor alle fra sognet har lov 
til at komme 0111 søndagen med med

bragt madkurv og kaffebø nner. Ko
gende vand kan de henee i køkken« . 
Haven bliver meget populær. Her ud
veksles nyt, mens bø rnene leger. D er 

er gynger og en vi ppe, tøndebånd og 
bolde. Men det bedste af det hele er 
) kattasverraen«. E n simpel karrusel 

bestående af en rund ca. 1,5 meter høj 

grani tsokkel godt fora nkret i jorden. 
Soklen har et dybt hul ned i midten. 
Her sidder en aksel med en rværstang 

Rokkestenen, 
Pnmdisbnkkeme pti Lnrs Muncbs tid 



fo r oven udstyret med et sæde i hver 
ende. N år kanasverraen drejes rundt, 
fyldes haven af hvin og grin. Granit
soklen står endnu i dag i haven. 

Lars Peter Mu nch interesserer sig 
gennem hele livet for sten. I Bække
gaardshaven er der stadig en stor grov 
srenbænk fra hans tid, og en stensokkel 
udstyret med to sten på toppen, der 
med lidt god vilje ligner et mandsansigt 
med høj hat. Flagstangen har natur
ligvis også granitfundamenr. En ))sky
deskive« af sten står et ugenert sted 
nederst i haven. Der er Aere andre 

natursten i haven bl.a. en mindesten 
over Lars Peter Munchs fa r Peder 
Munch signeret LPM. 

Boskagilde 3 

Haven er imidlertid ikke det eneste 
sted , hvor Lars Peter Munch og Ca
th rine afllolder fester. Det sker også i 
de hvide nætter om kring San kt Hans. 
l en sto r lysning i Bækkegaardsskoven 
sp illes der op til dans. Violin er og en 
harmonika sætter gang i de unge men
nesker. I dammen er der robåde. Un
gerne leger på de opsatte gynger og 
vipper. De ældre er bænket ved lange 
interimisti ske borde. Værtshusholderen 
fra Nexø har travlt. Han er mødt op 
med en vogn, der er foret med haJm , 
så de medbragte Rasker og glas ikke 

skal gå i stykker. Serveringen foregår i 
den ene ende af vognen, hvor kroman
den har lage nogle brædder på eværs. 

Hans udvalg er pænt srort. Han sæl
ger snaps, bitter og honn in gsyp og 
fo rskellig slags hvedeb rød som boller, 
peberkager, sukkerkranse og kringler. 
T il børnene er der slik i form afbo lsjer 
og bryscsukker. Ved de støme af bo
skegilderne er der rejst telte, og så by
der værtshusholderen også på cognac, 
rom og c igarer ti l mændene og kjrse

bærvin til kv inderne. 
Vi ved ikke, om de såkaldte baska

gilder er det samme som skovgilder 
el ler ej. J. Rohmann skriver i en artikel 
fra 1937, ae baskagilder er en lo kal 
betegnelse fo r de såkaldte skovgilder. 
De fand[ ikke bloc seed i Ibsker sogn, 
men også andre steder på Bornholm. 
Boska er be[egnelse for en lille lund. 

Chokolndekop - kOllgens gave til 
Lm, MUlleh i /877 

Rokkestenen 

Flere områder i Parad isbakkerne er i 
dag fredede, fordi landskabe[ her er 
ga nske enestående. Der er noget even
tyrligt over om rådet, skriver K. A. 
Pe[ersen i 1909 i Born hol ms Samlin
ger. "Over dens vej løse Vidder er der 
en D uft af Tidern es Morgen. Her er 
ikke Spor afMenneskeboliger. Her har 
Plov og Harve aldrig rodet i de magre 
JordpJetter. Her er Naturen uberø rr og 
jomfruel ig, majestætisk og hemmelig
hedsfuld. « 

De fø rsee fredninger af Parad isbak
kerne find er sted i l 890 'erne, og her 
kommer Lars Peter Munch ind i bil
ledee. Hvor andre lee furer vild i om

rådet, kender han det som sin egen 
bukselomme, og han holder meget af 
der. På sine (ure går han aJtid et smut 
om et af stedets score rokkesten. Hans 
yndlingssten er den, der i dag bloc hed
der Rokkestenen. Det er en vandreb lok 
på 35 [Ons. Bjerga"en hedder Paradis
bakkcm igmatjt, hvi lket angiver. at den 
ikke har bevæget sig ret langt siden 
tidernes morgen. 

En dag i 1875 erfarer Lars Pe[er 
Munch, at bonden på Homannegaard 
har planer om a[ slå Rokkeseenen [il 
skærver. Lars Peter Munch bliver op
røre og køber skovpareen med Rok
kestenen og Grydesø. Han henvender 
sig ril si n gode ven J.A. Jørgensen, som 
er berejser på Born holm for Na[ional
Illuseer. Jørgensen griber pennen og 
skri ver til Nationalmuseer: 

))Paa en Bakkeskræn r, der skraaner 

ned mod e[ Vandsted, som kaldes "Sko
magerdam « li gger en af de store Rok
kesrene. Den er ikke fred lyst, men hvis 
dee ønskes a[ få den fredlyse vil de[[e 

nok kunne ske. D irektionen skulle i 
saa Fald direkte henvende sig ril San
demand L. P. Munch, Dannebrogs
mand paa Bækkegaard i Ibsker p r. 
Svaneke, so m ejer den Lynglod, paa 
hvilken Stenen find es. Jeg er overbevist 
om , ar denne brave Mand gjerne giver 
Direktionen T il sagn om at fred lyse 
Stenen, men der bø r vises ham den 
Æ re, at Direkcionen rurekte skriver 

ham til. - Jeg skal i saa T il fælde nok 
skrive en Declarariol1 og faa den ting
lys[, « 

l 1894 bliver fred ningen tinglyse. 
Her følger nogle uddrag af ti nglysni n
gen: ,)Undenegnede Lars Peter 
Munch ... fredlyser herved under D i
rektionen for U nivers itetets mineralo
giske M useum i Kj obenhavn en på 
oven nævnte Matr. 149 liggende Rok
keseen [illige med en Plads af ni Fod 
ud [il alle Sider fra Stenen. « 

brs Pe[er Munch fred lyser således 
ikke blo[ selve Rokkeseenen. H an be
stemmer også, at der på jo rden rundt 
om Rokkestenen skal være bænke og 
en høj stang, så stenen er lettere at 
finde for vandrere i Paradisbakkerne. 
Og han forcsæ[[e r: 

nDa det således er mit Ø nske, at 

denn e interessante Rokkesten tillige 
med den overfornævlHe Plads omkring 
den [i l alle Tider skal være frede[, saa 
gøres det herved al le kom mende Ejere 
eller Brugere af denn e Jordlod paa 
hvilken den ligger, [il ufravigelig Plig[ 
a[ lade Stenen og Pladsen i Fred ... Dog 
skal dee være besøgende Folk [illad[ at 
sætte Stenen j rokkende Bevægelse.( 

Endelig skriver Lars Peter, a[ beska
digelse afRokke"enen vil medføre en 
bøde fra en [il tyve [ø nder byg ef[er 
kapi [al[aks[, og a[ bøden »i hven enkelt 

T il fælde tilfalder de Fa[[iges Kasse i 
Ibsker Sogn. (( Også på Rokkestenen 
ser vi Lars Peter Munchs ini tialer og 
daco og årseal: 16.1 1.75. 

Det er ikke kun Rokkestenen og 
området omkring den, so m Lars Peter 
Munch med årene få r freder. De[ gæl

der også Bækkegaardsskoven et sten-
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kast fra Bækkegaard, som han få r fre
det efter beplantn ing i 1858. 

Lars Peter Munch 
bliver dekoreret 

Den 25. august 1876 er en stor dag 
for Lus Peter Munch. Han bl iver nem
lig udnævnt ti l Dan nebrogsmand efter 
indstilling af].A. Jørgensen. Det sker 
på grund afde mange Fredninger, som 
Lars Peter Munch sætter i værk. Me

daljen er Aot og emmer af Danma rks
hismrie. Den har form af et kors, og 
Dannebrogs rødh vide fa rver præger 
ordenens sølvkors og bånd . Ejeren af 
ordenen skal mærke hisroriens vinge
sus og få ham ril at tænke på dengang 
i 1219, da Dannebrog faldt ned fra 
himlen. 

Det er noget relativt nyt, ar alminde
lige danske borgere kan modtage orde
ner. Det sker under Frederik den VI i 
1808, hvor Ordenskapidet bliver opret
tet, og Dannebrogsordenen kommer 
ti l at bestå af Aere grader. Lars Peter 
Munch modtager den hwesre grad, men 
han tænker sikkert med ret ryg på, at 
det medfølgende dokument er signeret 
af hans majestæt kong C hristian IX. 

Som modtager af ordenen er Lars 
Peter Munch forp ligtet til at skrive en 

kort selvbiografi og sende den til O r
denskapidet. Det har han uden tv ivl 
gjort, men den er desværre ikke beva
ret. Ved C hristiansborgs brand i 1884 
brænder Lars Peters M unchs selvbio
grafi sammen med alle de øvrige_ Her

med gå r en række vigt ige dokumenter 
tabt for eftertiden. 

Året efter i 1877 bliver Lars Peter 
Munch igen hædret for si n store indsats 
for fred ning. Denne gang modtager 
han en smuk chokoladekop fra kongen. 
Den er dekoreret med en krans af ege
løv og agern og forsynet med ))Ven lig 
Erindring Christian IX.« Begge hæ
dersbevisninger står omtalt i neden
stående sang. 

Lars Peter Munch bliver hædret 

Gennem alle årene er La rs Peter af
holdt. Da han ophører som sandemand 
den 23. januar 1883 bliver han fej ret 
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på H omannegaard i Ibsker. l Born
holms Amts Arkiv står der om ham: 
))Gaardejer, Dannebrogsmand Lars 
Peter Munch gives en hæderlig Afsked 
for hans Bestilling so m Sandemand i 
Ibsker Sogn. Jeg vil samtidig paa mine 
og Amtets vegne takke fo r den særde
les Iver og Nidkjærhed De har lagt for 
Dagen i den lange Aarrække hvor De 
har foretaget bemeldte Bestilling. « 

Ved den Sto re fest for Lars Peter 
Munch har hans gode ven forfarret en 
hyldestsang til ham. Vennen er natu r
ligvis igen lærer og degn i Ibsker sogn 
J.A. Jørgensen. 

Sang ved festen 
for sandemand L. P. Munch 

(Melodi: Hvor Nordhavet bruser) 

Hvor Granskoven hæver sin dunkle Top 
Paa Bakken derhenne ved Bækken, 
Der ligger saa lunt, saa smukt og saagodt 
en Gaard, som kan ses bag ved Hækken. 
Vi kjende alle jo Bækkegaard, 
Vi k011'l derjævnligt i mange Aal: 

Der bor han vor gjæstJri, trofaste Ven 
Hvem alle i Dag vil ære 
til ham vi så ofte tyede hen, 
naar noget i Veien mOJl Vtere. 
Han til at hjælpe og give Raad 
var altid rede med Ord og Daad. 

Vor Konge har hædret ham for i dag 
Et Tegn kali paa Brystet hall bære, 
Det Tegn er os kjært f-a vort gamle Flag, 

og Tegnet han bærer med Ære. 
Thi det bevidnel; at han var tro 
f Flid for hver en Sag, som var god. 

Som Skovenes Ven han et Bægerfik, 
fin dern som forstod ham at skatte, 
og alt som nu Tiderne kom og gik, 
blev store de Træer, han satte. 
f Skove/l synger en Fugleflok 
den Sang: o her er deiligt og godt. 

Hav Tak for mange Am:r gavnlig Daad 
i Sognets Anliggender mange. 
Hav Tak for hvert godt ogfornuftigt Raad, 
Du gav gjemmen Am-ene lange. 
Hav Tak! Vi synge af fidde Bryst 
Gud være hos dig i Sorg og Lystl 

Afsked med 
Lars Peter Munch 

Den 13. oktober 1894 drager Lars 
Peter Munch sit sidste suk. Han bliver 
73 år gammel, hvilket er ga nske meget 
i sidste del af 1800-tallet. Vi kender 
ikke årsagen til hans død, men vi ved, 
at han dagen før overdrager Bække
gaard til sin sø n Hans Peter Munch. 

Spørgsmålet melder sig, om Lars Peter 
Munch har vidst, at han snart skulle 
dø. 

Vi ved lidt om hans afsked med ver
den . H ans jordefærd, so m det hed 
dengang. Som sin første kone ligger 
han i salen på Bækkegaard. IGsten er 
smuk, og Hans Peter Munch er iført 
sit pæneste [øj. Der kommer mange 
for at sige farvel ril ham i hjemmet, og 
lærer J. A. Jørgensen holder en afsked
srale [il »den gam le Hædersmand.« 

Der er mange i kirken ved begravel
sen, og der dufter af kranse og buket
ter. Vi tager afsked med Lars Peter 
Munch ved at bringe hans nekrolog i 
Bornholms Avis: 

»Forhenværende Sandemand i Ib
sker, Dannebrogsmand L. P. Munch, 
der døde d. 13. ds. , jordedes i dag på 
Set. Ibs IGrkegaard. Der havde ind
fundet sig et meget stort Følge; bl.a. 
var Tyendeforeningen , i hvis besty
relse den afdøde havde sidder i mange 
Aar, repræsenteret af Konsulerne RUb
ner-Wissing og Hinze. Lærer J.A. Jør

gensen bragte den gamle Hædersmand 
et smukt Farvel i Hjemmet, medens 
Pastor Brix talte smukt og gribende 
ved Baaren i Kirken. Blandt de mange 
kra nse, der dækkede IGsten, bemær
kedes en smuk Pal mekrans fra Tyen
deforeningen. 

I Born holms Brand 150 år - skrevet af 
Hansaage Bøggild, udgiver 2005, s. 26 
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Kateketen i Grønland 
og hans lille datter 

For et par år siden modtog Bornholms Ø-arkiv Ilogle fotoalbums. 
Med et anderledes indhold end man normaLt finder i arkivets magasiner. 
Der var dejlige billederfin Gronland, fra de forste årtier af 1900-årene. 
Men det viste sig, at de slidte albums også rummede en hjerteskærende historie'. 

Af AllIl Vibeke Knudsen 

Et ryanotypi, et blåtryk, af en gins plade, fotografiret af Erik Jespersen i Jakobshavl1 i /904. 
»KajakmaJld kastende med FuglepiL« bar ball knldt billedet. 

Erik Jespersen, der var kateket' og hjæl
pepræst i Jakobshavn i Grøn land, sad 
en sen aften i 1905 i sin præsrebolig. 
Døren knirkende, blev skubbet forsig

tigt op og ind listede en af bygdens 
f..'lngere: 

.Du har det som jeg, da min Kone dade; 

aldrig havde j eg Ro paa mig og sejlede i 
min Kajak fim-fe og silde; men hvordan 
Vejret end var, om Solen end strna/ede 
nok saa klart. altid var det> som var der 
Skyer pIIa Himlen, de laa som en Taage 
for mine øjne, og min Harpun gik Gang 
paa Gang ved siden af Sælen uden at 

mmme . • Ajoralnarpok« [det var dårligt]. 
Men det varede kun en Tid, saa begynd
te Solen atter at skinne, mit øje blev 
klart, og nu er min Haand Ligesaa sikker 
som for, og Harpunen fijler sjældellt sit 
Maal - ja, det var ku" det jeg vilde sige 
dig« j 
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Erik Jespersen var fra Rønne. Hans 

far var landmåler C hristian Jespersen, 
født på Ka nnikegå rd i Bodilsker og 
hans mor Thora var datter afTho rnas 
Erichsen, Erichsens Gård i Rønne. Erik 

Gron/andske hunde 
1905. Det er 

Marthajespersen i 
baggrunden. 

Foto Erik jespersen. 

42 Jul p:i Bornholm 

Den llllge 

Martha Kofoed 
flrml FttttighllSet 
i Romle 
fort;ret 1904. 
Foto i det æLdste 
af de tre aLbums. 

Jespersens ældste bror var Knud Jesper
sen, der bl ev en kendt »Kongoofficer«, 

hans ældste søster Thora forb lev ugift 
og boede til sin død i barndomshjem
met i Vimmelskaftet 4 i Rønne. Søste-

ren Vita Jespersen blev gift med læge 

Johan Frits Larsen i H ornbæk. Fami
li en Larsen fi k, som vi vil se, afgørende 

berydn ing fo r Erik Jespersens liv. 
Erik Jespersen har sat ord på sit liv: 

»Jeg er født i Rønne paa Stampen den 
25. Juli 1875, bl ev Student 1893 fra 
Rø nne Statsskole, mg, ener et Par Aars 
T id ar have været Landvæsenselev, 

teo logisk Embedseksamen Sommeren 

1900, hvo refter jeg, efter at have aftjent 
min Værn epligt og været Huslærer, 

studerede grønlandsk og rejste 1904 
so m Præst ti l G rønland, hvor jeg blev 
Førstepræst og Kateketskoleforstander 

i Julianehaab, efter først i 5 Aar at have 

været Præst i Nordgrønland. Efter min 
Hjemkomst 1920 blev jeg Hospitals
præst og Præst ved K10sterki rken i 
Horsens, 1924 Sognepræst i Bogense 
og lever ml [fra 1934] som pastOr eme
ritus i Gemofte« .4 Erik Jespersen har 

skrevet en kærlig beretn ing om si n 
barndo m i Rønne, men her er det hi

stor ien 0111 årene i Grø nland, vi imeres

serer os for. Erikjespersen døde i Gen
tOfte i 1965. 

Erik Jespersen forræU er, j erindrin

gerne fra Grønland, at han i 1895 lå 
syg af skarlagensfeber på Sygehuset 
Rønne. Her fik han øje på en yndig 
ung pige med blå øjne og et langt lyst 



Den hojgravide Martha og hendes mand, 
Erik Jespersen. 

hår. Det var Manha Kofoed, fa rrig
husbestyrer Mathias Kofoeds eneste 
datter, (fa ttighuset lå i nærheden af 
Sygehuset) og han lagde mærke til , at 

hun også i smug kiggede efter ham. 
11. maj 1904 blev Manha og Erik 
Jespersen gift i Rønne Kirke, han i 
præstekjole og ord ineret til præsteviet 
medhjælper i Jakobshavn i No rdgrøn
land. Dagen efter stod de på den Kgl. 
G rø nlandske Handelsplads i Køben
havn. Med hans majestæts kongelige 

Billedet her er 
II Trlgelll!Martha 

Himmelfortsdag 1905«. 
Det er præsteboligen i 

jllkobshavn, !llllissflt, den 
dans k-gro I II fllulske 
polarforsker Knud 

RmnJussem fiulehjem. 

barkskib "Thorva1dsen« skulle de sejle 
t il Grø nland. 

Det, som fangede min opmærksom
hed, da jeg fik de gamle, slid te albums 
i hænderne, var de mange fine ski l
d ringer af Grønland. Af et gammeldags 
Grønland. Pragtfulde billeder, tydelig
vis amatørbi lleder, men fotograferet af 
et menneske med en god evne til ar 
fange det rigt ige motiv og med et ri
meligt fotoapparar. Der er brugt glas
plader, som var det mest almindelige 
dengang, og den nødvend ige kem i har 
været med i G rønland, så billederne 
kunne fremkaldes og kopieres. Bl.a. er 
der blevet benyttet en blårryksteknik, 
cyanotypien, som var »moderne(( i 

amatørkredse dengang, og so m var en 
smuk, billig og enkel kopieringsme
tode. Billederne er fotograferet af Eri k 

Jespersen, de er gode, blot lider de af, 
at teknikken under de vanskelige grøn
landske forho ld ikke hat været den 
bedste - og at tidens tand har sat sig 

spo r. 
Erik Jespersen føne dagbog i årene 

i G rønland. De er grundlaget for det 
manuskript, der befinder sig på Arktisk 
Arkiv i København. Beskrivelserne fra 
de første to år i Grønland fYlder meget. 
Han skriver om Jakobshavn, som var 

det "fø rste Sted , jeg blev ansat som 
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Præst, der var 400 G rø nlændere, en 
Handelsbod, en Bestyrer- og Ass i
steJHSbolig, en Lægebolig og Hospital, 
den gamle, ærværdige Ki rke(( og også 
en roetages præs tebolig med den ældre 
præst boende ovenpå den unge hj æl
pepræst nedenunder. 

Jespersen beretter om sit møde med 
det grønlandske sprog, 0111 sin første 
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Cynnotypi. Det ny Knpel i Cfnwhnvll. ffinumnq. tier blev indviet i J 904. Foto Erik Jespersen . 

vaklende prædiken på grønlandsk, om 
den første tjenesterejse t il udstedet 
Claushavn, 0111 den ufattelig[ smukke 

natu r, om grø nlænderne, som han 
satte meget højt. O g han mindedes 
"de to unge Præstekoner sidde mellem 
Klippern e i Sommerso l og Varme og 

sam m e n m ed e n del G rø nlænderinder 

binde G uirlander til Udsmykning aF 
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[det nyel Kapel [der sku lle indviesl . 
Erik)espersen fortæller om grønlæn

dern e, deres [ro, skikke og madnadi

[io ner, deres kajakker og ko nebåde, 

han fortæller om de gamle, grønland
ske boliger, grøn lændernes levemåde, 
deres hunde, han fo n æller om sælhun

dejagt, o m mennesker i glæde og i nød. 

Han var ofte p~ tjenes[erejser ti l fj erne 

udsteder. Både han og h ustruen var 

betaget af grønlænderne og tilværelsen 
i den smukke, storladne na[Ur. 

Men så skriver Erikjespersen: .. Som

meren var dejlig, men var i 1905 svær 

Egedesmh7de, AminIlt, J 906-1907. 

Foto Erik jespersen. 

,. 



Unutl1ak, Uummmmaq, J 908, det 
hjerteformetle fjeld i baggrunden har givet 

bebyggelsen sit navn. Foto Erik jespersen 

for den, der skriver disse linjer. En Nat 
vaagnede jeg ved, at min Husuu sad 
oprejst i Sengen og sagde, at det var 
ligesom hun blev fø lelsesløs i den ene 
Side; jeg skyndte mig dl Lægen, som 
maks fu lgte med. Det blev en Fødsel 
med Eclampsi - over hundrede Kram
peanfald. Lægen (han blev min Ven 
for Livet) gjorde, hvad der kunne gø
res for at redde Live t; i 5 Døgn bad 
Præsten G ud derom - en lille nyfødt 
Pige fik Lov til at leve, Moderen Døde«. 

Der var en karas(fofe for den unge 
præst, så lang fra Danmark. fra fam ilie 
og venner. Mælk - skriver han, var der 
ikke noget af, ikke engang kondenseret 
mælk. Men den hjælpsomhed han blev 
mødt af var nærmest grænseløs. både 
fra grønlændernes og danskernes side. 

Umallak J 908. Foto Erik jespersen. 

Han blev hjulpet på alle måder, en 
kvinde, der lige selv havde født, am

mede også hans datter og grø nlæn
derne kom med tøj, skindstykker og 
andet, der var det eneste rigtige for det 
lille nyfødte barn i det barske \Jima. 
»Mi nisteriet ti lbød mig en sti lli ng i 

Danmark, men jeg ø nskede ikke at 
forlad e Grønland«. 

Den li lle datter blev døbt Martha 
efter sin mo r og hk navner: Martha 
G udrun Kofod Jespersen. Hun fik 
grønlandske barnepiger og \Jarede sig. 
Efter to år blev Erik Jespersen forAyt-

J ul på Bornholm 45 



J 

UlIlIlIIllk J 909. Pli slæde med G1/dnm og Martha. En af Erik Jespersens groml/nlede slætlerjiJldes i dag på Bomhobns Musemn . .l 

Den lille Martha j espersen lJIed sill 
gron/ar/tlske dukke. 

tet til Egedesminde, hvo r han var 
1906- 1907- den lille Martha på nu to 

år blev sendt efter med sin grønlandske 
barnepige. 

l sommeren 1907 blev Erik Jespersen 
og lille Martha fo rA yttet endnu en gang 
til den næsmordligsre koloni i Ves(

grø nland, Umanak, der havde navn 
efter stedets hjerteformede ~eld. Ti l-
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trædeIsesprædiken bl ev holdt 2 1. juli. 
Erik Jespe rsen ønskede, ar en dansk 

kvinde skulle hjælpe med opdragelsen 
af hans lille datter. Martha skulle lære 
ar tale dansk, skulle opdrages også med 
danske li vsa nskuelser. Fami lien, vist 
fø rst og fremmest søsteren Vita Larsen 

i Ho rn bæk, hjalp til, og man fik ar
rangeret, at en dansk kvinde skull e 
komme op og tage sig af den lille Mar
tha. Hun hed Gudrun LarsenG, var blot 
23 år gammel , sygeplejerske, og en 
søster til læge Johan brsen i Hornbæk, 
som var gift med Erikjespersens søster. 
Imponerende, at en ung kvinde vo
vede at påtage sig såda n en opgave, så 
langt fra Danmark, under ukendte 

forh old, dengang. Erik Jespersen skrev 
med et glimt i øjnene i erindringerne: 
»1 min Dagbog betegnes hun som en 
usædva nlig nydel ig og fornøjel ig ung 
Dame. Hun blev senere min Hustrw(. 

»1 August 1909 rejste jeg paa Perm is
sion hj em til Danmark med Damp
skibet »Hans Egede((. »Erik Jespersen 
blev ledsaget af datteren Martha og 
barnepigen Gudrun Larsen. De rejste 

Martha Jespersen fotogmferet 
sanunen med sin for i Gronlmld 1909, 

kort tid for Ilfi-ejsen til Dllnmnrk. 

til Bornholm, til Erik Jespersen mor 
og søster, hvo r datteren skulle bo fo r 
at gå i skole. Siden rejste de til Gudruns 
fo rældre i H ellerup, hvor parret blev 
gift 3. juli 19 10. 

Så gik turen igen tilbage til Grøn
land, til Julianehåb, hvor Gudru n og 
Erik Jespersen kom til at virke i ti gode 
år. Her fik de børnene Aage og Gunvor. 
Erikjespersen fortæller i sine erindrin
ger om årene i ]ulianehåb, om grø n-



julimll'håb, Qnqortoq, i /9/0erne, måske 
med den yngste dntter Gunvor Bolm

jespersen nederst til vemtre i billedet. 
roto Erik jejperseJl. 

lændere og danskere og livet so 111 præst 
i den ofre barske, grø nla ndske rilvæ
relse. Han var optaget af naturen og 
var ofte på rejser til afsides liggende 
sreder, hvor han skulle fo rrerre guds
tjeneste. På en af rejserne fik han nys 
om nogle nordborui ner, som han fo
tograferede, undersøgte og beskrev. 7 

H an skriver også i erindringerne om 
de ro grøn landske polarforskere og 
jævnaldrende Knud Rasmussen, som 
va r fødr i Jakobshavn , hvo r Erik Jes
persen først var præst, samt forfatte ren 
Peter Freuchen, som han kendte per
sonligt og fulgte med sror respekt. 

Marrha G udrun Kofod Jespersen 
voksede op hos sin bedstemor og f.:'lS ter 
i Vi mmelskaftet 4 i Rønne. Hun ud
dannede sig som sygeplejerske ved 
byens sygehus fra 1925 ri[ 1928 og var 

NOTER, 

B0A 20 13-35 . AAeverer aFJette Hol kmann 

J;l cobsen . Erik Jespersen l,ddte sig også 
Bohn-Jespersen, eFternavnet blev benytter 

aF børnene fra hans andet ægteskab. 
2 Underviser ved et (præsre)sernina ri um. 

3 Arkrisk arkiv: Erik Jespersen: "Spredte 
blade aF en grø nlænderpræsrs dagbog'" Fra 
1895 (1904) ri l 1920. 182 sider. Efrecskrif
ter dateret 1933 og 1941. 

4 N EU. Barndomserindr inger 1875- 1893, 
indsendt ti l Nationalmuseer 1954 aF pastor 
emeritus Erik Jespersen. 

i G rø nland fra 193 1 ril 1932. Hun 
blev gifr i 1933 med sned ker Axel Lud
vig KJ"agh Olsen og de arbejdede sam
men i G rønland under Anden Ver
denskrig. Erik Jespersen forra [re i 1946 
i et brev ti l søsteren Th ora, at Martha 
havde værer på besøg i Jakobshavn og 
at grøn lænderne der mindedes hendes 
yndige mor. Marrha Kragh Olsen døde 
i 1993. Hun fi k ingen børn. 

Erik Jespersen og familien va[gre ar 
slå sig ned i Danmark efrer 1920 . I 
1921 boede de i Rønne hos Erik Jes
persens mor, søster og Martha, her blev 
sønnen Aksel fød r. Eri k Jespersen fik 
siden embede i Horsens fra 1921 og 
fra 1924- 1934 i Bogense'. 

Broderen Knud Jespersen var hjem-

Nordbomiller i Gron/and, jilndet, 

beskrevet ogfotogmferet af Erik jespersen. 

5 BM 3374x1 160. 
6 Gud run Cla ra Marie Larsen, 1885-1958, 

søster ti l Johan og Kay Larsen. 
7 Nyopdagede Nordboruiner Jul ia nehaab

DisrrikraFErikjespersen 191 1. MEDDE

LELSER OM GRØNLAND 1912. 
8 Erik Jespersen, "Præst i Bogense 1924-

1934", Lokalh isro risk Arkiv Fo r Bogense 

Kommune. 
9 K3Y L1rse n, 1879-1947. Grosserer, redaktør, 

Forf.1tter aF Aere hi storiske pub likationer, 

me fra tjenesten i Congo i 1920erne 
og boede som sin bror i Ho rsens. Vi 
må ([O, ar Erik Jespersen hjalp brode
ren, fik ham ri[ ar forrælle og skrive om 
årene i Co ngo og fik svogeren Kay 
Larsen9 ti l at gennemskr ive og udgive 
erind ringern eIO. Man kunne forst ille 
sig, ar Erikjespersens næsren 200 sider 
lange eri ndring fra G rø nland skulle 
have været udgivet på samme måde 
- men den fik [av ri[ ar blive liggende 

i skuffen." 
Det sidste nOtat i mappen med erin

dri ngern e på Arktisk Arkiv har Erik 
Jespersen skrever i 194 1, i kr igens før
ste år. Ha n konstaterede med sorg, at 
Grønland var længere væk end nogen
sinde og s[urrede: »jeg elsker der Land 
som vores eger Lan d ... og jeg har en 
Darrer som Sygep[ejerinde i Ju[iane
haab og en Svigersøn som er Tømrer 
i Umanak ... (( 

bl. :t. om D:lllsk Kapervæsen og vore rrope
koloni er. Bror ti l Erik j espersens hustru 
Gud ru n og læge Johan Larsen, gift med 
Erik jespersens søster, Vita. 

lOEn d:tnsk Officers Kongofærd , udgiver af 

Kay L1rsen, 1930. 
11 Se Acre billeder Fra Grønla nd :'If Erik Jes

persen her: hrrp://\V\vw.forohisrorie.com/ 

erik-jespersen-i-groslash Il land . h tlnl 
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Da den kolde krig blev varm 
- en øjenvidne beretning 

En gruppe på en Slles vesttyske journalister blev inviteret tif Bornholm af Forsvarets Velfærdstje
neste, for at de med egne ojne kunne se, /'J1Illd der foregik på Bornholm, denne underlige 0, der 
iii bag »jerntæppet« derude i østersoen. Der gik på dette tidspunkt sære frasagn om, at ven var 
ved at blive bestykket med missiler rettet mod Sovjetunionen. 

leg var kaptajn og næstkommrmderende ved Bornholms Hjemmeværn og blev befirlet til at guide 
jOllrlztl!isterne nmdt på aen. 
Grullden til at jeg blev udvalgt til dem7e opgave vm; at jeg taler et nogenlunde forståeligt tysk. 

Af PouL Anton Pedersen 

Forsom meren 1968 var begivenhedsrig 
præget af uro og demo nstrationer i 
store dele af Vesteuropa. Det var midt 
under Vietnam-krigen. En krig som 
yderl igere var med t il at polarisere. 1 
Vesttyskland var der ma nge protester 
og demonstrationer bl. a. mod Sprin
ger-avisernes dækning af Vietnam
krigen. Springer koncernen var deci
deret antikomm unistisk. I USA blev 
senaWf Robert F. Kennedy myrdet. og 

på det lo kale plan blev især to ting 

R A. Pedersen 
byderjollmalisterne velkomne. 
Foto: Algot 

Samtlige 22 tyske journalister smilt forbindelsesofficeren fm Forsvarets Velfordstjeneste. Foto: Algot 
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Sveud Heibergs datter forsogte at spærre vejen med en varevogn, men ... Foto: Algot 

fremhæve< i pressen: C hefen for Luft
meldekorpset, kaprajn Arne N ielsen, 
blev anholdt, da han forsøgte at sælge 
planerne for BornholnIs forsvar og 
vigtige lu ftfotografier af øens forsvars
anlæg til russerne og øre specialist 
Svend Heibergs forsøg på at eskalere 
ulovlige demonstrationer og hærværk 
på klippeøen. 

De sidste hændelser var jeg selv på 
nærmeste hold, og her er min historie: 

Ved middagstid den 14. maj lan
dede Ayet med en presseofficer, og de 
22 journalister i Rønne Lufthavn (så
dan hed lufthavnen på dette tids
punkt), og jeg stod klar til at løse min 
opgave. En bus var kørt frem, og solen 

skinnede. Jeg undrede mig over det 
massive presseopbud, men tænkte, at 
man nok var interesseret i at inter

viewe de tyske kolleger. Jeg sku lle snart 
komme på andre tanker. 

Da bussen svingede ud fra parke
ringspladsen med de tyske journalister 
og presseo ffi ce rerne fra henholdsvis 
Forsvarets Velfærdstjeneste og Born
holms Værn, så jeg fra min plads ved 
siden af chauffø re n, at vejen op til 
Søndre Landevej var spærret af en Aok 
unge mennesker med ski lte. Det, der 
hk mit adrenalin ti l at syde, var imid
lert id en herre i baggrunden , der var 
kendt som overbevist kommunist og 

ørespecialist i Rønne, Svend Heiberg. 
Nu vidste jeg, at ») fanden var løs«. 

Svend Heiberg nedsatte sig i 1948 
som ørespecialist i Rønne. r sommeren 
1952 blev han landskendt, da han i en 

... vognen bliver resolut fjernet for næsen af demonstranterne afbuschauforen. Foto: Algot 

ganske lille båd Aygtede t il Østtysk
land. Selv forklarede han, da han halv
andet år senere vendte hj em til Born
holm, at han havde været syg. Om alt 
dette kan man læse i H eibergs bog: 
»Hvad der hændte mig i Østtyskland«. 
For mig var der ingen tv ivl om, at han 
stod bag det, der nu skulle ske. 

Jeg så i ånden, at min »drejebog« 
for turen rundt på Bornholm ville 
smuldre, hvis vi blev opholdt af de 
unge gymnasieelever. Nu gjaldt det om 
at overliste dem . chau_fføren, kendt 
som »røde Leif« (ikke på grund af sin 
politiske observans, men sit Rotte røde 
hår) , viste sig at være en uvurderlig 
hj ælper i modsætning til de to pres
seofficerer, der »forduftede«, da de 

anede, hvad der var under opsej ling. 

Leif sagde: ))Oet klarer jeg<d Han 
trykkede hornet i bund, speedede mo
toren op og rullede langso mt fremad 
og ganske rigtigt, de unge mennesker 
sprang til alle sider som høns. Vi brød 
blokaden. H eibergs datter, der også 
deltog i demonstrationen, havde for
inden forsøgt at placere en va revogn 
på tværs af vejen, men forgæves. Svend 
Heiberg, der nu så, at hans foreha
vende var ved at gå i vasken, skyndte 
sig hen t il sin gam le Opel og fik den 
placeret på tværs af vejen. Resol ut 
sprang røde Leif og undertegnede ud 
af bussen og skubbede den i grøften. 
Vejen var fri. Den guidede tur kunne 
begynde, og vi mødte ikke flere de
monstranter den dag. Bussen havde 
raet nogle skramm er. Skiltene blev ud 
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over deres budskaber også benyttet 

som slagvåben, og den store forrude 
blev beskad iget t il sto r ærgrelse for 

nogle foræ ldre, der senere måne be
tale ved kasse 1. Det skal i øvrigt be

mærkes, ar ingen af de cyske journalister 

repræsenterede Springer-koncernens 

blade, 50 rn demo nstrationen ellers var 

rener imod . 
En uge senere blev der på grund af 

en klage fra Svend H eibetg over bus
chaufførens »vanv idskørsel« aA101dt 
åsrcdsforrcming i Rønne Lufthavn . En 
sag mod chauffø ren blev afvist som 
ubegrundet, men der blev rejst politi 

sag mod de unge demonsrralucr. der 

fik bøder for gadeuorden og erstat

ni ngssager fo r skader på bussen. 
En aften nogen tid senere, da jeg 

kom hjem til min bolig efter endt tje

neste, så jeg Heibergs gamle Opel med 
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Bussen blJ1cler blokaden. P A. Pedersen 
anes bllg c!Jnrtjoren. Kort tid efterforsogte 
Heiberg at spærre vejen med sin garnle 
Opel, men også den blev skubbet til side og 
endte i grofien. 
Eksempler på skiltetekster: 
Symprtthie mit SD5. 
Springer rmerwiinscht. 
Faresigl/al for demokratiet SPRINGER. 
Hvem står bag den tåbelige invitation. 
Springen sit- nach Ha use Springer.'.'.' 
Springe,jourrwliJten - Keine NATO 
reklame. Foto: Algot 

Astedsforret1ling en uge efter demonstrationen. Svend Heibergfi'emforer sin kIngefor politiet 
sekunderet af en af demonstrtmteme, medem P. A. Pedersen lytter i baggrunden. Foto: Algot 

ham selv og nogle unge mennesker. 

De pegede på mit hus, og jeg var klar 
over, at der var )) ugler i mosen(. Jeg 

henvendre mig straks til politimester 

Kjalke og bad om, at de fik polititil hold 

om at holde sig på afstand af ejendom
men. 

Det viste sig at være en klog beslut

ning. l steder for at overmaJe facade 
m.v. på mi r hus kasrede man sig den 

4 . juli om narren over bl.a. komman

danrgården i Storegade, hvor jeg gjOt

de tj eneste. Den bl ev overmalet med 
de NATO-fjendtli ge slagord, der sand

synligvis oprindel igt var tiltænkt min 
ejendom . 

46 år er gået, men jeg glemmer aldrig 

det had , der lys te ud af de unge de

monstranters ansigte r. Så længe fana
tiske enkeltperso ner kan fremelske et 

sådant meningsløst had. har fred ingen 

gang på jo rd. 

USA FRIT 1776 og 
ViETNAM 1968! 
Anti ameriktl1lS tekst malet på 
K01ll1llfll1drt IItg!lrdew focrrde. 
Foto: Algot 



Admiralinden og spionen 
f begyndelsen af 19 00-tallet kom der for alvor gang i turismen på Bornholm. Det varforst og 
ji-emmest turisterfi-a Tyskland, der fulgte i fodsporene på de mllSsive tyske investeringer på 
Nordbornholm med stenblJdningen på Hammerknuden i spidsen. Derefter fit/gte opkøb af 
hoteller og natlmkonne landområder samt grunde til bygning afsommervillae/: På et tidspunkt 
gik det op for bornholmerne, at de mest attraktive områder på Nordbornholm var ved at glide 
dem af hænde. Det forte blandt andet tif, at man stiftede »Foreningen Bornholrn« for ved 
tinglysning a/servitutter at sikre områdets naturværdier for alle. Admiralinden og spionen var 

et par af de tyske tlirister, der togfost ophold på Bornholm. 
Af Mogens Lau 

I anden halvdel af I 800-tallet startede 
man stenbrydning på H ammerknuden, 

men fø rst i 1880-erne, da H ammer
knuden var kommet på tyske hænder, 

kom der for alvor gang i vi rksomheden. 

Ham merl,avnen blev bygget i 189 1/92 
på det sted, hvo r fæs tningen Ham
mershus' gamle havn havde ligget, og 

på et tidspunkt beskæftigede stenb ryd
ningen op mod 800 mand. 

I fodsporene på de ryske i nvesteri n

ger kom en stad ig stigende su øm af 
tyske tu ris ter t il Bornholm. De holdt 
især til i området omkring Ham meren 

og langs Itysten til Rø. I løbet af fa år 
begyndte tyskerne at købe hotel ler og 
pensionater, og da de i 1906 købte tre 
byggegrunde fo r at opføre so mmervi l

laer på gården Hammersholms jo rder 
- begyndelsen til et N eu Berlin på 
H ammershusvej lige over for Ham

mershus Ruiner og Hammerknuden 

- blev bo rnholmerne betænkel ige. Na

tionalmuseets inspektør, Peter Hau

berg, sendte et brev til den bo rnh olm
ske folketingsmand M.r Blem hvori 
han udtrykte sine bekymringer over 
udviklingen på området omkring 
Hammershus, der var hans ansvars

område. 

Det bevirkede blandt andet, at man 
stiftede »Foreningen Bornhol m« i no

vember 1906 . Foren ingens fo rmål var 

at vække, styrke og udbrede interessen 
fo r de natu rskø nne og historisk min

deværdige steder og bygninger og 
stræbe efter at fa stedern e fredlyst og 
gjort alment tilgængelige. Man øn
skede at tilbagekøbe de naturskø nne 

områder især ved Hammeren og Rø 
og med servitutter forhi ndre, at Aere 

bygninger og områder skulle komme 
på tyske hænder. Kort over Nordbornholm 

Jm omkring 1890. 
Område -
A: Hammeren med det t)'Skejede sten værk, 
B: proprietlcrgården Hammersholrn, 
D: Hotel Hammershus, 
G: Neu Ber/iu og 
H: Blanc/JS Hotel 
(senere Dallsk Fo/keftrie). 

At/mimliude Helme Tiirk og hendes 
challffo!; diplom ingen io r Friedrich 
~Vilhelm Gustav Griibel~ der virkede 
som admiralindens privatchlluJfor nI. nl. 

i mellemkrigsårene, hvor han og 
admiralinden boede i uillaen Ninuana 
året rundt. 
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Bilen J 803 tilborte Olm-læge Albert Hald. Ved siden afstår Gustav Griibel; admiralinde 
Tiirk og en "kellC!t kvinde. 

Nilwana 

Efrer ar have »Iigger herovre med fa
mili e i Aere somre\( opførte en tysk 
kunstmaler den første viHa i Neu Ber

lin i 1906/07 og døbre den Nirwana. 
Ikke nok med at villaen blev opførr på 
er meger synligr sted i landskaber ved 
den nuværende parkeringsplads ti l 
Hammershus. Den blev også udført i 
jugendstil, der er en tysk pendant til 
den franske art-nuveau sti l; men i mod
sætn ing til denne in tegreres stiliserede 
organiske form e r med geo meniske 
strukturer, som giver jugendst ilen en 
vis lighed med kJassisismens form 

sprog. 
Det skulle i øvrigt vise sig, at villaen 

N irwana var den eneste bygning, der 
blev opført i projektet Neu Berlin. De 
øvrige ro byggegrunde som Hammers
holms eje r, Jørge n Grø nbech, solgte 
ril tyske statsborgere, nåede ikke ar 
blive bebygger, før de blev rilbagekøbt 
af danske interesser og belagt med 
klausuler, der forbød byggeri på sreder. 

N irvana er et centralt begreb i bud
dhismen . Der er beregneisen for der 
højeste og endelige mål for religiøs 
stræben. Villaen blev opført af den 
tyske landskabsmaler Alfred Hermann 
Helberger (1871-1946) og hans fransk
fødre kon e Helene, fødr Wolff, der 
ifølge mundtlige kilder var opvokset i 
et kloster. De havde en daner ved navn 
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Lulu , der blev gifr med en tysk læge. 
Alfred Helberger var ganske godr kendr 
i samtiden og meget produktiv. Hans 
malerier og regninger er sradig popu
lære, og opslag på internettet v iser 
næsren alrid, ar der er billeder afham 
ril salg. Ikke sjældenr med moriver fra 

Villa Ninut11l1l 
ved 

Hammershus. 
Bi/eli tilhorte 

fomiliell Hald 
og k/linden er 

Fu Edele Hald. 

Nordbornholm, hvor Hammershus 
ru iner og klipperne på Hammeren var 
yndede motive r. 

Der er dog Helene Helberger, der er 
hovedperso nen i der fø lgende. 

Admiralinden 
I 1912 skifter vi llaen ejer fra Alfred til 
H elene Helberger som hendes særeje, 
og derefter hører man ikke mere til 
Alfred, så der må formodes, at de er 
blevet ski lr. Helene forrsætter som ejer 
af Nirwana helr ri l 1949, men har i 
mellemtiden ffiet efternavnet Ti.irk. 

Der skyldes er gifrermål med en tysk 
Aådeofficer, som hun dog ret hurtigt 
bliver ski lt fra. Men hun bevarer efter
navnet, og da hendes forhenværende 
mand med tiden avancerer til admiral, 
synes Helene, at det er passende, at 
hun kaJder sig admiraJinde. 

I januar 1939 skriver Bornholms 
Tidende i forbindelse med en senere 
omtalr spionsag, ar husstanden på Nir
vana holdt sig meget for sig selv. )} Be
boerne af den blå villa har kun omgå
edes ganske en kel re , dog ri! dels meger 



September 1924 

foran Hotel 
H Il m 171 ers/ms. 

Fm vemtre 
skovrider 

Kristoffir Brmnsen, 
admimlinde 

HeLene Tiirk, 
Edele og Albert Hald. 

kendte men nesker på Bornholm. Folk 
i Sandvig har ikke kendt meget til ud
lændingene, og selv de nærmest bosid
dende har kun i ny og næ udvekslet 
betragtninger af almindeligt indhold 
med dem.« 

Der er ikke mange nul evende per
so ner på Bornholm, der har første
håndskendskab til admiralinden, men 

søstrene Bente Bojesen-Koefoed og 
Vibeke Strømø, der begge er bosat i 
Rønne, har barndomsminder, der om

fatter fru Tiirk. Deres far var overlæge 
på Bornholms Am tssygeh us fra 1910 
og til si n død i 1935, og hans navn var 
Albert M. Hald. Af andre personer i 

o mgangskredsen husker Bente Boje
sen-Koefoed skov ridder Bramsen, pro-

Villa NinVflllfl på Hammershusvej i 
Sandvig. Villllell blev revet ned sidst i 

J 970 'emefor at frilægge udsigten til 
Hammers/ms ruil/el: Fm glas'verandaen til 

venstre Vllr der eJ! enestående udsigt over 

Sænebugten, HammerkIluden og 
Hammers/ms rui1w: 

prierær Sommer på Hammersho lm og 
hotelejer Koch på Hotel H elligdom. 

Noget af det, der har brændt sig ind 
i Bente Bojesen-Koefoeds erindringer 
er den fest, der ahid o mgav admi ral

inden, hvad enten der var ta le om, at 

hun kom til eftermiddagste med kager 
fra ))Petreas« konditori i Rønne, eiler 

at hun arrangerede gemmeleg på græs

plænen ved N irwana. H er skulle bør-

nene finde de choko ladeæg, so m på
skeharen havde gemt - en skik der på 
dette tidspunkt var ganske ukendt på 

disse kanter. Erind ringerne omfatter 

også villaen Nirwana med den store 

veranda mod havet) der var anbragt på 
pæle og med en enestående udsigt over 
Sænebugten. Endvidere husker hun 

en selvudslettende og fatt ig slægtning 
til fru Tiirk, Fralllein MlIUS, som pas

sede huset og lavede mad, men SO I11 

ellers var usynlig. 
Adm iralinden var en ve lhavende 

dame, og hendes formue menes at have 
bestået af hollandske guldmineaktier. 
Den satte hende i stand til at leve er 
økono misk ubekymret li v. Således hu
sker fru Bojesen-Koefoed hendes bil, 
der i pressen blev beskrevet som en rød 
Buick med privatchauffør. Den vakre 
en vis opsigt , når den bevægede sig 

rundt på øen, også når den kom til 
Rønne, hvor admi ralinden gjorde ind
køb. Det var dog ikke en Buick, og fru 
Bojese n-Koefo ed husker rydeligt, at 
den var af mærket 5roewer med en griff 
som kølerngur. Dette bilmærke blev 

produceret i Tyskland fra 1901 t il og 
med 2. Verdenskrig, hvorefter produk
tionen ophørte, da de russ iske tropper 
fjernede det res terende produktionsap
parat og sendte det til Rusland. 

Privarchaufføren og spionen 
Admiralindens chauffør var ryskfød t 
og hed Friedrich W ilhelm G ustav GrU
ber. Han var født i 1897, og havde 
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under den I. Verdenskrig været udsat 

for giftgaspåvirkninge r. Derefter hav

de han læst ril ingeniør og figurerede 
i pressen so m diplomingeniør. Han 

kom på rekreation hos fru Tlirk lige 
e tter kr igen, og rekreationen kom ril 

at vare en snes år. Blandt naboern e var 

han kendt for sin venlige adfærd og 
han havde altid ~)væ re r ivrig for, at fo lk 
skulle Il det indtryk, at han var n 3-

zifje lld dig. Men denne taktik har m u
ligvis blot været et led i hans bestræ

belser fo r ar dække sigl' so m der 
fremgå r af Bo rnholms Tidende i ja
nuar måned 1939. 

I november 1938 kom Gruber plud

selig på avisernes fors ider. Ikke med 
navns nævnelse i første omgang, men 

et par rnåneder senere var ingen læn

gere i tv ivl o m, hvem der var indblan
det i sagen. J d en såkaldte PAugg

Hartungske spion affære - efter hoved
manden - dukkede G rliber op b landt 
de tiltalte. 

Sagen blev ført fo r lukked e døre, 

men ifø lge Bornholms Tidende Stam
mede vægtige oplysninger fra en mand, 

der i forb indelse med fru Tlirks køb 

af førnævnte bil havde været på besøg 

i vi lla Nirwana. H er havde han »h", f[ 
lejlighed ril at iagnage et par ting, so m 
vakte hans mistanke. Da han kom ind 

i stuen var portiererne til en Stor glas-
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veranda ud mod havet ikke trukket 
for, og på denne vera nda bemærkede 

han en del apparater, kikkerter, må

lere og pejleapparater. 1 garagen lå en 
lille båd med påhængsmotOr. .. D er 

skal have været et ret stort radioan læg 
på N irwana, både afsender og modta

ge r. Gruber har haft er overordentlig 

kostbart apparau 1 
Denne avisomtale førte t il. a t admi

ralinden fø lte sig kaldet ril en berigti

gelse i Born holms Tidende. Hun med
delte avisen, at det ikke var rigtigt, at 

der på »N irvanas glasveranda fandtes 

forskellige appara te r såsom målere og 

pejleapparater. D er var kun en kik

kert. « Avisen fastholdt dog oplysnin
gerne, som de havde fra manden selv. 

Sagen sluttede med at Grt.iber og de 

øvrige tyske statsborgere, der var tiltalt 
i sagen. blev idømt otte m åneders 

fængsel for sp ionage ti l fordel for Tysk
land og udvisning af Danmark umid
delbart efter straffens afso ning. 

I forbind else m ed d enne sag kan 

Benre Bojesen-Koefoed fOl·rælle, ar fru 
TUrk var fortvivlet og ringede til sin 

moder og bad om hjælp. »Min søde 
mor rejste - for at hjælpe fru Turk -

over t il justitsminister Steillcke, som 

vist bare morede sig over min mors 
nalvitet1t . Hun kan endvidere berette, 

ar G ustav G ruber, da han blev løslad t, 

Fra Hrrmmershusvej 
tog llil/a Ninvana 
sig så/et/es ut!. 
De mange 
bygnillgstletaljer 
var med til at 
understrege husets 
særpræg. 

rejs te t il Norge hvo r han fa ndt sig en 

norsk pige. »Dct syntes fru Turk ikke 
0 111 «, var fru Bojesen-Koefoeds kom

mentar. 

Efter krigen 
Ved krigsafs lurningen blev admiralin

den sammen med andre in te rneret i 
Kyl lingemoderen i Almindi ngen. Hun 
overva ndt ald rig krigsafs lutningens 

traumer, og efter hendes død blev vil
laen Nirwana i 1949 solgt til motor

vognsfø rer Svend Jensen, der var tog
fører ved Rø nne-Allinge jernbanen. 

Vi llaen blev således bolig for en bo rn

holmsk fami lie, og der blev såmænd 
også indrettet ø ldepot i den, og hetfra 

ernærede Svend Jensen sig som vogn

Illand og depotbestyrer. 
Truslerne om ee Neu Berl in ved 

Hammeren var dermed effektivt manet 

i jorden. Villa N irwanas dage var dog 
talte. I fo rbindelse med statens køb af 

ho tel Hammershus i begyndelsen af 
1967 begyndre en erapevis nedrivning 
af ~) lIpassend e(1 bygninger i nærheden 

af ruinen for at fri lægge denne. D en 

første bygning. der forsvandt, var ho

te l Hammershus, og den sidste var 

Villa Nirwana, der efte r Svend Jensens 
død blev købr af staten og tevet ned i 

sidste halvdel af 1970' erne. 



Drall1atisk skibsforlis 
gav livslang kærlighed til Øen 

Maskinmester Henry Holm Nielsen blev reddet affokere. 
da S/S Hilma Lau i oktober J 944 blev torpederet af en russisk ubåd. 
Han blev fYrassistent på Christianso. og sonnen Egil Holm Nielsen glemmer aldrig sine 
bllmdomsår - herunder ajeblikket. 
da Henning Kote skrev »Ud på flisen, Karoline«. 
Men hvad sejlede fragtskibet med, 
og hvorfra kom det? 

Af Jacob Ludvigsen 

Natten mellem 12. og 13. oktober 
1944 var dampskibet H ilma L1U (241 4 
BRT) fra rederi et j. Lauritzen på vej 
fra Katka i Finland til Danmark med 
en ladni ng props, to meter lange stol

per til afst ivning af bygninger og mi
negange. På en posirion ca. 26 sømi l 
sydøst for Christ iansø blev skibet kl. 
00.30 torpederet af den sovjetiske un
derva ndsbåd Krasnogvardietz og sank 

Henry Holm Nielsen i den officieLle uniform 
for mnskimnestre i /lIwdelsjlåden. 
De fire guldstriber på ærmerne indikerer, tit 

han er næstkornmm7derende på skibet og 
emblemet i kasketten fortæller hvilket rederi 
htln kommer fi"ll. 

omgående; fi re besætnings
medlemmer druknede, 
mens 19 efter ko lde og 
mørke timer i rednings

båden bjergedes k!. 08, 15 
af fiskere på kutteren SE 
77, dersatte dem i land 
på Christiansø, hvor de 
blev modtager på gæs[
giveriet med en styr
kende snaps. Blandt 
de reddede var ma-

skinassisrenr Henry 
Holm Nielsen fra 
København . der 
var påmønstret en 
måned tidligere. 
Den fø lgende 
dag blev de over
levende sej ler til 
Svaneke og Aø
jet videre til 
København. 

Ifølge den 
officielle 
fo rklari ng 
havde 
Hilma Lau 
været I 

Gdynia 
med 16 tons Røde Kors-
pakker ti l Kz-fangerne i Stutthof ved 
Danzig og medbragte en last ku l ti l 
Masnedøværker so m returlast, men 

det passer ikke. Blev der overhovedet 
importeret kul ti l Dan mark under 

besættelsen? Henry Holm Nielsen har 
fortalt sin søn, Egil Holm Nielsen (født 
1943), at skibet afgi k fra Katka mod 
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Bliv., 

på.n ff~~~e~~~~~l~<~ s.jl.l b 

194012 okt. Klo 
· ca. 23:30 

Obs9IV .... s.n 
U d"'l4<.l Ubåd 

" 

dansk havn. Modtageren af og formå
ler rned disse props er ukendt. 

Af søforhøret fremgik, at besætnin
gen på Hilma Lau havde observeret 
ubåden kl. 23 .35. Henry Holm N iel
sen var vidende om, ar denne havde 
givet signal om, at fragtskibet viUe 
bli ve torpederet om 15 minuuer, hvi l
ket gav søfolkene ekstra tid ti l at fo r
berede evakueringen. Det var jo ganske 
nobelt af ubådskaptajnen . 

Tilbage til C hristiansø 
Havaristerne blev mod taget af o rlogs

kaptajn Lund in , der ti l Henry Holm 
N ielsen sagde: - H vis De en dag mang
ler arbejde, så sig til , for så kan jeg nok 
hj ælpe Dem. 

Da H enry efter rædselsnatten på 
åbent hav ikke havde lyst til at st ikke 
til søs igen, henvendte han sig til Lun
din , so m vidste, at fyr mester Jacobsen 
på C hristiansø havde brug for en fYr
ass istent, og i foråret 1946 brød Hen
ry, Engla - kaldet Nu lle og uddannet 
som dameskrædder hos modekrearøren 
Holger Blom - samt Egil op og flyt
tede fra Lundroftegade på Nørrebro 
til Gamle Kro. 

" 

aL 
. J 

Sokortet viser S/S Hilma Lnus rute firt GdYJlia - men damperen kom fin Katka i Den Bot1liske Bugt. Hvorfor ville tyskerne sprede 
desinformatio1l om sejlrutelI? På Sokortet skriver man kOllsekvmt 1940, skont det korrekte årstal er 1944. 
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Den sovjetiske ubåd Kmsllogvardietz, der 
fik ram på Hi/nUl Lalt, var så. beromt, at 
den senere blev afbilledet på. et sOlljetisk 
.frimærke. 

Nulle bidrog til familiens økonomi 
ved ar sy kjoler ril øens damer, bl.a. 

syede hun til den lille franske kunst
maler Dominique og en konfirmat i
onskjole ti l Margot »Søster« Hansen. 

O m sommeren fi k Egil en lillebror, 
Erik. Fødslen fandt sted på Rigshospi
taler, da moderen var lille af bygning 
og kun 1 A6 meter høj. 

Egil legede med M ik Voss, søn af 
lægen Tage Voss, og en dag mo rede de 
sig med at rekonstruere det engelske 
bomba rdement afChrisriansø i 1808. 

Ved en fej ltagelse ramte en sten Egil i 
hoveder, så det sryrtblødre, og da lægen 
var en tur på Græsholmen fo r at sam
le mågeæg og dun, blev han t il kaldt 
med geværskud , så han kunne ro til
bage og forbinde den lille kriger. 

forklarede hun ham, hvortil han 

svarede. at så ville han gå hjem og 
IT! noget rålmodighed. 

Næste dag sa[(e han kroge i va n
der og opdagede ri l sin glæde, at 
der sad seks sild på krogene. Men 
det var Søster, der havde sat dem 
fas r for ar glæde ham. 

Alliker i si renen 
T il Gam le Kro hørte ten'as
sehaver, og Egil måtte dyrke 
den øverste. Desværre beswd 
den næsten udelukkende af 
klippe, så hans f., r og fyr

mesteren tog noget dyna
mit og sprængte så meget 
granit væk. at der kunne 
lægges er lag jord ri l ra
diser og salat. N u om 
stunder havde det været 
en skandale ar ødelæg
ge en bid af grundfJeI
det. 

H en ry Holm Nielsen 
havde Aere kasketter på. fo r ud over 
ar ho lde øje med fyrer passede han 
også radi otelefonstationen og elektri
citetsværker. Øens Stø rre bygninger 
havde indlagt strøm. resten måtte 
klare sig med perroleumslamper. Han 
havde en del bøvl med alliker, der byg
gede rede i tågesirenens tragte og ikke 
lod sig skræmme af den høje lyd. l 
Gamle Kros udhus holdr han duer, 

J8 

HellryHolm 
Nielsells sofimsbogJik 
jjrm ester J acobse lIS afiuo II s trilIgs påtegn i lig, 

da han var bjerget i lAnd ifterforLiset. 

til at kværke dueungerne, så der gjor
de hans far, og de var et lækken sup
plement til den ensanede kost. 

En god veni nde var den noget ældre 
Margot »Søster« Hansen (datter af fi
sker Mary og Axel Hansen), so m be
mærkede, at Egil ikke havde held med 
ar fiske. - Man skal have rålmodighed, 

der Aøj hel t ril Holland og Belgien og 
hjem igen. Egil ku nne ikke IT! sig selv Reddet af kong Frederik 

s ... · 

j t:t' 
~. 

Hell1JI Holm Nielsen var med til at opretholde kommunikationen til omverdenen på 
CbristiallSos mdio- og teLejollStfltiol/. 

Egil husker knivskarpt, da kromanden 
fik lagt Aiser ti l serveringsrerrassen. 
Hans fa r sad sammen med Henni ng 
Køie og nogle fiskere og drak øl, og da 
det blev Henrys rur ri l ar give en om
gang, råbre han: - Nu kan du godr 
komme ud p1 Aisen med nogle Aere 
bajere, Karoli ne! 

Henning Køie, der havde sin har
mo nika med, greb sætningen og be
gynd re ar sp ille sig frem ril .. Ud på 
Flisen, Karo lin e«. Sangen blev godr 
modtager, og i 1952 indspillede Har
ry Felberrs kvintet den på grammo
fonplade, og den blev en landeplage. 

I som meren 1948 fik øen fint besøg. 
Kongeskiber Danneb rog ankrede op, 
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Egil Holm Nielsen som Jeksårig. 

graders frost i fe bruar, De god t 100 

øboer havde ikke for meget mad, så 

der smd stegt si ld på menuen. Mælk, 

post, av iser og and re fornødenh eder 
blev leveret af et Ay, der landede på 

isen i havnen, Egi l husker dog ikke, at 
de frøs; de r var brændsel og petro leu m 

på lage r. 

Feri edreng hos havnefogeden 
l slu tn ingen af 1949 havde Henry igen 
lyst til a t sejle, og familien brød op, Et 

evcnryr var fo rbi , men allerede i 1952 

fi k Egil lov at rage alene til Christiansø, 
hvo r ha n boede so m fe riebarn hos 
havnefoged Erik H arder, hans kone 

G reth e (datter af fisker Janus Kjø ller) 

og sø nnen Jø rgen, ka ldet Pjøk. 

og kong Frederi k IX og dronni ng Ing
ri d steg i land. Trængslen va r 

Kæ rligheden ril C hristi ansø var 

usvækket, fami lien drog afsted mange 

gange, og lid t vemod ig va r H enry 
sro r, Egil va r ved at blive 
skubbet i va nder. Resolut 

greb kongen ham 0 111 li ver 
og udbrød: r as på, at d u 
ikke falder i vandet, li lle 

ven. 

Vdp OIlO 
a Isen/( 

Tekst Og Mils/k, aroline 
. HenH/I'/U v . 

H 6 Ar1!e 

er er alt hV'd I 
H ' «ler k I 

Cl er srn~ k I s a være I 

Holm N ielsens sid-

Egil Holm NielselI i Ly"gby 2014, 

ste tur i 1985 . Han stod foran en 

be nam pura tion og ville gerne opleve 

øen endnu en gang. 

Egi l og hans kone Li llian tilbragte i 
so mmeren 20 14 Aere 

Så det er kong Frederiks 
skyld, at jeg ikke druk

nede, siger Egil med et 
smil. 

H < u ørt I ler er I I 
er er sød ,e amper I a r lVad d 

Her er oe, serVitricer h
e 

_ ler er sang Og h er skal ril 
Hø Silla Intime bo d r Cr f oser i er b d er er spil 

dage på øen som loge
rende i D r. Dampes 

fængsel. På f OI-valter

kontoret traf de Lene, 
der forra lte, at hun havde 

været gi f t med Pjøk, Hun 

kunne også fortæ lle. at 
Gorm, der havde haft ma

lerværksted på Frederiksø, 
netop var død i en alder af 

94 å r. Ham huskede Egil 

også ud mærket, og de deltog 

i begravelsen. 

r nu går I r e her e k e O . 'an,O 'k r ys k 
flig hvad enren d 111 assen hvem k og 'ærlighed 

er Purre u nu hedder an SI eide stilJe 
Ja så ko elJer Lise elJer c, k JOsefine lilJe d nu 

miner' Hø en Et li 
Ud p-j R' jeg Og snup InOr • Isen K per d' 

I dette år blev de of-

fe nrl ige to iletter på 
havnen indviet, måske 

af hensyn til de kon
gel ige gæster, selvom 
de selvfølgelig havde 

deres facili tete r på 

Dannebrog. Egil og 
sko lekam meraten 

Hvem k ,aroline Ig med disse I 
Ud o Ran SIdde stilJe 'I lersens ord 

pa Isen K ti en to 
Det ara/ine 55Ct melod ' 

Jesper »H øj hat« 
Benneballe måtte 
ind og trække i 
s noren, hver 

gang de passe, 

rede det mo
de rne nød 
tørtrsh llS for 

at opleve 

elen e m ira

keL 
Isv i n t re

nc var bar

Cr et ter, J 

Her 'k ræn med b Od 
Cl fude' a e pc 

Så lael andre ~ Pusse/anken he~ og peber i 
Ud o R are Sjæl o er Fur o r 

pa isen K c pa et e g rart og , 
UeI o R' aroline getræspark jer 

pa Isen K . . er 
iI/oline d u og , Ih el I SPjæt __ _ 

, u g ade ih d ' 
SIkke ryrme si u nlIlde sikke de' , 
Sikke ' kke rakt ' )hg me/ el' SjOve sk I Og SIkke ' o I 

Ja jeg trOr d a; mske blikke d sjæl du lægger' 
Jeg skal u er en lilJe h ' u er søel Som I 

v, . plukke d ' jerte-Pyro marcipan 
I skalt ' 'g en f OSe . man < 

Ømn; lIppe til likøren' VI skal sidele Ve 
li e ord Om ka; J' h jeg skal hvisk d er bord 

Ud
or nu kommer d' r tg ed men du o e ønHlle ord 

o R" en n k Illa v 
pa Isen Karol" li 0ll1n1er cl . ente liclt 111;n 

Ine 0.5. \1. en Igen ___ ven 

ske, I 1947 mål tes 25 
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Gamle Kro stå r over for en 

gennemgribende renovering og 
er ubeboet, døren stod åben og 

Egil ku nne gå rund t i sit barn
domshjem, 

H an fald t i snak med mange 

og kun ne opfr iske fælles relationer. 

Hilma Laus fo rlis optager m ig 

stadig. Jeg anser det for histo rie
fo rfalskning, at der er to sandheder, 

den officielle med Røde Kors-pak
kerne og den virkelige, SOI11 min far 

ku nne fortælle, Det mysteri um bliver 

ald rig opklaret, siger den t id ligere re

viso r Egil Ho lm N ielsen, der er aktiv 

pensionist i Kongens Lyngby med 
særl ig interesse fo r slægtsforskning. 



Frederik Brandt, Bodilsker 
-manden der reddede mange menneskeliv 

Ved et besøg på Degngård, Bodils/ær, angående et gammelt jagtgevær 
kom det også frem hvor spændende en forfoder Frederik Brandt vm: 
Det ski/dm ha 

Af Tonni Koefoed Lamn 

Jeg viste godt, at Frederik Brandt var 
en foregangsmand , der havde sat sig 
mange spor i Bodilskerområdet, men 

at han også havde redder mange men

neskeliv ved sin kamp imod kvægru
berkulosen, det vidste jeg ikke. 

Dette kom mig først for øre, da jeg 

her i forsommeren var på besøg hos 
Annema rie og Verner Brandt på Deg
negård -Verner Brandt er barnebarn af 
Frederik Brandt. 

Anledningen var, at jeg er interes

seret i gamle geværer, og havde af 
snørklede kanaler, faer fat i en gammel 
velholdr hanebøsse, som havde tilhørt 
den navnkund ige bonde Frederik 
Brandt fra Degnegård i Bodilsker, og 
mit ærinde var at høre lidt om denne 

specielle person, ogjeg blev ikke skuf
fer for i mine samtaler med Annema

ri og Verner Brandt rullede der en helt 

Degnegård 

utroligt historie op om en stor person
lighed. 

Det var dog en utrolig mand, ham 
Frederik Brandt, og jeg besluttede 

straks, ar her skulle skrives en anikel 

til "Jul på Bornholm«. 
Mit første møde med tuberkulosen 

fik jeg som dreng i 1891, gennem vo
res nabo, der var ejer af et landbrug på 
22 tdl. , samt slagter og kreaturhandler, 
og som sådan købte han alle slags 
sllnde og syge dyr, fortæller Frederik 
Brandr i etsærrryk fra 1971 af de born
holmske samlinger. 

Hans søn, der hed Magnus, døde af 
tuberkulose, da han var 20 år, og da 
denne unge mand tit havde hjulpet til 
med arbejdet på min fødegård Deg
negård i Bodilsker, og var meget af
holdt af os børn, gjorde det naturligvis 

Bodilsker Mejeri Bestyrelse 1937 
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et stærkt indtryk på os, fortæller Fre
derik Brandt videre i sin bereming. 

Igennem århundreder havde det væ

ret således, at der var smitsom (Uber

kulose i kvæget i Danmark, og lærde 

folk vidste godt efterhånden, at der var 
en sammenhæng mellem kvægruber

ku losen og den udbredte ruberkul ose, 
der var i befolkningen . Det var nemlig 

således, at kvæge t kunne smitte di
rekte til mennesker. 

Men sådan var det ' - ja nogle havde 
en gammel gedebuk stående i stalden, 
fo r det skulle være et godt middel imod 
tuberkul osen. 

V i går igen tilbage til Frederik 
Brandts fortælling. 

Den første der talre 0111 sam men

hængen og risikoen for, at de [Uberku
]oseramre køer kunne sm ine menne

sker, var, så vidt jeg ved , dyrlæge 
Albrechtsen fra Aakirkeby. 

Han var på mit fødehjem Degnegård 
i 1891, for at tage prøver på, om der 
var tuberkulose i vores besætn ing. 

Specielt var min fader interesseret i 
om »bæll akoen« var ren (børnenes 

mælkeforsyning), men også den øv
rige besætning blev kontrollerer. 

Da wberkuloseprøven blev tager var 
der naturligvis stor spændi ng både hos 

far, mor og os 10 børn (7 drenge og 3 
piger) . T il vores store glæde bestod 

både »BællakoenH og den øvrige be

sætnIng. 

D isse oplevelser gjorde, som det 
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SonmuJmsene på Salka J 939 

fremgår, et stærkt indtryk på den unge 

Frederik Brandr, og der lykkedes se
nere med ham i spidsen, ar udrydde 
kvægtuberkulosen på Barn hol m. Og 
det er en m eget lang historie, hvor 

Fred erik Brandr, som forma nd for 
mejerier i Bodilsker, først fik gennem

trumfet, at alle besætninger i det gam

le Bodilsker Sogn bl ev rene fo r kvægru
berhdose. 

Senere fik han som forma nd for alle 
mejerier på Bornholm gjOrt alle kø
erne rene for kvægtuberkulose på hele 

Born holm. Der skete efter en lang 
kamp irnod ego isme, særinteresser og 

manglende viden om det omfattende 

problem. 
Det skete endeligt i 1929, hvor Fre

deri k Brandt, der nu som nævnt tid-

ligere, var formand for de bornholmske 

mejener. 

Med stor stolthed i srem men på ge
neraJforsamlingen kunne han erklære, 

at nu var Bornholm fri for kvægtuber

ku lose og den sm ittefare , der havde 

været over til me nnesker, eks isterede 

nu ikke længere på Bornholm. 
Der har værer er meget stort øjeblik 

for Frederik Brandr, for nu var 30 års 

intenst arbejde imod den frygtel ige 
tuberkulose lykkedes, og mange men

neskel iv dermed redder. 
Det var F.'1kr isk sådan, ar Bornholm 

var det første område i Danmark, der 

blev ruberkulosefrit , og Frederik 
Brandts arbejde imod ruberkulosen , 
blev i den sidste fase underst0rrer, med 

en særbevillin g af Landbrugsministe
ri et med landbrugsminister Kristian 

Bord ing i spidsen . 
Frederik Brandt modrog senere rid

derkorser og et guldur for sin heroiske 
indsats . Fuldt fortjent må man sige. 

Opvæksten 
Frederik Brandr var født den 4 . juli 
1883, og døde den 15. marts 1965. 
Han var søn af sognerådsfo rmanden 

Magdalene (født Kofoed) og Perer 
Brandt. 

Faderen var sognets ukronede konge, 

som sognerådsformand og formand 

for udmarkskassen for Bodi lsker Plan

tage. 

Annemari og Verner Brandt 



Kommunekassen stod også på Deg
negård, så den kommunale admini
stratio n i disse tider er foregået på 

Degnegård 
Der er inge n tvivl o m, faderens 

virke inspirerede den unge Frederik 
meget, så det har været naturligt for 
ham , at være den igangsæ[(er han blev 

igennem hele sit liv i Bodilsker Kom
mun e. 

Ja - Frederik - han kan alt sagde be

Folkn ingen, og selvom han kun ne være 

lidt bestemt og egenrådig, stod der helt 
sikken Stor respekt om ham. 

Fysisk var han et pragteksemplar, 
stærk som en okse s iges der - Ja der 
var fakt isk lidt af en bj ørn over ham. 
Er af hans karakrertræk var hans store 

hænder (arbejdsnæver). 
H an var ikke bange for at gå foran i 

det fYsiske arbejde, og det gav respekt 
hos de mange folk, han kom i berøring 
med. 

Byggede sommerhuse 
Frederik Brandt var det vi i dag ville 
kalde en meget visio nær og fremsynet 

person . Blandt andet byggede han al
lerede i 3D'em e en del sommerhuse, 

som typehuse på det da øde strandom
råde ved Balka. 

Hisrorien var den, at han købte et 
stø rre område på Balka, og typisk for 

et, men en hel klynge sommerhuse. 
Husene er efterhånden blevet Olll

bygget e ll er ersta([er. Men ser man 
godt efter, kan man stadig på Balka se 
res terne af det epokegørende byggeri. 

De blev i øvrigt i folkemunde kaldt 
for negerhytterne, fo rdi de stod på 
nogle stol per. 

Man siger, at Frederik Brandt hen
tede tømmeret om morgenen i sin skov, 

og om aftenen srod det fæ rdigmalede 

sommerhus klar til indAytn ing. 

Byggeriet var som nævnt systemati

seret, som typehusbyggeri, noget man 

ellers ikke kendte til dengang. 

Frederik Brandt, så byggede han ikke Frederik Brandt i spidsen for sine folk 

Hostbillede Degnegåld - Frederik hos 
fodercn Peter Brandt 

Husene blev så udlejet hele som
meren, og mange rurisrer har igennem 
tiden nydt deres ferie i et af Frederik 
Brandts sommerhuse. 

H an lavede også klitter ved at lægge 
sto re grangrene lid , der holdt på Ry

vesandet, og han tilplantede så områ

der. Således det ellers nøgne Balkaom
råde snart stod idyllisk og til
trækkende. 

Han fik fot øvtigt Frederiksvej, som 
ligger midt i Balkaområdet opkald t 

efter sig. 

Vandværk på Balka 
Frederik Brandt va r også en af de per
so ner, der stiftede det første vandvæk 

på Balka, og var vist nok vandværkets 
første formand. De nye sommerhuse 

skulle jo have en sikker vandforsyning. 

Dyrkede piletræer 
I dag dyrker man piletræer som ener
gipil ti l Risproduktion. Men Frederik 

Brandr etablerede marker med pile
træer nede i det o mråde på Søndre 

Landevej, hvor Mosegården ligger i dag. 
Pilegrenene blev brugt til at bindes 

o mkring de smørdrider (små tønder) , 
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Frederik Bra/ldt i Amen:ka 

som man brugte på de bornholmske 
mejener. 

I USA 
Frederik var I sIn e meget unge år i 
A merika, og her mødte han blandt 

andet de stOre probl emer, so m kvægw

berkulosen kostede befolkningen på 
landet. Han oplevede, hvordan den 

familie han arbejdede for på en farm, 
der lå 100 mil fra C hi cago, 

simpelthen gik til grunde på grund 
af tuberkulose. De havde fået smitten 

Fra deres kvægbesætning. Det var en 

meget traumatisk oplevelse For den 
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unge Frederik Brandt, og det har helt 

sikken gjort ham endnu mere stålsat 

i bekæmpelsen af tuberkulosen. 
Da han vendte tilbage til Bornholm, 

blev han gift med den skø nne Margre

the, og deres første møde beskriver han 
Aot på denn e måde: På et besøg på en 
aF nabogå rdene kom jeg ti l at se ind i 

et par pigeøjne, hvor hele Bornholms 
skønhed og dejlighed afspej lede sig. Så 
var min skæbne bestemt For fremtiden. 

Jeg overtog Degnegård sammen med 
min hustru Margrethe den L oktober 

19 11. 
H an var i det hele taget rigtig god 

til at formu lere sig både skriftligt og 
mundJigt, og også her var han virkelig 
en kapacitet. 

Bodilsker Sandsten 
T sit virke som mejerimand mødte han 

på et tidspunkt en hr. Thaistrup, som 
var en stO r kanon og Forretningsmand. 
Han var en dag på besøg på Degnegård, 
og ude bag ved gården var Frederik 
Brandt sammen med sine Folk ved at 

bryde nogle sa ndsten. 

Dette så Tholsuup, og han fik straks 
en ide, for disse sten kunne bruges til 

have Aiser og andre ting, og han sagde 
til Frederik Brandt: Kan du skaffe mig 
nogle aF denne Aotte sandsten? Tntet 

problem svarede Frederik Brandt - du 
kan få en hel skibsladning! Og sådan 
blev det, og i løbet af efteråret brød 

Gulduret 

Frederik en hel skibsladning sandsren, 
og de blev sendt til Sjælland, og vakte 
stor jubel. 

Her var kimen lagt til den østborn

holmske sandstens industri afhaveAi

ser og andet. 
Sandsten bruddet i Bodilsker, var en 

realitet, og blev senere viderefø rt af 

hans nevø, G unn ar Pihl, og det kører 

stadig, men nu er det dog solgt ud af 
fam ilien . 

Plantagen 
Frederik Brandts store hjertebarn og 
interesse var Bodilsker Plantage, og her 

var han formand og arbejdsleder fo r 
skoven i kraft af, at han var det man i 
dag, vel vil kalde formand for tekn isk 
udvalg. 

Han erablerede veje, og blandt andet 
Påskevejen i Plantagen er hans fOl·tje
neste. 

Han gravede sammen med sine folk 

også de karpedamme, der lå midt i 
plantagen. 

Der blev udsat karper, men det blev 
aldrig den stO re succes. 

Efterhånden er de blevet meget til

groede, men man kan stad ig tydeligt 

se vandhullerne og dæmningerne, hvis 
man er på de kanter. 

Boclilsker Sfll/dste/lSbrucl J 948. 



BodilskrjagtjiJ/ming 1952 

Fredrik Brandt mente, at man skul 
le bestille noget for fød en, og utræt
tel ig var han for at alle i det gamle 
Bodi lsker Sogn skulle være i beskæfti 

gelse. Han skulle blandt andet en gang 
have sagt: Jeg skal nok sø rge for at alle 
arbejder - o m de så skal bære vand fra 
Salka ril Hellig Hågen (en funeSten 

oppe midt i plan tagen). 

Digter 
Frederik var som tidligere god til ar 
formu lere sig, og han kunn e også 
skrive prosa, og han har blandt andet 
skrevet de to jagrsange - )}Når sø lv
glansen svinder i skyen om høs(((, og 
»Op alle gæve Jægersmænd«, 

Den sidste skulle han have skrevet 
på en jagt hvor han kedede sig lidt, og 
på en poSt under jagten skrev sangen 
på bagsiden af et af de svinerar ione
ri ngskon, som bønderne fik udstedt 
under anden verdenskrig. 

Kørte til Skagen på motorcykel 
Frederik Brandt var en energibombe, 
og i 1921 kørte han om sommeren på 
motorcykel den lange tur til Skagen 
sammen med sin gravide kone - ja der 
skulle ske noger. 

D er skete som det fremgår en masse 
ting på Degnegård i Frederik Brandes 

epoke, og der blev holdt mange sa m
menkomster, og mon ikke også en del 
af sognerådsmøderne, og udvalgsmø
derne er blevet holdt her. 

Impulsiv 
Efter et møde i Aakirkeby angående 
osteeksporr, gik mødet ham lidt imod, 
og han forlod derfor mødet i oph idset 
stemning, og kom i skyndingen til at 
tage den forkene bi l, og opdagede først 
fadæsen dagen efter. 

Det grinte man en del af det efterår 
i Bodilsker. 

Han var meget impulsiv, og de var 
ikke lysten til at tjen e penge, der drev 
ham. Nej det var simpelthen det at 
sætte noget i gang, der interesserede 
ham, fortæller Verner Brandt. 

Møbelfabrikken 
Fredetik Brandt var også i en længere 
periode fo rmand fo r Nexø Bank. 

Under et bankmøde var det svært 
fo r en hr. Sorth ar låne penge ril at 
etablere Møbelfabrikken i Nexø. 

Hele bestyrelsen undtagen Frederik 
Brandt var imod at bevilge lånet. Men 
Frederi k Brandt stOlede på projektet, 
og han stillede derfor hele Degnegå rd, 
som sikkerhed for Møbelfabrikken, og 
det blev en stor succes, og der er man-

Frederik BralIdt i sine velmagtsdage 

ge, der igenn em tiden har få et deres 
udko mme ved at arbejde på Møbelf:,
brikken. 

AJt i alt en glo rværdig karriere må 
man sige, og hvor kunne der have væ
ret sjovt, for eksempel at være på jagt 
eller være til et møde, hvor Frederik 
Brandt sad for bordenden, og set hvor
dan han va r i stand ril at tru mfe sin 
vi lje igennem 

Til slut vil jeg takke Annemari og 
Verner Brandt for alle de spændende 
ting de kunne fOl·tæll e, og fo r lån af de 
histOriske billeder om Frederik Brandr. 
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H. v. J ø rgensens 
spændende liv i forsvaret 

AJfens Oskar Pedersen, formand for Forsvarsbrodrene på Bornholm. 

Bornholm mistede sin hidtil Største 

militærhi sroriske fortæll er, da major 
H.V Jørgensen den 15. maj i år døde. 

Han havde en Formidabel evne til at 
fas tholde sine tilhøreres opmærksom
hed og havde altid en anekdote eller 
sidebemærkninger parat, som ofte 
forlængede et møde - og naturligvis 
blev historierne fonalt på syngende 
bornholmsk. 

Men hvil ken militære baggrund 
havde Holger Valdemar Jørgensen? 
Det fo rsøges i denne artikel at afdæk
ke. 

Ef«r end r skolegang, henholdsvis i 
0srermarie og Rø nne Statsskole, hvo r 
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H. V. }orgensen 
bolderforedmg. 

han tog sin studen tereksamen, mød te 

han på Vordingborg kaserne den II. 
maj 1948 for ar afrjene sin værnepligr 
i Regim enr S, 14. Baraljon. 

Fagligt var det ikke ligefrem den 
bedst rænkelige start H. V Jørgensen 
fik i sin rekrm tid. 

Hans kompagnichef var en kolerisk 
herre, og i kompagnier indgik hele tre 
officerer fra modstandsbevægelsen, der 

alle var til oplæring og efter H.V Jør
gensens opfattelse føltes rotalt inkom
petente. 

En s[Qr del af hans rekrurkammera
ter var, so m de selv sagde bondekarle. 
og mange stammede fra de Sto re polske 

indvandringer af arbej dskraft t il Syd
sjælland og Lolland-Falster. 

Der fa ndres på dene ridspunkt ikke 
mange reglementer for brug af de nye 
våben, der var indført efter Anden 
Verdenskrig. så eksercits og våben lære 

foregik efter det forhåndsværende søms 
prlllClp. 

Som eksempel måne H. Y. Jørgensen 
undervise sine ka mmerater i brug af 
den nye håndgranat, en undervisning
serfari ng han havde erhvervet sig som 
delingsfører i Hjemmeværn et på Born
holm. Enhedens egne officerer kendte 
in tet eil den nye rype håndgranater. 

Al lerede her fik kompagniet øje for 
hans militære kvalifikat ioner. I løbet 
af sin rekrut tid opnåede han således 
[Q gange at komme til København. 
hvor han virkede som vagtkolTImandør 
so m menig gruppefører 

Fra kornetskole til Bornholm 
H.v. Jørgensen blev den 4. november 
1948 sendt på Fodfolkets Kornet- og 
Løjtnal1tssko le, d er havde sæde på 
Kronborg. 

Her søgte skolen og dens lærere at 
give skolen ry for at være Europas hår
deste militære skole, og de tog ikke 
helt fej l og H.V. Jørgensen måne 
sa nde, at alt gang fo regik i løb. Ud
dannelsen var meget hård og frafaldet 
stort, men H. Y. Jørgensen bestod med 
glans som nummer 16 og kunne end
da pryde sig med ug i sanulige mundt
lige fag. 

Efterfølgende blev han udnævnt ti l 
kornet og fik si n trestjernede sølvknap 
på skulderne. 

Efter kornerskolen søgte H. V Jø r
gensen til Høvelte SO I11 i efteråret J 949 
skulle sende en bataljon ti l Bornholm. 
Som ældste kornet blev han inden af-



rejsen til fødeøen, udnævnt til næst
kommanderende i en stor signaldeli ng 
på 80 mand . 

Den 2. sep,ember 1949 b lev 2 1. 
Bamljon indkvartere, i Almegårdslejren 
(senere AJmegårds Kaserne) . 

De, blev for H.v' Jørgensen ,il e, 
korrvarig, ophold , ide, han allerede 
den 24. november samme år blev ud
nævnt ril sekondløjtnant og sendt til 
Frederiksborg Slot. 

De, var staITSkudde< ti l forløbet som 
sprogoffi cer og selve linieofficersud
dannelsen, der va r plan lag' ,il a< skul
le være en [Q årig uddannelse. 

Ko rea-krigen var imidlertid brud, 
ud i 1950, og da Danmark var blevet 
ny' medlem af NATO, skulle Danmark 
i løbe, af ko rr , id ops,i lle et kæmpe
forsvar. 

Undervisningsforløbet blev skåret 
ned, men pensum forb lev næsten uæn
dret. Undervisningsdagen startede kl. 
07.30 og sluttede ca. 17.00. 

Fagene kunn e være rent militære 

såsom taktik med forskellige opgaver, 
s,rategi, krigshisto ri e, krigsbygnings
kunst, lu f,krigs lære, signallære, arti l
lerilære, rets lære og militær psykologi 
og mere llc ivile{( r:, g såso m matematik 
og inregral analyse fra Poly<eknisk Læ
reanstalt, kemi, engelsk, tysk, fransk, 

russ isk og maskinskrivning. 
Som H. V. Jørgensen selv beskriver, 

så var der et utal af praktiske, fysisk 
krævende fag såso m boksning, kåre
fægtning, svø mning, gymnastik og 
ulideligt mange ridetimer samt dans 
ikke at forglemme. 

llVi måtte danse herre med herre, 
idet en tidligere forsøgsordning, hvor 
der kom skønne, velskab,e og le,be
nede kvinder fra en balle<skole, havde 
vist sig at medføre visse moralprægede 
konsekvenser for de kyske officersele
ver, og sko lechefen bekym rede sig 
mege<, fo r vor moral eller mangel på 
samme« har H.V. Jørgensen tidligere 
beskrevet. 

Kompagnichef 
H. V, Jørgensen var den fø rste li njeof
ficer, der frivilligt kom ti l Bornholm i 
1951. Året efter blev han kompagni-

H, V. jorgensen 
i tmiflrm. 

kommandør fo r et cykJistkompagn i. 
Efter nogle år i samme tjeneste blev 

H. v' Jørgensen i februar 1955 sendt 
til Infanteriets Sergenrskaie på Kron
borg som insrrukrø r i 76 mrn panser
værnskanon - en panserværnskanon 
der vejede tre tO ns og skød et 17 punds 
panserbrydende projektil 18 km ud i 
landskabet. 

Foruden at være instruktør i 76 mm 
panserværnskanon blev H. V, J ørgellsen 
også instruktø r på 120 mm morter, 

I 1957 bl ev HV J ørgensen som 
kaptajnløjtnant chef for et rekrurkom
pagni og senere et kompagni i dæk
ningsstyrken. 

Fra FN tjeneste til adjudant 
Dovenskab bland t de mi litære chefer 

var tilsyneladende udpræget i disse år. 
I hvert tilfælde følte H.v' Jørgensen, 
at Aere af hans overordnede var narag
tige og små dovne og so m han under
streger i sine opdateringer: ))FOI'hol

dene passede mig ikke og jeg tog 

konsekvensen og søgte FN -tjeneste i 
MidtøstenH, 

Han blev den fø rs te danske operati

ons- og uddan nelsesofficer i den dansk
norske FN-bataljon, som va r en styrke 
på 1.000 mand. 

I en biografidel fortæ ller H. V. Jør
gensen: Som baraljonens operationsof
ficer og dermed leder af observations
ag patrulje tjenesten i landom råder 
mellem Israel og egyptisk kontrolleret 
terri torium, blev det min opgave ar 
stramme tjenesren, 

Derre ar vi strammer kOlHro llen med 
demarkationslinjen medførte at vore 
natlige kamppatruljer et antal gange 
overraskede arabiske terrorpatruljer, 
der var på vej ind i Israel. 

Herved kom det til ildkamp, hvor 
de danske soldater viste sig meget ef
fektive. Selv blev jeg involveret i otte 

ildkampe, og oplevede desværre også 
en kammerat dø mellem mine fin gre« 

fortæller H .V. Jørgensen. Oplevelser 
ma n aldrig glem mer. 

Efter hj emkomsten fra Midtøsten 
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og afvikling af FN-kommandoen i 

Jægersprislejren til trådte H V Jørgen
sen i 1959 som adjudaIH for den sted
lige kommandall[ på Bornholm, 
O berst A. Mygind. 

Det var således fra HV Jørgensens 
fYldepen, der kom udkast ti l taler, som 
kommandanten sku lle holde. Han var 
ligeledes ankerm and når der skulle 
tales engelsk ved NATO- og diplomat
besøg. Og det føne senere til et srabs
ofhccrskufsuS i Eng land, hvor han 

senere også deltog i global sikkerheds
pol itik på Oxford Universi tet. 

Officer i 
NATO-hovedkvarterer 

l maj 1962 blev H.V. Jørgensen ud
station eret som offi cer i NATO-ho
vedkvarteret på Kolsås i Oslo i en 
periode på tre år. Her fik han dog lov 
til at rage sin fam ilie med. 

l NATO-hovedkva rteret skulle han 
gøre tjeneste i efrerrcm ingsdivis io nen 

og blev samtid ig chef for den pol itiske 
og økonomiske efrcrrern illgsrjenesrc. 

Han tjeneste banede senere vej ril øver

ste NATO-hovedkvarter SOIll dengang 
lå i Paris, hvor han delmg i en er hav 

FarmtIlIden for Foreningen Bornholm 
H. V. )orgemell modtager et tilskud til 

A1useimsrogeriet ved indvielsen 
23. JIlIIi 1990. Foto: Ca/'Jten Buch. 
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af efrcrrerningskurse r. D et føne se

nere ril et generalsrabskuL"slIs på Akers
hus Slot i Norge. 

D a H .V. Jø rgensen efter ansøgning 

igen vendte tilbage til Bo rnho lms 

Værn , blev det so n1 majo r og chef fo r 
Stabskompagniet, med over 200 mand. 

Efter en sygdo msperiode på seks 
må neder (gigtfeber), ti ltrådte H.V. 
Jø rgensen en st illing so m chef fo r eftcr

retningssektionen og sikkerhedsofficer 
fo r Bo rnh olms Værn og Bornholms 
Region. Samtidig blev han den ansvar
lige presseofficer. D e mange kaskette r 

banede sene re vej til mere c iv ilp ræ

gede o pgaver. H.v . Jø rgensen blev 

således ti lsluttet Bornholms Statsamt 
i 1977, hvor amtmanden N iels EIkær
Hansen havde sæde. 

Hans opgave i Bornholms Statsam t 

blev at planlægge for Bornholms for
synin g m ed ah tænkel ig t unde r e n 

afspærringss iruation i til fælde afkrig. 

Komb ineret med de øvrige militære 

opgaver havde H. V. Jørge nsen som 
han selv har ud talt et meget spæn
de nde mi li tært li v. D en 3 0. september 

1998 gik H.V. Jørgensen på pension. 

Syv ordner 
H .v. Jørgensen modtOg gennem sit 
farverige liv mange hædersbevisninger 

og o rd ner. 

Han blev ridder af Dannebrogsor
de nen og modrog desuden Dro nnin

gens Fortjenstmedalje i sølv efte r 40 

HASLE BANK 

års tjenes te i forsva ret. Der udover 

modtog han Dansk Røde Kors fortje
neste medalje. UN Emergency Force 
Meda1je, som tjenestegørende under 

UNo 
De Blå Ba retters Fredsprismedalje, 

som uddeles til de personer der har 
fo rrettet FN - tje neste. Desuden var 

H.v. Jørgensen æres medlem hos For
svarsbrødre-Fo re ningen på Bornholm 

af 188 1. H er modtOg han desuden 
æresmedalje, for sit store arbejde for 
selskabets t ri vsel og fremgang og var 
også indehaver af 50 års medaljen . 

Mindeudsrilli ng 
Bornholms Forsvarsmuseum i Rø nne 

har gennem sommeren haft en min

deudstilling om afdøde major H .v. 
Jørgensen. Her kan en hel del af hans 
effekter og tildelte medalje ses, foruden 

hans ga llauniform og kappe. 
Ideen til mind eudsti lling kom til 

Inuseulnsleder Kl aus Linnerr ikke langt 

tid efter H.V. Jø rgensen gik bort. H.v. 
Jørgensen var en god samler, hvilket 

betød , at Klaus Li nnert havde masser 

af klenod ier, d iplo mer og medaljer at 
vælge mellem. 

Udstillingen er et forsøg på at give 
et indblik i H olger Valdemar Jø rgen
sens liv. Museu mslederen o plyser over

fo r Ju l på Born holm , at udst illingen 
også v il være at se, når Bornholms 

Forsvarsmuscum igen åbn er dørene i 

påsken 20 15. 

.. 
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En klassiker i dansk 

Af Peter Tiemroth 

l maj 2014 døde sølvsmeden Mogens 
Bjørn-Andersen, Stammershalle, 
102 år. 

Mogens Bjørn-Andersen er en klas
siker i dansk sølvsmedekunst, der ud 
over si t eger højt skarrede livsværk også 
havde overskud til ar yde en berydelig 
organisatorisk indsats for dansk kunst
håndværk gennem sin lange karriere, 
hvor han endnu var aktiv, til han nå

ede højr op i 90-erne. 
Han var beæret med Kunsrfondens 

livsvarige hædersydelse for sine kor
pusarbejder - kander, skåle, bægre og 
fade - der blandr ander kan ses på 
Kunsrindustrimuseer i København og 
på Bornholms Kunstmuseum. Og i 
øvrigt har han udført regionskomm u

nens borgmesterkæde. 

Mogens Bjørn Andersen lagde vægt 
på enkelhed - sølv ril brug. Og kraftigt 
og vedholdende understregede han 
altid håndværket som forudsætningen 

for den frie udfoldelse. Både i sine egne 
arbejder og i sin mangeårige gern ing 
som underviser for yngre generationer, 
der førte ham ril så fjerne steder som 

Hawaii og Ny Guinea. 

sølvsmedekunst 

Mogens Bjorn-Andersen. 

Hos Georg Jensen 

Mogens Bjørn-Andersen voksede op i 
et velsrillet og kulttu·e1t levende køben
havnsk borgerhjem i der nuværende 
Kunstindusrrimuseum i Bredgade, 

Foto: B. Jlstecl Bech. 

hvo r der dengang var lejligheder. For
ældrene holdr koneener og åbenr hus 
i deres hjem for kunsrnere og viden
skabsmænd. 

I 1934 blev Mogens Bjørn-Andersen 
udlærr som sølvsmed hos Georg 
Jensen, der gjorde dansk sølvsmede
kunsr ril er verdensbrand. Og Mogens 
Bjørn-Andersen var i øvrigt den sidste 
nulevende sølvsmed, der har omgåedes 

meSreren, som døde i 1935 . 
Efter uddannelsen vi Ll e den søgende 

unge mand imidlenid hellere være 

kunstmaler og startede på Kunstaka

demieL Men efter at have udstillet på 
KE Aere gange, startede han selvstæn

digr sølvsmedeværksred i Birkerød og 

Mogem Bjom-Andersen i arbejde i sit lille 
værksted i boligen ved Stammershalle. 
Foto: Allan Rieck 
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Bornholms Regiomko11lJnuIles 
bOlgmesterkæde. Foto: AI/fin Rieck. 

drev senere fab rik i Sverige, inden han 
i 1957 købte ejendommen Skovlund 
i O lsker og indrettede sig der med 
fami lien. 

Nordbornholm 
Fra barnsben havde han jævn ligt haft 
sin gang på øen gennem sin nære fa
miliære tilknytning til Gilbert Jesper
sen, der havde været læge på Java og 
Sumatra og havde feriebolig i Sandkås, 
hvor han i dag er mindet i gadenavnet 
G ilbertstræde. 

Hvor Mogens Bjørn-Andersen hid
ti! hovedsagelig havde udnyttet sine 
sublime håndværksmæssige færdigh e
der ti l at oparbejde en StOr produktion 
med svende på værkstedern e, kOI1Cen
rrerede han sig på Bornholm og se
nere om det kunstneriske og eksperi 
menterende. 

Derudover bl ev han en særdeles ak
tiv og mangeårig formand for Born
holms Kunstfo rening, hvor han var 
med fra de første år. Og i starten af 

Altm,,, fin /976 
Bomholms KrmstrnllseUlIl. 

Foto: AI/ml Rieck. 
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I 970-erne var han en af hovedperso
nerne bag oprettelsen af Bornholms 
Frie Værksteder for Kunst og Kunst
håndværk i G udhj em , so m trods 
mange gode viljer kuldsejlede ende-
ligt i 1980. 

På et vigt igt tidspunkt tOg han 
initiat iv til stiftelse af Selskabet ti l 
Bevarelse af Kirkesølv, so m skal 
gøre det rimeligt for menigheds
rådene at tage vare på den både 
kostbare og kulturhistorisk vær
difulde skat, so m landets kirke-

sølv udgør. Og selv har han 
udført restaureri ngsarbejder 
over hele landet. 

Sommernarslys 
H an vi rkede i første omgang i O lsker 
igennem 30 år, hvis rundkirke han tog 
som sit stempel, inden turen i 1987 
gik ti lbage t il København, hvor han 

blev headhuntet til at etablere sølv
smedje i Skov- og Natursryrelsens 
værksteder på den gam le kn ivfabrik i 
Rådvad. 

For 17 åt siden vendte Mogens 
Bjørn-Andersen og hustruen Jean ne 
tilbage til øen, hvor de indrettede sig 
ved StammershaIle med et lill e værk
sted og bolig med smuk udsigt over 
vandet, hvor den venlige og slagfær
dige mand kunne nyde sit otium med 
fam ilien, da helbredet i de allerseneste 
år ikke mere var til at arbejde. 

Men da kunne den hos ven ner og 
kolleger så værdsatte og hj ælpsomme 
- men i faglige sammenhæn ge ofre 
ganske skarptungede - sølvsmed også 
se rilbage på mere end 75 års virke med 
det kunstneriske råstof, som læreme
sreren Georg Jensen engang betegnede 
som »der bedste Materiale vi ejer. « 

»Sølvers Karakter er rilpas genstridig) 
det skal overvindes. Og så har Sølv 
detre dej lige Maaneslcinsskær - noget 
af den danske Sommernats Lys . Sølvet 
det kan skumre og det kan, naar der 
dugges, ligne Mosekonens Bryg.« 



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

1. september 2013 til 31. august 2014 

Henvendelser om denne rubrik kan rettes til: 

Henrik Vensild, Storegade 29, 3700 Rønne. Tlf. 569541 91 

Grl"l Helge Andersen, Ronne. 
Cykelhandler, medl . af Menighedsd
der, RonnI', Kirkeværge, form. For 
Indre Mission i RonnI'. 
9. <l UguSf 1926 ~ 22. december 2013. 

Alice Marie Chris/ells/'II, 0 1. f. på hus 
mandssred, bndhusmoder i Øm og i 
bestyr. for Rode Kors og 0sfcrl:lrS 
Husholdni ngskrcds. 
17. juli 1931 - 12 juni 20 14. 

Prebell Mo/la AudreselI. Risegård Øl . 
Udd agrarokol1om, Næsggard. Form . 
HegnssYllslIdv. med!. Skaucnævn , 
AI-G. Form. Skolenævnet. mm. 
24 . juni 1955 - 2.3. september 20 13. 

Frits Christel/sclI, Lobbæk. PIanteavisk. 
Bh. L:lIldbrllg 1964-93. med!. 
Menighedsr .. Kirkeværge Nybrs. i Aa. 
Kom. Be~tyr. Form:reknik og mi ljo. 
13. juli 1933 - 9 . augusr20 14. 

M{}gellS Bjo/ll-AI/(Ietsl'll. Tejn. Udd. 
solvsmcd, Georgjensen, arb. der i flere 
år. Selvsl. m. flere ansanI.'". 1957 fasr ril 
Olsker. Flere hædersbevis. insp iraror. 
26. juli 1911 -3.mnj 2014. 

KIllId Da/sjo. NOIIII('. r. i Sonderborg, 
sold:!.l på Bh. Lererudd i Kbh . 1969 ri l 
Bh. Aavangaskolerl, inspektor 
Kn lldsker sko Sen ØSlre sko til 1994. 
7 . januar 1941 - 6. januar 2014 . 

Jem Ulrich BI,uln. Ronne. F. i AsscllS. 
udd. Jurist. ti l Bh.1950er. fuldm. scn. 
komorche f Bh. StarsanlI iii 1995. Sckr. 
for Aere udv. lrHl.'"r. N:uur og M usik. 
23. oktober 1926 - 8. decembl.'"r 20 13. 

Jm> Mncgaflld DflllI. RonnI.', f. i øm. 
l lærer Bh. Maskinf.1brik. som Hober, 
traktormek. i Aak, (il AUlOccntralcn. 
Ronne, ovenog den i 1950emc. 
25. april 19276 - 10. februar 20 14. 
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f'rebell Drqc,; I-lasle. Udd. benkra;m
mer, i Livg'Hden, til Bh. Tidende 1979. 
driftsleder, medl. Oddfellow Logen og 
ROl1l1e Skydeselsbb. 
16. nugl1st 1945 - 25. okrober 20 13. 

Eris Mm"ic Hmlsrl/ , Ronnc, [i 
Klemensker, telefon{bme. i Imset, p~k. 
rllgbrod for Rothe. Kvbicklys C~fe, 
lang tids arb. på Sygeh og Gigspelchj. 
3. december 1932 - 2. tl1nrts 2014. 

S/ICIIr! O/lC HOl/sCII-SII//il/g, Ronlle. 
Lagermand p:i Ronlle Havn og sclvlærd 
kllnstm~ler. 

22 . nllgllst 19<'1<'1 - 7. september 20 13. 

511"1'/1 joko{;sCII, Tejn. Fisker og 
scrvicclckn ikker i Mortalin. I bestyr. 
fur Fisker. Forb. og Tejn Havn . Ak!iv i 
I3h . Tr:l:b:"ldcl:lllg, ll;cslform . 
25 . marts 1951 - 9. janllar 20 14. 
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Ejlltl/" Grf'//I", 0sterlars. Udd. mej erist 
korn ti l 0sterbrs Mej. Senere I3h. And. 
Mej. Klem. 1954 lokalm. Bh. Tidende, 
mcdl.hjcm!llev. Form. 01. boldklllb. 
25. ;ll1gust 1915 - 23. september 2013 . 

Fri/z Holz Hfll/Sl'lI. Hasle. 
Ansat i BAF 1950. Teknisk chef, 
25 ~ rs jllbilæum 1984, gik på pension 
i 199 1. 
29. august 1926 - 23. november 2013. 

KIII/r! SOIIllC Hllrild. Gudhjem . 
Tidl. gårdejer, Gndegård øl. form. for 
Gudhjem Idra:tsfore. Aktiv i Hjemmev. 
Jagrroreningcll, Rogm. v. G. Rogni. 
24 . lllarfS 1929 - \ 8.novcmber2013. 

/-laIlJ A/lkl"l"jclIsell. Hasle. Arbejds
lll:1nd, bndbrugsmedhja;lpcr. kone 
ll1;t lk, 26 ;ir hos EspefS('Il. Fritidcn gik 
med tr:1VhcSle. 
23. okrober 1944 - 19. januar 2014 . 

BirgIT GrIIl//Ill/l, Ronne. Fængsclsbet. i 
Kbh. blltikschef Bornholmstr~hk. udd. 
I':nbgog, Postbud og senere momor 
hos j(.'ns<'-11 Dk. Aktiv sp0rlS m. isa:r lob. 
30. juni 1959 - 4. juni 2014 . 

Ktlj Kofot/ /-II11ISI"I/, Tejn. Vdd . i Aakir
kcby Brugs. Kobm~ndsforr. i Tejn 
\ 965 - 78 . Arbejde bb. i BS lOmmer
virk. , chul1ur hos Am(.· And<.-rsen. 
2. nov(.·mbl·r 1934 - 19. januar 20 14. 

Vigg-o Aljid Hollll . Knudsker. 
Hnndclsoverb:rer, f. Knud. Menighed .. 
aktiv i Rønne Borgcrf.. mcdforfill. Bh. 
Hist. Inmlb. Biblio "Sbdrebogen". 
11\. npri l \ 924 - 28 . september 20 \? 

LOl/cjmsm. Udd. C lnd Agro. ansat i 
Bh. LlIldbrug som bl .:1. planleavlskon
su!tlll og senere mi ljokonsulen l saml 
kllrslls leder bl.a. ballisk udd. ø. 
22 . februar 1966 - 10. febrmr 2014 . 

Belil/t/a L/lllt/sga(/rt/ E//ek,er Hmll/I/C/; 
Lobbæk. Udd. sbgler. Slagtermester i 
Al linge Brugs. Kokkcnassistc"nr på 
Borhholms Højskole. filSI fra 2008. 
31. dec. 1973 - 18. sep!. 2013 . 

A'limi HUlISel/. Nylars. Student. 
farmaceut 1944 ansat på Ronne 
Apotck ri11949. GitT, ril sondergård, 
Nylars. 1958 - 86 igen p:i Apotek. 
28. maj 1918 - 18. seplember 20 13. 

jorgel/ Ipsel/. Bra~ndcsgård , Ibsker. 
Landm:1nd, form. Ibsker Menigh.råd, 
form. Nexo Venstre, og i Nexø 
Sbttc- n:cvn. meget arb.:olog inrer. 
2. august 1937 - 27. februar 20 14. 

Ho/gcr Iftddl"llll/rjllrgrwt'll, Rønne. 
HUSI1l, studclll. sold:1r. steg i graderne, 
1 Nams Nordsrcg. cftcrrclll in g, Major, 
bered.insp og i mang<.- bestyrelser. 
3. juli 20 14 - 15. maj 2014 . 



CI/'/ HOI//illg Kibsgt{(/I"(/, Rønne. 
Gymnasielærer i his ro ri e og oldtidsk. 
Studic!eklor mm. Akn iv pianist p5. 
skolen og Bh. B:;dene. 
20. juli 1923 - 22 . oktober 2013 . 

BlIssl~r Lnrsm, Bodilsker. Bornholms 
Snndsrensbrud. Srnm:de s:lIlsrensbrud
det med sin far For ca. 50 5rs siden og 
videreFøne der, ogs5. vognm:tndsf. 
n. man> 1939-7. december 20 13. 

II/ge LOII-Mol/I'I; Nexo. Tjente på 
landel, 194 1 g!mnnndsko ne, ahi v 
troende hele livct. arb. For Edlesb. 
fors. trOHetn. Med ril al opr. Frikirken. 
27 . juni 1927 -23. npri12014 . 

lijlll"/ll' k/m'kel; Ronne, lIlleTIl sa::lger i 
40 5. r hos Br. Dah l, Born holms Jern og 
St5I. Form for NyreForeningen p5. Bh. 
Tidl Form . For Rønne SvommekJub. 
10. apriI1 949-1 .marrs20 14. 

JOrll Christinl/ Kofod. Allinge. udd. 
tomrer, Acre 5r p5 Grøn land, sen. Born 
Byg, eget firma med plasrvindller, sidst 
tomrer hos Pou l Larsen. 
4. dee. 1938 - 13. m:lrrs 20 14. 

Cl/III/nI" UI/"Sell, Rønne. r Frederiks
berg. Postarbejder p5. Nørrebro, arb. m. 
arbejdsmiljø, engagerer i SID, korn dl 
Bh . 1992. Ggligsek., Form. 3F Bh. 
3 1 juli 1950 - 10. januar 2014 

Hugo LIII/dil/g. ROl1ne. Sælger hos AO 
Johnnsen, Ron ne. Harmonibspiller 
med i Harmonib Horro.nn, formand, 
musisk leder og organisator. 
17. februn r 1955 - 16. m:lj 20 14 . 

Cln: Morfmsm, Rønne. Udd. smed Fra 
Havncsmedicn 1933. arb. på Gas- og 
Vandværker, R()nne. Med.l·tir. og næst 
form. aFscniorklub, akt iv til sin dild . 
26. mnj 19 19 - 18. Februar 20 14. 

Nicis Kjoller, Hvidovre. F. i Ø m, kendt 
Krimil1:J.limp. i Hvidovre, m5tte g5 p:i 
pension 2003 . Skrev boger: Bh. 
Kri min:J.ls., Do.::t ko~to.::dc dem livel mF. 
31 . (b:elllber 1940 - 23 . maj 20 14 . 

Hall/fil/ Peter Lfmm. Hasle. r. på Fyn, 
ind som soldat, fo rts.p5 offi sko kom til 
Bh. med en del in g i 1953 , blev Maj or 
og amt,Form. Venstre , orin teringslobcr. 
27. februar 1924 - 22. oktober 20 13. 

Vigge C. Mf/dSl'l/, rid I Anker. 11\1 Fyn. 
Landnund Sorreg:i.rd . Aa. Besty r. BAF 
bndøkon. Forenign, Me jerier. med l.af 
Nylars Koret. Pris fra Gra ndi Fonden . 
14. december 1927 - 24 . jnllll:1f 20 14. 

Fiml Kj,.'1" N/oru'I/S!'/!, Rønne. 
Udd. JSenkra:nlnl er, ejede Bornholms 
Værkmjemagasin. Med!. af Dc danske 
Forsv:l rsbrod re. 
22. scplembl"T \ 934 - 26. sep. 20 13. 

GII/lllf/r AII/houy Kurt, øm. Tidl 
gårdejer, Tofleg:lrd, pensio. r besryr f 
L1 ndbrugets Sammcnsl i nog.:"ir Aktiv 
f. rrb.hestt: , medspon.'i. r. hingst "I'irat«. 
\ . j:l!1uar 1920 - 13. august 20 \ 4. 

JrullY LnI"SCIl, Allinge. r. i Pedersker. 
Cefctericmcda. Scgen, p:i. planteskole, 
passede bom, dagplejemoder i Vm. 
Kom., syserske, samle æg med mcre. 
23.j uli 1926 - 9. oktober 2013 . 

Filll l A'IulJ/el", Ronnc. Resta llra tor og 
nder. Ejer :lfDiskorek Trax, C jfe 
Gustav, Pal:ccnfen . 19S7 mnlerm., 
F.lrveh. Fliigger Hasle og Nexo, spo nsor. 
26. august 1%0 - IO. maj 20 14. 

jene Burgm Miil/n; Ronnc. 
Udd. smorrebrodsjomFrll fra Dams 
Hotel. Drcv »EkkodaIsh usct" i 40 :i r. 
FlokForer i Aakirkcby spo.::jdcrrrop. 
S.maj !945-12.oktobcr2013. 
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Emi/ NielJt'lI. Arbejdede p;i landet, 
kom p;i Stenba m:n og blev ~tens li ber 

1947, til efterlonnen i 198 1. 

IG. maj 192 1 - 19 ma ns 20 14. 

H f'IIlIi llg P. PederS/'II, gdr. Degllegiird, 
Ro, senere Blykobbevej 2 1, Ronne. 
Landbrugsmebn iker, Bh. Bi l og Trak . 
Siden enkcltm. virks. L'Indb.cervise. 
30. nov. 1936 - 3 1. auguS[ 20 14. 

Idn GlIdmIl 11,,'st/) PiM, Balka. Drev i 
mange år med sin nl:1nd Joh~nnes 
Pihl's maskinstalion , R'd ka, havde Folk 
på »kost ... Passede born mm. 
9. december 1936 - 23. april 2014 . 

1-1[111, AI/k(/" SOl/ Ile, Røntle. Værkfi~rer 
hos A .I~ Hdli sen . form va::rksrcds funk. 
ledere, for m Dansk Retriverk. Bh.leder 
afhundcmarch i 30 år, ahiv jæger. 
20. okrober 1933 - 2 1. ja tlu ar 20 14. 
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Erik Nic1sell, 130d ilsker. Udd. lomrer, 
st~rr. virksom hed. Byggede BodiJsker 
Skole og sommerhuse på Dueodde. 
Akrriv h:dcr KFUMspejdere gen 70 ~ r 
20. oktober 1925 - 12. dec. 20 13. 

Lei/Pedersell , Ro nn e. 
Udd. tomrcr arb. i Sverige ved Ci rkus, 
korte dodsdrom, arb. i ' Iclefotlsclskabet 
KTAS i mange år. 
12.juli 19.'J 1 - 17. oktober2013. 

Kimm Pibl, r. Koroed, Nexø. Udd. 
Sygeplejerske, arb. Dc Gamles Hjem 
og Aakirkeby sygehus. Pianisr for 
BASG og L~ gymnas . ved landssrævner. 
27. august 1927 - 8. april 2014. 

KIII"I AI/ka 5prllllll": fod t i ø m. Ansar 
i KTAS 1940 ril 1984. Sr:ltmcsrer i 
Odd Fellow Logcn Ronne. 

4. juli 191G - 5. jan uar 20 14. 

Lis O/sCII. Nexø. KOlHorass. ! 
ældrerådet i Nexø, mcds. af 
havneEesren i Snogebæk. og ~f 
"Biksen" iSnogebæk. 
21. februar 1926 - 18. juli 2014. 

1'0lt/lhcrSCII, f. Ledoje. korps mcswr, til 
Bh. 1944 som CBUer, sen. C F. Aktiv 
ludb. sp iller, be~rl11. fo rm. ASG og 
BBU. Mange udmærk, Ridder af D. 
30. jun i 1922 - 18. feh rU;lr 2014. 

GorIlI Frn/crik 5ch[lII. Gudhjcm. lIdd. 
maler, malcrmestn, org~ ni st Fa Cho. 
1938-2004 . harmonikas. ForrjenslI11. 
for bng og tro tejn . pn øen . 
13. juli 1920 - 29. maj 2014. 

Ame SlImdsm, Aak irkeby. Udd. 
mebniker j øm. Kendt r:lcefjerkræav
ler, fjerkr:l' dommer mm. l best., form. 
Racefjerkr:l'avler f. kreds Bh. 42 i år. 
G.maj 1929 - 14.august20 14 

Ham AlldrellS Pedascl/, (Oris) Gud h. 
tldd. romrer og konstruktør, 
Bygmester; G udh. Bestyrm. BBU, 
rrivi l. bmlldm. og tilsynsr. Spak. Bh . 
3 1. juli 191 9 - IO. december 20 13. 

''''rljrl NIIl" Phillips<'II. Ronne. Udd. 
klinikass. Medhjælp. hustru i sl:lgter
forerning, Aasen Nexo, ekspe. Ridders 
borg, R. [ beSTyr i Lundcn~ bcbocrf. 
4. november 1924-28. maj 2014 . 

Krm/m Skogsti'd, Nexo. Udd. Elektriker, 
til Bh . 1980, elinstala tør i ØM fra 
1994, i firmaet K. Nyborg Hanscn 
Aps, Nexø. I AI.G. kommunalbst. 
2. maj 1951 - 22 . jJtluar 20 14. 

TOII] SOIldcmp, "Vivi« . Snogebæk. 
Pabriksarb. Toms Chokol:ldef, 
Gummif. i Koge, Til Bh. 1974, arb. i 
Fisken mm. Hist. og arkolog. it ller. 
13. september 1930 - 24 . juni 2014. 



jms nO/"l/. Gud hjem. Matem:l[iklærer, 
megct akriv i Gudhjem By- og 
Minde- forening. bsserer. ordnede 
billedarkivet, spilkdc i Haikadalen. 
18. dee. 1937 - 8. ~ep(ember 20 13. 

Torkil \th,h, Musiker og komponisr. 
opH5dte med bror Peter Vesth, urallige 
sreder ogsa i udbndet. Drev Visc
Vesrh- Hus i Tivoli og Gudhjem . m.A. 
22. marts 1952-15. jalllw2014. 

lill' VeS/Oli, Ronllc. r. Djursbnd, udd. 
lærer. ril Bh. til ØStre og A:wangssk. 
Leder AmrscenHalen . Overlærer 
underv. marem, lysk. orim. slojd mm. 
18. oktober 1928 - 15. nol'. 2013. 

Efterskrift 
Tak ril Bornholms Museum og Bornholms Ø-Arkiv 

E//m HI/Id Wb'l'I'b(lg, Give. f. SOlllle 
pa Lofrsg:ird i Vm . Sundheds- og 
sygeplejerske. rejste fra nen som ung. 
men besogte Bh . lige til $in dod. 
3. januar 1919 - 30. oktober 2013. 

for sror hjælp og udlån af mange billeder fra deres billedsamlinger. 
De øvrige billeder er sriller ril rådighed af de enkelre forfarrere og der er deres ansvar ar vi må bruge dem. 

Der rages forbehold for evr. korrekrurfejlm m. 

Henrik Vensild 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 
2013 2014 

Ved Jon Albjerg Ravnholr, Will iam Dam Bog & id" 

Arl/er-Ofsell, }lISsi: De1J grænselose 
Kriminalroman. 546 s. 
Politikens Forlag 

Berglllfl1l1l, Roald: Bornholm 

kc. 300,00 

- Eli ogllide til evcmyrlystlle forældre 

44 F.l.tlr:\stiske steder for børn 
Guidebog. 111.92 s. 
Turbine kr. 150,00 

Bombo/m Reisen - mit Insider Tipps 
Marco Polo Guide 
Rejsefører. III. 128 s. 
Mair-Dumonr kc.129.95 

COIll; SllSflIlIIC In: ryld til lillebrors pude 
En forrælling Fra Ertholmene 
Børnebog. III. 32 s. 
Bornholms Tidend es Forlag kr. 80,00 

Dnlgns, Ingeborg: De bremerbolmske 
jemfollger ogfougevogtere pli fæstlliugell 

ChristiflllSO 1725- 1735 

Lokalhisroric. II I. GO s. 
Ingeborg Dalgas kr. 95,00 

Eskildsen, }Illl: 
BomboLm og østersoeu 1060-1140 
LokaJhisrorie. III. 176 s. 
Bornholms Tidendes Forlag kc. 250.00 

Fil/k, Bjllrui Pethms: Tejll fiskerleje 
H:lver, Juvnen og silderøgerierne 
Loblhisro ri e. Ill. 190 s. 

Tej n loblhisro ri ske Arkiv 

Fruelrmn, Lellf!; LYlIgsdl1l, MOI·tell: 
Rogllil/g - fol' s/JIagcm skyld 
Runde om østersøen 
Kogebog. III. 126 s. 
Lyng-frue 

b. 140.00 

kr. 200.00 

GlnlJII, Cbllrlottc; Pall Isen, Nhf({ Mnrie 
(red. ): JOD nrs ojeblikke 
Kvi ndel ige kunsrncres samfund 
KUllschisrorie. III. 408 s. 
Forbgcr Saxo kr. 348,00 

Glistmp, A lilie-Marie: Mogem Glistmp 
Provokatøren og syst'cmkritikeren. 
Bind 2 1973-2008 
Biog,.,". III. 426 s. 
Peop le's Press k,. 299.95 
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Groos, POIII: Krigen i østersoell /939-/945 
Krigen ri l søs, ci l lands og i luften og 
- p,i de bonede gulve 
HiSTo ri e. III. 253 s. 

Forsva rsakadem ict kc.299.95 

Hm'ild, Kirstell Sm1/le: Dans de !lIxe 
En ny Nynne 
Les selv bog. 57 s. 
Gyldendal b. 189.95 

Hm'ild, Kirstell S01l1Ie: Dmu de !uxe 
Sandras smil 
Læs-selv-bog. 57 5. 

Gyldendal kr. 189.95 

Hm'iM, Kirstell SOli Ile: FaullY Flytter 
Operation gekko 
Ungdomsbog. Ill. 96 s. 
Gyldenrbl kr. 99.95 

Hm·ilrl. Kirstell S01l1Ie: FmlllY Flytter 
Bobs badekar 
Ungdomsbog. III. 96 s. 

Gyldend,1 k,. 99.95 

Hm'ild, Kirstell Sonnc: Pjok &- Petrine /6 
Klar parat kor! 
Bornebog. III. 109 s. 
Gyldend,1 k,. 99.95 

Hm'ild, Kirstell SOlme: Syn Iles bævll 2 
Ind i mørket 
Ungdomsbog. III. 11 2 s. 
Gyldendal kr. 229,95 

Hm'ilr/, Kirsten SOlInc: SYl/lies bævlJ 3 
Ilden og hj errct 
Ungdol11sbog. III. 122 s. 
Gyldendal kr. 229,95 

Harilrl. Kirstell Sml/Je; 

KRIGEl\ I ØSTERSOEl\' 
, ... _... 1939·19-15 . .." ..... ...,. .... ~ 

1QO ARS 
ØIEBLIKKE 
KVIN DELIGE 
KUNSTNERES 

_SAMFUND 

Ganrdboe. Tilde Hm'ild: Vina på ride/ejr 
Børnebog. II I. 32 s. 
Gyldend,1 kr. 99.95 

HorSllæs, Helle \v.: G'ossillg BOlIlIdaries. 
An analys is ofRoman coi ns in Danish 
conrex r. Vol. 2: Finds from Bornholm 
Kulturhistorie. III. 213 s. 
Narionalmusccr 

Htfttgcnsell. Erlillg: 896 nI' 
Tempelriddern es hemmel ige plan 
Hisrorie. II I. 240 s. 

kr. 300.00 

Lcnlllcl Books kr. 350,00 



Peter Poulsen 

MANENS 

~ 

IpselI, Arne: Vejen går til Greve 
Vi rkel ighedens Nøddebo Præsregaard 

Roman. 100 s. 
Forlager Mellemgaa rd kr. 150,00 

Kjersgnllrd, Erik: Kjersgllllrds DllIlIJlIlrk 

Sjælland og Bornholm 
Historie. III. 32 1 s. 

Gyldendal kr. 249,95 

Knudsen, Anli Vibeke (red): 

Svensk illd/Jllndring til Bornholm 
Andersson , Henriksson, Karlsson, Larsson , 
Ohlsson, Pehrsson, Sandel I og Thor 
~ og alle de and re. 

Lokalh istorie. II I. 264 s. 
Bornholmske Samlinger kr. 250,00 

SKIFTING 

Kofod, Dennis Gnde; 

Kjærgllnrd, A1I111l Mnrgrethe: Skifting 
Billedbog. 111. 36 ,. 

Jensen & Dalgaard kr. 250,00 

Kotov, Pjotr: Øell og lfindet 

Roman om den sovjetiske befriel se/besættelse 
af Bornholm 

Roman. 408 s. 
Forlaget Hoved land kr. 269,00 

Lnrsell, Flemmil1g m.fl. (red): 

Viddemnr MylJJ'e - Fotogmj i SVlllleke 
Lokalhisro rie. III. 344 s. 

Byforeningen Svanekes Venner kr. 300,00 

Lnrsen j ensen, CIliUS: Pedersker Præstegård 

Bornholm ~ i Set. Peders deneste i 857 Ar? 
Lokalhisrorie. II I. 136 s.l l d vd 
Kirkcmark Media kr. 295,00 

LillevnlIg, AnitIl: Dell gllle 1II1l1U! 1m Amsted 
Roman. 224 s. 

Forlager Hovedland 

Mikkelsen, Soren Vestergllnrtl' 
Minderne bnr mnJl dlllov nt hn' 

kr. 149,95 

93 mennes kebilleder fra min barndom, 
ungdom og alderdom i Nexø, på Bornholm, 

om liggende øer og kolon ier 
Biografi . [[I. 176 s. 
Eskimo Managemem kr. 250 ,00 

ø:>Il~~ ØUlI 

11MMl\ HffVM l 

\lOE~ OG 
tlJEK1ET 

Nielsen, Filip Gmvers: KVfirter 
Noveller. I IOs. 
H isroria kr. 199,00 

Nisbeth, Ole: Gor dill virkso11lbed sUlld 

Fagbog. 120 s. 
Dafo lo kr. 200,00 

Poulsen, Hnl/ne: 

/wpirntion - Kil/ender - Dllgbog 
Fagbog. III. 26 s. 

Balancebasen kr. 179,00 

POII/sell, MorteII: Strfllliujsgos 

Borrinjholrnska a rier 
Noveller og sa nge med musik aF Mikael Juul 

Hammarlund. 56 s.l2 cd'er 

Bo rnholms Tidendes Fo rlag kr. 150,00 

Poulsen, Peter: Månens Bagside 
Digte. 77 s. 
Lindhardr og Ringhof kr. 249,95 

Snllderbnge, Pel; 6- Cm'dOllll, jose M.: 

RnSlJltlS Klump og tal-trolden 
Børnebog. II I. 50 s. 

Forlager Zoom kr. 129,95 

Sifleboved, Soren P.: Hllmmers/ms 

Lokalhisro rie. III. 136 s. 
Bornholms Tidendes Forlag kr. 220,00 

Ste1lnk, Morten mfl. (,-ed): Kold Krig 

33 fortæ ll inger om den kolde krigs 
bygninger og anlæg i Danmark, 
Færøerne og Grønla nd 
H isro rie III. 2 16 s. 
Kulrursryrelsen kr. ° 
Vase, Majli Ambeck, 6- Aline nll Cbocolnt: 

Lykken er cbokolnde 
Kogebog. III. 1725. 
Politikens Forlag kr. 249,95 

Wilbelmse1l, Erik; jan Vintber Cbristemeu: 
Fremsyn ogfor/is 

En fortæll ing om Bornholmsfærgen af [962 

Je ns Kofoed 
Lokalhistorie. II I. 258 s. 
Naurilus h.449,95 
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Will • lam Dam 
Bog & ide 

Bornholm 
og =c=::..-=.-. _w __ _ 

østersøen 
1060-1140 

Øen og landet 
af Pjotr Kotov 

Bornholmerkalenderen 2015 

Bornholmerkalenderen med Mogens 
Dams stemningsfulde billeder fra rundt 
omkring på øen er en klassiker på 28. 
sæson. 

Stor vægkafender med spiralryg kr. 11 0,· 
Lille bordkalender med spiralryg kr. 65,· 

Valdemar Myhre 
af Ann Vibeke Knudsen (red.) m.fi. 

Smuk fotobog om Svanekes fotograf i 
årtierne omkring arhundredskiftet. 
Myhre portrætterede både byens 
borgere og den omgivende natur. 

Indbundet bog kr. 300,-

Bornholm og østersøen 
1060-1140 
af Jan Eskildsen 

Historien om den nære alliance mellem 
den danske kong Niels og Polens hertug 
Boleslaw III og dens betydning for 
opførelsen af de første bornholmske 
kirker. 

Indbundet bog kr. 250,-

HAMMERSHUS 

Roman om den russiske 
besættelse af Bornholm 
1945-46 og om kærligheden 
mellem en dansk kvinde og en 
russisk kaptajn. 

Krigen i østersøen 1939-1945 
af Poul Grooss 

østersøen var en af de blodigste 
kamppladser under Anden 
Verdenskrig. Kommandør og 
militærhistoriker Poul Grooss 
fortæller historien med over 100 
kort og fotos. 

Hæftet bog kr. 269,95 
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Valdemar Myhre 
l>'''H~16 

Hammershus 
af Søren P. Si llehoved 

Guidebog i samme handy format 
som sidste års bog om Christiansø. 
Fortællestilen er Sillehoveds 
velkendte underfundige og vidende. 

Hæfter bog kr. 220,· 

KR IGEN I ØSTERSØEN 
1939- 1945 

I Kngr<rIii ""'. "IJa,o,b<>gI/MM<> 
. "!Ir<i J.: "'-J. pi .. 



Rønne " •• ~ Danske W Bedemænd 

Begravelsesforretning 
vi Peter Lund Begravelser og 

ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Firmaet er til sluttet Brancheorganisationen 

Danske Bedemænd, der sikrer 

kva lifi ceret hjælp og rådgivning 

østergade 43 · 3 700 Rønne' 56 95 06 44· www. ronnebegravelsesforretning.dk 

. frø din pløntehøndler ... 

ÅBNINGSTIDER, Alt i blomster og planter til hus og have 
Hverdage 
kl. 8.00-17.30 

Lordage 
kl. 8.00-15.00 

Sondag 
Lukket 

, 

Medlem af: 

luro 
~onst · 

,,&- Værtinde buketter t.· Begravelses binderi 

1'&- Brudebuketter 

1'., Bord dekorationer 
~.' Det er os med 

det store udvalg! 

Sagavej 1 • 3700 Rønne· Telefon 56 95 47 24 

.I 

www.st-clemens.dk 
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Jul igen 
- ja, tiden står aldrig stille! 

Vil du følge med i livets gang på Bornholm 
helt up-front hen over året, 

så følg nyhederne på 

tidende. dk 

Du kan læse dem på alle skærme - også de 
små tablet. Og vil du se mere end de korte 

nyheder der, så abonner på avisen . 

Vælg mellem 
print udgave inel. bladre version 

eller kun bladre verion. T(\)J I eksperten 

Kontakt os 
Ring 56903000 

-spørg efter abonnementsafdelingen 

<nornhol~ trlbenbe 

Kylle Smed 
v/Rie Langskov 

Damgade 2 • Aakirkeby .111. 56974232· www.kyllesmed.dk L-______________ ___ 
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Smaa 
- sansernes 

Den Bornholmske Diamant Spa 
Velvære for voksne. Griffen Spa Hotel har en fantastiske wellness-af
deling på 1000 ml bygget op i bomholmsk granit og navngivet efter 
mange af øens kendte stede l~ 

Hotpool med geyser. kaskade, vandmassage i flere højder; 4 saunaer. 
Udendørsareal med solterrasser og stor spa-pool med havudsigt! 
Vi tilbyder mange fOI"skellige behandlinger og massage. 
Åbent hele året 

Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne . Bestilling 5690 4344 

Griffen Spa Hotel 
Nyd den fortryllende udsigt og solnedgang over østersøen fra 
værelser. suiter og konferencelokaler. Desuden værelser med udsigt 
over Rønnes gamle bydel. Samme fantastiske udsigt nydes fra 
Restaurant Victoria. Bedre sted at nyde en middag findes næppe, og 
oplevelsen, at se solen gå ned i havet. kan ikke beskrives - det skal 
ses! Menuerne er- inspi rer-ede af det nordiske køkken med fokus på 

bornholmske råvarer. 

Nordre Kystvej 34,3700 Rønne . Bestilling 5690 4244 

Radisson Blu Fredensborg Hotel 
Vi holder åbent hele året - også jul og nytåc 

~
Griffen 

-- Spa 
Hotel 

Få meter" fr-a kysten ligger hot ellet med sin par"klignende have, 
badebro og restauranter- i særklasse. Alle vær-elser har balkon/ter
rasse direkte til østersøen. Familieværelser med balkonl terrasse og 
køkken. Frokostrestaurant H immel & Hav med terrasse og havudsigt. 
Gourmetrestaurant Di 5 Stauerna. Fiskebuffet hver torsdag fra maj t il 

oktober samt fredage i juli og august 

Strandvejen I 16, 3700 Rønne . Bestilling 5690 4444 

WMN.bomholmhotels.dk 

Jul på Bornholm 79 
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Nexc· 
OENMAFlK 

1199,· 

Ringe med ma nge muligheder 

Køb 3 ag få den billigste GRATIS 

SØLV 

Pri ser fra 499,· Priser fra 199,· 

t9J 
TROLDE K UGLE R 

TROLLBEAD S 

Priser fra 210,. 

cg 
CHRISTINA" 
WATCHES 

Swi"MøØe 

Dejl ige gaveideer fra 

GEORG JEN SEN 

SØlVFORGYLDT 

Priser fra 299,· 

WATCHES 

998 ,· 

Sp.i nnin g 

Pri ser fra 159,· 

, ANDERSEN 

Priser fra 295 ,· 

pr. sæt 

Gaven 
til manden 

JULETILBUD 
495,· 

BY AAGAARD 

Du går ikke fo rgæves efter ju legave ideer der glæder, hv is du besøger os ! 
Udvalget er stort· priserne starter i det små 

~Ur- & Guldhuset~ 
BORNHOLM ERCENTRET . St. Torv 11 ·3700 Rønne 

Merete og Kenn Lund · Te lefon 56 95 02 70 . Fax 56 95 37 06 
w ww.ur-guldhusef.dk. post®ur-guldhuset.dk 

-- . 






