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En stilfuld 
keramisk odysse 
Et arbejdsophold på Svanekegaarden i 1991 satte efter et langt tillob den ml GI -årige Eva 
Brandt for alvor i gang med den læramiske karriere, der 25 år efter har placeret hende på en 
iojnefoldende plads i oens rige keramiske tradition. Forfotteren og journalisten Peter Tiemroth 
tegner et bilfede a/kunstnerens vejfra opvæksten på Viborg/wnten til nutiden i Ronne. 

Af Peter Tiemroth. 

- I 199 1 hørte jeg om der nyerable

rede keramiske værks ted fo r skiftende 

kunstnere på Svan ekegaarden . I som

merferien tOg jeg derhen og fornem

mede med der samme, at her var noget, 

jeg skulle prøve - at bo og arbejde en 
vin ter på Bo rn holm for at mærke, om 

jeg også kunne klare vin teren herovre. 

Således husker den nu 61-årige jysk 
opvoksede Eva Brandt det spring, der 

blev defi nerende fo r både hendes frem-

ridige tilværelse og ikke mindst fo r den 

profess ionelle livsbane, der siden 1993 

har fø rt hende ril en iøjnefaldende 
plads i øens rige keramiske trad it ion. 

Hun fi k er riIsagn om der ønskede 

arbejdsoph old, og sammen med den 
århusianske keramiker Clara Andersen 
blev hun blandr de fø rsre kunstnere ril 

budt at tilbringe et halvt år med at bo 

og arbejde på Svanekegaarden fra ok

rober 199 1 ril april 1992 . 

Eva Brandt på sit flrste vterksted i Larsegade i ROlllle i 2003. 

D a opholdet overbeviste hende om, 

at Bornholm var den rigrige vej, be

gynd te hun at cykle rund t i gaderne i 

Rø nne og lede efter et egnet hus. Det 

fandr hun i Larsegade. Og 5. augusr 

1992 - på sin 38 års fødselsdag - skrev 

hun sl urseddel. 
- D er var er konkursbo, og der så 

forfærdel igr ud . Så den fø rsre rid brug
re jeg på ar rydde op og særte i srand . 
M en Bornholm har alrid hafr en helr 
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særlig plads i mit hjerte. Og endel ig 

havde jeg fundet mir eger sred i verden 

og var klar dl ar slå mig ned. 

33 år senere er Eva Brandt en af ga

ramerne fo r kvalirer i en rid, hvor øens 
kunsdiv svulmer voldsomr i kvaIH(rer, 

men hvo r kvaJi terskravene lider af en 
grællseløshed, der primærr synes ren er 
im od rurisrfrcmme og im ageskabende 

»ku nst-doping«, der ikke adskiller sig 

fra landers øvrige ferieområder. 

Naturens ekstra dimension 
Som de Aes re af sine frem trædende, 

lidt ældre ko lleger og tidl igere kory

fæer på øen arbejder Eva Brandr i en 

natllrinspireret stil med rod i øens 

gamle tradi rio ner for god t porrema
gerhåndværk. Men derudover har hun 
fra rejser ri Iført inspiration fra f. eks. 

gammel islam isk, japansk, kinesisk og 

indi ansk keramik. 

Derfor bærer hendes keramik ganske 

forskellige udtryk igennem årene. Og 

hendes I ivsværk kan fakri sk udmærker 

betragres som frugterne af en lang ke

ra misk odysse - eJler som et nomade

tæppe ikonstam udvi kJ ing, hvor f.'lrver 
og mønstre ændrer sig efter de land

skaber, der rejses igennem. 
På der seneste er Eva Brandrs kera

miske rejse nåe t hj em ril de all ern ær
meste omgivelser i fo rm af inspirarion 

fra d en geologiske undergrund på 

Sydbornholm og yndlingslokaliteter 
so m Gal1 økken, »jembækken« og kridt
klinten ved Amager, Sose strand, Ri
segå rdss tranden og Kaolinsøerne ved 

Rønne. 
Skø nt Eva Bra ndt altså først for

holdsvis sent blev bofast på øen, har 

hun dybe f.1 mi liemæssige rødder her
ovre. Hendes (.':I. r, der var skovrider, var 

bror d l den ddligere amtsborgmeste r 

Jens Brandt. Og foræ ld rene har et som
mer11us ved Am ager, hvor Eva Brandt 

har t il bragr sine sommerferier. 

",n TrtLkings Pots-udstillingen, 2008 på CronbedH Grrrrrd i Hm/e. 
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- Da jeg var barn, gik jeg meget 

aJene rundt og undersøgte plan ter og 

dyr og jeg forn emmede t id ligt, at der 

er en ekstra dimensio n i naturen her

ovre, en dybde måske. undergrunden 

- nager meget koncentrerer og kraft
fuldt - og luften er })srærk«, forkJarer 

hun. 

Fra Viborgkanten 
Men også i opvæksrå rene på Viborg
kanten havde Eva Brandt naturen inden 

for umiddelbar rækkevidde ved hjem
mer i Borup Vandmølle. Gymnasie

tiden fo regik i Viborg på Katedralsko

len, og i 1973 kunne hun afslutte si n 

skolegang som nysprogl ig stlldenL 

- l 1974 var jeg på et fe m måneders 
ophold på Skals Håndarbejdsskole, 
hvor blandt andre keram ikeren G rete 

Westh underviste - senere var jeg så 

også i huser hos hende i et haJvr års tid, 

fo rtæll er Eva Brandt, der ellers eftet 



gymnasiet - som så mange andre - var 
lidt i vildrede omkring sin fremtid. 

- I Skals st i frede jeg førsre gang rig
rigr bekendrskab med keramikken, og 
jeg blev meget grebet af det - ikke 
mindst den japanske keramik, som 
G rere visre billeder af. Jeg fik også lov 
til at låne hendes drej eskive og lave 
nogle ting. Og det va r fakt isk hende, 
der opmuntrede mig til at søge ind på 
Skolen fo r Brugskunsr i København. 

I øvrigt er Grete Westh gift med tid
ligere landbrugsm in ister Bjø rn Westh, 
der sjovt nok er fami lie til Hjonhs i 
Rønne, som inden fab ri kken blev ke
ramikmuseum i 1995, gav periodiske 
arbejdsophold ril adskillige senere 
kend re keramikere. Og blandr de sid
sre var Eva Brandr i prakr ik. 

l årene på Sko len for Brugskunst
tidl igere Kunsthåndværkerskolen og i 
dag Dan marks Designskole - havde 
hun i øvrigt også glæde af samværet 
med senere gode kolleger som Maibri(( 

Jonsson og Pete Hunner fra Baltic Sea 
Glass - og med keramikeren Hanne 
Stange, der også senere kom ti l at 
vi rke på Hjorrhs. 

Nogle søgende år 
Da Eva Brandr var færdig på Skolen 
for Brugskunst i 1980, tog hun sam
men med en veninde på en ni måneders 
rejse ri l Mex ico, G uaremala og Syd
amerika. Fra Spanien til Mexico var 
det på et co ntainerskib, hvor pigerne 
undervejs delrog i forskelligr fo refal
dende arbejde, som ar male og banke 
rust. 

- Fra Mex ico rejste vi på egen hånd 
sydover og endte i Brasilien, hvor vi 
var heldige via sømandspræsten i San
ros at fa et »lift« hjemad med en lille 
dansk coasrer ri l England. Der rog en 
måned uden landgang, fortæller Eva 
Brand r. 

Efrer den førsre srore udlands rejse 

NLys FOSJil«, 2009, modelleret, steJlloj, hojde 38 cm. 

Ayrrede Eva Brandr en del rundr i lan
det den næste halve snes år og klarede 
sig ved ar rage en masse forskellige jobs. 
Men hu n sørgede dog altid for at have 
mulighed for at låne eller leje et værk
sred. 

- I 1982 erablerede jeg og rre ven
inder fra Skolen for Brugsku nst et 
bofællesskab og Fællesværksred på en 
sror gård i Lyngerup i Hornsherred . 
Men der blev nu ikke ril så meger ke
ramik, fordi vi alle sammen havde 
ander arbejde ved siden af, fortæller 
Eva Brandt, der tjente ti l brødet som 
bibl iorekar og pædagogmedhjælper. 

- Da bofællesskaber blev opløsr efrer 
fire år, anede jeg ikke, hvad jeg skull e. 
På et tidspunkt mgjeg faktisk ti l Born
holm og søgre job på Nyker Bibliorek 
og ledte efter hus. Men det opgav jeg 
hurtigt, da jeg hørte om alt det )) kævl 
og strid«, der dengang skulle være mel
lem kunsthåndværkerne på øen, ler 
Eva Brandr. 

f 
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Evn Bmndts mest brugte Sigl1fltll1: 

Frem og tilbage 

- I "eder Ayrrede jeg på værelse i Ros
kilde 50111 langtidsledig, inden jeg fik 
arbejde på m useet med at registrere 

deres samli ng af gammel [ dansk lertøj. 
Men så va r jeg så heldig at ku nne 

blive gæsresruderende i halvandet år 
på dagpenge på Skolen for Brugskunsr. 
I denne periode opdagede jeg den rys ld 
engelske kera mi ker Hans Copers vær
ker, der blev en åbenbarin g og ledre 
mig ind på det spor, jeg stadig er på. 

- Førsr skulle mi n ru r dog gå rilbage 
omkring mit udgangspunkt i Jylland. 
bare en ki lometer fra mit barndoms
hjem Borup Vand mølle i er lille hus
ma ndssted . so m m ine fo rældre ejede. 

Jeg fik arbejde, lavede værksred hjem
me og brændre hos Grere Wesrh i Skals. 

- Men hel r æd igr var det en krise
periode - en rund kørsel uden syn lige 
udkø rsler. Jeg vidsre, ar der skulle ske 

Koppel~ 2012, blillddrejede, stmtoj. 
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noget nyt og større i mit liv - men ikke 
hvad, smiler Eva Brandr, der dog helr 

uventet opmuntredes af en porrion fra 
O le Has(unds KUllsrnerlegar. 

- Dct gav mig mulighed for at an
skaffe mig værktøj. materia ler osv ti l 
mir værk"ed. Desuden var jeg heldig 
via Grete Westh at »arve(( Gudrun 
Meedo m Bechs drejes lcive, ovn og an
det værksredsinvenrar, da hun srop
pede med at arbejde og gerne vil le 
hjælpe en ung keramiker på vej . 

»Evas paradis« 

Siden Eva Brandr fik indrerrcr sig med 
sit lille værksted i Rønne, der i dag er 
blevet stø rre, har hun - navn lig i det 
seneste årti - udsti llet på en lang ræk
ke ga ller ier, museer og kunstforen inger 
både nationalt og internationalt og er 
for tiden tilknyrret Flow GaIlery i Lon
don og Galleri Oxholm i København. 

Og i fjor hædredes hun blandr 265 
nom inerede kunsthåndværkere og de
signere fra 37 narioner, da hun blev 
ud raget som modrager af en af de så
kaldte merit-pri ser hos Ans and Crafts 
D es ign Award 2014. 

Forløbet er mere imponerende end 
som så, idet Eva Brand t helr frem til 
fo r syv-one år siden stadig måtte have 
»civi1r(( arbejde ved siden af for at 
kunn e Idare ti l dagen og vejen. En 
årrække sejlede hun som receptionist 
på »Jens Kofoed. (( 

- Men jeg kunne lide ar sej le, og der 

var i den periode, at jeg byggede mir 
værksted og forreming op herhjemme. 
Og for mig blev Bornholm et fanrastisk 
"ed ar bo, fasrslår hun uden regn på 
forrrydeIsc eller selvmedliden hed. 

- Jeg udvalgre det sted i Rønne, hvor 
jeg ville bo, ud fra ar jeg ville være rær 
på Galløkken, og jeg vi lle kunne se 
havers lys genspejler i luften. Der kan 
man fra Kapelvej og ind ril Vimmel
skafrer. Og i den begrænsede fi rkaIH af 
gader var jeg så heldig ar finde mir hus. 

- I 1996 søgre jeg orlov før"e gang. 
Det var fire måneder, som jeg brugte 
ti l en rejse ti l New Mexico for at stu
dere, hvordan indi anerne laver deres 
keramik. Det er mere enkelt og mere 
i pagt med naturen. Jeg fik stor respeh 
for den indianske keram iske tradi tion 
og kunnen, og jeg fø lre, at jeg fandt 
tilbage til nogle af mine egne rødder. 

- Min lille butik blev en mulighed, 
da jeg fik lagr fjernvarme ind og kun
ne fjerne olietanken. Men inden jeg 
tu rde satse helt på keramikken, arbej
dede jeg i kulrurhuser 0srergade 54 . 
Jeg gjorde rem - er halvdagsjob, som 
gjo rde der muligr for mig ar lave en 
gradvis overgang. 

- De hjalp mig ved at være u([oligr 
Aeksible de sidsre par år, så jeg kunne 
holde fri i sommerhalvåret og arbejde 
i vinterhalvåret, mod at jeg fandt en 
god aAøser ril dem. Og jeg ses sradig 
med Aere af mine kolleger fra dengang. 

»Gletcherskiil«, 2010, modeLLeret, porcelæn og stentoj. 



- [ 2008 fik jeg bygget mit nye værk
sted, hvor der er lys og luft og dejlig 
varmt året rundt. O g selvom jeg ofte 

har ønsket mig et Større hus og til tider 
også at bo ude i natllren, så er det jo 
endt med et lille »Evas paradis« her i 
Larsegade, hvor jeg har havet tær på 

og kan hø re lydene fra Sydhavnen, når 
vinden er i vest. 

Godt håndværk 
Måske har der ncwp været forn em

melsen af kraft og koncentreret natur 
på en ø, der har t ilført Eva Brandt den 

nødvendige robusd1ed til at kæmpe sig 
ud over rampen i en branche, hvor 

fastholdelsen af et vist mål af kunstne
risk føl somhed samtidig er en uom

gængelig betingelse. 
D ct giver sig udslag i ma ngfoldige 

arbejder fra det groveste stentøj til rcm 
porcelæn, hvor hun løbende har ud
viklet nye overAader, stru kturer og 
nuancer i materialerne. Hun model

lerer store krukker og fad e, ligesom 
hun også drejer og støber mindre 
unika brugsting SOI11 kopper, skåle, 
lågkrukker og vaser. 

Flid, ihærdighed og dygtighed lyser 
ud af hendes bedste arbejder, der som 
regel besidder en ri ltalende enkelhed 
- også i de store formater, krukker og 
vaser. Og fine linier og strukturer, stre
ger og prikker pynter ofre på en rustik 
og rå skærv. 

Hun overholder nogle uskrevne reg
ler for gedigent håndværk og umid
delbar og enkel skønh ed. F.eks. ligger 
alle hendes ting godr i hånden og de 
har f. eks. ahid den vægt, man fornem
mer de skal have - det er simpelrhen 
godt kunsthåndværk. 

Tingene virker næsten SOIll skabt af 
naturen sel v. Man forn emmer, at hun 
bygger sine ting op efter tusind års 
traditioner, og i hendes arbejder kan 
man finde ligheder med keramik fra 
alle tider og årtusinder fra hele verden. 

Og man gen kender på en måde hen
des ting på samme måde, som man 
genkender alle mulige ting fra naturen 
uden helt præcist at vide, hvad det er 
man genkender. Disciplineret og må
deholdent forenes naturens og tradi
tionens sprog i de bedste stykker. 

Fremtiden 
Efter er forholdsvis langt tilløb har Eva 
Brandt ikke mindst i de seneSte år haft 
betydelig succes med efterspørgsel på 
både sine arbejder og som udstiller. 
Alligevel forudser hun, at der forment
lig vil ske nogle forandringer i arbejds
tempoet om fire og et halvt år, når hun 
kan blive folkepensionisr. 

- Jeg har ikke nogen helt fast plan , 
men kan mærke på hænderne og krop
pen, at de ikke holder til det runge 
arbejde i samme tempo mange år frem, 
og derfor vil det være godt at kunne 

arbejde i et lidt mindre omfang. jeg 
vil jo gerne kunne blive ved med ke
ramikken så længe som muligt. 

- Så jeg vil helt sikken geare noget 
ned til den tid. Som det er nu, skal der 
virkelig arbejdes for at lave nok til at 
kun ne leve af der. Jeg vil nok ikke 
blive ved med ar have butik eller i hvert 
fald ikke åbent på samme måde som 
nu, smiler hun. 

- jeg drømmer om at kunne bruge 
mere tid i den bornholmske natur, at 
kunne holde lidt mere fri , når jeg far 
besøg om sommeren, være mere social 
og ikke være bundet af min butik. Have 
dd til ar rage på skitseture og lignende 
knap så )) produktive~( ting. 

- Som f. eks. at krydse Aere georgi ner. 
Gøre noget i fæll esskab med nogle af 
mine gode venner herovre, også med 
hensyn til keramikken. Der vil i hvert 
fald ske en ændring. 

- jeg tænker i rerning af )didt, men 
godt~( , inspi rerende mindre udsrilli ngs
projekter og samarbejder, måske også 
nogen for sjov-eksperimenter med de 
bornholmske råmaterialer .... der er 
mange muligheder - d et må jo af
hænge afkræfter og helbred. Jeg kom
Iller ikke til at kede mig - der er mas
ser af ting at gå ind i. 

øens grønne hjerte 
- Jeg har stadig mange rejsedrømme, 
der dog ikke all e er lige lerte at real i-

Blmort skål med rodbrune plettel; hånddrejet, stellfoj, 
dillmeter 22. cm, hojde j O cm, Svanekegf1arden j 992. 

»Celler«, 20 jj, modelleret fod, stento), længde ca. 50 cm, 
bredde Cfl. 30 cm. 
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Eva Brandt i arbejde 
på sit IIIIVtfl"f'lIde værksted 

i L(lrsegade i ROlllle. 

sere - bl. a. et ophold på Island. Men 

der må nok veme ril jeg ikke mere skaJ 
[Jene I11lI1e penge l somrnersæsonen, 
eller på anden vis ffir m ulighed for at 

t række stikket ud en periode. Tiden 

har måske ikke været inde. Jeg plejer 
ar rykke hunigr, når førS[ jeg kan mær
ke at noget skal være. 

- Under alle omstændigheder er det 
mi n plan a[ blive på Bornholm. Jeg 
fø ler, ar jeg hører hjemm e her, hvo r jeg 
har familierødder og en sro r fa mi lie, 
men også en srærk forbind else ril den 
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levende og vilde natur herovre, so rn 
betyder meget. 

- Jeg synes, der er mange posir ive 
ring i gang herovre, som jeg vil [fa kan 
tiltrække Aere aktive tilAyttere. Fokus 

på iværksæneri, kval irer, bæredygrig
hed, økologi, lokale fødeva rer, - og en 
ny keramikfabri k' 

- Jeg brænder meger fo r srørS( Illu lig 
biodiversi rer efrer ar være vokser op er 
sted i Jylland, hvor der var skov, hede 

og ådal med er væld af plan rer som nu 
er blevet sjældne eller er forsvun det. 

Jeg nyder derfo r bl. a. at se kom munens 
nye rilrag med regnvandsbassiner og 
mere )narul'(\ j byen. 

- Jeg håber, at al le gi n sprøjterne bli

ver begraver. Jeg bliver så harm, når jeg 
kommer ind på den negarive udvikl ing, 
jeg selv har set ske. Jeg vil gerne se en 
endnu mere ))grøn« og levende og akriv 
ø, som har gen funder sig selv og sine 
særlige styrke r. Med sir grønne vilde 
skovhjene i mid ren. 



Toldbygningerne i Nexø gennem 100 o ar 

Mellem 1897 og 19 J 1 fil, de bornholmske sokobstæder deres egne toldbygningeJ: Indtil da havde 
staten sorn regel lejet et lokale hos den told,,; der gjorde tjeneste på stedet. I forhold ti! resten af 
landet var der mange tofdb)gninger på Bornholm, men ikke så mange ansatte. I midten af 
1800 tallet var der selvstændige told/eamre i Ronne, Hasle, Allinge og Sandvig, Svaneke, Nexo 
og på Christianso. Gudhjem var underlagt Svaneke og Toldinspektoren for Bomholm figurerede 
som en selvstændig enhed. Efterfli. år blev Allinge og Sandvig sammenlagt og Gudhjem blev 
selvstændigt. 

J Af Mogens Lau. 

Omkring år 1800 var Bornholms ad

ministrative centrum placeret i Nexø, 

og i 1805 fik byen der førsre fasr be
mandede toldsred uden for Rønne. 

Dermed slap skipperne for ar sklJle ril 
Rønne for at ind- og udklarere deres 

skibe og lasr, og de slap for er unødigr 

afbræk af rejsen, hvad der især var vig

rigt, når vinden var gunstig for den 
videre færd. 

Den første tolder i Nexø var Lars 
Gram (I 805-1822), og selvom man var 

glad for ar have en raIder i byen, når 

man skulle bruge ham ril papirarbejde, 

var det trods alt en fordel, hvis han også 

va r beskæftiget med opgaver andre ste

der. Man skaffede ham derfor nogle 
passende ))ben,(, så han ikke havde rid 

ril ar interessere sig aIr for meget for, 
hvad der fo regik på Nexø Havn . 

Bygningen Stranclgacle 17, som toldoppe
borselskontrollorjorgen Hamen Stub 
havde lejet af kobmand Jvfunch, og hvor 
han videreudlejede et lokale som toldkoJl
tOl: Benllcrk toldemay·eskiltet til 'vellStre for 
doren. BindingsvterksbygniJlgen til venstre 
blev revet /led i 1911 for at give pIarIs tiL 
den nye toidkammerb}gning. Herefter blev 
b)gnil1gen på billedet omdannet tiL 
vejerbod og tolclpakl11ls. Privat Joto. 

T 184 1 blev Toldvæsener på Born

holm fu ldstændig omorganiseret. Det 
var 10 år tidligere end i det øvrige land. 

E nevælden sang på sidste vers, og i 
sej lskibenes tid var det nødvendigt for 
der lokale erhvervsliv, ar man ikke 

lagde skibsfarren hindringer i vejen . 

Man havde derfor i en årrække kræver 

en mere smidig organisering af [Qld

væsenet , og det fik man i 184 1, idet 

der bl ev oprerrer selvsrændige ro ld
kamre i Hasle, Al linge og Svan eke 

sam ridig med at Nexø fik samme sta

rus. C hristiansø fik en særStatus. Gud

hjem var underlagt Svaneke, og alle 

roldkamrene var underlagrToldinspek
[Gra[et for Bornholm, der var blevet 

oprettet i 1784 og p laceret i Rønne. 
Omkring år 1900 var der 73 rold

kamre i provin sen . De va r af meget 

varierende s[ørrelse, og selvom Born

holm var velforsyner med toldkamre, 
så hørte de ril landers mindsre. To ld

adminis[I·ationen hvilede trygt og godt 

på en forordning fra l. februar 1797; 
men den stadigt øgede vareførsel gav 
store problemer med at håndtere gods

mængderne fra udlandet. Man kunne 
ikke opnå politisk enighed om, hvor

dan man skulle løse o pgaverne med 
den fysiske vareko nrrol, så kompro

miser blev ar bygge sig ud af proble
merne. Derfor blev der på begge sider 

af 1900 bygger en række nye ro ldkam

merbygninger med rilhørende pakhus

f.1Cilirerer. 
Toldvæsener i de mindre byer havde 

som regel ril huse i lejede lokaler nær 
havnen, typ isk hos den ra Ider, der var 

ansar på sreder. Således også i Nexø 
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hvo r der desuden blev lejer særski lr 

pakhusplads ri l roldgods i en d erril 

egner bygning. D en fø rst kendte rold
bygnin g i Nexø var et almindeligt by
hus ved havnen sorn coldoppebørsels

konrrollør Jørgen Stub' , der var ra ider 
i N exø fra 1877 ri l 1910, havde lejer 
og hvo ri han udlej ede er lokale ri l rold

konror. Der rjenre ril ophold for alle 

de ansarre - både roldoppebørselskon
nolløren, toldassis tenten og rorsbe

[jenten. Bygningen lå med fri udsigt 
over havnen j daværende Su andgade 
17, og et emaljeskil t ved indgangsdø

ren med mo narkens mo nogram lod 

ingen i tv ivl om, at det her var Told

boden. 

Ha vneFontm i Nexo som den så ud efter 

det rwsiske bombardemeJIt Ilf Nexo i maj 
J 945. Frn venstre er bygningerne det 
gamle !"ridlms og- adskilt n/en gnde
Stmndgade 13, 15 og 17 lIIed benholdsvis 
kobll1ll11d H. V. MUlId,s ejendom {skibs
handel}, Toldkammel'bygllillgell ji'fl 191/ 
og toldpak/mset. DemæJt l? Bergs store 
pakhns (hvor toldbamkken blev Opfol't) og 
celllemlager (det lave, hvide pak/ms) og 
clldelig det lit/bombede clommerkontOJ: 
J jorgmndcn det kiel/trede mteskl:b 
»Østbomholm ll og bagved rutebåden 
"NortlbornhoLm,(. 
Foto: Nie/s ChristiaJl PiMs billedsamling. 
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Toldkammerbygningen 
fra 1911 

Da 5mb gik på pension i 19 11 , skull e 
N exø have en ny to ldchef, og Handels

sta ndsforeningen bad den nyudn ævn

re chef, ro ld oppebø rselskonrrOll ø r 
A.C. H. Mo rtensen i Svan eke o m at 

gøre sin indAydelse gældende "fo r ar 

få de fo rældede og uheldige rold bod
fo rhold her på pladsen ordner rids

svarende«. Det fremgår af brevet, at 

roldpakhuser lå er srykke fra roldkon
to ret og at adgangsvejen mellem loka

liteterne var besværlig og uhensigts

mæssig. Nexø var det sidste af øens 
ro ld kam re, der ikke havd e ridssva

rende forhold. selvom det var det st0 r-

Skitsen som blev brugt som besLut1/iJlgs
gmlld/agfar kobmaJld Mtll1Chs tilbud om. 
at opfore en lIJ toUkammerb),Knillg med 
embedsbolig og pnk/ms i /9//. Bygningen 
blev herefter Ildlejet til toldvæseuet. 
Bjlg;nillgeu til bojre er den gamLe toldkam
merb)'g',il1g. Bemterk stempLet fra den 
overste toldmYl1dighed på Somholm: 
Toldimpektorfltet for Bornholm 

ste toldka mmer uden for Rønne, både 

hvad angik in t radernes2 størrelse og 

anraller af ansatte. 
Købmand Mu nch rilbød ar udleje 

lokaler t il to ldvæsenet. enten ved at 

istandsætte den afh am ejede w ldbyg
ning eller ar bygge en helt ny ro ldkam

merbygning ved siden af den besrå

ende og ud leje den ril ro ld væsener. I 
slutningen af januar måned 1911 ti l

tråd te Generald irektoratet, at der leje

des lokaler i en ri l fo rmåler nyopfø rr 

roldka mmerbygning med pakhus og 
em bedsbolig på havnen i Nexø . D er 

ser ud til , at samarbejdet mellem den 
lokale handelsstandsforening og den 

t iltrædende ro ldkammerchef har været 

vel fo rberedr og fungeret perfekr. 



Ifølge bygge- og lejeko ntrakten 
skulle bygningen opføres på adressen 

Strandgade 15 og være indAymingskJa t 
den l. oktober 19 11. Efrer beskrivelsen 
skull e facaden være fo rsyner med ro 

finrhuggede sandsrensbånd og brysr
ningsmuren o psærtes af rå sandsren. 
Ell ers shdle facade n fremstå med 
brændre sten og tager mod havnen 

være dækket med sorrglaserede tagsten. 
Der ga mle toldkonror skulle sammen

bygges med den nye toldkammerbyg
nin g og indrettes til pakhus og vejer

bod. 
Bygningens srueplan blev indretter 

ril to ldkammer. Med indgang gennem 
en en tre var der mod havnen indrettet 

et ekspedirionskonto r og et kontor til 

ro ldoppebørselskonrrolløren og mod 
gården et o psynskomor og et arkivrum. 
Fra entreen var der adgang til vejerbod 
og pakhus, der var indrettet i den tid-

ligere to ldbygning. Embedsboligen lå 
på 1. sal og på lofrseragen. På l. sal var 
der dagligstue og herreværelse mod 
havnen og soveværelse og spisestue 
mod gården. Over pakhuser og vejer
boden var der køkken, spisekammer, 

pigeværelse og værelse og på loftet to 

værelser og et åbent tø rreloft. 

Beslaglæggelse af 
toldkammerbygningen og 
Nexøs bombardemenr 
Den 10. januar 1945 vars ler Wasser
schurzpol izei-Kommando Danemark, 
ar man fra den IO. februar 1945 be
slaglægger Nexø To ldkammerbygn ing, 

der skal anvendes af der tyske søpol iri. 
Udenrigsminisrerier bliver inddrager i 
sagen og protesterer mod beslaglæg
gelsen, men uden held. Den 27. marts 
1945 rykker tyskerne ind. Toldvæsener 

Kort over havJleområdet i Nexo der visel~ 
hvor de russiske bomberfoldt. E1/dvidere 
er to!tfvæsenets bygninger markeret 

I. Denaftoldoppeborselskontrollor Stnb 
lejede bygning, der var toldkammer indtil 
1911. Stmndgade 17 

2. Toldkammerbygningm lejet Ilf 
kobmal/d Mllllch Fa 19/1 ,il 1945, 
Sn·allclgacle 15 

3. Kobmal/d MU11chs ejendom, hvor mfln 

lejede lokale i 1945146, Strllllclgacle 13 

4. Toldbamkken på Nexo Havn 

1946-1949. Derefter nedrevec 

5. Den l1}este toldkammerbJtgJlillg indviet 
i december /949 og solgt pi: J. december 
1973. Havllfll m: 15 

flt r mu lighed for ar leje to små lokaler 
i nabobygni ngen, Srrandgade nr. 13. 

Toldforvalreren flt r sri Iler to små væ
relser på lofrer af toldkammerbygn in
gen til sin rådighed , da også embeds
boli gen bliver beslaglagt. Som er 
kuriosum fremgår det af sagsaktern e, 

ar Overroldinspektorater meddeler 
toldforvalreren, ar han ikke behøver ar 
flt lejekontrakten på de to små lokaler 
i nabobygningen tinglyst, »under hen
syn ri ll ejemålers midlert idige karak-
ær«, 

Man nærm ede sig så småt krigens 

afslutning, og den 7 . og 8. maj 1945 
blev Nexø udsat for et voldsomt bom

bardemenr af russiske Ay. Der faldr 

116 bomber over byen og der gik især 

ud over havneområdet. Godr er halvr 
hund rede skibe i Nexø H avn blev be
skadi gede eller sænkede og af byens 
959 ejendomme blev 128 roralska-
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Toldbarrlkkm på Nexo Hav/l som bLev opfin·t i begyndelsen af 1946 og som busede 
toldstedets persolla/e i tre et halvt å,; lIldtiL eli ilY tolclkmmllerbyglllng kUl/lie trlges i bmg. 
Bamkken var placeret meget ttet på dm udbombede toldkammerbJ'K"ing, h/Jo/' P Bergs 
store pakb/lS bavde Ligget. Pakbmet bag barakkeu (P. Bergs cement/rIgel) er I dag indrettet 
tiL restaumtlOIl. Foto: Edv. Dam-Johansen. 1948/49 

dede, 264 svært beskadigede (mange 

bl ev efterfølgende revet ned), og i 328 
var vindues ruderne smadrede og ta

gene helt eller delvist blæst af. Men 
ingen huse var uberørte af de vold

so mme bombarde menrer. Fire-fem 

nexøborgere blev sårede af glassplinrer 

- en havnevagr så hå rd t, at han døde 
dagen efter. 3 H vor mange tyskere der 

omkom, vides ikke, rn en ifølge øjen

vidneskildringer blev adskillige lig 
brændr på de bål, der va r alHænd r som 

fø lge af bo mbardementet. 

Træbarakken 1946-1949 
Den 14. maj 1945 redegjorde rold for

valreren skriFtli gt for siwationen. »I 
anledning af den katastrofe, der har 

ramt Nexø By skal Toldkammeret 

tjenstligt indberecre Følgende: Told

kammerers nyindrerrede lokaler er 
blevet svært beskadigede, men ikke 

mere end at de dog formentlig vi l 

kunne benyttes i sommer«. Den FraAyt

rede roldkammerbygning og der til
stødende pakhus/vejerbod var rotal

skadede, og man havde forespurgt hos 

ejeren, om han pårænkre at genopføre 
bygningen. Svarer var, at han ikke fore

løbig ven rede at kun ne (age beslum i ng 

herom. 

I en senere nedskrevet beretning om 

12 Jul på Bornholm 

forholdene efrer bomba rdementet4 

bemærker roldforvalter Byrge Rasmus
sen ar »der lykkedes - 0111 end med 

besvær - at ra midlertidige lokaler i en 
bomberal11r bygning, men hvor blev 

der en srreng tid fo r personalet i den 

føl gende hårde vin te r. T ænk dem an

bragt i et snævert rum , hvis ene væg 
va r revner så meger, ar man kunn e 

kigge lige ud på gaden. Og varmen 
skulle præsteres af en elendig kakkelovn 

som kun kunne tage en tørv ad gangen. 
Det var en prøvelse for helbred og ar

bejdslyst«. 

Man forsøgte ellers omgående efter 
bombardementet at finde alrernat ive 

løsninger for at skaffe lokaler ti l to ld

væsenet. Allerede i august 1945 fik 
man tilladelse fra Havneudvalget til 

midlertidigt ar opsrille en træbarak ud 

for HavnekontOret. Men på grund aF 

såvel materialemangel SO I11 mangel på 
håndværkere og en lidr træg sagsbe

handling skulle man frem ri l begyn

delsen af december måned 1945 inden 

ma n fik grønt lys for at søge om byg
getilladelse til at opføre en ba rak, der 

srod fæ rdig ril at b live taget i brug i 

april måned 1946. 

Mens man således fik styr på to ld
væseners rjenesre1okaler, var der ikke 

lykkedes at finde lokaler til bolig for 
to ld forvalteren, der var blevet husvild 

ved bombardementet. Det lykkedes i 

sommeren 1946 at leje et af de træ
huse, som den svenske star skænkede 

S0 l11 en folkegave til Bornho lm i 

1945/46 til genhusning af ofrene for 
de russiske bombeangreb. Dermed var 

også det problem midlertidigt løst. 

Den nye Toldkammerbygning 
l fodret 1946 erhvervede to ldvæsenet 

Forkøbsret til en grund med en hen

sigts mæssig beliggenhed ved havnen, 

ikke langt fra det sted, hvo r det ud
bombede toldkammer havde ligget. 

Ejeren af den udbombede toldkam

merbygning havde fremsendt overslag 

over udgifterne ril en ny roldkammer
bygning med embedsbolig, men det 

var ikke antageligt, idet hverken pris 

eller beliggenhed var acceptable. 
I stedet for blev det overdraget ti l 

arkitekt, kongelig bygningsinspektør 
Thomas Havning,5 ar udarbejde teg

ninger og prisoverslag til en ny »vil
lamæssigl( to ldkammerbygning på 
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Arkitekttegning af to!clba/'rrkken tIdfort af 
arkitekt, kgL. bygningsinspektor Thomas 
Ha vni1/g med markering af de revl/er, der 
var i J'dervteggenes beklædning og som 
medfort.e betmgtelige kulcle- og trækgener 
for personaLet. Bamkken var opfort af 
krigsmaterialer afringe /Jærdl og ifolge 
tolclforvrt/terens vurdering IJal' kvaLiteten af 
/Jållt/vtf!/'ksarbejdet p"!!get aj: at alt skulLe 
gå meget hurtigt i jorbim!else med 
genopbyg1l lugen. 
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matr. nr. 332a Nexø KøbStads By
grunde, som toldvæsener købte i som

meren 1946. Den Ile byggesag trak i 
langdrag, dels på grund af efterkrigs
tidens almindel ige mangel på bygge
ma terialer, dels på grund af det omfat
tende genopbygningsa rbejde so m 
pressede håndværkerpriserne i vej ret. 

Byggesagen var gået j hårdknude, 
men et b rev fra told forval te r Byrge 
Rasmussen til Overroldinspekro rarer 
For ØstiFrerne da teret den 5. juli 1948, 
blev er vendepun kt i sagen. Brevet er 
fo rmu lerer llled en udfø rlig og omhyg
gel ig beskrivelse af forholdene - både 
de lokalemæssige og de men neskelige 
- og fremsriJlingen er lakonisk med en 
desperat undertone om der uho ldbare 
i situatio nen . Det lyder i sin hel hed 
så ledes : 

f anledning af, at Toldkammeret har 
bragt i erforing, at de af kgl. B)15'zi/lgs
inspektor Thomm Havning til BJ'K'zings
direktoratet fi"emsendte tilblId på mu.
rerarbejde m. m. til en ny Told
kammerbygning i Nexo ikke er blevet 
godkendt, hvilket formentlig vil have til 
folge, at opforelsen af en ny Toldkam
merbygning atter vil blive "elsat på ube-

Toldknmmerbygnillgen fin /9 J J Jam den så ud umiddelbart. efter 
bombnrdt:mentet i maj /945. RuiJle1/ nf pakhuset til hojre blev On/

gående nemet for at skaffe plads til en vejregulering. 
Foto: Niels Christiall PiMs billedsamling 

Toldkammerbygningen fra 1949 set fin halmen. Til bojre lober 
TOJ/nese G'fIlge. lIldgangspartiet blev placeret uden for toldvæsenets 
grund i seir/e fortovsarealet efter aftale med Nexo Kommunc. 
Foto.Fa /981 hvor bygningen var blevet soLgt til Bornholms Skibs
radio. Bygl/ingen benJ'ttes i dag til privfltbeboefse. Foto: !vJogcw Lfll!. 

stemt tid, således at Toldstedets perso
nale måske i endnu 2 elier flere /ir vi! 

blive henvist tiL at forrette tjeneste u1lder 

de mndheelsforlige og plaelsillelskrænkede 
forhold, der gor sig gældende i den i april 
måned 1946opforte midlertidige Told
kammerbarak, skaf 111al1 med henvisning 
til Departementets beviLling i skrivelse 
af20. maj d. å., til at lade foretage de i 
henhold til Toldkammerets skrivelse af 
12. maj s. å. foresl!iede reparationsar
bejder udfore, påpege at Toldkammeret 
i sidstnævnte skrivelse har understreget, 
at disse arbejde;- muLigt vil kunne af 
bode de mest påtrængende ulempel; der 
måtte opstå i de nærmest kommende 
efierårs- og vintermåneder og at man af 
besparelseshensyn har indskrænket sig til 
at foreslå disse mindre forbedringer 10l

der den bestemte foruels,etning, at påbe
gyndelsen af arbejdet med e1Z ny Told
kammerbygning kunne ske så tidligt i 
indeværende ål; at denne kunne tages i 
brug inden villteren 1949 og Toldkam
meret ser sig i denne anledningforanle
diget til at oplyse, at de til barakkens 
yderbekl,edl1illg anvendte cembritplader 
er beskadiget i et omfong som vist på 
vedlagte tegning, hvomf det endvidere 

fi"emgål; at barakken kun er opbygget 
som. en spinkel trækollstruktioll, der på 
ydel,iden er beklædt med de omhand
lede cembritplader ogpå indersiden med 
porose plader afimnlite, hvorimellem er 
anbragt et tyndt lag høvlspåner. Som 
fo fge af de talrige bmd på de udvendige 
plader er hovlspånerne de/for i en stor 
del af året ullder illdflydelse afreglt og 
sne fitldstælldig gennemtrukne med vand, 
hvilket er en medvirkende årsag til at 
barakkel1S vægge altid er kolde og fi'g
tige, ligesom åbningerne fi"emkalder træk. 
Foruden at Viere bekostelig, viLle en for
nyelse af cembritplademe næppe fi"em
byde nogen sikkerhed for at disse i lobet 
af kortere tid vil befinde sig i sanl1ne 
miserable tilstand som nll, hvO/for Told
kammeret ikke harforeslået dette arbej
des udforeise. De omhandlede pladel; der 
er et erstatningsprodukt har vist ringe 

1llodstanelst6~ghed overfor vejrligets 
indflydelse, i hvilken forbindelse skal 
oplyses, at flere plader allerede i maj må
ned 1946, en måneds tid efier barakkens 
opforelse, var revnede. Holdbarheden af 
den nu skete reparation aftaget, der kun 
er blevet beklædt med tynde tagplaeler af 
sanune Let forgængeLige cembritmateria-
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ler må efter de med reparationen besktef 
tigede båndv,erkeres udtalelser betragtes 
som problematisk, idet denne tagbekl,ed
ning ligesom yderbeklædningen forskyder 
sig og revller under temperntursvingnin
gel; således at virkllinge7'l afdet anbrag
te td!.tningmulteriale hurtigt viL ophore 
og at det allerede i den kommende vinter 
nUl befrygtes, Ilt regn og sne atter vil 
tnenge gennem de porose inmLitepladel; 
<let danner loftet i barakken. Det slud i 
dew'le forbindelse l'/twnes at personalet 
flere gange i de forlobne vintre har ,nåt
tet fjerne storre mængder Sl1e, der var 
foget ind under taget. Samtidig skal 
l1(elmes, at de i baraleken ved dens opfo
relse anbragte 2 ældre kakkelovne var 
711terkede af mange års brug og deLvis 
defekte samt at opsætningen af disse, Li
gesom det ovrige arbejde ved barakkm, 
har v,eret udfort overfladisk. 

Efter den nylig skete reparation af den 
ene kakkelovn, vil der i forbindelse med 
ell ligeledes sket tapetsering være I11ulig
hed for i m kortere tid at afbode lidt på 
træk og fugtighed og at opnå normale 
varmegmdel; hvorimod det som foLge af 
den korte skorsten (der for ovrigt også 
har vist sig at være revnet) næppe kan 
undgås at rogen ofte »)s/år ned(( ogf;Lder 
lokalerne. Toldkammeret skal endvidere 
oplyse, at barakkens vandror ikke er iso
lerede, hvilket hargivet aniedIling til at 
disse i vinterperioden /946147 var til
fimset sIlledes, at såvel \VC som håndva
sken ikke kunne benyttes i 3 månede/: / 
den forlobne vinter med det milde vejr 
og kun kortere ji·ostperioder har nIall 
nogenlunde hindret ti/fryslling, men man 
!Jar dog V,1?ret udsat for at wc kummen 
sprængtes og måtte erstttttes med ell ny. 

14 J ul p:i Bornholm 

)) ToldlllSel/tI - toltlvtl!sem'ts bomærke. 
Dette keraJ/liske relief var flllbrtlgt i 
indgangspartiet på den uye toldkammer
bygning/m 1949. Det målte omkring 
1 nr og blev forsogt Iledtaget, dn bygniu
gen blev solgt i 1973 for nt blive flyttet til 
Ronlle DistriktstoldkaJllllu'l: Det måtte 
imidlertid opgiveJ da de bmyttede 
nlaterifr!er til hidmuringen ikke tillod, at 
det kunne flyttes. 
Relieffit bestod fif 6 kemmiske flisel: 
Foto: MogeJlS Lall. 1981 

men Toldl?flmmeret hm; da ell tiljhds
stillenele forbedring af dette kan opnås 
som fllge af rorets anbringeLse under 
gs"vet i det uopvarmede pakhusrum, 
ikke foreslået at dette arbejde blev udfort, 
idet man Jtttdig IJar forventet, at opfo
reLsen af en n)i bygning var n,er forestå
ende. Endelig skal nævnes at man ikke 
kml afoærge træk og kulde gelll/em bamk
kens gulv. A t man ued indretningen af 
alldre bygningeJ; der er opfo,·t ved Nexo 
Havn eLler i dennes 11,erhed har taget 
hensyn til elet banke klima og den meget 
udsntte beliggenhed i n,erheden afhavet 
har blandt andet vist sig dervetl, at man 
har fimdet det nodvent/igt, deLs at iso
lere de murede ydervægge s,erligt omhyg
geligt og dels flt anvenele tagbeklædllillg, 
beståenele af et tæt ullder/ag af plojede 
brædder; der er beklædt med tagpap og 
derefter belagt med s,edvrmlige teglsten. 

En tilsvareude tagbeklæduing har man 
ligeledes fitndet det påkrævet at anvende 
på de efter bombardementet på Nexo og 
Ronne i disse byer op forte svenske trte
huse og det vil på baggrund heraf ji-ern
gå, at Tofdkammerbarakken i sammell
ligning henned må betegnes som et 
letbygget sommerhus ved hvis opforelse 
man formentlig har valgt de billigste og 
Letteste materiaLel~ ligesom den hånd
værksmæssige behandling er blevet udfort 
meget summarisk. Med hensyn tiL de 
vi/kål; der af nævnte årsttger har været 
blidt personalet i barakkens lokaler i de 
flrlobne 2 å,; skaL Toldkammeret derniest 
bemærke, at de af to/dmedhjælper ur. 
Molkjær Lm3en, overtoldbetjent B. C. 
Aritlasen og kontorm.ecfhjieLper Aase 
Ljungbeck6 i vedlagte skrivelse til Told
kammeret af J. tf. m. ftemforte klager 

og omket 0111 en snarLigforbedrillg af de 
nuv,erende SIIlldhedsnedbrydende loka
leforhold må ames for berettiget, idet 
mall skal hm vise til vedlagte attest ji-a 
læge Vestergaard Mikkelseu, Nexo, af29. 
f nl., udtale, at de påg,ddende fonulen 
de af dem anforte forkaleIser og utilpas
hed, tillige som folge af de irulskr,enkede 
pladsforhold har været generet af stav, 
der opstår ved torveJjwing og som blæses 
ind fi·a havnepladsen, når do rene åbnes, 
forudm stav m. m. Fa de ofte beskadi
gede gavepakker7 indeholdende kakao, 
sæbespånC/; mel og ligslende, der på grund 
afp/adsmanglm har måttet udpakkes og 
toldbehandles på selve sk,·anken i ekspe
ditionskontoret der er så forieLdet og an
grebet af orm, at det hele, med undta
gelse afet forholdsvis nyt jalousiskab, må 
betegnes som ka.ssabeLt. PersonaLet, her
under toLd forvaLter Byrge Rasmussen, 
hvis helbred som folge af de ovenfor 
nævnte uheldige forhold, jfi: Lægeattesten 
har lidt varig overlast må derfor befiJ'g
te, at en opretboldeise af barakke12S an
vendelse 'mere elld en vinter til kan fi·ern
kalde endnu alvorligere sygdomstilfolde 
ogformenel; at det med rette må forven
tes at der senest inden efteråret 1949 
tilvejeb,·inges e>l radikal forbedring. 
Toldkammeret skal tillige mzfore, at af 
det nuværende personale har konto17ned
hjælper Aase Ljungbeck og 01lertoldbetjent 
B. C. Andersen yderligere i vinteren 
1945146 inden barakkens opforelse sam
men mecl det ovrige pmoT/ale, i alt 4 
personel; været henvist tiL at gore tjeneste 
i et hos kobmalld H. V MUllch lejet lo
kale med en gulvftade på ca. 14 ".,2, hvis 
vægge, der efter bombeangrebet mang
lede plIds, bavde store åbninger direkte 
"d til det fii, medens kakkelovnen var i 
en sådan forfatning, at .bring kun kun
ne ske med en torv af gangen. Der er 
derfor ingen tvivL om, at overtoldbetjent 
Andersen under disse omstændigheder 
bar pådraget sig den i personalets skri
velse omtalte gigtlidelse, der uncler de 
sidste 2 års opbold i barakken er blevet 
yderligere forværret. 8 f forbindelse med 
det ovenfor allforte, skaL ToLdkammeret 
ikke undlade at bemærke, at det udeluk
lænde skyldes personalets pligtfoleIse, at 
der ikke hidtil er forekommet hyppige 
eller langvarige sygemeldinger. For det 



tlfToldkammeret til brug ved opforelsen 
af barak/url lejede grundareal, der nu 

ejes af Nexo Kommune er kun opnået 

forlænget byggetilladelse indtil udgangen 
afåret 1949, jft: vedlagteskrivelse af2. 
juni 1948 Fa Nexo Bygningskommision, 
hvilken tilladelse Kommunen kun mod
villig har indvilget l~ da det omhand
lede areal allerede i året 1949 skal 
indgå som led i gadearbejder til hvis 
udforelse der )Ides Kommunen refusion. 
Formanden for Kommunens Gae/eud

valg, viceborgmester Martin Pedersen, 
har i denne anledning den 2. d. m. 
mundtligt anmodet Toldkammeret om, 

at meddele Departementet, at Cadeud
valget 0115/ur arealet stillet til disposition 
i lobet af året 1949, idet han samtidig 
oplyste, at udvalget efter et om ca. 14 

Tofdkammerbygnillgen set fin hjornet af 
Norregade og TOl1Jtese Gænge. f det ydre er 
der ikke sket ændringer siden opforelsen. i 
1949 bort~'et fra fjernelse af en mar/eant 
skorsten. Det opn:ndeLige /1/IS på grunden, 
som blev totalskadet ved bombardementet 
i 1945. lå langs Norregade. lforbindelse 
med gmopbygningen blev derforetaget 
regulering {l/såvel havne- og gadearealet 
som fortovsforingen og i den anledning 
inddrog kommul1m m del af den 
oprindelige grund. 
Foto: Iv/ogem Lau. 2015. 

dage afholdt mode vilfe /remstctte denne 
anmodning skriftligt, jfi: i ovrigt sidste 
stykke i vedlagte skrivelse af 4. d. m. Fa 
statsarkitekt Kjolby. Da det efter de over
for an forte oplysninger må anses for ufor
svarligt vedblivende at udsætte persona
lets helbred for fol gerne af opho!elet i 
barakkens lokale/; skal Toldkammeret, 
idet man samtidig henviser til Kom

munens krav om byggegrundens tilbage
levering i året 1949, udtale, at det så
Femt en ny Toldkamrnerbygning ikke 
/?tIn være ferdig til anvendelse inden 
efteråret 1949 må betragtes SOln uom
g,enge/igt nodvendigt, at der allerede på 
nuværende ticlspunkt må blive gjort 
skridt til opforelse af en ny midlertidig 
barak af en sådan beskaffinhed, at alle 
rimelige krav til storrelse og sundheds-

Tolclkmumerb)'g/lingen fra j 949 som 
den ser ud i dagfin hjornet nfhavnen og 
Tonl/ese Gænge. Pakhusbygningm ses 
ved bilen i ba&,urunden. httlgangspartiets 
placering på fortovet ses t)ldeligt. 
En ukunstlet, renfierdig mm lidt anonym 
bygning der også i dag lean mmme såvel 
beboelse som erhverv uden at det virker 
på foldende for området. Man forsagte 
/fdm held at Iwbe den gru/u/, hvor det 
rode Ims syd for (til venstre fol) tolclkam
merbygllingen Liggel; for at opfore 
toLdpnkhmet her og dermed give haven! 
gården en mere pnssende storrelse. 
Foto: Mogens Lau 2015. 

mæssig sikkerhed er opfYldt. Det bem,er
kes, at Toldkammeret for 2 år vil kunne 
leje en til formålet egnet byggegrund og 
man skal tillige oplyse, at bygmester}ohs. 
Munch, Nexo har justeret udgifterne til 
en bara/" hvis udforeLse er overensstem
mende med de i vedlagte kalkulation 
pIltænkte udgifter ved isolering af den 
nuværende barak, til at ville andrage 
mellem 22. 000 kJ: og 25.000 kI: Ende
lig skal Toldkammeret med henblik pil 
den nuværende af Departementet til 
midlertidig brug anviste tjenesteboligfor 
toldforvalteren i Nexo, opryJe, at denne 
består af et af de efter bombardementet 
0p/Ol·te svenske træhuse og man vil i/,ke 
undlade at påpege, at et sådant hus, 
uanset dets gode indretning og /walitet 
formentlig ikke vi! egne sig til permanent 

Jul p:"! Bornholm 15 



anvendelse som tjenestebolig, da der i 
huset foruden kokken, og baderum m. v. 

kun forefindes en opholdsstue på 4,50 x 
3,80 m, et soveværelse pr'! 3,5 x 3,5 112 

samt 2 mindre loftsværelser med skrå

vægge, hvilket boligniveau ligger betyde
Ligt under det for lignende ~·ti!!inger 
normerede og vil for en familie med 
feks. 2 stOlTe born være utilstrækkeligt. 
Da afitanden ji-a Nexo Havn til den 
ntwnte tjenestebolig, hvo/' telefon endnu 

ikke er illStalleret, udgor over l km, bor 
dette forhold i betragtning af, at tolclfor
va/terens nærvtcrelse ved tjenestestedet er 
påkriwet i så stort omfang som muligt 
indenfor dognet, tillige fremhæves. 

H erefter bli ver byggesagen til en ha

stesag. Kommunen har meddelt, ar den 

ikke kan forlænge tilladelsen til barak
kens placering på havnens grund læn
gere end ti ll. januar 1950, da det vil 
forhindre den igangværende vejregu

le ring. Generaldirektø r Knud Korse 

sender den 9. august 1948 sagen di

rekte til Finansministeren bilagt en 

skrivelse til Folketingets Finansudvalg 
der den 23 . december 1948 bevi lger 
183 800 kr. til opførelse af en ny told
kammerbygning i N exø. Tilladelsen til 
at benytte ratio nerede byggematerialer 

har man også på plads, og i maj måned 

1949 e r man så langt, at d et første 

acontobeløb kan udbetales ti l hånd
værkern e. Den 12. december kan man 

tage kontorerne i brug. Tjenesteboligen 

er klar i begyndelsen af januar måned 

1950. Barakken sælges til nedrivning 
for 1200 kr. 

Toldvæsenets permanente 
tilstedeværelse i Nexø ophører 

Den nye Toldkammerbygning blev 
opført omkring 100 meter no rd For 

den udbo mbede bygning. Den blev 
opført i ro etager med delvis udnyttet 

tagetage, og er på i alt 192 m1 i stue

plan. Det bebyggede areal er på i alt 
422 m 2 + en kælder på 69 m l under 

hal vdelen af bygningen . Selve grunden 

er på 352 m'- 9 

l stueplan var der fra forhallen ad
gang til hovedkonroret og opsynskon

roret der begge lå mod havnen , mens 

roldforvalterkon rore t og opgangen til 
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tjenesteboligen samt vejerbod og pak

hus lå mod bygningens bagside. På l. 
sal lå tjenesteboligen. Allerede to år 

efter færdiggørelsen var der problemer 

med bygningen. Skorstenen var stærkt 

angrebet af løbesod . Dårligt brændsel 
og ukyndig pasning af ~rret fik skylden . 

Da d er ikke var udsigt til hverken 

bedre brændsel eller ril ansættelse af 

mere kyn dig berjen in g af fyret, blev 

der foretager isolering af sko rsrenen, 

der tillige blev forhøjet og overdækket, 
og i 1958 løste man problemerne ved 

at opsætte et ol iefyr. 

I forbindelse med omorganiseringen 

af toldvæsenet i 1967 hvor merværdi
afgifts loven blev ved raget, og hvor 

kontrollen med og administrationen 

af loven va r blevet overladt til roldvæ

senet, ændred es roldvæseners o rgani

sat io n. N exø Toldkammer fik i den 

fo rbindelse status som et roldekspedi-

tionssted underlagt Rønne D istrikts

ro ldkammer, indtil der blev endeligt 

nedlagt den l. april 1973. Toldkam
merbygningen blev solgt den l. de

cember 1973 til elektromekaniker 
Mogens Svendsen, der dtev radiovirk
somhed fra lokalerne. Senere blev de 
overtaget af et forsikringsselskab og i 

dag anvendes bygningen til privat be

boelse. 
Fra jul i 1964, hvor den første store 

udvidelse af fiske rihavnen blev taget i 
brug, og indtil april 1981, havde to ld
væsenet lejet et vagrlokale i en bygning 
på fiskerihavnen , da denne del afhav
nen ikke kunne overvåges fra wldkam

merbygningen .l takt med personalets 

Aytning til Rønne fungerede dette 

vagdokale fra 1973 som et »mini-rold

k011[or«, hvor brugerne kunne aBevere 

deklarationer og and re roldpapirer og 

få afstempler diverse dokumenter. 

Jørge n Hansen Stub (1835- 1916) var tillige stifter af Bornholms Fiskeriforening, hvis første 

formand han var, og han var bestyrer af redningsvæsenet på Bornholm, Mø n og Stevns. Des
uden var der næppe den forening i Nexø, hvor han ikke var medlem af bestyrelsen. 

2 Inrraderne '" stats indtægte rn c, såvel tOld som afgifter opkrævcr af toldvæsener. Størrelsen af 
in traderne var det primære 111;11 for er toldsteds betydning. For eksempel var intraderne i 1959 

for Rønnes vedkommende 8,8 mio. kr. og for Nexø (ine!. Svaneke, Chr.ø og Gudhjem) 0,9 
mio . kr. for Hasle og Alli nge ro ldkammcr hver 0.3 mio. kr. 

3 Jul p~ Bornholm 1945. Side 28-31. 0jenvidncbererning om bombardernenret af Nexø. 

4 Dansk Toldtidcndc. April 1951 . Side 99-10 I. 

5 Thomas Havning (1891- 1976). Var bbndr andet ansat hos arkitekt Hack Karnpmann, der 

stod bag opførelsen af Aen.' markante jyske to ldkammerbygninger. Havning byggede ogs~ 

Rønne Børneasyl 1946-1948 og stræbte mod det ægte og ukunsrled e. 

6 Bemærk hi erarkiet: først cn gu ldsnor, så en sø lvsnor og s~ en konroransaL 

7 I efterkr igsårene, helt frem til I 960'erne var der :lImindel igt, ar slægrni nge i især USA sendte 

gavepakker med varer, der var rationercdc ellcr mangel på i Danmark. 

8 Artiklens forfatter gjorde tj eneste sammen med Bernr Andersen i Rønne i I 970'erne, og han 
formIte oFte om de nærmest barokke scener, der udspillede sig i s~vel b::lrakken som i der hos 

H.V. Munch lejede lokale hvor blor det at ops pore et brugbart wc i nærheden kunne tage 
endog meget lang rid . 

9 Bygningen er opføn på hjørnet af Havnen 15 og Tønnese Gænge (opkaldr efter Tønnes 

Exsteen, der havde en gård her omkring 1816) således at toldpakhusct ligger langs Tønnese 

Gænge mens toldkammerbygningen har hovedindgang og facade mod havnen. Gårdspladsen/ 
haven er omgivet af er smukr gærde af stablede sandsrensAager. 



Genskabte barokkulisser 
på Rønne Theater 

f sommeren 20 J 5 blev Bomholmerrevyen aflast af Holbergs Jeppe på Bjnget i genskabte 
baroRRulisser på det historiske Ronne Theatel: Herfort,elleJ om de gamle kulisser og om arbejdet 
med skabelsen af de nye kulism: 

Af Jens Svane Boutrup, teaterchef på Bomholms Teater. 

Det sm ukke, gaJnle Rønne T heater 
har siden opførelsen i 1823 været hele 
Bornholms komediehus. Først med 
komedier af H olberg, Hertz og Ho
strup, senere med bornholmske dia
lektkomed ier, siden 1975 med den 
professionelle Bornholmerrevy. I for
længelse af denn e tradition har Born

holms Teater kastet sig ud i et dristigt 
forsøg. Vi har giver revyen en pause og 

med genskabte barokkulisser bragt 
Rønne Thearer tilbage t il rødderne. 
I so mmeren 20 15 åbnede vi med Lud
vig Holbergs klassiker »Jeppe på Bjer
ger eller Den Fo rvandlede Bonde«. 

»Jeppe på Bjerge(<< er den rene kome
die til at (gen)inuoducere hele det 
kl ass iske barokteaters muligheder og 

virkem idler - og er stykke. hvor hele 

rearermaskineriet kommer i brug. 
Jeppe, en drukkenbolt, gøres til baro-

nens marionet i en forvandlingskome

die, hvor drøm og virkelighed går i et, 
og hele teatrets illusionsmaskine kører 

for fulde omdrejninger. 

I november 1823 åb nede Rønne 
T heater som byens borgerteater, og 
allerede 14 dage efter spillede man 
»Jeppe på Bjerget« . RønneTheater blev 

hurtigt det naturlige samlingspunkt 

for byens borgerskab, og dannede 
ramme om lokale dilettant-opsætnin

ger afkomedier med stærk inspiration 

fra reperroi ret på Det Kg!. Teater, og 
siden Casino og Folketeatret. Vi ken

der kun teatrets ydre rammer fra den

gang, og ved ikke hvilke dekorationer 
og hvilket scenesys tem man har an

vendt. Men i 1857 blev Rønne Thea
ters scene ved en o mbygning til et 

rigtigt kukkasseteater med snoretræk, 
skrå brædder og Aere sær kulisser, der 

kunne køres ind og ud fra scenens sider. 
Rønne Theater råder i dag over Aere 

gamle kulissedele fra denne tid, bl. a. 

dele af en sals- og en skovdekorarion. 
Kulisserne er fredede og opbevares på 
Rønne Theater, men er fo r skrøbel ige 
til at kunne bruges på scenen i dag. 

For et par år siden opstod d rømrnen 

om at få genskabt det gamle kulisse
system, og det har nu ført til skabelsen 
af fi re komplette sæt dekorationer med 

bagtæpper, kulisser og soffitter - base
ret på de historiske kulisser, men tilsat 

et bornholmsk udtryk. Kulisserne er 

skabt på Det Kgl. Teaters Scenografiske 

Værksteder, og indgår n 11 i teatrets 
permanente kulissefond, og ka"n an

vendes igen og igen . Sammen med 

kulisser har tean·et fået skabt et nyt 

fortæppe, en ny prosceniumskappe, 
nye prosceniumsbilleder, nyt gulv, nye 

lyd maskiner og ny belysning. 

De nye kulisser 
De ældste kulisser vi med sikkerhed 
kender til på Røn ne T heater er som 

nævnt en salsdekoration og en skov

dekoration . Af dem har vi sidekulisser 

og soffitter tilbage, mens bagtæpperne 
er gået tabt. Heldigvis har vi en række 

sort/hvide fotos af bagræpperne, og et 
enkelt farvefoto af det gamle fortæppe. 

Jeppe på Bjerget. Foto.· Andm Beier. 
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Fort/eppe Fn /975. Foto: Bornholms Tente,: 

Dekorationerne var malet på besti lling 
hos en te:l termaler Bornemann , so m 
var teatermaler ved Casino i Køben
havn. Man mener også, at Rønne 
Theater hk si t Første rigtige Fortæppe 
ved den lejlighed - fø r der har fortæp
pet Forrnend ig været et hvidt forhæng. 
Dekorario nerne besrod af 12 sidekulis
ser (seks i hver side), et bagtæppe og 
formenclig seks soffitter pr. sæt. Rønne 
Theater hk end videre en ny serie på 
fire bagræpper i baroksril ril Bornhol
merrevyen i 1975. Tæpperne blev ma
let aF teatermaler Søren Frandsen Fra 
Det Kg!. Teater, men i den forbin
delse blev der ikke laver nye soffi " er 
og sidekuli sser. 

Dc nye kulisser fra 20 15 er inspire
rer af de ældsre bornholmske dekora
tion er. I forå ret leverede Det Kgl. 
Teater en salsdekoration og en land
skabsdekorarion , designet aF tearerma
lerne Camilla Vilslev og David Drach
mann. Salsdekorationen skulle Fungere 
so m baronens soveværelse i ))Jeppe på 
Bjerget«, og ligeledes som en stø rre 
balsal. Salen er derfo r designet så den 
både kan laves i en lid t kortere version, 
dvs. ar bagtæpper hænger længere 
Fremme på scenen og der kun bruges 
tre sid eben j hver side, og i en dyb 
version , hvor der bruges fire ben på 
hver side. I nspirarionen ri l motiverne 
er hentet Fra Aere forskellige kilder. 
Selve ud fo rmningen af salen og ind
del i ngen i felter er i nspireret af Røn ne 
Theaters tæppe fra 1857. 
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Nytfortæppe nJnles. Foto: Bornholms Teate,: 

Paneler og dekorat ionselementer er 
inspireret af bl.a. Erichsens Gaa rd i 
Rønne, opfø rt i 1806, og af gamle 
sceneræpper Fra Rønne Thearer. Her 
særslUlt er gammelt grønt tapet, som 
forefindes på er af de fredede ræpper 
af uvis oprindelse. Søj lern e i salen er 
en kopi aF søj lerne i tearersalen, så man 
far en fornemmelse af at tearersalen 
fonsætter oppe på scenen, og endelig 
er der på fi re af de o [(e ben malet 
spejle, som har samme form som 
Rønne Theaters gamle indgangsparti 
i Teaærsrræde. Landskabsdekorationen 
er også skabt ud fra særl ige ønsker. 
O plægget var at landskabet skulle være 
tydeligt bornholmsk, uden at være et 
bestemt sted på Bornholm. Det er 
derfor kompon erer med bølgende bak
ker, havkig og masser af klippefrem
sp ring. I baggrunden findes også en 
lille gård , insp irerer af den bornholm
ske maler, O luf Høsts, gam le hus
mandssted Bognemark, som var et af 
malerens Foretrukne motive r. Kigger 
man nærmere ses en bred portåbning 
i en lav længe med et højt tag høj t oppe 
på marken. 

Det Kgl. Tearer arbejder i efteråret 
201 5 videre med de sidste to kulissesæt, 
som er en sruedekorat ion og en gade
dekoration. Sruedekorarionen skal stå 
i modsætn ing ti l den fine sal, og gade
dekoration en forestill e en gade i en 
bo rnholmsk by. Begge dekorarioner 
med bornhol mske islæt, f.eks. vil ga
dedekorarionen have bornholmsk bin-

di ngsværk, gadebelægningen minde 
om Laksegade i Rønne, og der vi l også 
være en kikkenborg, som Rønne har 
Aere af. 

Det nye fortæppe 
Rø nn e T heate r fik også et nyt for
tæppe i 20 15. Det nye fortæppe er en 
kopi afforræppet fra 1975, som igen 
er inspireret af Rø nne Theaters ældste 
forræppe. l forb indelse med arbejder 
med det nye fo rtæppe dukkede der 
nogle nye oplysninger op om de gam
le tæpper, som nok er værd at nævne. 
Først og fremmest dukkede et foto
grafi af der ældste fortæppe op. Fotoet 
er raget omkring 1975 , hvor tæppet 
har været ophængt på H elsingør Thea
ter, er Freder teater der nu ligger i Den 
Gam le By i Aarhus. Tæppet ser des
værre ud til at være gået rabt, men 
befinder sig muligvis i Den Gamle Bys 
magasiner, hvo r der er sar en efrersøg
ning i gang. Motivet på dene ældste 
fortæppe er inspireret af D et Kgl. Tea
ters Akropolis-fortæppe med en ruin 
og en statue i Fo rgrunden. I 1975 
skabre de ere born holmske kunstnere, 
Pau l H øm , Paul Stolcze og Lisbeth 
Munch-Petersen en ny udgave af det 
ældste fortæppe . Tæppet var meger 
med raget, og derfor må[[e kunstnerne 
digte deres egen version . Med deres 
tæppe - bornholmertæppet - fik for
tæpper klare bornholmske motiver, og 
samridig Aere antikke fi gurer og te-



maer. Landskaber i baggrunden er 

bornholmsk inspirerer. og forgrunden 
har Lisbeth Munch-Petersen dekoreret 
med bornholmske plan ter. Kunsmer
Ile men te at rui nen på der ældsre for
tæppe var fra Del li , og der ses på born
holme rtæpper gengiver er tempel, 
Athena Pronaia, fra Delli i Grækenland 
og i forgrunden en statlle af en dan
sende satyr og mænade. Statllen er 
kopierer fra en erruskisk terracorrafigur 
på 59 cm, d er i dag kan ses i Villa 
G iuli a i Rom. Delli og den etruskiske 
vase fungerer som en fin modstilling 
mellem det apollinske Delli, visdom

mens tempel , og den dionysiske kult 
med ekstariske og erotiske satyrer og 
mænader. Det nye fo rtæppe er en kopi 
af bo rnholmertæppet, men med en
kelte korrektioner. D er er rettet op på 
tæppemoriver, så det faJde r mere na
turligt, og der er ændret lid t i farve rne. 

Templer i Delfi er gengivet så motiver 
er tydeligere, og den dansende satyr og 
mænade danser mere på det nye for
tæppe. I forbindel se med fortæppet er 
der også mal er en ny prosceniums
kappe, som hænger øverst i proscen iet. 
Den er en kopi af den gamle kappe. 

Thalia og Melpomene 
T il prosceniet har vi valgr ar genetab
lere særstykker med t ragediens muse, 
Melpom ene, og ko med iens muse, 
Thalia. De to muser har ikke oprin
deligr været en del af prosceniumsud
smykningen, men blev maler i forbin
delse med C hr. IX og Dronn ing 
Louises besøg på Rønne Theater i 
1876, hvor Rønne Theaters sal og sce
nerum var omdannet til en løvhal med 
udsigt til Fredensborg. Muserne har 
nok ikke været tænkt som permanen
te, og har da også lever en lidr om tum
ler tilværelse. De oprindelige muser. 
som opbevares i th earrets kælder, er 
maler afkunst- og dekorarionsmaJerne 
Aamodt og Cordrsen, der begge var 
ansat ved Hjorrhs Fabrik, og ivrige 
amatø rskuespillere på Rønne Theater. 
Musern e er lid t kamede og meget far

vestrålende og kan let tage fokus , og 
derfor har man ikke brugt dem siden 
1950erne. På gam le fotografier kan 

man se, at der kun er tragediens muse. 
Melpomene, der er fremme, hvilket er 

lidt ulogisk i et komediehus. Men det 
kan sh.-yldes ar ko med iens muse har et 
blottet bryst. og det har måske værer 
fo r hård kost for reatergængerne. Tea
termaler Camilla Vilslev har skabt to 
nye muser, som falder meget bedre ind 
i reaners udsmykning og som danner 
en smuk overgang fra scene t il sal. 

Nyt scenegulv, belysning 
og lydmaskiner 

Rønne Thearers scenegulv har op rin
deligt været ubehandlet eller møtkt 

bejdset, men er i dag sol'tmaler. N u er 
der malet er nyr og lysere gulv, som 
ligner et gam melt bræddegulv, og som 
hjælper t il at lysne scenebilledet og t il 
ar ra scenen til at fremstå som i ga mle 
dage. Gulvet består afbemalede plader 

og lægges ovenpå det almindelige sce
negulv, og understøtter det særlige lys, 
som scenen belyses med. Oprindeligt 
har Rønne Theater været belys t først 

med ralglamper, siden olie- og petro
leumslamper. I 1896lik Rønne Thea

ter gasbelysning og i 1920 blev der 
indlagt elektri citet. Men i de første 
mange år har belysningen været le
vende og meget anderledes end den vi 
kender i dag. Belysningen har været 
væsenrligt svagere og den har været 
mere jævnt fordelt på både scenen og 

NleLpomelle, gammeL. 
Foto: BornhoLms Teater 

i saJen. Ti l de gam le barokkulisser an
vendte man tampelys og lam per med 
srearinlys monteret i siderne, sorn ka
stede lys ind på sidebenene. Scenen 
har været ret dunkel og al skuespi llet 
har foregået på forseenen på grund af 
lyse t - og på grund af sufAørkassen, 
da man normalt ikke havde mere end 
to prøver før en fores tilling. Salen har 
også været belyst med levende lys, hvil
ket vil sige, at der har været lys under 
hele forestillingen. Skues pillerne har 
kunnet se publikum og publikum har 
kun set scenen i halvdunkel belysning 

D et har givet et helt særligt spil i de 
malede kulisser, som vi har forsøgt ar 
efterl igne med moderne hjæl pem idler. 
Scenen belyses nu igen primært af ram
pelys og sidelys, der naturligvis er elek
t risk i dag, men som giver en forn em
melse af hvo rdan scenen har værer 
belys t i gaml e dage. Derudover er der 
hængr ro lysekroner op i prosceniet og 
lampern e i den store lysekron e i salen 
er ersrattet af ),elektriske srearin lys((, 

der efterligner levende lys. De elektri
ske stearinlys er udviklet til Drottning
holm Slottsteater uden for StOckholm 

og kan blandt andet også opleves på 
Hof teatret i Køben havn. 

Når hele teaterrummet er belys t og 
scenen oven j købet skråner ned mod 
publikum, så giver det en helt særlig 
kontakt meLlem scene og sal; inrjm. 
varm og tær. 

NleLpomene, II]! 

Foto: BornhoLms Tente!: 
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Lyd og effekter 

På Rønne Thearers scene findes en 
gammel vind maskine og tordenplade. 

Vindmaski nen stammer form entlig fra 

midten af 1800 raller og er ophængt i 
kulissen i damesiden. Vindmaskinen 

er freder og bruges ikke i dag, men nu 
er der blevet lavet ro nye lydmaskiner, 

en vindmaskine og en regnmaskine, 

som kan bruges i forestillinger på 

rhean'er. Maskine rne er lavet m ed in

spiration fra Rønne Theaters egen 
vindmaskine, og fra lydmaskiner fra 

Tearermuseer i København og Helsin

gør Thearer i Aarhus. Der er også laver 

en ny rordenplade til lej ligheden. 

Udsmykning af foyerer 
Foyererne på Rønne Thearer er også 

Faktaboks 

Fo)'eJ: Foto: 
Bomholms Tenter. 

blevet omdanner som en del af pro

jekter. Til hjørnesalen og baren er de r 

bygget 14 spej le, som kan fun gere som 

en slags rumdel ere. Spejlene er laver i 
SaInme form som den gamle indgangs

dør i Tearersrræde. Lokalerne er også 

pyntede med rød/hvide bånd og med 
løv - præcis som ved Frederik VlI og 

Orkestergraven 

med maskiner. 

Foto: BOl7lhoLms 
Teatel: 

- . , -. "r "" "' ,' » ,! . • \ ! 
~\ . 

G revinde Danners besøg på Rønne 
Theater i 1851 ) samt ved Aere andre 

festlige lej ligheder. 

Holberg på Rønne Theater 
Med alle de nye elementer og kulisser 

er der åb net op for noget, vi håber vil 

udvikle sig til en ny tradition på Røn

ne Theater. Th eatret er det ældste le

vende teater i Danmark, og med de 

genskabte kulisser og rammer, kan der 
skabes hel t unikke oplevelser, som ikke 

kan flis andetsteds i lander. V i hyldet 

det gamle thearer og alle de mennesker, 

der har passet på det genn em årene, 

og som har fYld t det med liv og latter. 

Vi planlægger at vende tilbage i 20 16 

med nye dekorationer og mere Hol

berg. 

Rønne Theater er navnet på tearerbygningen fra 1823 og er en selvejende inst itu t ion. 

Bornholms Teater er Born.holms egnsteater og den professionelt, teaterproducerende selvejende institu tion) 

som bo r på Rønne Theater. 

Soffitter er smalle tæpper ophængt i loftet på tværs a f scenen. 

Kulisser anvendes som en samlet betegnelse for hele dekorationen, dvs. bagtæpper, so ffitter og sidekulisser. 

Sidekulisser (aHr. eau lisse 'skl'devæg', ' fa ls i hvilke n noget kan løbe) er en af Aere betegnelser fo r d e høje og 

sm alle d eko rationsdele i s iden a f scenen, som kan køre ind og ud af scenen. De udgø r e n væsentlig del a f 

barokteatrets perspektivscene. 

Bagtæpper er malede tæpper bagerst på scenen) so m sammen med so ffitter og kulisser danner perspektiver. 

Proscenium er den del af scenen der ligger foran fortæppet og frem t il rampen. Prosceniumsrammen adskiller 

scene og sal og er baggrund for begrebet kukkasseteater. 

Dameside er den side af teatret hvor hofdamerne sidder på Det Kongelige Teater, dvs. højre side set fra salen . 

Kongeside er den modsa tte side af damesiden, og der hvor den royale loge er placeret på D et Kongelige Teater. 
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Bornhollllske stellllller 
J de senere år bar vi oplevet en litteratur med motiverfra Bornholm. Det kan dreje sig 0112 

krimier, derforeglir j et bornholmsk miljo. om eventyrprægede ungclO1nsboget; store s/ægtsrama
ner eller som i Dennis Cade Kofods tilfælde om romaner hvor et bomholmsk mytestofspiller 
med. Derfor denne artikel hvor lektor Ivar Lærkesen vil foretage Ilogle nedslag i den lokale 
bornholmske litteratur som opstod i 18- og 1900tallet. 

Af Ivar Lærkesen. 

Sommeren 1982 sad jeg i rearerer i Kirkwall på Orkney
øerne til en forestilling af den lokale, men i Storbritannien 
landskendre for[.lner, Geo rge Mackay Brown. Jeg husker 
ikke mere [itlen på forestill ingen og egentl ig heller ikke, 
hvad den handlede 0 111 . Det var noget med hav og fiskeri , 
såmænd. Men jeg husker, ar jeg rænhe: Når der på Ork
neyøerne med deres 29.000 indbyggere er mul igt ar have 
en så f.'lce rrerer lirrerarur som forholder sig til øernes my
tiske stof, og som samtidig kan gø re det i et moderne 
formsprog, så må der vel også være muligr på Bornholm. 

I 2006 udkom så bogen BrOl1dtjættm af Dennis Gade 
Kofod. Med den kom han fakrisk ril ar ind rage en særsril
ling, fo rd i born holmsk fo lken·o - nærmere beregner Bo
naveddeforrællingen - spill er meger srærkt med i bogen . 
Også i senere værker sp iller en bornholmsk morivverden 
med, i skifrende belysninger. Der er da også ga nske karak
teristisk ar han med initiativet Jakob Hansens litterawrfe
stival udfordrer moderne fo rfattere ril at skrive nutidigt 0 111 

en bo rnholmsk motivverden. Så måske er min drøm fra 
Ki rkwall i 1982 ved at blive virkeliggjorr' 

Det folkelige fortællestof 
1 de bornholmske egnsbeskrivelser fra 17- og 1800raller 
bringes opregn eiser om der bornholmske sprog, og hvad 
mere er: Der kommer bo rnholmske folkem inder med. Det 
gælder særligr P. N . Skovgaards Beskrivelse over Bornholm 
(1804), so m spej ler en ny inreresse for der ra lre sprog og 
for fo lkeminder i pagr med romanrikken. Der var dog førsr, 
urmager J. P Møller som udgaven egen tlig sam ling folke
sagn, og nemp Folkeminderne har smr berydning for det 
der senere skulle blive til en bornholmsk digtning. Derfor 
skal der med i en an i kel om bornholmsk linerarur. 

Møller må have været en uhyre Ai ttig mand. Han pas
sede sir urmageri , og havde en masse andre jobs, en tid so m 
fy rpasser på Hammeren; men foruden al t dette arbejde, 
gjorde han en indsars for Born holms lin erarur og lokal hi
sro rie. F.eks. hjalp han kanror Holm med ar indsam le 

mareriale til den Iyd- og bøj ningslære so m blev udarbejder 
af professo r Vilhelm Thomsen og Ludvig Wimmer ri! 

Espersens bornholmske ordbog fra 1908, og i 1867 ud
sendre han Folkesagn - og andre mundtlige minder på Born
holm. I denne lille bog er der samler en del af de helr cen
reale fo rtællinger som dem om Klemens Kirkes bygning, 

DAN.\\ARKS pOLKeMINDeR NR . .fS 

BORRINJHOLMSKA 

SANSAGER 
BORNHOLMSKE 

FOLKEÆVENTYR OG DYREFABLER 

SAMl.eO F. AF 

J . P. KUHRE 

KØBEN HAVN 
OfT SCHØNBEROSK~ j':ORLAG 

1938 

Tite/blndet tiL Kllbres BorrijllboLmskn sll/lSIige,; 1938. 
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Skovfoged Valdemar Seiers ex libris viser hallS brede interessefelt. 
Bomhollllske Samhngel; 2. række, bind 2, s. 102, 1966. 

opfø relsen af Hammershus, Bonavedde, Læsåbobbajn , 
Varpa rn a, hjemgiftesengen på Skarpeskade og en hel del 
andre fortæll inger 0111 de underj ord iske. Dertil kommer 
fortællinger om Brændte Ole, Prinsenskjolds frue forud en 
husråd, remser, viser og ordsprog, ganske en kelt nogle af 
perlerne i det bornholmske fortællestof. 

Den meget Aittige lokalhistoriker Karl M. Kofoed (J 863 
- 1941) påbegyndte i 1917 sine Bornholmske sansager og 
sange, som siden er kommet i mange udgaver. Kofoeds bog 
adskiller sig fra Møllers udgivelse på Aere måder. D en er 
skrevet på det bornholmske mål, som nemp havde fået sin 
egen ordbog 1908. Møllers fortæll inger foregår i el1l1bestemr 
fortid. Kofoed har muntre fo lkefortæl linger, som ikke lig
ger særlig langt tilbage i tid, og hvor denne fortid er bestemt. 
Det gælder fortællingen om .,Aksieselskaved pa. Blemme 
Lyng« som foregår i 1 830'erne og handler om en tyve
bande på den kant af øen. Der kan også forekomm e spø
gelseshismrier som i »)Spøijelsed på Svejbjær{( hvor det er 
en vædder, som agerer spøgelse, og det hele er en intrige 
lagt for at fa et bryllup i stand. Fortæll ingerne er altså nok 
så meget det, vi ville ka lde krosrlleeventyr. 

Centralt i overleveringen af bornh ol mske fo lkeminder 
står skovfoged A. F. V. Seier (1879- 1959). Hans meget om
fattende fo rfatte rskab omfatter bl.a. bogen Bornholmske 
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Folkeminder (1934) der med live ts gang som ramme giver 

et godt indblik i fo lkets liv og folketro, bl.a. en masse 
småfo rrællinger om oplevelser med nisser, underjordiske 
og lygtemænd. Men man finder også en del egentlige 
sJnsager som »Hans å Greta «, »Tokkajn« og »Mesterrjivijl1«. 
Stoffet har en fri skhed og bærer præg af at være optegnelser 
af mundtlig overlevering, for en sror del fra skovens folk 
sorn Seier jo kendte god t fra si ne næsten 40 år i Almi ndin
gen. 

D en vægrjgste samling af sansager er dog amtsrevisor 
J. P Kuhres (1886-1941) Borrilljholmska Sansdger (J 938) . 
Han havde en særlig baggrund for at udgive denne bog. 
H an blev født på Lundegaard i 0stermarie hvor hans far 
fortalte de gamle sa nsager. Senere gav ]'P Kuhre sig til at 
skrive det hel e ned i den bornholmske mundart. I 1925 
st iftede han bekendtskab med C harlotte Kofoed (1860-
1943), Brandsgaard i Bodilsker. Hun var vokset o p på 
Yppernega rd i Nyker og havde en skat af sansager, remser 
og viser med sig fra barndomshjemm et hvilket kom til at 
spille en StOr rolle for Kuhre' . 

Dansk Fo lkemindesamling bragte en opford ring til at 
sende fo lkeminder ind', og på den måde begyndte det hele 
med sansagan »)Nobbes{( . Folkemindeforskeren, magister 
Hans Ellekilde blev maks fYr og Aamme, og det va.r ham, 
SO I11 bevirkede at »)Nobbes« kOI11 i Første nummer aF Gam
malt å Nyt, 1929. G runden var nu lagt til Kuhres samling, 
som udkom i Dansk Folkem indesamlings skriftse rie i 1939. 
Bogen er skrevet på bornholmsk, men med rigsdansk gen
givelse på samme side som den bornholmske teks e. Den er 
Forsynet med et forord af magister Aage Rohmann, som 
giver en fin gennemgang af sprog og forræl1est il. Det bliver 
også ti l et efte rskrift , skrevet af H ans Ellekilde, som giver 
indføring både i de bornholmske folkeminder og i den 
danske fo lkemindeforskning fra Svend Grundtvig til Evald 
Tang Kristensen. Endelig er der et særdeles værdifuldt 
noteapparat, S0111 fortæller om oprindelsen til de enkelte 
fortæll inger og trækker paralleller til beslægtede folkeeven
tyr. 

Ku hres sam li ng er altså videnskabeligt forsvarlig, og 
fortæ ll ingerne besidder alle eventyrets karakteristika. Lyr 
blot ti l nogle af tiderne: »Vardens osdista 510[[«, )Hans med 
GlIj lhåred« d ier ) Denj svårta, halta hunj «. Der er noget 
mystisk over dee. Handlingen foregår uden for tid og rum , 
Il der var en gang« som det hedder i eventyrene; men der er 
også fo rtællinger med blik for det absurde og komiske som 
den helt ubetalelige »)Tunghorse« , Tilmed er histo rierne 
meget levende fortalt i et ganske ligetil sprog som her Fra 
indled ningen til ))Ræja Pæl' Krammara«: 

)) Ej ngong kom Sanrepær å ræja Pær Krammara gånes å 
snal([e sammen i enj skau, så morte ru en paja, a der gjik å 
vræl ada å va kjessam , så kjessam så tårana rrijlade hinje nel' 
ad kj æwrana.« Pigen er skamfuld og vil ikke fo r noget men
neske fortæll e, hvad der er i vejen, men Silntepær overbe
viser hende om at ham kan hun da roligt fortælle det, for 
han er jo Santepær. Og så kommer det frem, at pigen skal 



have en lille, og ti l det svarer Santepær: ))De ska du semænj 

inte varra så kjiv å, det blir nok ijn horra, å når hajn blir 
stor, ska du baran sænna'nj te ræja Pær Krammara å tjæna, 
så kanj hanj ble gjefter me hansa døtrer å få'd så gOtr , så 
gott.« (Kuhre s. 40). 

N u er hisro rien i gang: ræja Pær Krammara skal ikke have 
noget af det. Da drengen, som kommer til at hedde H ans, 
vokser op, kommer han til at tjene hos Pær, som bliver klar 
over at der er noget mellem H ans og datteren. Derfor 
sender Pær ham på et farefu ldt opdrag. Han skal rejse til 
Jæppa på Bjæret, en trold og menneskeæder som arbejder 
hos selveste Fanden. D er skal han spørge om hvor længe 
Pær skal leve, og hvo r han skal hen bagefter. Der er er 
dødsensfarl igt opdrag, men H ans bliver hj ulpet afJ æppas 
kone, og kan derfor - mod alle fo rven m inger - vende til
bage med svar på Pærs spørgsmål . Han fortæller, at Jæppa 
for tiden hos selveste Fanden arbejder på en stol til Pær 
Krammara, og når den er færd ig, skal han dø. Det bliver 
fo r meget for Pær, so m eksploderer og farer i Ain t. Derfor 
de mange flintesten rundt omkring på markerne; men Hans 
holder bryll up med Pær Krammaras dan er. Det gik altså 
som San tepær havde sagt. 

Der er en lavmælt tone, ikke nogen større forskel på 

fo rskellige sociale lag, alt er nede på jorden. Ja, selv den 
dødsensfarlige trold har såmænd et forsonende skæt over 
sig. Og så alligevel: det er et rigt igt evencyr. Der er u e 
prøver, og der er dramarik nok i det. D er er død, under
verden, ja selve Helvede; men det hele fortælles med en 
li gefrem og næsten underdrevet tone so m karakteriserer 
sansagerna. 

Med Jens Peter Møller, Valdemar Seier og J.P. Kuhres 
udgivelser har Bornholm et meger uvurderl igt fo lkemin
demateriale. Man kunne måske ønske sig, at en forfatter 
ville tage på sig at give stoffet en mere nutidig sprogdragt; 
men det skal gøres med største varsomhed, ford i i hvert 
fald Seiers og Kuhres udgivelser i forvejen har et så mundt
ligt og gen uint bornholmsk præg. 

Bornholmsk digming 
In teressen for at samle folkem inder og at skrive en egen 
bornho lmsk li tteratur udspringer af den samme ideverden: 
Romantikkens interesse for fol ket som noget genu in t og 
oprindel igt, en tanke som herhjemme blev bårer frem af den 
grundrvigske vækkelse . Og så var det i og fo r sig ikke så 
afgørende om folket var det fæ lles danske folk eller en fo lke-

MartiII Andersen Nexo (th.) på besog hos forfo·tterkolLegaen johan Skjoldborg og halls kone LOl/ise Abenth i /908. 
Det kOl/gelige Bibliotek. 
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gruppe 50 111 den bornholmske. Med ri! denne tendens hører 
inreressen For modersmålet, og det vil jo på Bornholm sige 
der bornholmske. 

Det hele begynder med J.P. Møller, men nok så kendt er 
hans samtidi ge J.es. Espersen (18 12-1859), rektor ved 
Den højere Realskole i Røn ne, senere kalder starsskolen, fra 
1857 ti l sin død i 1859. Fra hans hånd fo religger blandt 
andet »Sjøkarijl1 « fra] 853 . Måske er nogle af ordene nok 
fremmede for os i vore dage, men de er føjet elegant sammen. 
Vi rar nogle præcise, genkendel ige lyngli mr som giver os et 
samlet indtryk af forårssrcmn ing, og så er der ingen opstyl
tede eller urene litterære billeder som kommer på tværs: 

Fjælsrauna sånge så nen på dejn len, 
uda i lykkjan der hoppada vivan , 
Horrinj språng ærte me sal red i nivan, 
Gobbajn sadd grujnnu'r å smakkad' på pivan, 
Karinj å peian di fæggjad's i ren. 

(Cite rer efte r Bornholmsk Ordbog, indledningen s. 158) 

Er fint stemnin gsbi ll ede der saml er sig ud af en række 
en kelriagttagelser, uden overdreven brug af adjektiver. uden 
at stemningen på noget riclspunkr invaderer læseren. Og 
først og (rem mest er teksten god at synge sammen. 

N år vi nu har nævnt »Sjøkarinj «, må vi næs ten også 
nævne »Bornholm, du prude vikingm0«, 187 1, skrevet af 
Lucia nus Kofoed (1 829-1904) : 
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Hvo r er du dej lig, SO I11 du staar 
med højhval t KI i ppebarm, 
i Skrud, hvis Fold som Voven gaat, 
med Granenaale i dit Haar 
og Lyngbl omst-Krans 0 111 Hals 
og A rm , saa rank og rig og varm. 

(Cite ret efter [(Iippeoens Sallge) 

Meningen er god nok; men ærl ig rak »høj hvalr kl ippebarm«. 
Det er lovlig stærkt om vores ellers udmærkede kli ppeland
skab. O g når Bornholm så videre skal iføres et skrud som 
sa mmenlignes med bølgen, og damen tilmed har grannåle 
i sit hår, og Iyngblomsrkranse om hals og arm, så holder 
der ikke. Ganske vist kan Ambrosius Stub i )) Den kjedsom 
vinten, (ate om ))skovens grønne øjen bryn .. . Men det er 
skoven og metaforen dermed mulig, og så dvæles der ved 
billeder. l Kofoeds digt st ritter det med alle mulige litte
rære billeder. Jeg se r hverken Bornholm eller en kvinde for 
mig. Må jeg så bede 0 111 ))Sjøka rinj«( . 

Martin Andersen Nexø og Jakob Hansen 

Den bornholmske hjemstavnsdigtning mg for aJ vor fan 
omkring forr ige århund redskifte. Tidl igt ude var Fridtjof 
Bohn (i 866-1 929) som i 1892 udsend te en samling for
tællinger Hjemstflvnsbifleder fra Born/,olm, skrevet på rigs
dansk, men med bornholmske ord og udtryk. En af fo rtæl-



lingern e hedder Ny-Svang, og nerop det svenske 

indvandrermiljø på Bornholm og i det hele taget landal
m uens vilkår skulle jo blive et hoved motiv i Aere noveller 

og i de to første bøger i Martin Andersen Nexøs (1869- 1954) 
Pelle Erobre/m (1906-10). Jeg går ikke nærmere ind på hans 
fo rfat terskab her; m en der er ingen tviv! om, at det var 
gennem det at en bornholmsk motivverden blev bredt ud 

til en meget Stø rre kreds, en motivverden vi genfinder hos 

de hjem stJvnsforfattere som er denne artikels egendige 
emne. 

Jakob H ansen, Nexøs ven og samtidige (1868- 1909), 
voksede op i Neksø, men rejste efter studentereksamen til 

København. H an kastede sig over en voldsom læs ning, dog 

uden et egen digt studium. H ans forh old var elendige, og 

han fik tuberkulose so rn han måtte leve med frem til sin 
død i 1909. 

Man finder en bornholmsk m otivverden hos ham , især 

i nogle af hans novell er, hvo r der er megen overtro , bl.a. i 

Fo rm aF born_holmske spøgelseshisrorier. Hvor Nexø forbandt 
sig med en bevægelse, kom H ansen ikke ud over påvirk

ningen fra N ierzsche og 90'ernes symbolisme. D er møder 

man i debutromanen, En kritiJk tid (1 897) som skabte 
postyr på grund aF dens kynisme, men som ikke blev solgt, 

og i dag er han et næsten glem t navn. 

Den bornholmske guldalder 
Årene eftet århundredskiftet og et halvt århundrede frem 
må betegnes so m den bo rnholmske li tteraturs guldalder. 

r/w flrsteopforelsen al! Piblamarken, Bomholmske Fotografier. 

Elna Schone 
(1883- 1943). 
Klippeøens 
Mænd. 1948. 

Stærkest står den bornholmske dialektkomedie. Der havde 
længe været stor interesse for at udfo rske og bevare den 
bo rnholmske dialekt, og i 1908 udkom Espersens store 
bornholmske ordbog, og i 19 10 blev Lauri rs Wessels (1886-
1939) J Piblamarken sat op på teatret i Røn ne. Da Wessel 
senere blev præst, nedlagde han forbud mod at srykket blev 
opført i hans levetid. Men det var uopslideligt, og allerede 

to år efter Wessels død blev det spillet igen, og er sat op 
mange gange siden, senest i 2014 under Mogens Dams 

kyndige ledelse. Det var en usædvanli g oplevelse, ikke på 

grund af den mOrten ko rchske intrige, som man jo har 

gennem skuet hel t fra begyndelsen, m en på grund af de 
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rappe replikskifter, leveret i helt rigtige udgaver af det 
bo rnholmske, fine karakrertegninger og fi ne po imer fra 
hverdags livet som reks. Lenas næsten vanvi ttige o ptagethed 

af »di daj lia pengana«. 
[ de kommende år var der mange som skrev bornholm

ske dialekrkomedier, opført på teateret i Rønne, men også 
i Holkadalen i G udhjem. Jeg vi l frem hæve en enkeIr, nem
lig Hans Hj orth som debuterede med det hismriske drama 
"Karna Blaakujla« i 1928. 

Iderte srykke kommer vi ind på en gård hvor Mor Silla 
forræ ller om all e rro ldkræfrerne i narten , Fraue Nar (den 
24 . marts) . Me n så kommer munken Lau rentius so m med 

Fraue Nar rænker på Maria. Mørke og lys bliver sar mod 
hinanden her. Anden akr fo regå r Valborda, l . maj, hvo r 
ryske og svenske soldarer opfører sig meger va narrer. En
del ig ko mmer vi frem til Sankr Hans. hvor de er j gang 
Illed ar pynte ki lden med grene og blomster. Skr. Hansfe
sren bl iver en bevægelse fra mørke ri llys. Karna slår svensken 
for panden og far den danske herremand ril ægre. Ar hen
des længsel bli ver indfrier, bliver samridig er billede på ar 
bornholmerne er gået fra overtro til kristendom , fra frem
mede magters undertrykkelse ti l at bornholmerne hører til 
det danske fo lk, altså et nati ona lrom antisk drama som 
frem stil ler Bornholms histo rie og identitet. 

Den bornholmske dialektkom edie blev en meget stærk 
trad ition på Bornholm i mellemkrigstiden. l den samme 
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tid fik maleriet en stærk plads, og det var i samme periode 
at der på forskell ig vis blev arbejder for den bornholmske 
dialekt. Denne bestræbelse var centreret om to bornholm
ske ridsskrifte r, som også de nye bornholmske forfarrere 
blev knyrrer ti l. Der ene ridsskri fr hed Borrijnholmarijn, der 

udkom som er månedsskrifr fra 1928- 1934 og som årsskrifr 
i 1940. Der andet var Cammalt å Ny t- et lided borrijnholmst 
årshæfte som udkom fra 1929 ril 1939. 

Borrijnholmarijn 
Tidsskrifter havde en meger klar appel. Der fremgår tydel igr 
afBorejnholmaralaweds vedrægrer hvor der hedder: 

Laweds FormaaJ e å sa mIa aj le Borej nhol mara te 
bevesr Srrævan ærre å bevara Borejnholmarnas Maal 
å fælles M ijne frå G lømsel å Oj negång. For å naa 
detta arbjas især hen re å f.13 nad skrewed, faa-ed ud 
å faa-ed læst roj nenOlll 

(Borrijnholmarij n, 1929 , s. 134) . 

Hele denne sprogpolitiske holdning har jeg tidligere gjort 
rede for i Jul på Bor,.,holm i 2002 . Så der skal jeg ikke gå 
nærmere ind på her. Men i denne sammenhæng er det 
interessant, at tidsskriftet havde opbakning fra kunstnere 
som Oluf Høst og H.P. Haagensen, at der bringes born
holmske fortællinger, og at der bringes ganske megen ny
skreven bornholmsk litteratur. Der er Aere navne repræsen
teret, men de gennemgående figurer er Karl M. Kofoed og 
Orro J. Lund. 

Karl M. Kofoed (1863- 1941 ) var lærer i O l sker og Tejn 
og fik er voldsomr fo rfarrerskab. H an samlede sagn og sa
gaer, udgaven bornholmsk lcirkehisrorie, skreven masse 
artikler i Bornholmske samlinger og fortælJinger, digte og 
skuespil. For nogen rid siden fald r jeg over en roman af ham 
som jeg fakrisk ikke kendre ril , Bornholmer-Ras, som foregår 
i 1500-rallet på Bornholm og i Lund. Jeg fandr bogen inrer
essant, især fordi et kapitel handler 0 111 latinsl<olen i Rønne, 
dengang den lå henne på Kirkepladsen. Der er jo meger godr 
med sagprosa, men når man i fiktionens fo rm træder ind i 
klasselokalet og oplever rekror og hører, og læser om deres 
omgang med ferle og ris, ja så er det den version, der er den 
rigtige. Da forstår man hvordan der må have været på Kir
kepladsen. H vad fikrio n dog kan udrerre! Hans omfarrende 
lyriske arbejder sætter sig ikke rigt ig ud over et præg af lej
lighedsdigrning, selvom man godt kan have fornøjelse af en 
og anden tekst som f eks. digtet om Bonadøtterns lajntan. 

Hvor ja lajnrar aa glær maj re Valborda 
naar enj Raag kajn saj skj yla i Rauijn ; 
naar smaa Faula i Solskji nned sjynger saa gia 
auer Rødda i Marken aa Skau ijn ; 
naar paa blomsrrenes Enj 
Føl aa Lam trør omkrenj , 



aa de grønas saa rær ærre Plau inj! 
Me en Smorrblomsr i Haand aa enj Smorrmad 
me gaar ja re vaara Baazer paa Marken; 
aa ja mol kar enjhel u go M ilk, ska vi se; 
bara Hø mlinj mod øst byggjer Arken! 
Naar mi n kj ita bli r fujl, 
skj inner Hauded som G ujl , 
aa saa skjimtar ja Sejln udå Barken . 

For re Sjøs me en Bark e minj Ven, Lars Høij , 
der ska kj øvva vor G aar her på Bjæred. 
Folk d i sajer, hanj Naue kajn romla er Ø ij; 
men ja rroer nu livel, hajn lær'ed 
haj n egoer aa glar; 
aa ri Tuzen hajn har 
aa forstaar saj saa dejlit paa Væred. 

(Cite ret efter Karl M . Kofoed: Bornholmske sansager 
og sange, 1972, s. 142-143) 

Otto J. Lund 
Den anden Airrige bidragyder ti l Borrijnholmarijn var O tto 
J. Lu nd. I den srore danske Encyklopædi kan man læse om 
ham: »Mads Hansen digrede sangen om »Ajle di små blom
ster dæ' dov æ' re i år«. Fra Bornholm kan fremhæves den 
beskedne O ttO J. Lund, der både skrev digte og fortællinger 
på bornholmsk, og folkemindesamleren J. P. Kuhre«. 

, . 

Orro J. Lund (I 885-1948) er vokset op ved Nydam i 
Rursker, men boede selv på er husmandsbrug ved Gamle
dam. Det er fra denne verden han henter sin vigtigste 
motivkreds. Både digrsamlingerne og hans fortællinger 
foregår blandt husmænd og landarbejdere, og især skildres 
liver ude på lyngen. Orro j. Lund er samridig med hus
mandsbevægelsen og lyngens omda nnelse ri llandbrugsland . 
Der slår srærkr igen nem i forfarterskaber. 

I et brev fra 1947 fortæller han om, hvordan det hele 
kom i gang: 

Så en afren jeg sad og kedede mig, fa ndr jeg på 
ar skrive er humoristisk digt, som jeg sendte til 
»Nordbornholl1l «. Det blev an raget, og ugen 
efter havde lærer Larsen, Aaki rkeby, hugget det 
til »Rytterknægten«. 
Derre gav mig lysr ri.! ar fortsæue. Jeg skrev er 
digr på målet og fi k brev fra lærer La rsen, der 
opfo rdrede mig til at fortSætte og tilbød mig at 
være min sproglige konsulenr. 

(Citeret efter Arne Madsen: Otto j. Lund, 1974, s. 8). 

Orro J. Lund fortæ ller videre, at han nu skriver en fem-seks 
d igte på bornholmsk. Af dem sendte han det ene til sin 
bror i København som præsenrerede det for ingen ringere 
end Statsradiofoniens leder, kammersanger Emil Holm. 
Han anrog digtet til op læs ning i radioen og opfordrede 

.--------
- - =-=.- -- ---

-l' 

Samme indtryk n/landskabet hOJ Lund og Host. Tegning {ifOlu/ Host. Fm Otto j. Lund: En} Urtnkåst, s. 25. 
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Otto I LUlld, 
tegl/et af 

OlllfHost. 
Arne /vladsm: 
Qtto j. L llllcl 

1885-1948 

samtidig til , at Lund indselld re 10 di gte. Første gang var 
han for undseelig ril selv at læse digtene op, men overtalte 
faktor ved Bornholrns Avis H.C. Hansen til at gøre det. I 
årenes løb blev det ril en 14-1 5 radioudsendelser for O tto 

J. Lund3, vel at mærke i selve SrClrsradiofonien. 
Året efter den første oplæsning i Srarsradiofonien udkom 

Lunds førsre digrsamling, Ly"gb!omster (1930). Her slår 
han nogle af de første streger til de perso ner som han se
nere skulle udfolde i sine prosafo ['rællinge r. Han slu iver 0111 

lyngen og især 0111 de fu gle som lever der. H an lader fu g
lene fa stemmer ligesom Blicher i Trtelifuglene. So m eksem
pel kan vi læse digtet »KJ-ågan om vinj re rcnj « som under 
den ligefremm e skildring også an ryder et socialt motiv: 

I Pil enj sjæjler å galpar en Kråga: 
Ij åns va der to; han har ju enj Maga. 
Men galpar ha n anit å lænje især, 
Så mener Bonenj , ha n spår ijla Vær 

Ja troer naue, om Væred han mæjler 
ded e nok nad anj ed, Galpan gjæjler. 
A ves a Ja Krågesång kanj forstå, 
så fryzer å svælter han , dæmmeså. 

Ja, Bonenj - hon saj er - e en gjærru Rad, 
der alri kanj unja en Kråga Mad. 
Loenj e fujler - ja synes då gj ærna, 
hanj kunj e åse enj ynka Kjærna. 

Frå Marken hanj kj øre me drivenes Las; 
men livel hanj va' nte ræjti tepas; 
for mer vil ha mer, ja de kj ænjer ja nok, 
ded samma gj æj ler i ~ærue r Flok.' 
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Ja nårrar lid frå' nj , når ja kanj se mer Ram, 
ded rajnar ja' nre for Synj æjle Skam, 
Kjyjlinja - ja de kanj hanj lida på -
ska ja ra. så många ja kan nå å klå. 

Ja kanjkje sjynga som fin a B ula, 
å somma har majed granj ere Kj aula. 
Ded e nad enj ente sæl kanj gjorra nad vel' ; 
enj få r å tas med, som Vårharre gjer. 

Monne ente ja all gjor et Gryzzen Gawn ? 
Vårfor ska ja så døja Svølr å Sawn' 
Ja e hadad å ajle; ja hadar ibIan-
men somma Folk hared lessedan. 

(o. J. Lund: Ly"gb!omst,,; 1930, s. 36-37) 

Den næsre samling En) Urtakåst (1 933) er som alle 0 [[0 

J. Lunds bøger, undtagen den fø rste, illustreret af O luf Høst 
som Lund bl ev gode venner med. I denn e samling fortsæt
ter Lund med fine nedslag i højlyngens natur og skildringer 
af social nød som i digtet )) Et Mænjeskevrag«(. Her skildrer 
han et menn eske som er et vrag, et udskud, og han lader 
digtet slutte således: 

Enj Pinj me et Nommer ble der så sat, 
for å visa denj Stanj , vår hanj lå. 
SnarE Mænj esken hadde Vraged forgat; 
mæn Vårharre, hanj hauser di små. 

Lund som prosaist 

I næsre bog Vår !arkml IJggm; 1935, går Orro J. Lund over 
til prosaen i lange fonællinger om )) Magårsfolken( og ))Enj 
Gal narojs« . Slidara fra 1939 er en Stort anlagt fo rtælling. 
Den begynder med Jæp Jørn der som 17årig kom til Marua
gårinj. Han finder sammen med Stina, og de fa r to tønder
land i fæste mod at arbejde på gården. Jæp Jørn bygger et 
hus ril dem, og de får mange børn , det eneste de er rige på. 
En bestem[ børn efødsel kommer til at spille en særlig stor 
rolle. Der er vil"er. De skal hente jordemoderen i H asle 
midt om natten; men himm el og jord står i er. Jæp går og 
vrider sig, men Maruabo nenj tilbyder at hen[e jordemo
deren i kane med sine brune hesre. Det bliver en meger 
livlig rur. Men der lykkes . På vej hj em vælrer ka nen dog 
hele riden. Maruabon enj opdager hvorfo r. H an selv er 
ganske krafti g, jordemoderen spinkel. For at der ikke skaJ 
opstå mere overbalance, tage r bonden jo rdemoderen på 
skødet, og så går det ellers hjemad. De har ganske vist tabt 
karlen, Anders, på [Uren. Nå, skidt det går nok, og han 
kommer da også stavrende hjem gennem snefoget. 

Der nye barn bliver fød r og bliver opkaldr efter Marua
bonenj og kommer ril at hedde H ans Jørn. Forholder 
mel lem Maruabonenj og Jæps familie skildres som meget 



elalIS Johansen: Marelladgård, J 938. Den intensitet, Ilt/!.rheden ved jorden og den stoflighed som præger elnm Johansen moder vi igen 
hos flere af de bomholmske forfilttere, ikke mille/st hos vennen Otto J. LUI/d. BornhoLms f(umtnIlfSetll11. 

næn og problem fri t . Ja, bo nden udviser o nnanke for Jæp 
og hans familie. D et er i det hele taget karakteristisk at de 

nærige og utiltalende bønder kun optræder som bipersoner 
hos 0 tto]. Lund . De er der, men som komiske bi figurer 

til de bønder, som har om tanke. 
l Slidara skal H ans Jørn ud at tjene som otteårig. Han 

ka.n ikke komme på M aruagård, m en m å tage fat som 
vogterdreng på Torpa, og det b liver hårdt. M eget mad ITtr 
han ikke, og han bliver hundset med af en af de andre 

tjeneStefolk. SO I11 hyrdedreng ITt r H ans Jørn kontakt med 

Ræwa-Lars som står hel t uden fo r samfu ndet, og de bliver 
venner. Senere besøger H ans Jø rn ham i hans hus, og det 

er hel t galt. H ans j ørns forældre prøver at hjælpe ham, men 

på fatt ighuset vil han ikke, og hen i februar er det ved at 

være slut fo r Ræwa-Lars, og man henter præsten fo r a t 

berette ham. D a han dør, viser det sig, at han har en søster, 
og det bliver t il en ynkelig arvehistorie hvor Jæp og H ans 

Jø rn , som er de eneste der har gjOrt noget godt mod Lars, 

b liver dårligt behandlet. Men de viser deres stOlthed, og 

der udvikJer sig derfor ingen konAikt. 
Fo rrællingen handler også om udvandri ng til Amerika. 

Flere afJ æp og Sti nas børn foretrækker at rejse ti l Am erika. 

H vad skal de ell ers' M en H ans Jø rn vil blive derhj emme 
fo r at tage sig af sine forældre. H an vil lave sig et lill e Am e

rika derhjem me. Han vil nu alligevel se noget andet end 

hjemegnen . Så han bliver karl på Sydbornholm, og der 
finde r han sin Tri ne og vender tilbage til barndomshjemmet 

sam men med hende. 
En ny krise opStår, da H ans Kofoeds søn, Peter, indfø rer 

nye arbejdsfo rmer på Maruagård, nemlig dam ptærskeværk4 

og andre tekniske hj ælpemidler. Sam tidig med det opStå r 

en konA ikt m ellem husmandsbrug på den ene side og 

srad ig srø rre gårdmandsbrug af hensyn til maskinerne. Men 
her i krisesituationen viser der sig en løsning for H ans Jø rn 

og Trina. Fo r den ga mle bonde på Maruagård, H ans Kof
fed , vil gerne stø tte den unge H ans Jørn, så han kan købe 

en ejendom ude på lyngen. O g sådan bliver der. H ans og 

Trine Aytter ned p~ den der Iyngejendolll og fo rældrene, 

Jæp Jø rn og Stina, fø lger med. N u fø lger mange år med 

hård t atbejde med at bryde lyngen op, skaffe o rden tl ige 
husdyr og bygge o rdentlige bygninge t. Lyngkrogijn bl iver 
efterhånden en mønsterejendom, og Hans J ø rn bliver aktiv 

i husmandsbevægelsen, som opstod på Bo rnholm i begyn

delsen af 1900tallet, og i slutningen af bogen henvender 
H ans og Trine sig (il G ranelimanden for at fa hjælp til at 

beplante en del afl yngarealet som de ikke har brudt og for 
ar lave en have. Og vi når også a t opleve, at træerne er 

vokset op, og at haven er blevet en rigtig fin have. Så bogen 

strækker sig over to generationer og slu tter an tagelig o. 

19305 
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Slidara er en fortælling om IllLSmænd og brydn ing af 
lyngjord. På den måde minder Lunds bog om Jeppe Aakjær 
og Johan Skjoldborg; men hvor der er en meget bastan t 
kri tik afbondesranden hos Aakj ær i dennes Vredens Born, 
1904, er kritikken implicit hos Lund, og bogen er opbyg
gelig i sit anlæg. Den ender absolut lykkeligt; Illen det gør 
Vredens Borll jo egenrlig også, og det gør Pelle Erobreren . 
De nye klasser som lirteraruren henvender sig til , havde 
ikke noget behov for psykologiske sammenbrudsromaner, 
men behov for li ([crarur som handler om forandringer i 
samfundet og udviser løsningsl11 uligheder. Der gø r Orm J. 
Lunds Slidara, om end nok i et lidt idylliserende sprog. 

0([0 J. Lund o mtalee de nærige bønder som biperso ner. 
D et vi l jeg give et eksempel på fra bogen Brafolk å stom
mene Fra 194 1. Her ender Peter Flot på fatti ggården, Ford i 
nærige bønder modsætter sig et forslag i sognerådet 0111 , ar 
man skal hjælpe ham ud af et uføre. Sagen er bl evet drøftet 
frem og tilbage, og diskuss ionen er nu ved at kom me ind 
i en afgørende fase: 

Skolelærenj rajte enj Fenger i Været å Ola ganj 
O red. 
Skolelærenj va alt id så alvårlier å hojtidelier å 
sw al tid op, mæns hanj sa nad. 
Denj Sagen SO I11 vå r ærade Sognarådsformanj 
her i Da har forrelajt e en majed alvårli Sag; ja 
e, om ja så må saj, en Samvenihedssag, som vi 
må auervaja majed grund ic Ded me Majt å ra 
enj Manj væk frå Jemmed , å sænnanj på Arbajs
gårenj e, som H. Pedersen au bemærre, hån å 
brutalt, sæl om Ma nj e, om ja så må saj, et 
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dårlir Individ, som ente fortjæner bære. Vi som 
e valda te å va rera KonHn llnans An ligjener I'nå 
ente bara va rra rætfærdia, men au humana. Som 
ni kansje ved, har Regjeri ngen nu lad opræna 
et Drankerjem, enj Sd vår Folk kanj vænnes å 
me å drikka. Ja vel nu fo rreslå, a vår Sognaråds
formanj snakkar me P. Nelsen på en pen Måda 
å fa r hannem te å Ja saj inj lægja på dærra Dran
kerjemmed et Ars Tid. Maulit hanj så ijæn 
kunj e ble, om ja. så må saj, et samful1snyttir 
Individ, å Sagen velle så va rra årnad på en pen 
å human Måda. 
Skolelærenj hadde naue sat saj forenj Bakkabo
nenj begjynjte. 
Ni snakka å snakka 0 111 Ræt å Humanitet, å hit 
for de hær; men der e injenj der snakkar 0 111 va 
de vel ko 111 Ill a te å kosta, å de mener ja live! der 
au ska snakkas om, for Skarrenj e rnin Skal ho
jer nok i Forvænj. Hadde Ola Brant vad lid mera 
vagenj, då fo r et Ars Tid Sin , kunje vi vad spara
da ro r dæml her i Da. Hanj skuj le då stokket 
Peter Flot en Haltrøskrona for å fånj te å Aytra 
te ed anjed Sogn, æjle au skuj le hanj allersnakr 
enj te å ta imod igran Fattijælp, hadde Peter bara 
gjort ded, kunj e vi gOt vad lid ripa mod enj nu, 
for så skujle Pærskjærkebona livel betalted. 

(Brafolk å Stammene, 194 1, s. 28) . 

J den ganske rappe ordveksling udleverer Bakkabonenj 
ganske sig selv med sin lurvethed. nærighed og sine 

e/a llS johansen: TeLefonpæle 
j vintertåge, 1937. 
Bomholms KUNstmuseum. 



skæve argumenter. Lund bruger ikke de store ord eller 
peger Fi ngre ad noge n. Bipersonerne, som her Bakkabo
nenj, gør selv arbejder. 

Lund udkommer med en række bøger efter Bdifoik å 
stommene. 1 1944 en samling arier med tiden )) Forr i tider«, 
Haved e mit i 1945 hvor lyngen er skiftet ud med et fisker
miljø, i 1946 Jem å Jor og endelig i 1947 Enj H dzlehorra 
om Peder O lsen. 

Gammalr å Nyr 
Et andet tidsskri ft SOI11 fik betydnin g for den bornholmske 

lit te ratur var Gammalt å Nyt. Det blev udgivet afboghand
ler Henry Andersen i Aakirkeby, som i det hele tager havde 
stor betydning for tidens kulturelle liv. H an udgav f. eks. 
Aere af Otto] . Lunds bøger. Gammalt å Nyt havde Elna 
Schone som redaktør og udkom under denne programer
kJæring: 

... ded, som e både gammalt å nyt, ded e Lansens 
Mål, for ded foranrar saj lid om lid. Nya Or 
komma te, å er å anj ed å di gaml e Om forgjeddes . 
Vi villa nu hær me vårr Årshæfte gjærna jælpa te 
me, å fåd brøgt på en go M åda - både de Gamla å 
de Nya (1 929, s. 58-59). 

Altså et produktivt og ganske roleran t syn på det born
holmske sprog og en målsætning som lægger op til at ud
give gammelt stof som f. eks. sansager, især opskrevet af 
J.P. Kuhre, men også nye digteriske tekster både på rigsmål 

og bornholmsk. Sigtet med tidsskri ftet var altså et andet 
end det var for Borrijholmarijn. Gammalt å Nyt var et 
ku!turridsskrift, og et betydeligt sådant som repræsente
rede en generation af bornholmere født o. 1880. 

De di gtere som var knyttet til Gammait tI Nyt var Elna 
Sehane selv, hendes søster Ingeborg Petersen (1 878-1962), 
realskolebestyrer Alfred Jensen (18 79-1947), ].P Kul1l"e 
(1886- 194 1) og C hristian Srub-]ørgensen (1897- 1988). 
Bortset fra den sidste og noget yngre udgjorde kredsen en 
generatIon. 

Elna Schone 
Elna Sehane (1 883- 1943) var datter af Krist ian Andreas 
Petersen som var stenb rudsarbejder og journalist først ved 
Bornholms Tidende, senere Social-Demokraæn. H an var 
med ti! at opbygge Socialdemokratiet på Bornholm, og så 
havde han Stor poetisk san s. H an skrev selv og blev optaget 
af Froding, so m han oversatte til bornholmsk. Elna Scho
ne og hendes søster havde altså en stærk baggrund for 
deres arbejde. Elna Sehan e illustrerede skriftet med fine 
pennetegninger og leverede også mange digte. D e spreder 
sig over et bredt felt , narurdigte og kærlighedsdigte. Her et 
billede af arbejdere ved værket so m Sehane jo havde er nært 
kendskab ri l. 

fO JSorrfJnbolnlarfjn 
' .... : l'or n l) ol lll lJ 
H ~-

lbjell1lJtn\ll\ lJ tibeni;')e, 

r..:tI!ø': f( ! Oll uDgIv.:! 

" Rorr·Unholl1w rijn'{. 
Med (le tle Numer, der er de l 1,1. i Hækken, sk:ll \.j lil l:lI.le 

OS at ans lille noSle DelraSlninger o\'er BIndets nu v:crende SIiI
liu ).:. -

De Io ~l or$ l e Vnn.d,eli;;hcdcr, <lc r '·c.1 Ud5cndcb cn nr d e for
sle ;':u mre kunde befr~·gl e., ni .. ille Indll ndc s Ig. \'ur Mun,;cI !luu 
Slof og :\.I!lngel !lan Abonnenter. Skont d n:crede de t heth;hJ 
Iloob om. ni inlel af De l ~n~ ,kulde indt ræffe. kan vi dOG :11!c. 
rede n u let $kun nc, a t "i i 1J ~SJ.;c IIcusl,.'C udcr hnr scl noget for_ 
kerl vcd Slnrlnillgen. 

lI \" rul del fOB te nnS:I'lr. k lin .Iet ol1 nt:de nu med S ikker
hed !IleIdes, al fa ren rOr S lofnulngd Cl hlelt! ikke eksisterer mere, 
og al S tOfl1l iCl1Kdcu cm lop: tcp:ne r til ni 1,l i \'c :Ul II ri ,;elig. at det 
cnc mnnnedlige l'umer Cr .. Ide l c~ ul i l~l rækkc l is l. I d t:l sids te ;<; r. 
hll r der herskel en I' lad$lll rongel. SOnl synes :li bli \'e s tu rre 08 
storre fo r h" er Mnuucd . 

l)ctlc hur været en Q\'errnaadc J;1a:d elig Qn'rmskelscb c, m CII 

cJ cnnc h llr dog inl;enhm de ku nnet '>ll\'cje ,len Sorg (')s S!;ulTelsl', 
den permanente ~lan1:d p:!:! AbOl1l1cnlcr har llIe.Hurl. 

Dell fO Nte Om5!:clllli l) hed behuder. (l I de r ,'ed . Ilorrijn hol-
1I1l1rij ll.s Hjælp i I.obl:! fi f kort T id p:oll l k:m fre mbringe!> til 

IJorn holmsk L!terull1r, vi kun ":crc glnde w!d, og ,om \"i træn_ 
ger $.1Cl haan\t til, hvis SpTol;et Sklll k l1 1111e benlrc~ . mcdcu 8 den 
anden truer 'lh 'orli;: l med hru t:.h " l sl:. :\ denne ) Iulighed ned; 
Ihi i t.mllsdcn klin EIl !;(' !tl1l:1 lld d06 ikke Il fholde de lIled Fore
Ingcudct forbuUl..Iu c OlllkO~ll1iuge r. 

Borrijnholmarijll, 2. å/gang, 1930. 

U DOJ e O A II CN RY A N DI ~ U S I; N. A KJ Æ RI<J Cn V 

Gammalt å Nj't, 1929. 
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DI UNGE 
I Trop på trijle-6ra kom di rast, 
di skujle arbja, å ded hadde H ast' 
Me Snak å Præk de gj ikj opauer Bakkana; 
di hadde ju kuns et Snes År på Nakkana; 
di gr inada å språng som Skolehorra, 
å sloes au - mæs( lesse rast som fon"a. 
De va å hø ra ø mmer når di kOI11, 

å en å anjen tirada te dom . 

MANJANA 
Som de kunj e slompa saj 
kom ellj å ellj å ro å (re
trødde tungt å snahe lid, 
de va Kara! Gat å se, 
ad di kunje gjorra Vaj . 

Når Flojtan pev, å di sil Stop. 
så spade di dom jem re Kann. 
Å Bælla kom å ble løt op -
fikj Farsa Korr å bæra på - å tad om Hån. 

DÆNJ GAMLA 
Da ud - Da inj - hanj gjik dær støt, 
dænj Vænj hanj hadde så lænje trør. 
Runjer va Rygjinj å Skah"ana sjæwa, 
hanj veste nok hanj va de va å slæva. 

Lftzana Aadrada alt mæns hanj gjikj; 
alri enj så hanj nad bære 6kj; 
hanj hadde nok injinj som sorj ada forinj -
stop te sæl Madinj å Syp inj i Korrinj 
å lun kada å ad Værked te; -
hannem va der injinj dær foldes me. 

(»Frå Rønna« . C iteret efter Gamma!t å N)'t, 1932, s.27 -28) 

Alfred Jensen 
En ikke særli g hyppi g, men meget st ilsikker bidragyder var 
realskolebesryrer Alfred Jensen (1879-1947). H an var søn 
af højskoleforstander N.P Jensen, vendte tilbage til Born
holm i 192 1 og blev knyttet til Neksø Realskole, hvor han 
var forstander til sin død. Søger man hans navn i Gammaft 

å Nyt, finder man det ikke. H an skrev kun under pseudo
nymer A.J. Hans digte blev heller aldrig udgiver i bogform, 
bonser fra Digte, af A.j. 1948 som var en posthum udgi

velse ril rninde om ham, illustreret af en række bornholm

ske kunstnere: Oluf Høst, Ernst og Henning Køie, N iels 
Lergaard, Olaf Rude, H.P H aagensen, Claus Johansen og 
Arne Madsen. 

Han er en meget sti lsikker digter. Der er ingen løse på

stande, ikke noget overbroderet billedsprog. Her vil jeg blot 
give et enkelt eksempel som til gengæld siger det hele, 
nemlig digter llNår dajn i roser dølman(6 fra 1929. 
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Nu har srarrijn stokked Aoiran 
clive i dun å fjær, 
lælle løtter månajn lojtan 
aller træ å bjær. 
HOlTana å sporrana 

ha kræglad å å sæun ad frå , 
å dajn i roser dølmar. 

Ja vi l ud i kvæjljn alena, 
LIlle [rå væjn å bøjn, 
vanka markløst i dej n sena 
sJymnIJnen ver sJøJn . 
Tøssenes å kjøssenes 
går vijn en lai om sjær å Aai, 
mens dajn i roser dølmar. 

Månajn drar i sjø n sit lætta, 
gjyj lna Gångatræj 
hvem der tore fodijn sætta 
på så sprygja bræ! 
Ko rtara å forrara 
va him111elvæjn ad dejna stæjn . 
når dajn i roser dølmar. 

Hav å himmel me dejn lønna 
laf ten går i ett, 
snart ja foie sæl kajn sjønna 
mera mai å mIt. 
Da å nat har ja forgat 
å Iwar enj sra, - ja, hvem e ja, 
når dajn i roser dølmar. 

(Gamma!tå Nyt, 1929, s. 8-9) 

I den første strofe rar vi en klar oplevelse af aftenen. I den 
anden sno fe vil jeget gå »markløst« og møder på sin spad
seretur vinden S0111 kommer »tøssenes å kjøssenes«(, og så i 
strofe 3 bygges der en forbindelse fra hav til himmel. Dig
tet transcenderer sig selv, og i strofe 4 har jeget da også en 
næsten mystisk oplevelse, hav og himmel, nat og dag, jeget 
og universet går i et, og så aIl igevel : digtet er så lavmælt. 
Det stabler sig ikke op. Det er simpelthen god poesi. 

Christian Stub-Jørgensen 
Stub-Jørgensen er den yngste af digterne knyttet til Gam
malt å Nyt. Han blev født i Allinge, og som mag.an. blev 
han bibliotekar ved Statsbibl ioteket i Aarhus. Han var en 
særdeles Aittig forfatter og skrev mange kronikker, mono
graner over dansk litteratur, turguider i det bornholmske 
landskab. Han var knyttet til Aarhus Teater. Han skrev om 
Madsebakke, om Aarhus Sporveje, lokalhistoriske fremstil-



!inger, og så skrev han mere end en håndfuld d igtsamlinger. 
med en l110tivverden SO I11 strækker sig fra Kina ti l hjem
lande" kyster. Af lokalt forankrede dig"amlinger vil jeg 
nævne Under Hjemlandets Kyst, 1921 , Genbo til Horisonten
Digte fin Allinge, 1948, Kolvand, 1953, Hav og hoj6mg, 
1967. Den sidste blev udgivet af personaleforeningen på 
Statsbiblioteket i Aarhus og er forsynet med en grarulat i
onsliste som sådan set indeholder alt, hvad der kunne 
krybe og gå i bogverdenen i Danmark på det tidspunkt, 
foruden en meget sto r kreds af bornholmere. 

Stub Jørgensen var afholdt og respekteret, og hans digte 
optrådte mange steder. Selv husker jeg når jeg so m ungt 
menneske læste}ul på Bornholm. Det var Stub Jørgensen 
jeg standsede op ved. l digtets korte fo rm fik man et glimt 
af Bornholm, ganske so m i Frede Kjøllers årst idsfotogra
fi er. I digtet »Birkene på H øjlyngen« bliver naturen et 
billede på livsvilkårene: 

Saa hærgede og fattige som Levende kan blive. 
som ældede Fattigkvinder Birkene stJa r.", 
Men hvert et Foraar vaagner der nye Kuld ti l Live, 
unge, skønne øj ne fyldes paany med Vaar. 
H øjlyngens hvide Bi rke-
l bærer Vaaren til Live 
Aar efter Aar. 

(citeret efter Gamma!t il Nyt, 1930, s. 39) 

EFTERTANKE 
Det fo regående skal ikke gøre de t ud for en udtømmende 
beskrivelse af bornholmsk litteratur, men vi har fået nogle 
nedslag i den, og man kan så spø rge: Er der nogen grund 
t il at værne om den? Den er jo resultat af en romantisk 
fores til lingsverden som ikke gælder mere, til sa t en skildring 
af et husmandssamfund og opdyrkn ing af lyngen som for 
længe siden er histo rie. Derti l kommer, at disse mennesker 
skrev på bornholmsk, som de Aeste har svæIT ved at læse. 
Jeg er da også blevet spurgt, hvorfor det er vigtigt nu at 
in teressere sig for de her ting, og for at være i overensstem
melse med sandheden har jeg måttet svare, at jeg heller ikke 
er sikker på, at det er vigtigt. Men det er da i det mindste 
lidt interessant ar skafte sig en smule overblik over den lo
kale tradition. 

De born hol mske folkeforrællinger står stærkt, ikke at de 
er original t born holmske. Fo lkeforrællinger er aldrig origi
nalt noget SOI11 helst. Og det er netop det spændende ved 
dem, at de er inspireret så mange steder fra; og så alligevel : 
De får en særli g lokal udformning. Sansagerna har en 
sprogdragt som udtrykker det bornholmsk underspillede. 

Niels Lergfl/lrds billede til "Når dit)" i roser clolmar': 
Frn Digte af A. j., J. 40. 

Den bornholmske dialehkomedie har en helt enestå
ende sdlling7, og så længe det er muligt at opføre de born
holmske komedier, er der grund til ar gøre der. De udgø r 
en meget Sto r skat, og opførelsen af dem er en stor ople
velse for os på Bornholm. Der er så megen genkendelse. 
Også i det bedste af den bornholmske hjemstavnsdigtn ing 
møder vi både en fin undersp illet tone og fortættede lyriske 
udrryk. 

l øvrigt lever der born holmske nok bedSt ",undtligt. Vi 
ser det på teateret, og vi oplever i de her år, at vi faktisk får 
en ny bornholmsk, sunget litteratur. Bjarne Kure er det 
sidste og mest slående eksempel på det, Bornholms egen 
Niels H avsgaard. Der er ikke meget museum over hans 
optræden. 

Jeg bilder mig i øvrigt ikke ind , at vi herfra og fremover 
skal sidde med snuden dybt begravet i ældre, lokale digte
res værker. H ånden på hjertet: Det er jo også begrænset, 
hvor meget vi læser ældre danske digtere. Men det er alli
gevel interessant at vide, hvad der kom før. Det er derfor, 
vi underviser i ældre dansk li tteratu r, og det er derfor, vi 
skriver litte raturhistorie - også om bornholmsk litteratur. 
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Litteraturliste: 
Om bornholmsk litteratur 
Jørgen Vibe: Digtern es Bornholm, i Bogm 
0111 Bomholm, 1957 
Christ ia n Srub-Jorgensen: Bornholmsk 
Digtning, i: BOrl/holllll'rlles Ifllld, 2. bind, s. 
9-22, 1944 
Ulla Srrømberg: HislOrim 0111 ROJI1IC TlJl'ItI{'/~ 

201/ 

Enkelte forfatterskaber 
J.I~ Molb(1818-1893) , Folk""g". 1867, 
nyudgiver 1980 

Kad M. Kofoed (1863- 1941 ) 
SOIJ/meridyl. En SOI/{:tkm/Js, 1894 
Bornholmske SIII/stiger og Salige, fø rste gang 
udgivet 191 7, senere genudgivet mange 
gange. 
Bornholms Kirkehistorie, 1920 
Bomholmer-RIIS. Eli So/sogerfi'" det 16. 
Aarf}//lIdrede (roman), 1932 
Talrige bidrag til Borrijllhollllarijn ogjul pnn 
Bornholm 

A. F. V. Seier (1879-1959) 
Bornholmske FolkemilIdel; 1934, genudgivet 
1971 og 1997 
Aagaa rden (roman), 1951 
LiJlfuet BO/J// og (/lIIfSJkriveH'11 (roman ), 1953 
Dl' IIlIdnjordiske pli BOrl/hollll, 195 1, meget 
Aor genudgivelse med Sabbers klip 1981 
Allllijllsfolk (skuespil), 1952 

J. P. Kuhre (1886-1941) 
B:dbminje fr5 M~glesk:lll ~ Di fera Årsti
darna, 1936 
Borrijnhollll ska sa nsiige r, 1938, gen udgivet 
1973 

NOTER, 

1 J. r Kuhre, 1938. s. 12-14. 
2 J. I~ Kuhre, 1938. s. 14. 
3 Arne Madsen: Otto J. Lund , 1974, s. 8-9. 

J.C.S. Espersen (1812-59) 
Digte i bomholmsk IIIl/lId"rt, 1859 

FridrjofBohn (1866-1929), 
I-ljelllsIIIVIIJ-Billet/el; 1892 
Telllpelfje/lere i b!IIIU!el Selskab (en samling 
skuespil),1899 

Marrin Andersen exo (1869-1954) 
Pelle Erobrerm 1906-1910, genudgivet 1914, 
19 19,1933, 19490g2002 
Under /l/lbell /;illllllel, 1935, 1938 og 1967 
Vejs elit/e, 1935, 1969 og 1985 
For Lild og koldt Vrll/d, 1937, 1969 og 1985 
MOr/en hin Rode, 1945 
Lotterisvmsken og /llldre /lolleIlel; 1949 
Bom/;olmemoveIlCl; 1977 
j/lkob H"llSellS breve til Iv/artill Andenen Nexo, 
1981 
SffllIledeforr,ellillgel; 2013 

Jakob Hansen (1868- 1909) 
Eli kritisk lid, rOl11an, 1897, genudgivet som 
e-bog 2015 
Neropolis, rOl11an, 1899, ge nudgi vet som 
e-bog 2015 
A4elllleskmes Dotre, noveller, 1900, genudgi
vet som e-bog 2015 
Sold111el; 190 l, genudgivet SOI11 e-bog 2015 
Drolllllle, der !V(//l(/!, novell er, 1902, 
genudgivet som e-bog 20 15 
Ullil1ersntdirkm, roman, 1904 , genudgiver 
som e-bog 2015 
De levemIes Lnlld, noveller, 1905, genudgiver 
som e-bog 2015 
GO!gflr!Jf1, noveller, 1912, genudgivet som 
e-bog 2015. 
Jakob Hnnsens breve til. Mf/rthl AlldcrsC/! Nex(), 
1981 

O[ro J. Lund (1885-1948) 
Ly"gbloms/el; 1930, bornholmske digre, 
Henry Andersen, Aakirkeby 
EI!i Urtflk!lst, 1933 - bornholmske digte, 
Aakirkeby Boghandel, tegninger af Oluf Høst 
ViiI' /nrkflll ryggm; 1935 - ro bornholmske 
fortæll inger, eget forlag, omslagstegning og 
vignem'l" af Oluf Høst 
Slit/nm, 1939, en fortæll ing, eget Forlag, 
genudgivet 1946 på Gornirzkas forlag, 
vignerrer af Oluf Høst 
BrliJolk ri StOlJllllene, 1941 , en forrælling, eget 
forlag, vignetter aF Oluf Høst 
ParI' i ndel; ariel; 1944, Gornitzkas forlag, 
genudgivet 2001 
HlIJvcd e mit, 1945, rom:m, Gorn in:kas 
fo rlag, vignc([er aF OluF Host 
jem Il jm; 1946, omslagstegning af Oluf Høst 
Ellj H/izle/JOrm, 1947, en roma n om Peder 
Olsen, Gornir'"lkas forbg, ol1lsbgstegning af 
O luf Høst 
LYJlgijJl n L"rkll!l - et udvalg af prosa og 
poes i, udgivet af Arne Madsen med 
regninger af Oluf Høst, 1979. 

Eln, Sehone (1863-1943) 

Billeder.F" miJl Bnmdom, 1925 
NJ"l bmTi IIjbolmska Vizel; 1926 
ef/llllllell n Nyt, 1929-1939 

Alfred Jensen (1879-1947) 
D;grn<j A. l, 1948 

C hristian Stub- Jø rgensen (1897 -1988) 
DcjjæmeSkolle, 1919, digte 
Ullder HjemImIdets Kysl, 1921, digte 
KalvIlIld, digre 1953 
jf/tlljlojtCII, 1924, digte 
Brl'ue fm lt!Jnk", 1930~39, digre 
Gellbo til Horisoll/en-Digte.FfI Allillgl" 1948 

4 Det forste darnprærskeværk kommer til Bornholm o. 1875 (Ernst G. Olsen: Landbrugers histori e, 1950, s. 118). 
5 Hans Christian Kofod begyndte allerede omkring 1860 ar tilplante en del af sin f.,rs lynglod, og fra Q. 1863 byggede han Grane1i, som blev en 

gård lxi 42 h:l. Jeg vil no, ar besøger P~\ Gnlneli netop hnder sted o. århundredsk ifter, bl.a. fordi Gratlel i næv nes Aere gange før i bogen. 
6 dolma betyder blunde. 
7 Ulla Srrømberg: Rønne T hea rer, 20 II. s.1 02. 
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Bogforlægger 
med sans for Bornholms særpræg 

Steen Piperfi"a Gjern beriger gennem sit forlag Hovedland det bornholmske bogmarked med 
romaner ogfogbogel: Han synes ikke, at kulturen skal styres fra Kobenhatm, og ban finder 
lighedspunkter mellem Bornholm og F,eroeme. 

Af Jacob Ludvigse1l. 

Steen Piper er Forlægger af en slags. der 
bliver Færre af. Han ejer Hovedland og 
udgiver med et par fas ran sane og Aere 
Freelance medarbejdere 25-30 bøger 
0111 årer. Fo rlaget er hjemmehørende 
i Gjern, en by med 1.450 indbyggere 
i trekanten mellem Randers , Aarhus 
og Sil keborg; og forlagets navn under
streger forankringen i der jyske, langt 
Fra der København , hvor de Aeste For

lag holder ril. »Jyll and, du er hoved
lander .. , som H.C. Andersen lader os 
synge. Holdningen e r klar og blev 
markeret tidligere på årer, da Steen 
Pi per udsend re debarbogen »Oprør Fra 
UdkaIHen((, der [jlføn e den løbende 
debat nye vitaminer. 

Forkærl igheden for de små samfund 
gælder især Bornholm. Siden 20 l O har 
Hovedland udsendt fem romaner og 
Fagbøger med bo rnh olmsk in dhold. 
Flere aF dem har vakr opmærkso mhed, 
især Hans H enrik Møllers vældige ro-

man »Bu rgund ia«( og Sankt Perersborg
forfarreren Pjorr Korovs })0en og Lan
det((. 

Begyndte på Balka 
Sreen Piper, der er Fødr i 1946, er ud
dannet gymnasielærer og sarre første 
gangsine Fødder pl Bornholm i 1960, 
da hans Forældre in dlogerede Familien 
på et pensionat i Balka. 

- Øens natur og historie gjorde ind

rryk på mig. H ell igdo msklipperne, 
Løvehovederne og Hammershus var 
betagende og nærmest udanske sevær
d igheder, husker han. 

Orre år på Køben havns Universi tet 
overbeviste Sæen Piper om, at han ikke 
hørte hj emme i hovedstaden i )det 
dannede Danmarki(. 

- Tilværelsen udspri nger af det sted, 
hvor vi lever, og derFo r er der Forskel 
pl Bornhol m , Vestjyll and og Valby 

Steen Piper og 
Ham Henrik MaLler 
på Store Torv i 
Ramle 5. tlugust 
20 J O, da den store 
roman ;;Burgulldia(( 
bLev præsenteret. 

Bakke. Bevidsth ed en om stedernes 
betydning er fraværende i den selv
sikre del aFkultu rli ver, siger han. 

So m Forlægger er han selvlært. I 1983 
udgav han en bog om Jep pe Aakjær 
med tiden »Digter og Bondett, og han 
fandt et primitivt trykkeri i et nedlagt 
møntvaskeri . Så skulle bogen sælges, 
og Steen Piper smøgede ærmerne op. 
Han bruger forrsat dd på ar besøge 
boghandlerne, som der er blevet færre 
af, men har også en sælger til at tage 
rundt med po rreføljen. Piper har er 
nnt sam arbejde med W illiam D am, 
Nexø Boghandel og Bornholms Lille 
Boghandel i lu Fthavnen . 

H ovedlands udgivelsesviFre er bred : 
skønlitteratur, hisror iske og ideologiske 
bøger, børnebøger og værker om sund-
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hed set ud fra andre vinkler end de 
autoriserede. Steen Piper er forlagsre

daktøren og købmanden, der står for 
vaJg af manuskripter, produktion, 
promovering og afsærning. 

På Færøerne møder han lidt af den 
samme srolthed so m på Bornholm, og 
det nordatlantiske øriges fem boghand
ler kan glæde sig over lokale titler fra 
Hovedland. Særligt kan fremh æves 
rngrid Falkwf[ Andersens )} Færøerne 
- histo rie og samfund, kunst og kul
tU [« . 

36 Jul på Bornholm 

Bornholms James Joyce 

1 august 20 I O udkom Hans Henrik 
Møllers mOllUI11c Ilta le ro man )Bur
gundia(. Den li ncrære begivenh ed 
rakte langt ud over det Bornholm, der 
ifølge Møl ler er verdens naturlige cen
trum, hvilket kan bevises: »H vis man 

trækker en lige linje mellem nordpolen 
og sydpolen, så går den gennem Born
holl11 «. 

Her er en Aig af det stof, romanen 
er vævet af: »øen har sin form, den er 
afgrænset og lader sig fOl"tælle ... om 
skabelsens fodspor, om syndAoden over 
Sva neke, om opskrifter på sild, om 
kaffens beryd ning for vækkelsen, om 
Veras blommer, 0111 de indfødte i 
Congo, der lærte at synge bornholm
ske hjemsmvnssange, om det s(Qre 
dyrskue i Almindingen, om Ibsker 
Kirke der gik i brand, og klokkerne 
der begyndte at spill e Nærmere Gud 
til dig, og endelig om notbåden , der 
engang forbandt øen med en lille del 
af det øvrige rige. Det var dengang.« 

))Bu rgu ndiaH beskrives som en geo
grafisk roman) der fabulerende og fro
digt understreger) hvad moderne men
nesker synes at have glemt: At 
mennesker el ler individer ikke betyder 
air. For hvad med den bornholmske 
granit eller sandsten, som findes i 
S[Qre fo rekomster på øen? Eller Lind'er
ne eller Holm'erne - to familier i en 
næsten mytOlogisk konAikt 0111 et tol11t 
lagerlokale, en konAikt der søges bilagr 
på Søllin gs skænkestue) nu kendr so 111 

Svaneke Bodega. 
Weekendavisens Klaus Rothstein 

noterede: )) Oet er en forbløffende vel
lykket udførelse af et ambitiøst projekt 
om at skildre øens mytologi fra ~ern 
fonid til næsten nutid i et stort og 
righoldigt sug af skrøner og fortæl 
ling ... Burgundia er noget for sig, 
sandsynligvis den mest torale Born
holmer-roman, der er skrever.« 

Steen Piper /tI!stf: hojt af"BUlgltl1dia«( 
på SolLil/gs SkleJIkeSIUe, der spil/er 
CJl vigtig rolle i hand/il/gen. 
I dag er stedet kel/dt som Svaneke Bodega. 

Ligesom Lokalavisen Bornholm (rak 
han en parallel til James Joyce, en af 
det 20. årh undredes største forfattere: 
"Hans Henrik Møller har måske haft 
samme tanke med Bornholm og Bur
gundia, som James Joyce havde med 
Dubl in og Ulysses: Hvis byen for
svandt, skulle den kunne genopbygges 
ud fra romanen. Ja, jeg er faktisk ret 
overbevist 0111, at netop Joyce og Ulys
ses har inspi reret Hans Henrik Møllef«. 

Berlingske Tidendes Niels Houkjæt 
dryssede fem stjerner over bogen, Po
litikens Bo Tao Michaelis (med som
merbolig i Tejn) nøjedes med fire. 

... eller Allende og Garcia 
Vin handler og redaktør Sø ren Wolff 
skrev på DR's hjemmeside: 

))Det er en ganske fantastisk roman, 
hvor fortid og nmid blandes sammen 
og virkel ighed og opd igtede episoder 
er skruer sammen på en måde, så alting 

. . 
svømmer sammen l et sammenSUrium 
af munterhed, kærlighed til Bornholm 
og ironisk distance tillilleputsamfun
dets fordele og ulemper. Og så er det 
fortalt på en måde, så man kommer 
til at tæn ke på Allende og Garcia og 
frydes over den gammeldags skrivesti l 
med lange indviklede sæminger, der 
kælende snor sig ud og ind af beret
ningen og kæder fortid og nutid sam
men ril en falHast isk fortælling. Måske 
skal man kende Bornholm god t for 
helt at forstå bogen og få det fulde 
udbytte af den og beskrivelserne af 
ring, der stad ig findes, eller har eksi
steret i de sidste 50-60 år«. 

Møller nåede ikke 
roman om O le Høs( 

Forfatteren Hans Henrik Møllet, 
Rønne født i 1956, var efterkommer 
af en møller i Bodi lsker omkring 1760. 
Han va r lektor ved Blaagaards Semi
narium, gift med Merete Olesen og 
boede i Værløse nord for København. 
I 1999 udgav han romanen ))Akhna
tons TorsQ«. Der fo religger også en 
samling novel ler fra hans hånd. 

Opmuntret af succesen kastede Hans 
Henrik Møller sig over nyt bornholmsk 
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stof H an var inspi rere t af Hansaage 
Bøggilds bog »Ringen 0111 Ole«, der 
skildrer verdenskrigen i Gudhjem med 

Hedvig og OlufHøsr og sø nnen Ole, 
der af si ne hne københavnerklllrurven
ner blev drevet t il ar melde sig som 

frivillig og mistede livet so m tysk sol
dat på østfronten. 

Men Møller blev angrebet af en dø

del ig kræftsygdom og døde i begyn

delsen af20 12. 

nBurguncl ia« er solgt i 6.000 eksem
plarer, efterspørges stadig og udkom
mer på lett isk i fo råret 20 16. 

En russer om russertiden 

Den 5. maj 20 14 præsenterede Ho
ved land den danske oversættelse af 

romanen »)0e n og Lander« af den rus
siske forfat te r Pjotr Morgunov Kotov. 
Bogprem ieren fandt sted i Rønne ved 

et møde på Bo rn holms Museulll . Om 

efterm iddagen signerede forfatteren si t 

værk i Wi llia m Dam Bog og Ide i 
Rønne. 

Romanen udkom i 20 l l på russisk 
i Skr. Petersborg linder navnet » Forbi 

øen Bujall« - en titel, de r forkl ares i 
bogen, so m er oversat af Tarjana Vo-

Pjotr Kotov og hallS danske overslettf1; 
latjalla Vojtjllk jewell, signerede 

IIØm og Lalldet« i V(lilliam Dl1m e:!r 
Bog og Idii Ronnedm 5.11111) 2014. 

Pjotr Kotov 

øen. og [an.det 
Rom.n 

F.ronl ".! ar", j,..,.,.., 

o..m.nuIM f ... .....mt 

"'rp ... "Woafr-w '" B"" J---

jtjuk Jensen og med omslag af en anden 
dansktalende russer, Steen Pipers hu

Stru Sverlana Maklrenko. Forordet er 

skrevet af professor Bent Jensen, der 
er gift med Tatjana og indgående har 

analysere t den russiske besættelse i 
værket ) Den Lange Befri else«( - som 

er oversat til russisk og har været til 

stor inspiration fo r PjOtr Korov. Forfat

teren, hans fami lie og Bent og Tatjana 

Jensen var sammen med fo rlæggerpar

ret på Bornholm i an led ning af udgi

velsen. 
Krigs- og kærl ighedsromanen ski l

drer, hvo rledes russ iske soldater, un

derofficerer og officerer efter Aere års 

g rusom krig pludselig ved krigens 
slutning kommer til Bornho lm, en 

næsten uvi rkel ig oase af ro, orden og 

velstand trods Sovjets bombardemen
te r af Rønne og Nexø . 

Den russiske udgave alllØen og Landetfl -
og eJI hilsen Fa forfotteren. 

Gennem især to yngre officerers sam
taler rar læseren rystende viden om 

forho ldene i Sovjetunionen - både på 
landet (hvor de Aeste af de men ige 

soldater kom fra) og i byerne. Foruden 
indblik i fo rholdene i Sovjetu nionen 

før og under krigen skildrer romanen 

en dramatisk kærlighedshistorie mel
lem en dansk-russisk kvinde og den 

ene af romanens hovedpersoner, den 

unge kaptajn Pave! Kotinjusjin. De 
mødes, fo rdi han af ren livslyst er svø m

met fo r langt ud og i det halvkold e 

havvand er kommer i problemer, da 
der til alt held dukker en hinde op i 
en robåd . Kvinden er født i Sr. Peters

borg, hendes fa r var officer i de hvide 

sryrker og del(Qg således i borgerkrigen, 
hvo r han blev dræbt af de røde. 

Deres kærlighedsfo rhold er sm ukt 
- og tragisk. »0en og Lande[«( giver e[ 

realistisk billede af forho ldene i Sovjet 

under 5talin. ligesom den viser. at der 

var store sprækker og modsralldsloIll

mer i det sovjetiske samfund, også 

LI nder verdenskrigen. 

En nulevende bornholmer optræder 
som person i »0en og Landet(, nem

lig Thomas Jensen, tid ligere ch efre
daktør af Bornholms Tidende. 

Bo Tao Michaelis gav fire hj erter i 
Politiken : ») KotOv kender sin geografi 
og er smi ttende fo relsket i øen , som 

altid emmer af eventyr og myter med 
klipper af overtro og fantasi og en egen 
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både mi ld og smit befolkning. På en 
Tolsmj-skala ligger vi således omkring 
mid ten. Bent Jensens ged igne Forord 

- Kocov er inspireret aF dennes bog om 

Bo rn holms besænelse, ' Den lange be

fri else' - t rækker i den hjenelige re t

ning. Er informativt engagerend e og 

begrunder, hvorFor JUSt denne bog er 
nødvend ig på det danske bogmarked. 
Så absolut, ikke mindst på Bornhol ms 

vegne« . Også denne forrælli ng udkom

mer snart i Letland. 

Krim inalroman 
fra Folkemødet 

Forfatteren Anita Lilleva ng og H oved
Iand krydrede Folkemødet 20 14 med 

en ny kri rn i, )l Oen Gale Mand fra Arn

sted«. Mysteriet begynder i efteråret 

20 13 i den fikti ve bornholmske by 
Arnstcd på Bornholm , hvo r ført ids

pensionisten Peter Krashave er en k-væ

rulanrisk plage fo r sine omgivelser. Han 

generer sine naboer, bibliotekaren, 
borgmesteren, redak tøren af T idend e 

og po li t iet. Ingen savner ham, da han 

er fo rsvundet. 

H ans studiekammerat N ina KJosrer
gaard skal til Fol kemøde so m sekreta

riarschef For en ulandso rga n isarion og 
vill ige besøge Kras have, so m hun ikke 

har set i mange år. Men hun fin der et 

tom t og tilgroet hus og bliver bekym

ret, og da hun synes, at politiet rager 

lid t for ler på sagen, begynder hun selv 

at undersøge, hvad der er sket. 
Imens starter Folkemødet, som be-
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skrives med detaljerigdo m og humo r, 

og dramaet tager Aere gange en uven
ter drej ning Illed store konsekvenser 

for N ina Kloscergaard. 

An ita Lillevang begyndte at arbejde 
med bogen sam men med publikum 

ved et arra ngement på Folkemødet i 

20 12, og hun havde sat sig grundigt 
ind i den bornholmske virkel ighed og 
mental itet. 

Bo Tao M ichaelis Ro ttede sig med 

fire hj erter og ud nævnte Lillevang til 

"udkanrsdanmarks Agatha C hrist ie«; 

Weekendavisens Arne Hard is bemær
kede, at hun "er god ti l i få rids at 

tegne de figu rer, der befo lker bogen. « 
Bornholms Tidendes Peter Ti emroth 

va r ligeledes velviIlig: 

"Selvom bogen næppe kan kaldes 
nogen sco r lit terær oplevelse, og spæn

dingskurven forb liver moderat , så er 

der mange pudsigheder og morso mme 
særrræk undervejs. Bl. a. en vi dunder

lig o ndskabsfu ld karakte rist ik afkvin

der i god hedsindusrr ien . Og ikke 

mindst som stedkendt på Bo rnholm 

- født såvel so m førd - er det lokalt 

genkendel ige og Aere morso mme bi
personer et absol m ekstra plus, selv om 
lokalkendskab ikke er en nødvendig 

Forudsætning for at kunn e læse bogen 
med fornøjel se« . 

Bidrag til selvforståelsen 

)Chrisriansø - f:-es ming og fri sred« med 

fotos af Kn ud N ielsen udkom i 20 12 

og er skrevet af denne art ikels fo rfa tter 

Oplev 

BORNHOLM 

som en populær introd uktion. N ielsen 
kendes blandt andet for »Lys Langs 

Kysten«, en rundtur ti! Danmarks fyr
tårne, henlnder de bornholmske - og 

der på C h ri sciansø. 
Endelig præsen terede Hovedland i 

20 15 Søren O lsens »Oplev Bornholm 
og C hristiansø«, en revideret udgave 

af en billedrig beskrivelse af den kend
te og mind re kend te natur og kul tur, 

som nysgerri ge feriegæster og for så 

vidt også Bornholmere kan have glæde 

af. 
Piper har en god ide, som han vil gå 

(i l ku ltu rm inister Benel H aarder med. 

H vert år skal 111 i n isteriet udsende et 
katalog, hvor alle relevante bogtirler 

optages med beskrivelse og billede af 

omslaget. Det skal ske på et ikke-kom

merciel t grundlag i samarbejde med 
biblioteker, boghandlere og pressen . 

Kontakten til H aarder har han, for 

m inisteren har netop skrevet foro rd til 

fotojo urnalis(e n Simon Jeppesens 
»Dansk håndværk - Tolv portrætter 

mellem tradit ion og forn yelse«, hvor 

han portrætterer tolv markante hånd

værkere. Bogen markerer sanHidig 

Københavns H åndværkerfo renings 
175 års jubi læum i november. 

Selvom der er næsten 500 kilometer 
fra Gjern t il Born holm er Steen Pipers 

forlag en nærværende bidragyder til 

den rige bornholmske bogcrad it ion, 
der er en væsentlig del af vo res selvfor

ståelse. 



Et af de glade 60 'er bands: 

Brostenene fra østre 
[begyndelsen af 1960'erne bredte rock-mmikken ,ig udfin USA og England. 
På Bornholm blev flere teenage-drenge inspireret af musikken og måtte bare have fot 
i ell guitarfor selv at 'prede den glade lyd !Id. 
Nogle dannede gruppen The Paving Stones. 

Affem Aagesen. 

Der blev ridligr lytter ril pigtråden på 

Øsrre Skole i Rønne. Førsr ril Elvis, 
Bi ll H ayley, C liff and The Shadows, 

men senere til de engelske grupper som 

The Beatles, T he Rolling Stones og 
The An imais. A llerede først i tresserne 

var Aere af drengene blever rændr på 

den nye lyd. 

Mogens kunne 
lide flt syuge. 

Mogens Engell var kun 12- 13 år, 
hvo r han efter ar have set en fi lm o m 

Bill Hayley i Røn ne Bio, så sig selv øve 

foran spejler med hårbø rsren i hånden. 
Her var der »Rock around rhe C lock« 

der blev skreger ril. Men også Fars Do

mino , Cl iff Richard og naru rligvis 
Elvis Presleys sange blev afprøvet. 

Sremmen var ril der hele, og der blev 

småslInger dagen lang, alene eller blor 
ti l dem, der gad høre. 

Henrik gik 
i srl1lllJle 

klns,e. I 
Perog 

Henrik Hansen og Per Lundager gik 
i samme klasse på østre og havde fået 
skaffet sig hver en gu itar og prøvede 

inrensr at finde de rigtige becifringer 
ti l de nyeste popnumre. 

H enrik havde ridligr lært li dr om 

o rkestermusik ved at blæse trompet i 

FDF. men nu var det guicarmusik der 
shJle spilles. Elekrrisk! 

Per havde som mange andre, tænd

te på den e lektroniske guitarmusik, 
skrevet efter et Jørgen Ingmann brev

kursus, og her fulgte den fø rste gui tar 

med, hvor han så kunne øve de forskel

lige greb efter anvisning i bogen. 
En dag kom H enrik og havde lært 

en D -m o l, så IHI kunne de lave en 
»rundgang«! A - D - G - C og der lød 
bare helr fanrasrisk! 

I parallelklassen gik Klaus AJ mebo rg 

og Kenr Johnsen. KJaus og Kent var 

tidligt bl evet uadskillelige venner. 
Hang sammen både i skolen og uden

fo r. Kent Johnsen nærmest boede oppe 
hos Klaus i Ny Østergade, og her blev 
der også lytter ril musik. Men der var 

ikke nok! 

Instrumenter og egne 
forstærkere 

De fire blev enige om at starte et band . 
Så Kent Johnsen købte et lille rrom

mesær og Klaus AJmeborg en El-bas, 

og så var de i gang. 
Der kneb med pengene ril fo rstær

kere, men det var der råd for. Ved ar 

sætte dem sammen til egne forstær

kere, lykkedes det ar opnå de ønskede 
Iydeffekrer. Er eksperiment, der dog 

nær havde kostet rytmeguitaristen 
Henrik liver, ider han en aften fik 220 
vo lt igennem sig og faJdt 0 111. 

D enne afren blev der øver oppe på 

Kents værelse i Søndergade. H enrik 
havde sat strøm ti l radioen, og da han 

stak stikket fra sin H agstrø m-gu itar i, 

lød der er kæm pe brag, og han [,Idr 
0 111. 

Noger hede om ørerne fik de andre 

på en eUer anden måde gang i Henri k 

igen, og man kunne øve videre. H en
rik l11 ed et brandsår på hånden og en 

erf.:,ui ng rigere. Fremover skulle han 
nok ikke rø re Pers gui tar samtidig med 
S1l1 egen . 

Drengene fik det nu ril ar lyde som 

rigtig pigtrådsmusik oppe på det lille 
værelse, men desværre kneb de t lidt 

med sangen! 

Mogens Engell havde efter skolegang 
taget ud at sejle, men efter en tur på 

langfart var han gået i land igen . Han 
var nu })svajer(( hos købmand Tho rsen 

i Sø ndergade, og en dag løb han ind i 
de fire, han kendre fra østre Skole, og 

nu kom han med som forsanger. 

Der blev købr er Aor sanganlæg med 
forstærke r, ekko- maski ne, højttal er og 

mikrofon. Godr nok fo r lånte penge, 

men de kunne vel sp illes ind, og da 
reperto ire t var til strækkel igt til at 

dække en aften, var man klar til pre-

skille gam le radioer fra hinanden og ITIleren. 
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Der blell kobt nYl' ogforsigtigt oliet Jmnspi/let i"dtilllllmrene lInr ved og s/r.fik cim fidel gmf 
iJlStnllllellter rrt vtl!re der 

Premieren i Rønne Popklub 

Førsre optræden var fredag aften den 
2 1. august 1964 på Industrien. D er 
va r Rønne Popklub, der srod for ar

rangementer. Bander startede op linder 

navner The Sleepwalkers og still ede i 

Stribede skjorter fo r ar illudere pyja
masser. Der blev spiller og danser helr 

til kJokken 24, så der va r nogle rrætre 
drenge, der dagen efter dukkede op i 

de forskell ige lærepladser. Der var ikke 
noget der hed lørdagsfri dengang. 

RØNNE 
POPKLUB 

afhold.r 

POPBAL 
f på »Industrien« 

.-Q dog den ')S!/,."y kl. 20,00-24,00 

Musikken I • .,.re. of: ne 
."".~~~lR~ 

Gruppen strrrtede uuder urrvuet 
The Sleep-Wlalkm. 

Premieren var gåer godr, og der gav 

hurtigt Aere arra ngementer både på 
Industrien, men også i den nærlig

gende ungdomsklub i Ell ekongstræde. 
Gennem en forbindel se til en lærer 

fi k man nu m ulighed for at øve i Eks

ternatskolen på Sveasvej . H er var et 

stør re lokale, so m bedre kunne kapere 
den rigt ige forsrærkerlyd. 

Gruppen prøvede nu også at n1elde 

sig ril en popko nkurrence. Datidens 
x-faktor hed: ))Amatør G rand Prix 

40 Jul på Bornholm 

1964«, var landsdækkende og her på 
Bornholm var der konkurrence i Nexø 

og på Dams Hotel i Rønne. 
Der va r kun ro deltagere i konkur

rencen, foruden dem selv, blot en san

ge r. Al ligevel var d er sange ren, der 

vandr og gik videre i den landsdæk
kende konkurrence. 

Her havde gruppen ellers hafr en god 
chance fo r et gennembrud, da det var 

den kendte sanger og pladeproducer 
G ustav Winckler, der stod som ar-

rangør. 

The Paving Srones, 
Brostenene 

Nederlager fik dog ikke knækker dren
gene. De var air for [ændre på musik

ken og sto lede stadig på egne evner. Så 
nu blev der blot øver mere bevids[, og 

man rykked e fra blød popmusik ril 
hårdere bea r. 

Kvalireren højnedes betyd el igr da 

man under indstillingen af anlægget 

ril et arrangement en afren fik er praj 
om, ar bas-gu itaren t.:1k[ isk også kunne 

s[emmes, så den passede med de ro 

andre gu itarer. 

På /lIdUSlTiem lille scene foran publikum. 

Og endelig klar til den forste 
optrteden. 

Der blev nu satser på numre afThe 

Beades, Anim ais og The Rolling Sro
nes. 

Man skiftede sanHidig navn ti l The 

Paving Stones )) Brostenene« et genial t 

navn, der både refererede ti! kJippeøen 

og forb illederne fra England. 

Mogem folsomme Jtermne fik mange 
pigehjerter til tit smelte. 

Gruppen lik nu lov ril ar øve ude i 
Stampen, hvor Per Lundagers f.,u og 

mor boede. Her kunne der øves uden 

srøjkJager fra naboer. Begge foræld re 

var kunstnere og miljøer herude insp i
rerede hurt igt t il egne tekster og kom

posit ioner. Ma n var dog ofre noget for 

selvkririske ril ar spille dem andre sre
der end i øvelokaler. 

For nu blev der ellers spiller rundr 

omkring på øen i forskellige restauran

ter og de nyligt opståede ungdoms
kJubber. D er var spæ ndende ar o p

rræde for nye publikummer i Nexø, 
hvo r der blev spiller på HallekJippen , 

og en Nyrårsafren på Møllebakken i 

Svaneke for et mere blander publikum. 

Nu måtte fædrene skifrevis lægge bil 
t il, da ingen af drengene var fYl dr 18. 
Emen blev det Mogens' far, der havde 

en varevogn på papegøjeplader, der 

bl ev brugr so m bus, eller der hele blev 



s(Uvec sammen i Pers fars 5MB, hvor 
der godt kunne bli ve plads til instru
menter og musikere, hvis man o rgani
serede sig lidt. 

Stor rockkoncert i Rønne Bio 
Den største oplevelse kom søndag den 
29. november J 964, hvor der blev ar
rangeret rockkoncen i Røn ne Bio for 
den bornholmske ungdom. Koncerten 
var arrangeret af Rønne Popklub med 
Aere deltagende o rkesrre og havde 
»Trylle-M ik« som konferencier. 

The Paving Srones var rigtig sat op 
til opgaven. M an havde været nede i 
Frelsens Hærs tøj kælder og med sorte 
»gumpefrakkel"« og hvide bukser lig
nede de pingviner. Sangeren Mogens 
Engell va r naturl igvis i sone bukser, 
fo r ligeso m at skille sig lidt ud. 

Nerverne var på højkant inden de 
skulle på scenen, men da de først stod 
der, blev det hele fYret af med energi 
og fø lelser, d er havde brændt inde 
længe. 

T il en fYldt sal blev der t il kendte 
ørehængere som ») House af the Rising 
Sun« og Stones- nummeret »Round 
and A'round«, hvor Mogens som fo r-

sanger nk opbakn ing fra Klaus og Per 
som kor. 

En Aor og vellykket koncen , hvor 
samtlige popu lære bornholmske grup
per var med. Foruden Paving Stones 
deltog Vanguards, Shylocks, Shouts, 
Sharons og et køben havnsk orkester 
H armany Swingers. Her slog man an
læggene sammen i fin fordrageli ghed, 
og gav publiku m en Aor koncert som 
kunne huskes længe efter. 

Theend 
Efter godt et år var man køn li dt træt 
af hinanden og gruppen opløstes. 
Mogens Engel l stoppede hel t, og måt
te i lang tid finde penge til afdragene, 
indtil han omsider fik anlægget solgt. 
Klaus AJmeborg fa ndt sammen med 
en gruppe fra Nexø og spillede her en 
tid. 

Kent Johnsen fi k tilbudt jobbet so m 
trommeslager hos Brød rene Lundt. der 
her ku nne tilbyde f.1S t arbejde ugens 
seks dage: »Mandag: Blanchs H otel, 
t irsdag: Ham mersø, onsdag: Sram
mershalle, [Qrsdag: Hammersø, fredag 

Hotel Allinge, lørdag Hotel Jomfru
bjerget, men søndag holder du fri!«- et 

The Pnving Stalles på scenen i ROlllle Bio ikledt i hvide bukser og »gul1lpefi-akkerf( . 

.... 
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Visitkort med kO l/takt til maneger 
Reinhart Nielsen. 

tilbud Kent ikke kunne sige nej til, selv 
om det kun var svensk dansemusi k og 
ikke pigrråd. 

H enrik H ansen og Per Lundager 

dann ede sammen med tre nye fo lk, 
Jan N ielsen, To rben Boye og Ejvi nd 
Andersen: o rkesteret Sam Po tters 
G roup, inspireret af gruppen Spencer 
Davies Group. 

jul p;'\. Bornholm 41 



Tysk fotograf 
forevigede fiskerne i Gudhjem 

i 1890erne 

Kzmstfotograf H{l/lptmmm A. Bo/1I7w; fin Oppeln i Sydtyskland. 

Af Alln Vibeke Knudsen. 

Jeg har i over 30 år beund ret nogle 
portrætter på Gudhjem Museum. Por
ttætter af fiskerbefo lkningen sidst i 
1800årene. Vidunderlige fotografier. 
Men hvem var FotograFen? IkJ<e ar jeg 
g ik og tænkte over det, regnede vel blot 

med , at det var en af de lokale foto
grafer og så nødvendigvis fotograf 
A. Holm, Gudhjem eiler læge Emil 

Hansen, der var en dygtig amatørfo

tograf Og at de havde været særlig 
held ige med nogle enkelte pOfrræner. 

Men der var ingen af dem: 

På et af Bornholms mange loppe
markeder var jeg så heldig ar finde ro 
pragtfulde portrætter af et ældre ægte
par. Det var i 0sterlars, hvilket for
mendig også fortæller noget om fun -

det. BiLlederne forestiller to ældre 
mennesker. sikkert er ægtepar siden de 

er opbevaret sammen - og sat i eIlS 

rammer. Hans portræt er bedst, han 
har nogle øj ne, der fanger. Hans hu
stru, hvis hun er det, e r ) [ræ[«, hun ser 

res igneret ud på ponræ((ec. Han har 

en pragtfuld stråhat på hovedet, hun 
har sit åbenbart dengang uundværlige 

To portrætterjormeutlig en Jiskerfomilie fra Gudhjem. FOlo A. Bo/mm; Oppein. 15 x 21,5 cm. Albumin. 
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HauptInann Bohmer. 

CJlo lo~. 

hoved tørkJæde. Og er strikket ))kors
klæde«. Vi kalder det et sjal. 

Hvem de ro ponrærter fo restiller, 
melder hisro rien desværre ikke noget 
om. T il gengæld er billederne signe
rede, det lagde vi mærke til, før de blev 
raget ud aF rammerne. Måden de er 

fotograferet på. mindede om et portræt 
på Gudhjem Museum, som jeg havde 
ser på en udstilling der i 20 11. Mogens 
Lau, der havde arrangerer udstilli ngen, 
gjorde mig dengang opmærksom på, 
at fotografens navn var stemplet på 
bagsiden. »Haupnnan n B6h mer« srod 
der. Ja, men det vat jo Biihmer, der 
stod skrevet Illed blyant på de ro »Ilyel( 

portrætter. Da vi fik taget dem ud af 

rammerne va r der ene - der af manden 
og det bedste - også stemplet på sam
me måde og i hånden var tilføjer »Op
peln«. Mon ikke også de foresti ller 
fiskete i Gudh jem' Siden de var havnet 
på et loppemarked i 0sterlars. 

Måden at faragrafere på, det næsten 
karismatiske udtryk fotOgrafen tilfører 
sine porrrærce r, in tensiteten i bille
derne - er ikke et heldigt »skud(. Der 
er fotografens styrke, hans evne som 
kunstner, til at kunne bibringe sine 
personer og sine portrætter så karak
terfulde udtryk. Da jeg i si n rid så 
portrættet af kvinden på Gudhjem 
Museum , mi ndede det mig om er por
træt af en anden kvinde, der drikker 

- lad os sige det er skold hed kaffe, der 
skal afkøles - af en underskål. Nu fandt 
jeg billedet frem, jeg havde benyttet 
det i kogebogen Bornholmernes Mad 
for mange år siden, for der udtrykte 
meget godt den kaffekultur, der vok
sede frem i sidste del af 1800årene. Ja, 
nu kunne jeg konsra tere, at der endda 
var samme kvinde SO I11 på portrætter, 
der va r udstillet på Gudhjem Museum. 
Og at Bohmers usynlige vand mærke 

(måden at fotografere på) også var på 
dette portræt. 

Jeg fa ndt fo rskellige oplysni nger frem 
om fotografen i 20 l I: Haupt
malln (kaptaj n) A. Biihmer var mili
rærmand. Han blev udstarioneret 

To portrætter pli Gudhjem Muse/ml af den samme kvinde. Vi lIed desværre ikke hvem !nm eJ~ måske en jisker!mstru fm Gudhjem. 

Foto A. Biihmel; Oppein. Gudbjem Museum. 
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fIskere fra Gue/hjem, foto A. Bohmel; 1890erne. Til ()CI1stre er det fisker Lnrs Iv/olln; der dtule i 1898. Det alldet er nf fisker Anders 
Birk. Nnvueue er heldigvis blevet optl'gllet på Gudbjem Ivluseum. ! den vidunderlige fortte/lillg om det gmule Gud/dem af Peter Koch, 
far vi lidt mere at ()ide om disse personer: Lars Moller »vnr en gammel Ungkarl og en gmJldskikkelig Fyr til trods for sit bistre Ydre. Hall 
lIllI' temmelig hoj og knoklet, mork i Hilden som CIf Sytlltwdillg og med lallge Sktegt)avser /tilder Hagen. NæJen var lallg og skmp, og den 
yderste NæSl'tI/I bojede lIoget opnd som Folge af en IJlf1Jlgerrarig MaSJtlge, dell hll/Jde jaaet ved at blhJe stroget opad lUed indersiden af den 
flade HaaJldll. Også Anders Birk eller IIBlrrken« kWllle Peter Kocb fortælle om. Hall IIhtwde en Stenlille S011l en Gris' Hvinen pna 
Slagtebænken blane/et JIIed Brolet fra en Ko, som Ilenges hjem om AfimeJ/((. Jo, de havde en særlig bumor i Gudhjem. Gudhjem MmeunI. 

o mkring 1894 i O ppeln . denga ng 
TyskJand, nuværende O pole i Slesien, 

der sydli ge Polen. Han var offi cer, ka p

tajn i den tyske hær og en aF de rid lige 
»3marø rtorograFer«, endda en af d e 

tø rsre i Tys kJ and, so m var ) involveret 

i ku ns rnerisk fotografi/I , som en aF kil 
derne siger, og så var han desuden fi

latelist og en sam ling breve, bl. a. Fra 

koll eger i Tysk Vesrafrika, dokumen

re rer hans ophold i O ppeln og forAyr

telse i 1904 t il garnisonen i Lyck. (n u
værende Eik) i det no rdvesrligste 
Preussen, ikke så langt Fra Li tauen . Der 

var - ligeso m O ppeln - en mi li tær aF

krog i det daværende ryske rige. 
Hans skæbne blev grum, man Fon æl

ler, ar han d ruknede i 1906 (el ler 1908) 

i en sø ved Lyck, hvorefter der blev 
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anbragr et monument over ham ved 

søens bred . Monu mentet blev genop
daget omkring 20 l O og i den anledning 

blev ovenstående oplysninger indsam

ler. Ma n undres, rænker om det kun 
ne være en anden B6hmer, der havde 

faet sit mo nument, men kilden er 

stand haftig. 

Kunstfotografering, 
pictorialisme 

Pictorialisme kalder man det, at nogle 

ambi riøse FotograFer, Aere af dem ama

tører, dvs. at de var dygt ige fo tograFer, 
men ikke levede af deres fotograFe ri ng, 

begynd re at ud trykke deres kunst gen
nem fotografi er. Det va r ikke hånd

værkeren, d er skulle fre mstille er så 

skarpr og præcist bi llede som muligr. 

Og tjene t il dagen og vejen. Der var 
kunstn eren, so m havde/har en særlig 

evne til at se, fa nge, fæstne og for

midJe et motiv. Gø re de t på en måde, 

så betragteren bliver berørt. 
Picro rialismen blev for alvor )) fød t«( 

i de sidste årtier af 1800årene. H idtil 

havde man alene betragtet fotografie t 
som et håndværk, nu Forstod man den 

kunstneriske værdi. so m nogle foto

graFer kunne ud trykke gennem Foro
grafier. Men kunstforograferne skull e 

opdages' De skulle ses og anerkendes. 

Som i dag skete der på udstillinger, i 

museu ms- og gallerisammenhænge og 
ved at personer med en særlig interesse 

og indAydelse. var motiveret ti l at pro
movere besremte kunstfotografer. 



ErnsrJuhl fra Hamburg 

Den )) mæcen«, som havde opdaget 
Hauptmann Bohmers forokul1st, var 

Ernst Juhl , 1850- 191 5. Han var fra 
Hamburg, ud aF en velhavende køb
mandsfamilie, kUllsrsamler og udsril
lingsarrangør specielt for kUllsrforogra
flet og gerne i Hamburger KU l1srhaJ le. 
Han var billedredaktør på Photogra
phische Rundschau) men mårre trække 
sig, fordi han, der var internationalt 

interesseret, i ] 902 viste billeder af den 

amerikanske Fotograf Edward Steichen, 
der dog var Født i Luxemburg. Steichen 
regnes i dag for en af verdens helt store 
fotografer. Nogen mente, at Phorogra
phische Ru ndschau alene var For tyske 
fowgrafer! Nationalismen blomstrede 
allerede dengang. 

Man mener, at Juhl ved sin død 
ejede omkring 800 Fotografiske værker. 
En del blev aA,ænder ti l Hamburger 
Kunsthalle andre til Berli ner Kunst-

bibliotek i 1916, men Juhls brevarkiv 
og lidt over hal vdelen afhans samling 
gik ti l under bombardementerne af 
Hamburg under Anden Verdenskrig. 

Juhl var meget begejstret For Bohmer 
so m kunsrfowgraf, og gjorde gerne og 
ofte opmærksom på ham i si ne arti kJ er. 
Trods det er Bohmer i dag sto rt set 
ukendt i den tyske kunstverden. men 
har muligvis raer en vis anerkendelse 
på det sidste, hvor man gennem in ter
neuet viser arbejder af de tid li ge pic
mrial ister. 

De[, a[ Bohmer boede i udkanten aF 
det tyske rige, isolerede ham geografisk 
Fra de klubber og Foreninger, der var 
så vigtige, når man skulle profileres 
som kunstForograf. Dog del tog han på 
Aere udstill inger, og Ernst Juhl dedi
kerede i 1901 et bind aF "Photogra
phische Rundschaw1 ri l Bbhmer, hvori 
han gengav 12 af hans værker. JlIhls 
in reresse fo r Bbhmers stil le landskaber 
kan også aAæses i JlIhlsamlingen på 

Kunstbib lioteker i Berlin. Der er regi
streret 19 arbejder, Fotografier i Forskel
lige teknikker. Billedet "N år dagen går 
på hæld« blev reproduceret i Før om
tal[e 1901 udgave. O m det skrev Juhl: 
) ... vores heliogravure viser Bbhmers 
rnesterskab. Han kan , med ganske ra 
midler - her en bådebro og et skylag, 
der gennemtrænges af solen - skabe 
en fø lelse af, ar man ser i nd i uende
ligheden« . 

I ))Phorographische Rundschawt 
190 l Fortæller Ernst Juhl , at Boh mer 
havde fotograferet siden midten af 
I 880erne, og at han må have lært, 
hvordan man ser, oplever og gengiver 
sin e motiver gennem venskabet med 
den tyske landskabs- og orientmaler 
AdolF von Meckel, 1856- 1893, som 
han rejste sammen med gennem Ægyp
[en og Palæstina. Juhl Fremhæver, med 
Bbhmer som eksempel, kunstforogra
ners kvaliteter, som han foretrækker 
dem: alvo ren, æstetikken i hverdagen. 

» WeUI1 Der Tflg Sid) Neigt«. Når dagen går på h(e/d. 1901. IIAlter Genuese«, gf1ll1lnel maJId fi'a Gel/ova. 1895. 
Foto HtWptmt11l11 BjjlmJe1~ begge Ft1 Photogrnphische RUl1dscht1l1. 

Jul på Bornholm 45 



folk 1m Gudhjem. Kvinden er ikke identificeret, J/len maJ/den med piben mener lilan er )) Haw Peter Holm, får til fisker Rudol/HoLm«. 
GlIdhjem Ivluseu III. 

der ar man ha r en miSSio n med sin 

fotografering. O g så giver Ernst Juhl 
udtryk for sin aversion mod hobbyfo

tografer med håndholdte appararer - i 
modsætn ing ti l det profess ionelle fo
toudstyr med stariv, som Bbhmer na

wrligvis benyrrede! Sådan skrev han i 
1901. 

Den eneste grund (jl , ar vi - på Born

holm - kan nyde og fortælle histor ien 
om disse enestående bill eder er, at rnan 

tidligt på Gud hjem Museum, ikke blot 

har raget imod ponræn erne, men pas
ser på dem og ikke mindsr, fåer sar 

Kilder og litteratur: 

Peter Koch, Det hvisker fr:l H:lvet, 1945. 

navne på dem. Vi ved , at det er po r
trætter af fi skerbefolknin gen i Gud

hj em i midten af 1890erne. Haupt-

111ann Bb hmer har vel værer på 

Bornholm som turist på en af sine 
åbenbart mange rejser, og her har han 

o pdager G udhjem og den fotogene 
nskerbeFolkning. Man kunne Foranl e

diges ril ar u o, at Fotografen har Forærer 

sine modeller hver en kopi afbi lledet, 

og ar det er dem der nu find es på mu

seeL 
Men et par aF bi ll edern e i arkiver i 

Gudhjem har bagpå stemplet læge i 

Phorographische Rllndschall 1895, 1896, 1897, 1900 og 190 l. 

C budi :l Pfei lfer :lnd Ulrich RUre r, lnrroducrion T he Ernst Juh l Col1 ecrion ar rhe KUllsrbibJiothek 

Berlin. 201 3. 

hrrp:ll phoroseed.com 

h n ps:11 de. wiki ped i:l .org/wi ki/Ernsr.J li h I 
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Gudhjem, Emi l Hansens navn. Han 

var født i Rendsburg i 1863, kunne 

altså ubesværet tale tysk med sin fo to

grafkollega. Emil Hansen kom til Gud
hj em i 1888 og etablerede sig med 

lægeko nsulradon et par år senere. Han 

var også en dygt ig amatørfotograf og 
måske har han købt ell er Rie t bille

derne af Biihmer. M åske et de t via 

Fotografiet, de ro har læn hin anden at 

kende. Unde r alle omstændighed er 

kan vi glæde os over de pragtfulde por
trætter på G udhj em M useum . 



Barndomsminder 
.-fa besættelsestiden 

jeg bar tilladt mig at medtage nogle bændelser som jeg oplevede en del af og uddybe dem for 
at fremme forståelsen for situationen i vort område for Jlll mere end 7 0 år siden. 

jeg erfodt i Kobenbavn i januar 1940, men levede bele min bamdom i besættelsestidens 
Nexo på Bornholm, ikke meget anderledes end mange andre bO/72 i vor lille kobstad. 
M in for Theodor Aakjær var isenl,r,emmer og min mor HeLga fodt }orgensen, som 

medhjælpende hustru, vllr uddannet som tofdassiJtent. 

Af Niels Aakj ,'r. 

De fø rste minder er selvfø lgel ig fra von 
køkken, hvor vores unge pige passede 
mig, medens hun klarede de huslige 

opgaver. Køkkenet lå på l. sa l med 

indgang fra køkkentrappen. H er sad 
Aucskabet, på ydervæggen ved siden 

af kosteskabet, hvor mælken og rester 

fra sidste måltid blev anbragt. Datidens 

køkken var meget spartansk, med en 
køkkenvask i emall jeret støbejern un

der vind uet, med en koldrvands hane 
og derover en 15 warr pære i en lille 

lampekuppel under lofter. Et uund

værligr spisekammer ri l sylrekrukker, 
henkogningsglas og saftA asker. En
kel te dåser med konserves b lev også 

o pbevarer i husers koldes te rum , med 

er vindue betrukker med Auener ud ril 
trappegangen. På en lille bordplade 

stod brød maski nen m ed er rugbrød 

fra Nymølle og på gulvet høkassen, 

hvor kartoA ern e kunne koge færd ige, 
for at spare både brændsel ti l komfuret 

og gas ril gasapparatet, hvis gassen ikke 
var rationerer. Ti l høj re herfor e t gas-

bord med ro blå emall jerede gasap
parater og er lille støbejernskom fur til 

at lave maden på. Derunder et gryde

skab, med en gasbageovn, en stegeso 
og le rfadet til at fremstille hjemm e
)) run ker« sennep. 

V i havde tre sw er, to ud mod 5to

regade, alle fYret op med kakkelovne. 

l den store swe mod gaden. hvor der 

var en karnap, så vi kunne se ned på 

gaden til begge sider, sam t en dør ud 
t il hovedtrappen. Mod øst op ti l køk

ken er, lå vores sp isesrue. H er stod der 

en kakkelovn fra Bornholms Maskin
fa brik. H er srod som regel en Aøjteke
del med varmt vand ti l opvask elle r 

ersrami ngskaffen. Ud over er spisebo rd 
med stole, stod der en sofa. hvor far 

rogen 10 min. m iddagssøvn efrer mid

dagsmål rider. Fra den ne stue en dob

beltdør ud til vor lille alran, med udsigt 
over østersøen, sa mt Nexø Havn og 

syd herfor jernbanestat ionen. 
Der var inret badeværelse i huser, 

men e t almindel igt WC under køk-

AI/ine forældre 
Theodor Aakj,er 
og Helga Aakj"" 
Jlå skibet "Vest" 

Sommeren 1939. 

N/it barndomshjem i Storegade 3, Nexo. 

kentrappen i srueeragen. Alt bad fore
gik i en zinkbalje på køkkengulvet. 

Mi n on kel ejede Nym ø lle, hvo r vi 

ku nne cykle o p og Ri et brusebad en

gang imellem , den rene luksus. Ude 
ved Gasværket i Ferskesøsrræde lå der 
en badstue, med badekar. Pris 25 ø re 
fo r børn og 50 øre for voksne. I kæl

deren havde vi en vaskekælder med 

gruekedel, er fyrrum ril kul og koks ril 
fyr ing i kakkelovnene. I ))vikrualierum

met« stod karroffel tønden, spanden 

Illed spegesild, samt ø l og sodava nd 
fra N exø Bryggeri. På anden sa l var 
der værelser hvo r vi lejede ud ril en 

enkefru H o rstmann. H endes mand 
havde været leder af ægfirmaet Ro bin

so n Andersen i Smallegade. 
Vor morgenmad var havregrød med 

mælk og en kop ersramingskaffe eller 
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et glas mælk og en rugbrødsmad med 
ost el ler marmelade. Ti l middag først 
frugtgrød eller suppe, derefter fars mad, 
medisterpølse eller fi sk, mindst tre 
gange om ugen. Ti l måltidet fik vi et 
glas koldt vand . Vi sultede aldr ig men 
manglede alle luksusva rer f.eks. kaffe, 
Tthe og kakao kun ne ikke længere 
købes. 

Aftensmaden var som regel , res ter 
fra dagen før med en skive rugbrød 
eller plukfisk med braseka rtoAer, rød
beder og spejlæg. Henil fik vi hvidtøl, 
mæl k eller vand , måske en kop frugt
te. En erstarningsvare af aLle mulige 
danske fru gter. 

Min garderobe var grenbrugsrøj fra 
and re, det blev syet o m, med vrangen 
udad . Her var tøjet jo ikke slidt. En 
gang om året kom frk. Bech fra Bred
gade og syede skjorter, bukser, vindjak
ker efter mål. En skindhue og plusfou rs 
om vinteren til ski tu re eller skøj teløb. 
Mor str ikked e sokker, sveaters el ler 
pull overs. Garderoben va r uændret 
indtil min ko nfi rmation i 1954, da jeg 
fik det førsre sæt tøj fra Ej ner Jensen 
eller IS Kjærgård. Snø resko og ski 
støvler fra skomager Aage Larsen el ler 
K.A. H ansen på Torvet. Om somme
ren korte bukser med gummisko. 

j krigsårene, og helt op til 1952, 
boede vi i et lejet som merhus på Balka. 
D et var meget spartansk med en la
rrinspand, der skulle tømmes. Det vil 
sige, rnan gravede et hul et sted på 
grunden, hvor indholdet blev hældt 
ud. So m regel val" det avispapir på et 
søm t il at tørre med. l 1952 købte far 
et sommerhus på Balka for 2.000 kr. , 
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jeg selv som fire årig på trehjulet cykel 
igården 1944. 

hvo r vi også havde latrinspand. Det 
var selvfølgelig min opgave fra jeg va r 
omkring 13 år, og kunne bære span
den, at tømme den. 

Trafikken var dengang kun enkelte 
lastbi ler med gasgenerator, ellers kun 
hestevogne, der klarede t ranspo rten af 
varer t il og fra havnen. Jernbanestat io
nen lå lige øsr om von hus, bag en 
kulgård med en lav mur o mkring. 
Jernbaneskinn erne løb med 2 spor ned 
ti l havnen, et helt hen til dokken, det 
andet over havnepladsen, hvo r det 

d rejede ud langs med dampskibskajen. 
Lige på østs iden afku lgården var hav
nebakken. Her lå Fiskernes Salgsfor
ening kalder »Salgsen«, et hvidmalet 

Nexo gamle 
fiskerihavn, med 
Fiskesalgsforeu ingen, 
dell bvide bygIIilIg, 
bagerst til hojre, 
ses et Mg med to 
skorstene og en kvist. 
Det er 111 i t barn
domshjem. 

hus med stueetage og tegltag. Her 
kunne vi hente dagens middag. Torsk 
til 22 ø re pr. kilo. Ikke fo rdi vi var 
farr ige, men fisk, sild eller [O rsk er 
sund t. Fiskeri stod på menuen Aere 
gange om ugen, enten som kogt mfsk, 
skrubber, eller stegt sild, hvad .. Salg
sen" ellers kunne t ilbyde af fiskepro
d ukter. 

Mellem os og Kulgården gik Told
bodvej fra Polit istationen og ned til 
havnen ved Pakhuset (i dag Nexø Mu
seum) midt på Havnepladsen. VOrt 
nabohus lå så på hjørnet afToldbodvej 
og Toldbodgade, der gik fra Torvet og 
ned til Havnebakken ved »Salgsen« med 
Kldgården på sydsiden af gaden . Inde 
ved vor nabo til S(O regade boede Ger
da Jensen . Hendes far ejede Nexø H er
remagasin med skrædderi. Hun var 
min første legekammerat i krigsårene. 

Nede på havnen lå Toldkammetet. 
Min mor var uddannet (Oldassistenr 
og da hendes f., r havde været toldfor
valter i Nexø, kom vi ofte dern ed til 
formiddagskaffe. Toldforvalteren hed 
Orresen og boede her sam men med 
sin søster som husholderske. På kon
(Oret i stueetagen havde tyskerne deres 
H afen Wachstelle. H er sad o[[e Ge
fre itere med en O bergefri ter som chef 
på skift . en uge ad gangen. De tyske 
soldater boede på Holms Hotel og va r 
meget fredelige, ikke alle va r nass ister. 
De føne en protokol, hvo r alle hæn
delser blev noteret, lige fra vagtrurerne, 
ind- og aAøb fra havnen, vej rmeldinger 
111.111. Tyskerne havde også et OBS tårn 
beliggende på yderkajen lige nord for 
Langelands Frøavlskompagni. 

Jeg blev so m barn, meget nøje ind
prentet at jeg ikke måtte gå in d ad 
døren til venst re, hvor tyskerne sad, 
men lige op ad trappen op ti l privaten. 
Jeg fores tillede mig so ldaterne so m 
nogle grumme personer, så derfor var 
jeg bange og løb hurtigt forbi døren. 
Efter formiddagskaffen , gik vi ofte en 
lille rur ud ad No rdre Strandvej med 
deres lille hund. 

Dengang det bornho lmske po liti 
skulle tages i januar 1945, blev kyst
betjent Ove Rasmussen, der holdt lav 
profil som eksped ient hos isenkræm
mer Markussen. H erfra advaret af 



Den B 17 bomber der l1od/llIIdede ved 
Skyttegård i fbske/; som jeg så flyve forb i, 
fra vort Loft om eftermiddagen. 

Emi l, der kom ind fo r at købe et par 
sko. Ude på lageret knæler Ove Ras
mussen ned fo r at prøve stø rrelsen, da 

Emil læner sig frem og siger ,)Du og 
dine kammerater fo rsvinde« »H vorfor 
tiet?«( }) Gesttlpo kommer tiL ROllne på. 
Mandrtgfor at hentejene Så kun de få 
der var i Kø benhavn på kursus blev 

taget til fange. 
D en første rigtige solskinsdag med 

klar blå himmel , erindring fra krigen 

var da vi en forårsdag d.ll. april 1944, 
lige over middag. Vi var oppe på det 
øverste loft for at hænge vintertøjet i 

mø lpose med naftalin , og samtidig tage 
sommertøjet ud af mølposerne, som 

derefter skulle hænges til luftning nede 

i gården. Den stærke duft af naftalin, 
fi k mig til at åbne et lavtsiddende tag
vi nd ue rnod ØSt, hvo r jeg kunne stå 

med hovedet ud gennem vinduesram
men. Medens jeg stod der og kikkede 
ned på havnen, kom d er pludselig 
motorstøj, fra et stort bo mbeAy. D et 
viste sig at være en Ayvende fæs tn ing 

kaldet B 17 Flying Fomes. Den Aøj fra 
syd mod nord ude over østersøen, da 
et tysk ski b i havnen åbnede ild mod 
Ayet med lysspor patroner. Det hele 
varede ikke ret længe, så var Ayet for
svunder rnod nord uden for mir syns

felt, og kanoni lden stoppede. D et var 
et tysk Vorpostskib VB 8 10 »Falkland« 
der den dag lå i havnen, der havde 
skudt efter Ayet. Klokken var 14 .30. 
D et varede knap IO minutter, hvilket 

der står i deres vagrrappo rt fo r hæn

delsen. Flye t landede så kort efter oppe 
ved Skyttegård i Ibsker, hvor ti Ame
rikanske Ayvere Aygtede fra. For mig 
en stor og spændende o plevelse med 
et brudstykke af krigen der kom til 

Vort havnekollt01; på I. sal sad kystbetjen
ten der stemplede vort bådpIlS. Dengang en 
tiLbygning til NexoJ nuvterende nlweum. 

F01"Ste flygt1linge kom til Nexo 28. marts, 
Cfl . 67 personel: 

Nexø. D ette er bekræfret i Born holm

ske saml inger 2 række, bind 9 på side 
132 - 134 og den tyske vagn·apport. 

ti l de to andre Ppolitibiler, bliver han 

set og må gå under jorden. H an va r på 
vej ti l Sverige. H er bl ev han medl em 
af den Danske brigade. Kort tid efter kom jeg en formiddag 

løbende ned ad trappen til vort konto r. 
Jeg fa rer ind, og der sidder onkel H ans, 
jeg råber "Goddag onkel H ans«. Far 
der sad på den anden side af skrive
bo rdet farer hen og giver mig en »ø re
hgen« og siger, der er ikke o nkel Hans, 

men en fremmed mand. O nkel Hans 

var poliriass isrenr i Rønne og srod den
gang som leder for Kystpolitiet, Hans 
navn var H ans Harald Dahl Jørgensen. 

Han og et par kollegaer, havde hjulpet 
nogle andre amerikanske flyvere, med 

transporr fra et sommerhus i Bø lshavn 

til Tejn. Onkel Hans kører for hurtigt 
og ryger i grøfren. Under o mladni ng 

En anden oplevelse var d. 16. maj 
1944. D en dag lå der et Stort tysk sko
leski b "Schleswig H olsten« for anker 
på o. 42 III vand ud for Nexø H avn. 
Vi kunne se krigeren fra vor altan. Far 
havde en sejlbåd ) Veser«, der var ind

registreret som fi skerbåd for at få lov 
at ligge i havnen. Båden var registreret 
med båd pas no. 520 af d. 30.6 .1942, 
underskreve[ H. Jensen, overberjent. 

V i mån e ned på havnekontoret, den
gang en ti lbygning ril Nexø M useum. 

På I . sal sad kystpolitiet og stemplede 

bådpasset. Vi fik nu lov at sejle en ru r 
ti l Snogebæk i det fi ne vejr. Vi satte 

Side J 58 for dllgllet 
11./12. april J 944. 
vngtt]emte protokol 

med beskrivelse af 
ind og lltlsejlillg nf 

skibe og sterlige 
hændelser Iwt(!ret, 

samt vejr mpporter 
ogjlyver varsling. 
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Skoleskibet »Sc/;/eswig HoLste}/// mistet/e 
180 m nllkerkætle og ankel: Det lå i fire 
dnge Ild for Nexo Havn. 

kursen ud mod krigsskibet der lå med 
stævnen mod syd. Vi ville runde skibet, 
men da vi næsten nåede hen under 
stævnen, skød de varselsskud, hvorpå 
vi skyndsomst satte stævn en mod Nexø 
Havn og a!brød vor sejltur. Krigsskibet 
"Schleswig Holsten( var et kadetsko
leskib med besæming på 743 mand, 
tre dampmaskiner Krupp, der kunne 
give en fart af 19, 1 knob, bevæbn ing 

4x28 cm kanoner i dobb. tårn , 4x 17 
cm kanoner, 20 x 8,8 cm kanoner, samt 
seks rorpedorø r. Mange år senere er
Farede jeg, at de havde tabt styrbordsan
ker med 180 m ankerkæde, so m de 
dykkede efter. D er står også, at en 
lille undervandsbåd passerede. Dens 
chef sender et telegram fra C H til C H 
nHtlben sie ifJ1-en uhrenkette verLoren(( 

l båd passet var besætni ngen indskre
vet med blyant, skjbsfører var min fa r, 

besætning 111 in 1110 r og datteren ril bog
handler Henry Funeh, G udrun. Se
nere fik far en erhvervsfisker Peter Chri
stimlipsen til at skrive, at han brugte 
den, hvis der kom maskinskade på hans 
egen båd SE 494 »Lissi«. Han blev 
mange år senere i 1964 min svigerfar. 

Af andre episoder jeg kan mindes, 
var, at vi i Aere somre lejede lærer Bjer
res sommerhus, ), Lynghuset(( på Balka. 

l sommeren 1944 boede vi der i lang 
tid, sammen med møbelFabrikanrJohs. 
SOf(h og hans kone Doris, sam t deres 
S0n Camen, der var lige IO år ældre 
end jeg. En formiddag vi lå nede i k1it
gryden og nød solen, kom ro Aredo 
vandflyvere og lavede dykøvelser mod 
os. De var helt nede i trætophøjde, så 
vi kunne se piloternes ansigter. Vi blev 
selvføl gel ig meget bange og søgte ind i 
en lille kælder indgravet i en sandklit 
foran køkkendøren. Det var observa ti-
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Den ruJSiske 'y'usbijn jtlgerbombl'l; tier 
bombede Nexo og ROlllle, Floj også som 
rekognosceringsfly dagme for bombllingeJI. 

onsfl y Fra to smre krydsere, der lå For 
anker ud for Nexø . Den ene hed vist 
»Konigsberg«. Flyene var an bragt på en 
katapult bag den ene skorsten. 

I mange næ(ter kunne man høre den 
ulidelige brum men. Det var de mange 
hundrede amerikanske B 17-fl y der 
bombede mål i Tyskland, der oFte lagde 

indRyvningen over østersøen og kom 
tæt på Bornholm. Fra sommeren 1944 

kunne også høres bombederonatio
nerne dernede, og om aftenen se ild
skæret på den sydlige himm el af de 
brændende bye r. Der er kun ca. 90 km 
til den tyske nordkysr Fra Dueodde. 

O Fre lå der smre tyske krigsskibe Fo r 
anker på reden. De sendte deres mari 
nesoldater i små både ind til Nexø, hvor 
soldaterne kunne købe varer, der ikke 
altid kunne flis i Tyskland. Således var 
der en dag kø på Nexø Torv, hvo r en 
handlende solgte seks æg til hver tysk 
mariner, formentl ig også Aødeskum. 
Det var n Lynpulven~ pisket op som Aø
deskum. D et blev Fo r meget For nogle 
af de and re købmænd , så amtmand P. 
Chr. von Stemann måtte en rur til Nexø 
i fuld unifo rm. Han henvendte sig så 
ril marinerne og sagde, at der jkke var 
fl ere æg. Og den handlende fik besked 
på øjeblikkelig ar smppe salger af lev
nedsmidler, der var Forbeholdt byens 
borgere. 

Min Fader havde et lille varelager aF 
SheFfield lommeknive og sakse, fra Før 
krigen, der var beregnet (il de fas te kun
der. Når bådene løb ind i havnen med 

tyske marinere. lås te man bu tiksdøren 
og rullede gardinet ned. Sam tidig sluk
kedes det sparsomme lofd ys. D e lo
kale der ville handle gik så bare bag om 
og kom ind gennem døren fra Told
bodvej . Det var også meget begrænser, 

5. maj kom omkring 5.000 tyske soldater 
fm området vet! Pillml til Nexo. De 
bivllnkerede i Nexo Lystskov. 

hvad man kunne fa fra vore grossister 
i København, da næsten alt var ratio
nerer eller ikke til at fa under krigen . 

Flygtningene begynd te at strømme 
ind Fra 8. martS 1945 . D e Første 78 
civile kvinder, børn og gamle mænd der 
fi k lov at blive og indlogeret i salen på 
H olms Horel på hal mbal ler, For senere 
at blive videresendt fra øen ved første 

lejlighed. Samme dag kom en afdel ing 
Hider Jugend. Det var o. 25 drenge, 
som min kammerat Peter Gorn irzka og 
jeg så eksercere dagen efter på gruset 
nede ved jernbanes tationen. De havde 
stål hjelme, geværer, gasmasker og ba
jonetter. De trampede og san g, så vi 
blev bange For dem og løb vores vej. Vi 
troede, de ville skyde os. Vi var begge 
kun blevet fem år gamle den vimer. 

Det var dog førs t i majdagene 1945, 
vi Fø lte der var noget helt galt. Da myld
rede det ind over Nexø H avn, med 
civile og tyske soldater i tusindvis. KJ. 
4 -Som morgenen kom der slcibe t il 
havnen med ryske Aygtni nge og solda
ter med og uden våben. Mange ældre 
Aygtninge og kvinder med børn gik i 
lase t tøj. D et fik min Illo r til at ud
bryde, »hvO/for har de ikke tflget noget 
bedre toj på1c Min far kommenterede 
det ikke, men ganske få dage senere 
måtte vi selv afs ted. 

Lørdag d. 5. maj ko m således ca. 
5.000 soldater med og uden våben, 
samt mange cjvile, og om sø ndagen d. 
6. maj kom mange hu ndrede civile og 
ca. 9.000 soldarer med våben Fra ge
neral von Sallkens di visio n ved 
Weichel Aodens munding. H er stOd 
250.000 soldarer og 30.000 civile, som 
generalen ville sende til Bornholm med 
10.000 i døgn er. Han sendte general 
Wuthmann t il Nexø med fort roppen, 



for at stå for modstanden mod rus
se rne. De ville kæmpe videre, forment
lig for at trække resterne af enheden 
til Bornholm og undgå at blive krigs
fanger i Rusland. Ah var kaotisk og 
det kun ne vi børn mærke. Både lørdag 
og søndag cyklede far med mig på 
stangen, gennem Lystskoven og langs 
Lange Skanse, hvo r mange tusinde 
tyske soldater og civile søgte at over
leve. OveraJr kunne ses små bål og 
bivuakker af regnslag og tæpper. 

Mandag morgen kom lazaretskibe 
til Nexø med sårede soldater og civile. 
De skulle køres med Bornholms jern
bane ti l Aleksandersens Hotel i Sand
vig, som tyskern e havde indrettet til 
lazaret. Det rog sin tid at fa alle sårede 
anbragt. Imens kom der Acre hsker
både ind med civile Aygminge. Tog
fører Aage O lsen og hans kollega Kjeld 
W ilhelmsen forsøgte at holde dampen 
oppe, da en tysk officer henvendte sig 
til Olsen og spurgte, om de havde 
nogle madpakker, da nogle smi dren
ge ikke havde raet mad i Aere dage. De 
udleverede så hver ca. seks halve med 
pålæg, der så blev hældt ned i et kar 

med varm t vand, rørt op ti l en lind 
suppe og afsvalet, sat ned på kajen hvor 
drengene labbede suppen i sig som 
hundehvalpe, som Olsen udtrykte det, 
så hk de lov at leve et døgn længere. 
Dette er krigens gru, selv for små børn . 

Mandag d. 7. maj om formiddagen 
kl. ca. 09.45, havde jeg besøg af min 
fæ tter C hristian Kofoed og hans kam
merat Kjeld Hansen oppe fra Mølleby. 
Vi legede so m man denga ng gjorde 

med trælegetøj og byggeklodser på vor 
altan, der vendte mod ØSt med udsigt 
over havnen, da pludselig ro russiske 

lljushin 11-2 OBS Ay kom ind fra NØ. 

De Aøj mod syd langs kysten, da de 
tyske kanonbane rier der var sat op om 
søndagen begyndte ar beskyde Ayene. 
Vi syntes, det var spændende at se lys
sporprojektilerne fure op mod de to 
Ay, der dog hurtigt var væk, og skyde
riet stoppede. Så kom der lu ftalarm og 
Kjelds far, smed Hansen kom og hen
tede begge drenge med hjem til Ny
mølle på cykel. Så var den dag ødelagt 
og legekamm eraterne væk. 

Far kom o p fra forretningen og 
skulle spise. Jeg fi k vel en fri kadelle og 
tre kartoAer med sovs, hvorefter jeg fik 
lov at lege videre med det der Aød fra 
om form iddagen. Pludselig kom far 
fa rende ud, greb mig i nakke og bagdel, 
løb ind ad døren og kastede sig over 
mig på en sofa bag en murpille til ven
stre for døren. Da bragede de første 
bomber og vinduesruderne kom ind 
på gulvtæppet so m konfeni i små skår. 
Klokken var ca. 12.15. Mor stod i køk
kendøren og råbte )!Hvadsker den( som 
far besvarede med »Dæk dig« hvorpå 
hun forsvandt ud i køkkenet og satte 
sig på høkassen sammen med vores 
unge pige i spiseka mmeret, hvor der 
var dobbeltmur. H vor længe jeg lå un
der fa r ved jeg ikke, men si snart der 
var et ophold i skyderier, løb vi ned i 
kælderen, under butiksdøren rned [Q 

Sto re grani t(fappesten ovenover os . Her 
sad vi så på søm kasser under 2. bølge, 
som jeg syntes varede meget længe. 
Huset rystede og gyngede. Nexø ligger 
på et sandstensu nderlag, ca. 1 111 til 
1 Y2 under gadens brosten. Her deto
nerede bombern e så på sandstensun
derlager, det virkede som jordskælv. 
Alt "øv og kalken fra de pudsede lof-

ter hang so m en støvsky omkring os. 

Man hostede for at ra luft og græd. 
Flyene var ca. 10 - 12 Iljushin 11-2 
jagerbombere med maskingeværer og 
brisantbomber. 

Efter nogen tid var det også forbi, 
hvorpå mor rog mig med, og vi cyk
lede så op ad Smallegad e mod Ny
mølle. Da vi nåede krydset ved Ki lde
stræde, var der et stan bombekrater, 
der spærrede for vores vej op af Kilde
bakkestræde. To tyske soldacer kom 
løbende ud af købmand August Pihls 
kælder og lagde en træbjælke på skrå 
over krateret, som vi så kom over på 
og fo rtsa tte mod Nymø lle, vel kun ca. 
l km i luftlinje. Men de tog os den 
dag over 20 mi nmrer på cykle. Vi var 
lige kommet ind i gå rden på Nymølle 
da 3 . angrebsbølge sane ind. V i kom 
ned i kælderen ved centralfYret, hvor 
vi så ventede på, at det skulle ra en 
ende. Da sane man hesten fra byrmen 
»Fox(( fora n en landauer, hvor vi blev 
læsset op i, morl11or, moster, 11101', El
len Margrethe, Christian , jeg selv og 
Ole i en lift. Brødkusken Påsche og 
hans forlovede sad pi bukken og kør
te over Bødtgersvej mod Langedeby. 
Det var en tur jeg aldrig glemmer. AJle 
løb ud af byen, enten langs kørevejen 
eller over markerne. Mandag aften 
sendte russerne Ayveblade på russisk 
stilet til den tyske kOlllmandant von 
Kampf. kapitan zur see, at han skulle 
overgive sig. Det var den varsel der 
taJ es så meget arn, og den kom efter 
ro uvarslede bombeangreb. Nexø by 
blev evakueret nanen til tirsdag så alle 
ved modstandsbevægelsens hjælp blev 
hjulper ud af byen. O mkring 2.500 
mennesker var husvilde. 

Vor Ilaboejendom pit hjomer nfToldbodvej og Toldbodgade. 5anllne bygning efter bOlnb1lingemf 7. og 8. maj. 
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Vi kom ud ti l St. Kirkebagård i Poul
sker, hvor vi blev vel modtager og ind

logerer. Her var vi så de næsre 10 - 12 

dage. Kl. 18 måtte vi ned i deres kælder 
da de igen bombede Nexø. Om tirsda
gen var der er meget srof( bombeangreb 

på Nexø med både brisanrbomber og 
brandbomber med fire angrebsbølger, 
derefte r yderl igere tre angrebsbølger, 
hvor de efter en god time var overstået. 
Man kunne mærke rystelserne i kælde

ren. 

Efter onsdag d. 9. ku nne man ffi lov 
ril at hente noget, hvis huset alrså ikke 

var bombet. Mor bad far om at finde 
noget ander tøj ri l mig, nu han skulle 

cykle til Nexø. Nu forsrod min mor 

hvorfor de ikke havde haft tid t il at 
skifte tøj. D engang løb Illan for ar 
redde livet. 

Den 9. maj 1J. ca. 16.4 5 løb fem l'lI S

siske hurtigbåde ind i Rønne med om

kring 170 soldater. Der blev ikke løsnet 
et eneste skud. De fik hurtigr kontakr 

med modstandsbevægelsen )) Partisa n

skilt og internerede von Kampf og ge
neral Wuthman n, der blev ført til Kol 
berg. Næste dag kom der yderligere ca. 

1000 russiske soldater til Rønne. 
Efter ca. IO - 12 dage på landet le-
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Bombeko/'t over 
brisfl1ltbombeued
slagene 7. og 8. 111aj. 
De udbombede !Juse 

er skm veret på 
tegningeu. 

jede far et sommerhus på Balka, "Ud
kikken(( er gammelt træhus på cement

pæle, hvor vi så boede til hen på efter
året. Far havde som gammel snedker, 

fåer lagt rag på huset og sø mmet bræd

der, for de manglende vinduesrude r. 

De pudsede lofter hang i ga rdiner, blev 
holdt oppe af brædder sømmet op i 
trådvævet i lofter på gangbanerne. Om 
vinteren levede vi da i soveværelser, en 

lille stue også mod øst og køkkener. 

D er var kakkelovne i begge rum, og i 
køkkenet et lille støbejernskomfur på 
gasbordet. Sådan boede vi så, til det 
blev vo res rur til at få håndværkeras
sisrallCe i 1949. Der var sradig mangel 

på næsren air der var rationeret, ikke 

mindst byggematerialer, og gam le 

rustne søm blev banket ud og genbrugt 
ved genopbygn ingen. 

Russerne bl ev her i 11 måneder, så 

dem lærte vi ar kende rimelig godt. De 

fø rste der var kanonføde va r ikke guds 
bedste børn , og mange blev sendt t il 
bage, hvor de kom fra. Langt de Aeste 
var sIllilende og rare, form entlig med 

en efterlad t fa milie et sted ude på step
perne. Vi havde ofte besøg i sommer

huset .. Udkikken«, der lå lige ved Sno
gebækgærdet, so m de Aere gange 

forcerede med deres patrulj evogne, så 

der hurtigt ikke længere var er sten

gærde. Flere gange kom de ind for at 
tigge noget at drikke. Mor viste dem 

nogle hvidtøller, de rystede p:\ hovedet 
og tog i steder fa rs Birke hårvand og 

spritten til primussen, så var den væk . 
Da vi ikke havde mere af deres inte
resse tog de ind til naboen, kg!. kam

mersanger Lili Lambrecht, hvor de løb 
med hendes dunk med mopoli e. Af 
ældre medbo rgere har jeg ladet mig 
fo rtælle at de også spiste bonevoks fra 

dåsen med en ske, velbekomme. 

D e drak alt, og mange var ko nstant 

fuld e. Deres heste kendte selvfølgelig 
hvor stalden var, s:\ de kom hjem. Man 
kan for så vidt godt forstå disse men

nesker, der som ganske unge er sendt 
ud på slagmarken, og deres familier er 

måske blevet nedmejet af SS . Jeg fik 
den oplevelse at blive solgt til en russer 
for en pakke c igaretter. M in far havde 
i sommeren 1945 fået en ny lærling. 

Kan stOd en dag og talte med en russer, 
da jeg kom derned på Toldbodvej, så 
fik lærlingen en pakke cigaretter og 
russeren trak afsted med mig, hvor han 

sagde "Du er mt ntsse}~ og skal lære rus
sisk og til Rusland((, hvo refter vi satte 

os på trappen ind til frøknerne Bjer
regårds forretn ing lige over for politi
stationen. Nej hvor var jeg bange. men 

fik selvfølgelig lov at løbe da jeg havde 
lært det, han ønskede. Mange år se
nere var vi begge isenkræmmere, hvor 

jeg efter kaffen og de små glas, spu rg
te ham »Kan du huske, da du solgte mig 
til en rUJser«, hvilket han benægtede. 

Vi var dog lige gode venner for det. 
Men efter I l måneder blev vi atter 

frie og kunne hejse VO rt flag og trække 
vejret fric. Færgen )) Ko ng e hr. den 9. «( 

og passagerskibet ») Rornall, kom i marts 

måned til Rønne med danske soldater 

i engelske uniformer. Mærkelig nok 
har alle danske regeringer været til

bage holdende med af ffi besøg af 
NATO soldater, sidst i 1976 da land
boforen ingen ønskede et amerikansk 

militæro rkesrer ril at spi.lle ved dyr

skuet. Det blev stOppet af den davæ
rende danske regering for ikke at 
(ræde russerne over tæerne. 



Sommerdage i 1922 
- set .fra en syges eng 

Af Ove Bjorn Petersen, Christianshavn. 

Jeg håber; at denne samling optegnelser og billeder må beholde Kuriositetem Skær om ikke andet 
for den, der muligfoar Bogen at se. Arbejdet har v,eret til Adspredelse og Glæde for mig selv, 
uden at jeg nogensinde fik i Tanken, at det var noget il/Værdi jeg lavede. D erfor haaberjeg, at 
det straks maa flrstaaes, at Vterdien k un ligger i den nævnte Kuriositet, foruden at jeg seLvfolge

lig selv kan have en vis Nytte af en Del af Optegnelserne. 

Sådan skriver den 36-årige J. Kuhre i august 1922 i sin 
dagbog, m ens han i sin sygesrol i Rønn e d væler ved de 

mange dage på sygehuset i København og årene ved væb

ningen på Bornholm. Som så o fre fø r går rankerne tilbage, 

og skulle han være usikker på en dam , en begivenhed eller 

er ansigt, da er det blo t at tage de fire små bøger frem , 
dagbøgerne med prosa, vers og streger. Patient Kuhre er 
Ai tt ig med sin pen, så store som små hændelser kommer 

på papir, og altid har han er særligr øje fo r, hvad der sker 

på Bornholm. Vinteren 192 1/22 er streng, og vel er sejlad
sen mellem Rønne og København mere end vanskelig, men 

li vsfarl igr er der ar rjene sir udkomme på have t. 

Denne sommerdag, hvor dårligt vejr og farefulde sejladser 
er så langr borre, kan han læse sine ord herom den 9. no

vem ber: .... 'Der er efter den senesre Opgø relse hava reret 

tre Skibe paJ Bo rnholm . M/S 'Pax' af Rønne, hvor M and
skab og air gik rab t. ' Krisriania' af Allinge, hvor Kapraj n og 

Styrmand g ik tab t , en U ngermand blev redder. G al/S 
'Gabriel' af Rønne, hvo r Mandskabet blev reddet' ...... . 

Mand over Boret 
lyder Raabet ofte paa 
Havet, og Jfla maa en 

Rednil1gsbafld ud. 

H an glæder sig over besøg afko!leger fra Væbningen og 

familien. Emy, hans kone og hendes fi re søskende Edward, 
C hristense, O lga og O livia, møder vi igen og igen i dagbø

gerne. Tydelig glad og stolt er han over de mange besøg af 

sin nevø Ego n (Edwards søn), so m han giver undervisning 
i regning. D en 26. februar skriver han fra sin sygeseng på 

hosp iraler, ar ... 'Egon var her også. Han har nu begyndr ar 
efrerligne mine Tegninger og gø r der rigtig godr' .. . 

Egon jo/gensen. 

H ver dag Ri r sin p lads, al tid nøg

rernt og oprimistisk, aldrig for

manende. Dog sker det denne 

eftermiddag i haven, da han giver 
er godr råd (i l kommende læsere. 

Streger og PriHer og 
nmdformede Svi.ng 

Formet af ø j et og Pennen 

Finder du fo rji-a til Enden 
Vend saa kun Bladet omkring. 

Vend det lidt stille, for Bladet er skort 
Let kan det rives i Stykker 
Bind de balstyriske Nykker 
Du har min Advarsel hort. 

D enne smukke sensommerdag er dog 
en ganske særl ig dag, rhi nu få r dag

bogen slutte, så han tæller 638 sider 
med 4 19 billeder, det hele gjOrt siden 

den 2 1. augusr å rer fø r. 

Et overskuds menneske 
Men hvem er denne mand 
med den høje pande, det fin e 

overskæg, den prop re klædn ing 

og den al tid korrekte adfærd? 
H vem er den in valid, der kun 
med besvær og store smerter 

kan være ude af sengen nogle Kuhre. 
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timer om dagen og da må sidde i en særlig swl? H elst i den 
lill e have ud ril Bage rpladsen 5, hvor han kan fø lge liver, 
og hvorfra mange åbner pa reen fo r at hilse på. Måske de 
Aes te er familie, for på den tid blev man på øen. Men også 
mange andre, for hvad var bedre end en snak, t id va r der 
nok af. 

Selv har jeg af gode grunde aldrig mødt Kuhre. Min kone 
heller ikke, men har dog høn om ham som den gode onkel, 

han var til hendes far Egon Jørgensen. Alligevel fø ler jeg 
undertiden, at jeg har lyttet til ham , har hjulpet ham op i 
stolen, besøgt ham på hospitalet og nyd t en god sa mtaje i 
haven. Men nej, desværre. Først så mange so m seks ånier 
efter han s død vidste jeg om hans eksistens, idet min kone 
rakte mig fire hefter med hans ord og tegnin ger. D em 
havde hun arvet efter sin far, nevø t il Kuhre. 'H efterne 
havde i årevis ligget pænt indpakket i chato ll et god t gem t 
blandt et utal af gamle postko rt , Festsa nge og biografpro
grammer. 

Og hvem mødte jeg så? En meget interessant person med 
åbent blik for omverdenen, selv om man skulle tro, at han 
havde mere end nok med at tage sig aF sir eget liv, stærkt 
plaget som det vaf af en reumatisk betændelse i mange led. 
Alligevel havde han overskud t il at nedfælde små og store 
begivenh eder, egne tanker om kend te og ukendte perso ner, 
og altid med en positiv tilgang. Han var en glimrende 
tegner, han mestrede pianoet, han var en habi l rirnsmed, 
han var hjælpsom over for fremmede, og han var en værd
sar medarbejder og aRloldr kollega. 

Nedenfo r er lille uddrag af onkel Kuhres opregneiser og 
bill eder fra dagbøgerne, som jeg håber yder ham ret. 

Bagerpladsen 5 
lmendant J . Kuhre bliver indlagt på Ga rnisons hospitalet 
i København augusr l nl efrer syv indlæggelser genn em 
de senere år; hvert skridt gø r ondt, det smerter at sidde ned, 
bare at fa ske og gaffel op til munden værker i albuen og 
snan begynder også kæben at smerte. Han tiltror ikke 
lægerne ar helbrede ham for den smertefuld e kroniske led
degigt. Lægerne Foreslår ham at lade mirakel manden Knud
sen forsøge sig med at tale lidelsen ud aF den syge, men 
heller ikke dette giver nogen bedring. H eLl er ikke den 
kJoge kone Fra Ringsted er meger bevendt. Så hosp italets 
proFessor Jarløv råder Kuhre til ar rage hjem, For 'her kan 
vi jo ikke gøre mere' . Kuhre er hj emme i Rønn e den 5. maj 
årer efter og ganske uden udsigt til lindring. 

Slappegade 
med Sprojtehuset. 
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16. maj 

O ppe i ca 2Y, Time. W illy har 
kalker ' Vadsjæred ' i dag og 
revet tørre Pinde afVinsrok
ken sam t begyndt at gøre 
Vaskehuser i Sra nd. D er 
ko m Telegram til Avisen i 
Form iddags, at Kongen var 
rejst til Bo rnho lm sa m
men med Dronningen 
og Prinserne Valdemar 
og Georg. D er var en 
masse Menn es ker på 
H avnen i Afres ved 6-7 
Tiden, da man mente at 

E1'ny 

'Dannebrog' vilde lægge til her. Men Folk maatte gaa skuf
fede bort. D er kom ingen Konge. Man mener Turen er lagt 
ril Al linge ell er G udhj em. Vi har der herl igsre Vejr i dag, 
saa det kan blive en meget smuk Tur nord om øen. Emy 

gik og ordnede i H aven og bl ev daarlig, saa vi gik tidlig til 
Ro. 

17. maj 
I dag igen glimrende Vejr, saa vi maa jo sige, a[ hvis Kongen 
mA. er paa Nordlandet, saa har de værer held ige med Vej
rer. En Sandkage fra N exø igaar. Brev i D ag ril III. Fam. 
Journal 'Kbhavn' og Edward. Jeg besriller 'Køben Havn' og 
meddeler Edw. ar han kan faa H øns hos Vi lh Røn ne NS 
for ca . 4 Kr. pr Srk, ider de kos ter 2 Kr. levende og jo fo r
mentlig vejer ca. 2 Kg. Emy har været ude at købe Blo mster 
og skal nu til at plante og saa . Jeg var oppe godt 2Y2 T ime, 
men mir Sæde er for daarligt el lers ku nde jeg være oppe 
meget længere. Emy var i Byen, og Kongen kom kø rende, 
mens alle D amer bøjede sig i Støvet og all e Herrehatte blev 
svunget samm e Vej. 

18. maj 

Villy er her og fortsætter med Kalkning og Rengø rin g af 
Vaskehus og Hønsehus og Gård. Jeg va r i dag oppe fra Kl . 
12-3Y2. D et var det længste Tag paa et Aar, tror jeg, og jeg 
va r dog ikke særlig træt, blot havde jeg meget ondt i m it 
høj re ben, og det gaar jo først bort hen ad Aften. Der er 
udm ærket Vej r og Kongen er her stadig. H an har været paa 
Jagt i AJ mindin gen Fra i Morges KJ 4. I dag forfalder mi n 
Livsforsikring med Il Kr. Fru Kaprajn Kofoed her paa 
Bagerpladsen fYlder Aar i D ag, og her er stor Fest i Gaden 
med FamiJiebiler og H estekørerøjer fra Landet. Der er 
Middag i Aften ombord paa 'D ann ebrog', hvor foruden 
de fl es te Embedsmænd og Am tsraadet også Købm. Simon 
Madsen er tilstede, idet Kongen har laant hans Bil under 
O pholder her. Kongen skød paa Jagren i dag 4 Bukke. Emy 
er gaaet en Tur ned t il Skovmoses i Aften efter at have 



plantet færdig. Bud Nielsen fik en skrivelse i dag (fra mig 

til Krigsminisrerier) der fortæller, at jeg ejer mit Hus og 
som skal gaa ind sammen med Regnskab for April. 

Intendant JPKuhre ved Bomholms Væbning R 18/5-22 
Til Krigsministeriet. 
Undertegnede erkl. herved at være Ejer af Matr IV 233 K 
af Romle Bygrunde med paahvilende Hæftelser i h. til 
medfolgende Pantebogsattest. 
J Kuhre 

19. maj 

Godt Vejr med Sol om Eftmdagen. Jeg sad først oppe i 
Spisestuen fra 12 til 2 og gik saa ved Villys H jælp ud i 

Haven , hvor jeg sad til KJ godt 4 og var saaledes oppe i 
over 4 T imer. Villy malede Bord og Bænk til Haven. Kapt. 

Nielsen var her efter en Besked. l KLlIldgørelsen for H æren 
af 19/5 1922 sraar: 'Fungerende Intendanr ved Bornholms 

Væbni ng Sergent uJ. No i Forplejningskorpset Jens Peder
sen Kuhre, der af en Kassarionskommission er erlJærer for 
uskikket til al Krigsrjenesæ, afskediges' . 

20. maj 
Fra i dag er jeg altsaa ikke ansat ved H æren m ere. 
Ligeledes har jeg i dag faaet t ilstillet en Skrivelse fra Krigs

ministerier genn em BH Væbning, hvori det betydes mig, 

ar jeg ikke er Pensionsbereniger efter den ny Tjeneste
mandslov, da jeg er traadt udenfor No før mit 30 Aar, og 

at jeg heller ikke efter den gamle Lov kan komme i Be

tragtning da jeg ikke har 20 Aars Tjeneste; men at jeg i 
henhold til Lov No 135 §4 af 1876 er berettiget til Un

derstøttelse under hensyntagen til de forel iggende Om
stændigheder. 

O mstændighederne er jo ikke særlig gode for mig men 

jeg vil haabe, at de hjælper mig til at faa en nogen lLtnde 

god Understøttelse, da jeg jo fo reløbig intet kan tj ene. 
Imidlertid har jeg i dag været oppe fra KI 12 - KI 6. Det 

var 6 Timer næsten uden at blive træt. 

ii~j!iliii&t- Bord og Havebænk fik 2 . Omgang 

Vor bil. 
Eille kLeine Ford. 

21. maj 

Maling i dag og Gaarden 

fik en velfortjent Skrub

ning af Vi ll y. Den er 
hel ler ikke blevet gjort 

ren i de 9 Maaneder, 
siden vi rejste ti l Kø

benhavn. 

Igaar sad jeg ude i Haven i ca 2 Timer og i dag ca 4 Timer. 

Jeg kom op KI I l og var oppe til KI GY" saa det blev 7Y2 
Time; det er jo en meget stor Fremgang siden jeg kom 
hjem. Men vi maa jo være forberedt paa, at der kommer 

Tilbagefald igen. Det er Søndag og Folk tager i Skoven i 

dag for at se den i Færd med at springe ud. Mange Folk 

sværmer paa Gaden, og hver anden Kvinde bærer lysgraa 

Sommerfrakke. Skovmoses er alle tre cyklende i Alm indin
gen . 

22. maj 
I dag faa r Bord og Havebænk den sidste Omgang neml ig 

Lak hvid, men saa er det ogsaa fint. G ulvet i Spisesruen 
faar også en Omgang Lak i Dag, men det er Gulvlak. D r. 

G iese var her i dag at se hvordan det gaar og han var meget 
forbavset over, at jeg sad ude i Haven. Jeg var dog ikke saa 

længe oppe som de to foregaaende Dage, idet Kl . var 12 lA 
før jeg kom op, og den var lige 6, da jeg igen kom i Seng. 

Jeg var en Del træt af det Pres, der har været paa Benene 
de foregaaende Dage. Emy blev en ig med Dr. G iese om at 

hun skal gaa op til ham og faa sit Ø re undersøge Der gø res 

stadig Hovedrent hver Dag, saa med et og saa med et andet. 

Em)' i bad 

23. maj 
Varmt til Blæst. Fint Vejr, men dog alligevel lidt Regn til 

morgen . Kort til Mads Madsen, der kommer til København 
i løbet af]un i, og nu vil jeg overtale ham til at komme en 
Tur her over med det samme. Brev fra Edward ar han ingen 

Høns vil have til den angivne Pris 2 Kr. levende da han saa 
hellere vil lægge disse til sig selv. Han har faaet Brev fra Ove 

med Indbydelse til Egon om at komme i Sommerferien . 

Preben vil ogsaa gerne med. Tante Dora og Ethel samt C.C. 

var her. Torden baade Formiddag og Eftermiddag, og en 
voldsom Varme. Jeg var oppe fra Kl. 12-6 men kan ikke 

sige mi g hel t fri for Træthed i dag. 

21. juni 
Stolen kom i dag. Det er en skrivebords Stol, og jeg tror, 
den er god, men jeg har ikke prøvet den meget endnu. En 

Sergen t af Forpl.Korpset, som jeg har gået på Skole med 

for 10 Aaf siden, er nu for Tiden ved Væbningen og var i 

dag henne at hilse paa mig. Jeg har ikke ligget på Baaren i 
dag, men er også træt nu. Jeg har stadig ondt i mit ene Ben 

baade Nat og Dag. 

Jul P,l Bornholm 55 



Udsigten fra mit hw SpiscJtucvinc!uc. 

S/appegade i ROJlne liden SprojtelJll5et. 

22. juni 
Det er i dag Emas fødselsdag. Der var til Morgen Brev fra 
Tame Dora, Olivia og Villie og nogle sma<l Gaver. Søster 
Marie kom Illed en Buket kønne Roser og Venushaar. 

Vejret er ikke saa srraalende, men nu ser det dog ud, som 

om Solen vil bryde frem og give os lidt af sit lægende Lys . 

Paa sengen fandtes i Morges en lille Sang, der aftrykkes her 

i Bogen. 

Det er Solhvervsdag min k,ere 
paa Din Fodselsdag. 
Gid da Sol og Lys Dig signe 
uden Skyer bag 
Gid da Livets Sol og Gl,ede 
ind med Lyst du drak, 
srta Du Aftenroden hilser 
i en Strom af Tak. 

Nu et Aar igen er svundet. 
Tak for det min Skat. 
Mem Din Fodselsdag oprindel; 
start r vi her fortsat, 
Til at glædes over Lyset, 
over Livets Skat. 
ForJt IUlar Aftenroden svindel; 
da forst er det Nat. 

15. juli 
I Dag var der gaaet en Rotte i Fælden, en stor, fed en . Regn 
her til Morgen og hele Himlen er overrruld::en med Skyer. 

Emy og Palle er gaaet på Torver. N u kom Skraldemanden 
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efter Skarn, og derved nk vi Rotten bon med det samme. 
Der var nem lig Tag paa Skraldebøtten . Regnen blev ved til 

hen paa Eftermiddagen, saa jeg kom slet ikke ud i Dag. 
Det er ikke morsomt, men saa fik jeg lavet Billede No. 347 

fra mit Spisesruevi ndue. 

Bud Nielsen var her med en Skrivelse fra Dommeren om, 

at den Hæftelse, der var tinglyst paa mit Hus i Anledning 
af rnin Stilling som Tntendam, er slettet af Pantebogen. Nu 

er Kl . 5, og Solen skinner. Vejret er herligt, men nu er det 
for sent at komme i H aven. 

Fra Sovekammervinduet. Landinspektor Kofoeds og Fm Kofoeds 
Ejendom i Ba&unmdell. KirJeb,ertræet med Emy i vor egen Have. 

FAKTA 

l' Kuhre (Jens Petersen Kuhre) er fød t i 0stermarie d. 

26 . april 1886 og dør i Rønne 20. maj 194 1. H an 

bliver in tendant og fuldmægtig ved Born holms Væbning 
i 1916. D en 19. maj 1922 bliver han afskediget, da 
Kassa ti o llskommissionen har erklæret ham for ' uski k

ket t il al Krigstjenesre' . Kuhre skriver bl.a. artikler til 

'Jul på Bo rnholm', og så samler han bo rnholmske 

evenryr) der udgives via Dansk Folkemindesamling. 

Han bliver i 19 16 gift med Emmy Jø rgensen, f. 22 . 
juni 1884 i Gjerrild v. G renå. De får ingen bø rn. D e

res adresse er liver igennem Bagerpladsen 5 i Rønne. 

Hun dør den 25 . april i 1969. r en periode ejer Emmy 
med sin søster C hristense Strandhotellet i Sandvig. 

Ove Bjørn Petersen er cand. merc. i ledelse og ca nd . 
mag. i kunsthistorie. Gen nem årene er det blevet til et 

utal af artikler og foredrag om kunst, histo rie og ga

stronomi i aviser og t idsskri fter med et dansk eller et 

fransk publikum. H ar so m forfatte r skrevet to bøger 

om dansk-fransk temae r. Se mere på ovebjoernp.d k 



Dengang, da der hver vinter 
var gymnastik i Gudhjem 

Under denne overskrift sendte dm dengang 15-årige Ingrid Bo (Hansen) i juli 1984 et brev til 

Inge Madsen i Glld/'jem, hvori hun mindedes gymnastikurulervisningen i Gudhjemo'1'nrådet i 
tiden omkring den 2. Verdenskrig. Ingrid Bo var leder af gymnastik- og svommeundervimingen 
i Gudhjem/Østerlars og østamarie og boede på Bornholm i 40 årji-a 1931. Hun renskrev 

tillige materiale for sognerådet i Østerlars og mannskripterfor IMptajn Ejnar Mikke15m, 
ligesom hu" var bibliotekar ved Gudhjem Bibliotek. 

I Af Mogens Lau. 

Ingrid Bo indleder brevet med at for
rælle, hvem hun er. »Jeg blev fød t i 
J 909, i Aarhus. Darrer af Lars og Kir
st ine Bo af Helgenæsslægren på Syd
vesrfyn , Hagenskov eller Frederiks
gave, so m den senere blev kalde 
Slægren kommer fra Makedon ien. Min 
Far og 1110 r er begge født på Fyn og var 
»højskolernenneskeni. Min mor var på 
højskole hos Holger Begtrup og min 
[". på Kjøng H øjskole. M in far læste 
til arkitekt. De var begge grundtvigia
nere og min beds(ef.1.f var elev af Kri
sten Kold og var på det første hold 
elever, da han oprettede sin første høj

skole på Fyn. 
Far og mor boede i København, Vi 

var fire børn og havde en skøn barn
dom. Vi boede lige over for en dejlig 
græsmark - en rebslager ti lvi rkede (Ove 
der - og siden blev Den kgl. Mønt 
bygget der. Da vi blev så srore, at vi 
skull e lære nager. sagde far og mor: ))1 
kan fa lov ti l at lære hvad I gerne vi l, 
men betingelsen er, at I gennemfører 
det, l vii uddannes i«, og det gjorde vi. 
Jeg rog handelsskole-eksamen, dagsko
len . Far forla ngte yderlige re, at jeg 
skull e på konror i tre år, som han 
sagde: »når du bliver ældre er det godt 
at have noget at falde ti lbage på« . Jeg 
ville neml ig gerne være gymnasri k- og 
svømmelærerinde og lærer i folkedan
se og i kø llesving. Jeg underviste om 
aftenen, mens jeg gik på Statens Gym
nastik Institut, nu Danmarks Høj
skole for Legemsøvelser«. 

Forbin delsen til Bornholm opstod, 

da Ingrid Bo læne en ung mand fra 
Bornh olm at kende. Hans navn var 
Erik Hansen, og da de blev gift, rejste 
Ingrid Bo's far til Bornholm og byg
gede et hus til parret i Sal runa med en 
lille købmandsforretning, som Ingrid 
Bo passede. Huset blev opført i 1931 
og fik navnet »Boen« som stadig står 
at læse på husets nord gavl. 

Efter nogle års forløb Ayttede parret 
til Pihls Alle i 0sterlars. l J 940' erne 
fik Eri k Hansen og hans bror, Holger 
Hansen, tilbud om i fællesskab at be

styre Gudhjem Mølle. Atter en gang 
kom Ingrid Bo's far til Bornholm og 
byggede bestyrerboligen ved Gudhj em 
Mølle til parrer. Erik Hansen nåede at 
fejre 25-års jubilæum på G udhjem 
Mølle. 

Ingrid Bo fonsætter si n beretn ing 
således: ))Vi fik først en dreng) og da 
han blev to år, begyndte jeg at under
vise igen. Min mand va r meget af
tensøvnig, så han passede Jørgen. Da 
vi boede i 0sterlars, rog jeg roget til 
G ud hjem. O m eftermiddagen havde 
jeg et børnehold (4-7 år), et større bør
neho ld (8- 11 år) et fr ueho ld og et 
voksen pigehold og (O gange om ugen 
underviste jeg i køllesving. Jeg skulle 
med sidste (Og hjem til østerlars, men 
inden da havde Hansigne Koch l varm 
kaffe og kage inde i sin srue, og det har 
jeg aldrig glemt hende fo r. Jeg småløb 
op ad bakken og op i toget og så sang 
jeg, selvom min sangsremme ikke var 
så skøn; men glæden ved at undervise 
va r så dejlig. Da vi boede i Salruna 

cyklede jeg til Gudhjem om aftenen 
(dengang var der jo fredeligt på vejene). 
Fra østerlars tog jeg toget til øster
marie og underviste børnehold og 
voksen pigehold en gang om ugen samt 
fo lkedanse fo r voksne. I 0sterlars un
derviste jeg et frueho ld som sp illede 
)) Kongebo ld( . Det var de meget glade 
for. I Aaki rkeby havde vi en gang Om 
måneden instruktionsku rsus fo r le
dere, både karle og piger, og bagefter 
dansede de. 

Amtsopvisningerne var fan tast iske. 
G udhj ems store piger syede hvide, 
smarte dragter til deres førsteho ld i 
køll esving. De var opført som ))frue
holdt< og nogle snakkede om, at det 
skulle bli ve sjovt at se de fruer; men 
de blev forbavsede da holdet med mu
sikledsagelse og køller, i en lang række, 
dansede ind til melod ien ))Det var på 
Capri jeg så hende komme«, 

En so mmer havde jeg et meget store 
børnehold i 0sterlars. Jeg sagde til 
dem, at de, der slet ikke forsømte fik 
en præmie, og de tog det bogstavel igt. 
Kun (Q-tre små piger forsømte med 
gyldig grund , og de va r 83 børn, både 
piger og drenge. Jeg havde dem med 
til opvisningen i Almindingen, og selv
føl gel ig fik de præmie - en lille hvid 
ski ndkanin. 

Da jeg var en 10-11 år, va r jeg så 
glad, når vi havde gym nastik i skolen. 
Jeg havde så let ved at lære der. En 

aften da vi sad ved bordet sagde jeg: 
»)Jeg kan så godt li ' gymnastik«. Far 
sagde: ))Nå, slægten fornægrer sig ikke«(. 
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meget godt, og er det lid[ uklart, skri
ver jeg det, som jeg synes passer{( . 

På fotografiet pnesmterer ingrid Bo sit »koL!eIJo!tL1I fm Glltllljem !dnetsforellillg. 
Bemærk de /lydelige hvide KJ'lIIllt1Jtikdragtel; ITllkelsokkeme og gyllllJflStikskoene. 
Bagerste række fin vellStre: Lizzy Stlll/ge, Irene Holm, Bodil, Rose, Lise og Valborg. 
/l1idterste række: Gunhild, Olga, Gurli, Anne-Grethe og Kirsten. 

Da jeg bl ev raskere fi k jeg af0ster
lars/G udhjem kommune tilbudt at 
blive bibliotekar i G udhjem. Fø rst i 
der lille bibliorek, så fi k vi lokalet ved 
siden af og siden Ayttede vi ned på den 
gamle skole ved havnen. Først et lo
kale, så et t il og da jeg hold t op, var 
de t et dejligt bibliotek til efterfølgeren. 
På det lill e bibliotek var der kun vok
senud lån; men i mit barndomshj em 
havde vi mange bøger. I julegaver var 
der mellem andre gaver altid bøger, 
både til voksne og børn . Selv havde jeg 
alrid købt bø rnebøger ti l min e børn. 
Jeg købte dem brugt i Studiestræde i 
København og jeg spurgte mi ne børn, 
om vi ikke skulle sætte børnebøger ind 
- og så vandrede børnebøgerne ind. 
Jeg fik den afs luttende eksamen som 
bibl io tekar på Roskilde Bibliotek. Bib
lioteker havde jeg i 14 år - også det 
var en skø n rid . G udhjemboerne og 
børn ene var dejlige lånere. Da jeg be
gynd te havde vi et bogud lån på 2000 
bøger og da jeg sluttede va r vi oppe på 
14 000 udlån«. 

Forreste række: Gut/mil, /vlargit, Tove, Emir, Gat/a og Lilli. 

Boslægten var leve nde interesseret i 
den dengang nLi ngske« gymnastik, 
svensk stil lingsgymnastik«. 

Efter en barnefødsel må[[e Ingrid Bo 
stOppe med gymnastikundervisningen 
på grund af sygdom. Hun var en yderst 
akr iv kvinde, der ikke kunne !lnde sig 
i at sidde sti ll e, så hun var lykkelig, da 
hun blev kOll(aktet af )Viggo Kure.2 

Han vidste, at jeg havde skrivema
skine og spu rgte, om jeg ville skr ive 
for kommunekontoret (de havde ingen 
skrivemaslUne på kommunekontO ret) 
og han var også formand for østre 
Retskreds Vandsyningssager i Svaneke. 
Det ville jeg gerne, og begge dele ren
skrev jeg i mange år, til Viggo Kli re 
fald t for aldersgrænsen. Jeg skrev, når 
jeg havde raet f.:'1milien i seng. 

Jeg fik også en d ejl ig spændende 
chan ce af grø nlandsfareren kaptajn 
Einar Mikkelsen3, der både skrev bøger 
og arrikJ er. Om sommeren boede hans 
hustru - en elskelig dame - og han i 
sit hus ude ved Nø rresand. En dag 
kom han op til mig og sagde, at han 
havde hørt, at jeg havde skrivemaskine 

og spurgte, om jeg kunne tænke mig 
at renskrive manuskr ipter for ham . 
Han sagde der kneb ar ra nogen ril det, 
fo r han kunne skrive nager uklart, når 
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han blev begejstret. Det vill e jeg fakt isk 
gerne, og han ko m o p med en hel 
bunke, som skulle renskr ives, og det 
var faktisk en ganske dej lig oplevelse 
hver gang, selvo m jeg nu havde nok ar 
gøre hele dagen; men natten var nu 
min egen. En vidunderlig verden at se 
ind i. Heldi gvis var min fam ilie af
tensøvning. Så satte jeg mig til at ren
skrive, og hvor jeg nød det - mægtig 
spændende ar læse. Jeg b lev ved til 
klokken var 4 og havde haft en skøn 
og spændende nat. Nå r jeg fi k bunken 
fæ rdig, fik han den ned og jeg var glad, 
når han kom op igen med en ny bun
ke. Så sagde han en dag: "Jeg undrer 
mig, fo r du læser jo uden fej l. De an
dre, der har skrevet fo r mig fø r sagde, 
ar der af og ril var noge[, de ikke kun
ne læse«. Jeg svarede: »Jeg synes det går 

Noter: 

Sidst i brevet er der er lille afsnit om 
svømmeundervisningen, som i sagens 
natu r va r begrænset til sommerperio
den. »]eg underviste o m so mm eren 
ude på Nørresand - grat is - havde en 
masse bø rn der var meget ivrige til at 
[age svømmeprøverne. En sommer 
havde jeg 23, der tog bronzemærket, 
15 der tog sølvmærket, og I O der tOg 
guldm ærket. Esther M unch4 bistod 
med at få svømm ebeviserne i skolen. 
Et andet år, da BirtheS ofte sejlede med 
ka mmeraternes små både, tilbød jeg 
børnene gratis svømmeundervisning 
- og der var da en Aok, der fi k den. Så 
var jeg rolig for Binhe« . 

I Hansigne Koch ejede og drev senere Pension Koch i Gud hjem 
2 Viggo Kure var sogncddsformand i Østerbrs 

3 G røn landsfa reren, ka ptajn Ej nar Mi kkelsen boede i Maa ns Pærs H uz (ved den store pa rke

rings plads p;i G udhjem Havn) og fik opkaldt gaden la ngs havnen efte r sig. 

4 Esrher Munch var skolelærer i Gud hjem og gifr med ma leren m.m. Axel Munch 
5 Binhe Bo er daner af Ingrid Bo og Erik Hansen 



Traktørstedet Ekkodalshuset 

Rigmor Hansen, som sammen med sin mand Helge østergaard, drev Traktomedet EkkodaIs
huset 2005-2013, fortæller her om Ekkodalshusets mere end 1 OO-årige historie i fomilien 
Midlers eje. Fort,e1lingen bygger pli blide skriftlige kilder og samtaler med mennesker, der har 
været en deL af historien. 

Af Rigmor Hansen. 

Kg!. Bibi. Ekkodalshllset 1906. Baneformalld på Almindingen Stntioll Hans Olsen og hallS 
kOl/e Anna er på besog med deres datter hos FrokIlerne Hansen. 

De første turister kommer til 
Almindingen 

Ved opførelsen af Hotel Jomfrubjerget 
i 1891 lokkede man tutisterne fta det 
bedre borgerskab fra kysten og ind i 
Almind ingen. De ankom oftest med 
charabanc. 

Fot at gøre skovens seværdigheder 
mere ti lgængel ig for det nye publikum 
an lagde skovrider Adolf Steen, der ti l
trådte i 1892, stier, opsatte bænke og 

fr ihuggede udsigter. I 1898 lod han 
udarbejde et meget detalj eret rurist

ko n , hvo r sti er, mindesmærker, kuJ
ru rminder og de smukkeste udsigter 

var afm ærket. Der var indregner nre 

fo rskellige vand retute, der alle udgik 
fra Hotel Jomfru bjerger. Turene var på 
træer og klipper afmærker med hvert 
deres symbol: DannebrogsAag, dansk 
kokarde (hvid ci rkelm. rød prik), dan
Ilebrogsbånd (rød og hvidstriber), og 
hvidt kors i dansk kokarde så gæsterne 
ikke kunne fare vild. 

Ajle skulle vide, at der var skovrider 
Hans Rømer (1800-1836), den fø rste 
fo rstuddannede skovrider på Born
holm , der skabte Almindingen. I 1893 
rejste man en mind estøtte for ham på 
den gamle planteskoles grund, og kort 
efter lod museumsinspektør Peter Hau-

berg {I 844- 1928) indhugge forf.,tteren 
Vilhelm Bergsøes digt om Hans Rømer 
på klippevæggen ved Fuglesangsrenden 
i Ekkodalen : 

Vi ldtet skabte han hjem og 
mennesket skygge. 
Tusinde sangfugle nu i hans 
højsale bygge. 
Døde natur! Ved ham fik du livet 
ti lbage. 
H vo som af død vækker li v, kan 

døden ej tage. 

Ekkodalen med Ørsteds kilde 
blev en stor attraktion 

Samm e Vi lhelm Bergsøe skrev i 1893: 
)Almind ingens berømteste Parti er 
Kodalen, el ler, som det med forskøn
nende Variant hedder: Ekkodalen. Den 

bærer begge Navne med lige Ret, th i 
dens Friske Grønsvær, der so m et bredt 
Engd rag beklæder Dalbunden, er lige 
saa lokkende Fo r Køerne, som dens 
mærkvætdige Ekko er dragende fo r de 

H. C Øweds kilde«. 
Postkort. B01'11holms Museum. 
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glade Skovgæster. Af og ti l ru ller en 
Artillerisalve ned gennem Dalen. Man 

standser, lyner; er nyt Skrald - og man 
opdager da, at det er Lemmen til ))0 1'
steds Brønd«, der af den muntre Ung
dom benyttes som en Kanon, hvis 

Lydbølger de stejle Klippevægge kaster 
t ilbage med tidobbelt Ekko«. 

Hans Rø mer stensarte ki lden i Ek
kodalen og navngav den H. C. Ø rsteds 

kilde. 
Det skete med Sto r respekt for den 

berømte narurhlosof og videnskabs
mand, H .e. Ø rsted ( 1777-1851) som 
Hans Rømer læn e at kende linder sit 

besøg i 18 18 og 1819. H.e. Ørsted 
va r af Kong Frederik den 6. sendt t il 
øen fo r at u nd ersøge og kortlægge 
Bornholms geologi. Specielt forekom 

sten af kullejer og jernm alme havde 

kongens interesse. Kildens stensætni ng 
blev senere aRøst at et rør med et dæk

sel af træ, man som nævnt, kunne 

klappe med. 

Bornholms Højskole skaber 
nyt liv i Ekkodalen 

Ekkodalen var ikke statens ejendom. 

D en tilhøne en af øe ns mægtigste 

mænd , proprietær Joh annes Georg 
M iiller ( 1846- 1926), på den nærved 
liggende Vallensgård . Han stillede i 
1893 en grund til rådighed for opfø
relse af Bornholms H øjskole. Fra høj
skolen var der en sti gennem marken 

til Ekkodalen . Fra den såkaldte "Fro
koststelw, der i 190 1 fik indhugget 

kong C hristian den 9 .'s monogram , 

afsluttede Johannes MUller denne sti 
ned i Ekkodalen med en ))serpenriner

st i« med små trappetrin ned ad den 

stej le Idippeskræn r. Ved højsko lens 
indvielse i 1893 var der ned enfo r i 
dalen opført en ralers[Ol af træ (senere 

aAøst af en lignende i granitsten) så 

højskolen på denne måde fik sin egen 
"høj skolens festplads «. Her holdt Born
holms Højskole om sommeren mange 

møder med fo redrag for eleverne og 

øens ungdo m. Bag ved Højskolens 
Festplads førre Fuglesangsrenden op i 

klippern e, hvorfra der ofte blev sunger 

aftensang. Ved fod en af klipperne er 
højsko leholdene gennem mange år 
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AlmiNdiNgeN Station. pflSsngerer pti vej til 
EkkotInlen fltl Birkenllee1l. Postkort. 

blevet foreviget på fotOgraner, so m 

stad ig kan ses på højskolen. 

Busten af P. C. Tranberg 
Proprietær M liller har også æren for, 

at en buste af vækkelsesprædi kant pa
s[Or r. e. Tranberg (1832- 1896) i 1898 
fik sin plads ved den lille rræbro over 
Læs Aen umiddelbart over for FlIgle

sangsrenden. Tranbergs en ke ø nskede 
busten placeret på pladsen foran C hri
sti anshøjkroen, hvor Tran berg hold t 

sine raler for Sto re forsam linger. D ene 
blev afvist af daværende skovrider Adolf 
Sreen. 

En populær skovrursbane 
mellem Aakirkeby og 
Ekkodalen åbner 
Den 12 . dec. 1900 blev Bornholms 
første jernbanestrækning mell em Røn

ne og Nexø indvier. D en t6. maj 190 1 
åbnede D anmarks eneste ))skovturs

bane« mellem Aaki rkeby og den syd 
for Ekkodalen nyanlagte Almindin gen 

Station. AJrnindingen Star ion var op

ført efter regning af den bornholmske 
arkitekt Mathias A. Bids tru p (1852-
1929). 

Skovtursbanen blev så populær, at 
man all erede førsre so mm er måtte 
særte fem [Og ind i hver retning. Toget 

kørre kun i som mersæsonen fra l. maj 

ti l 30. september. Almindingen Sta
rion blev indrettet med en StOr rræpa

vilion, hvo r de mange skovtursgæster 

kunne vente under rag indtil rogafgang. 

Fra Al mind ingen Station anlagdes den 
snlUkke Birkealle, der førte di rekte ned 
ti l Ekkodalen, der i sig selv var blevet 
en popu lær turistattraktion. Herfra 

snoede lange rækker af skovru rsgæsrer 

sig op ad st ien langs svenskebækken 

til Chrisrianshøjkroen og Horel Jom

fru bjerget. 

Ekkodalshuset åbner 

GrundJaget for et serveringssted var 

lagr. Skovgæster myldrede forbi pro
prietær Mtillers lille landbrugsejendom 
ved Birkeall "en lige nord for Almin
dingen Stario n. Landbrugsejendom

men var o prindelig er fod ermesterhus 
til Vallensgaard. Den blev opført i 1827 
og besrod af et stuehus i bindingsværk 
med stråtag og er lille udhus af træ. 

I perioden 190 1- 1903 lejede snedker 
Ch rist ian Mathias Olsen (29.9. 1874-
t 4 .3.1969) og Laura Bolette Caroli ne 
Marker (2 1.1 2. 1876-5.2.1965) som 
de første Ekkodalshllset. 

Forretningsgangen var overskuelig. 

Vand blev hentet ved brønden, kogt 
på komfuret og solgt ti l gæsternes med
bragte kaffebøn ne r. Man kunne også 

leje porcelæn til kaffeselskabet. 
Fam ilien fraRyttede Ekkodalen i 

1903. 

Almindingen Savværk kom til 
og en ny lille landsby opstod i 
Ekkodalen 
Proprietær Johan nes G. MUl ler og hans 
kone, An ine Christine Kofoed (1856-
19 10), Ayttede selv til Ekkod alen i 
1903. Han solgte Vallensgaard til et 
fam iliemed lem, men behold t grunden 
over fo r Ekkodalshllset, hvo r han op
fø rte sin aftægtsbo lig, Klippely. Til 
grunden hørte også en del af Ekkoda
len. 

Foto: Knren og /V/ine fortIn Ekkodnlshuset. 
I midten liereriIItie }ohmme Jpsen. 
(Lånt nf Inger Mnrie Larsen, Svaneke). 



1903 - 1923 Frøknerne 
Hansen. Karen og Mine 

Frøknerne Hansen var døtre af Marthe 

Catrine Pihl (3.1.1826 - 3.2. 1910) og 
Peer C hristian Hansen (27.2.1827 -
13.5, 1896), Baunegaard i Aaker. 
(Almi ndingsvej 20). 
Karen og Mines mor, Manhe Carrine 
Hansen, boede hos sine to døtre i Ek
kodalshuset indril sin død i 1910. 
Karen Mari e (25.2. 1865 - 7.2. 1940). 
Mine(30.9.1867-31.3.1952).Mine 
va r uddannet sygeplejerske og arbej

dede tidligere på Aaki rkeby Sygehus. 
Frøknerne Hansen forpagtede Ek

kodalshuset fra 1903 til omkring 1923 
og i deres tid tog udviklingen i Ek
kodalen fart. Efter en ødelæggende 
sto rm i 1906, hvor sto re dele af Al
mindi ngen blev lagt ned, anlagde skov
rider Ludvig Bang Bruels bror, Emil 
Bruel , »AJmindingen Savværk«, Pro
prietær Johannes G. Miillers søn, Axel 
O laf Muller, blev savværksbestyrer. 
Savværket udviklede sig hurrigt ril en 
sror arbejdsplads og mange af savværks
arbejderne etablerede sig i en række 
huse omkring Sigremøllevejen, den 
gang kaldet )) Langelinie« eller »AJm in
dingsbyen«, 

Gudhjembanen indvies i 1916. 
Ekkodalshuset bliver indrertet 
som traktørsted 
Skovrursbanen blev i 19 16 fo rlænger 
med Gudhjembanen m. Christ ianshøj 
Trinbræt, og nye skovgæsrer strøm
mede ril. 

Komponist og organist Kfli Semtlus 
(J 889-/966). 

Johannes G . Muller så nu mulighe
derne for at udvikle Ekkodalshuser ril 
et traktørsted med salg af kaffe og 
hjemmebag. H an investerede i nye 
facilireter: 

Han opførte en sror åben veranda i 
fire fag i forlængelse afbind ingsværks
h uset. Verandaen blev udstyret med 
en lille Aagsrang på taget i fro nr. På 
gavlen blev malet navner »Ekkodals
huse( ( m. fine bogstaver. Der blev 
indkøbr franske cafemøbler. I Ekko
dalshusets baghave bl ev d er i 1916 
bygget et retiradehus til traktø rstedets 
gæster 

Ekkodalshuset fik sit eget kaffesrel 
med Ekkodalshusers monogram på al le 
dele. Det viste et agern omsluttet af ro 
egeblade og ro fugl e, nedenun der nav
net nEkkodalshuset«. Den ga ng var der 
kaffesrel til 60 gæsrer. 

Ekkodalslmset, den 
nye veralIda. Det kg!. 
BibI. 1917-20. 

En tid ligere højskoleelev fa real te i 
en lokal avis i 1966 om si r ophold på 
Bornholms Højskole i sommeren 
191 7, at man i Ekkodalshuset )) kunne 
få kaffe med brød uden mærker for 45 
øre, og vi brugte 4S øre så tit vi havde 
råd, man fik jo appeti t af at trave i 
skoven«. 

En lang tradition med korsang 
pinsemorgen i EkkodaJen 
grundlægges 
I de samme år, 19 16/1 7, startede rra

dirio nen med korsang i Ekkodalens 
klipper pinsemorgen, når bornh ol
merne drog til ))AJminjs« og drak mor
gen kaffe i den smukke narl![ og pluk
kede buke" er af lilj ekon vall er med 
hjem. Johannes Mullers nære forhold 
til Bornholms Højskole bragre ham i 
kontakt med komponist og organist 
Kai Sensrius (1889-1966) , som var 
lærer på højskolen i årene 1912-1921. 
Indtil 1924 var han sanglærer i Rønne. 
Kai Senstius sti frede d. 7. januar 19 16 
sangkorer Ca nto, der besrod af ca . 50 
unge Aakirkeby-borgere. 

Der udviklede sig er samarbejde mel
lem Johannes G . M liller og Kai Sensri

us 0111 en ny trad ition med morgensang 
i Ekkodalens klipper pinsemorgen . I 
de første år srod Kai Senstius selv med 
sangkoret Canto for denn e morgen
sang. D et gjo rde han i årene indtil 
1924, hvo r han Aytrede til Odense. 
H erefter levede koret fra Aakirkeby 
videre in dt il omkring 1929/30 med 
Hans Hjo rrh fra Hjom Keramikfabrik 
som leder. 

Johan nes MUller og senere sø nnen, 
Axel Olaf Muller, kunne se, ar denne 
tradition måtte fonsætte, og der blev 
skabt samarbejde/kontakr med and re 
kor på øen. 

Blandt de mange kor, der i årene 
efrer kom ril , var Arbejdersangkorer 
Apollo fra Aakirkeby leder af sygekas
sekasserer Anthon Larsen. Koret vir
kede i årene 1927- 1937, og de sang 
ved fes rl igheder i arbejderbevægelsen 
og i Ekkodalen pinsemorgen. Der var 
Aakirkebykoret ledet af skoleinspekrør 
Sv. Aage Pettersan, Mandskoret fra 
Aakirkeby ledet af tandlæge O le Kramp 
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og Bornholms Mandskor leder af Mo

gens Dam. l 1955 kom Pinsemenig
hedens Sang- og strengekor, Elim, på 

25 medl emmer ril. Det virkede i all e 
årene helr ind i 1990'erne. H erefter 

tog Rønne Byorkes ter over og har siden 

trofast mødt op i Ekkodalen pinsemor-

gen. 

H .C. Ørsteds Kilde bliver sat i 
stand i 1921 

H. C. Ørsteds Kilde efter 1'ellOvermgen l 

192 1. Bornholms Museum 

Efter samråd med proprietær Muller, 
og skovrider Kristoffer Bramsen beko

stede Foreningen Bornholm i 192 1 en 

renovering af kilden. D en blev som 

den fremstår i dag opbygget og omfat
ter af tilhugger bornholmsk gran it, og 

selve den sym bolske kilde er beskyttet 
af en lill e bronzedør m . nøgle. I gra

nirkarmen e r indhugget navnet 

»H.C. 0meds Kilde«, I 1960'erne fik 

barnebarnet, Olaf Borgen Mi..i.ller på 
KJippely, lavet mø[Hi ndkasrer i den 

lille bronzedør. Pengene skulle være 

bidrag til vedli gehold af bænkene i 

dalen. 

Skovrider Bramsens 
husbestyrerinde forpagter 
Ekkodalshuset 
Frk. Jermer, der havde været husbesty

rerinde hos skovrider Kristoffer Bram

sen på Rømersdal fra ca. 1913 til 1920, 

overtog efter Frøknerne Hansen Ek

kodalshuset ril forpagming. Hvornår 

det sker vides ikke præcisr, men i som-
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1924-1931 Helga Elisnbeth Jemw: 
(27.2. 1890 - ) 
Datter a/snedker Ole Jenne}~ 
(1856- 1927) og Ma Cecilie Kamp 
( -1903) i Kob",havn 

mersæso nen 1924 var hun i gang og 

virkede der frem t il og med sæsonen 

193 1. 
Frk. Jerm er havde ræ[[e rdarioner ril 

srationsforstand erparret Alberth Sig

fred Grønvall og frue, ekspeditrice Sara 
Margrethe, på Almindingen Station. 
Hun passede deres søn Ruben, (f. 

1929) hver vinter, når Sara var indlagt 

på Tuberkulose Hospitalet nord for 

Rønne. 
Omkring 192611927 fik Ekkodals

llLlser telefon. Tlf. Aaker 49x. 
Til at passe traktø rstedet havde Frk. 

Jermer i sommersæsonen 2 unge piger, 

som boede på et loftsværelse. De hjalp 
til med borddækning og servering. EI

lers var de »alr- l11ulig-piger«. »Frk. 

Jermer lagde vægt på, at der på Ek

kodalshuset skulle være pænr. Hun var 
alJ\.urar. Hun var sød«, skriver den ene 

af tjene5[epigerne fra 193 1 i Ekkodals

husets gæstebog. 
De Reste varer til brug i Ekkodals

huset blev afforhandlern e i Aakirkeby 

og Rønne sendt med roget til Almin

dingen Srarion. Dette dokumenteres 
af en mængde bevarede fragtbreve. 

Frk. Jermer havde sin far boende i 
Ekkodalshuset indtil han døde i 1927. 

Hendes bror, arkirekr C. W Jermer, der 
i 1928 tegnede baneterrænet ved Al

mindingen Starion , boede der også i 
en kortere periode. H erudover havde 

hun skovfogedaspi ranter som loge

rende. 

Axel Olaf Miille>' (1880-1952) og 
Astrid Heuriette Borgen (1885-1962) 
oVe/·tage/· Ekkodalslmset i 1926. 
Efter proprietær Johannes G. Midlers tlod i 
1926 overtog sonnetl savvtr:.rksdirektor Axel 
Ofa! Miiller og hans /wne Astrid EkkodaIs
huset og administrationen hem! Dell op
gmJe varetog parret illdtilAstrids dod i 1962. 
De boede i deres egen store villa »Fjeldhytten /! 
Lige overfor savværket. 

De iværksatte nu en del bygningsmæs

sige forandringer og udvidelse r. Der 
kom Bere faciliteter i haven til stor 

glæde også for børnefamilierne. 
Da frk. Jermer standsede i 1931, blev 

der døtrene Gudrun , Agnethe og Ellen, 
der efter tur bestyrede og forestod det 

daglige arbejde i Ekkodalshuset i pe

rioden 1932 - 1945 . 
Disse år i Ekkodalshuset er beskrevet 

meget levende i den ældsre datter Gud

run s erindringer om li vet og arbejdet 
i og omkring Ekkodalshuset til hverdag 

og fes r. Erindringerne er nedskrevet af 
Gudru ns sø n, Iver Kofoed, på bag

grund af mange gode samtaler. I den 
følgende tekst om denne periode brin 

ges mange cirater fra disse erindringer. 
Priva te fotos lånt af G udruns sø n, 

Viggo Kofoed, og Agnetes datter, 

Astrid Harild, supplerer på smukkeste 

vis disse erindringer. 

Uddannelse: Vinterhold på Bornholms 

Husholdningsskole i Nylars. 

Pige i huset hos pastor Rhode i 
0sterlars. 

Tre måneder i huset hos fru 

Fraemohs i C harlottenlund. 
Kokkepige på Lille Myregaard. 
Vinteren 1930-3 1 Askov Højskole. 

Stue og kokkepige hos en m urerme-

ster i København. 



1.4. 1932 - 1.10.1934 
Gudrun Borgen Miiller 

(10.3.1909-22.4.1999). 

Datter af A'æl Olaf Midler og 

Astrid Henriette Borgen, FjeldhJ'tten. 

Ciji661935 m . Ejvil/d Kofoed, 
St. Bukkegaarcl. 

Gudrun serverer chokolade, 
boller, kringle og lagkage 
I sommeren 1931 blev Gudrun lært 

op hos restauratør Mogens Koch på 
Hotel Helligdommen. "Jeg srod i køk

kenet og hjalp til med at lave kaffe og 

bage morgenbrød og kaffebrød, for der 
var fars mening, ar jeg i 1932 skulle 

overtage Ekkodalshuser og være vært
inde«. 

Gudrun fortæller : "Der havde været 
aflloldsresrauranr i Ekkodalshuser, og 

det ville far fortsætte med, ogjeg skul

le bes'}'re den. Vi havde bevilling fra 
1. april- l. oktober, men der var i maj, 

juni, juli og august, der var søgning. 

Da havde jeg ro unge piger som ser

veringsdamer, Hedvig Andreasen og 
Emily Schnoor, og vi havde en munter 

tid sammen. Serveringen var hovedsa

gelig kaffe , te, chokolade, boller, b'ing

le og lagkage. Vi bagte selv bollerne, 
kringlen og lagkagebundene i ovnen 

på et gammeldags komfur. Der var 
ikke indlagt vand, og vi skulle hente 
vandet i brønden i haven«. 

Ekkodalshusets lagkage med rabarber 

og rigeligt med Aødeskum snakker man 

stadig 0111. 

"Da jeg startede i Ekkodalshuset, 

havde vi 60 par kaffekopper, men ef

tethånden fik vi anskaffet 300 par". 
Stellet blev leveret fra Bøgelund-Han
sen, København. )Da kom folk med 
roget til Almindingen, og ofte var ro

ger langt med op ti l 10 vogne, og så 
gik fo lk til Christianshøj m.v., men 

mange drak kaffe på Ekkodalshuser, 

inden de gik videre, og da var der travlt 
i køkkenet , og have og veranda var 

fYldt med gæster. Efter møderne kom 

folk t ilbage til Ekkodalshuset og spiste 
deres medbragte aftensmad - (eks. bøf 

og stikkelsbærgrød. Ungdommen le

gede sanglege i nogle timer i engen, 
inden de rog hjem med aftenroget(c 

De mange møder, som blev holdt i 

Almindingen sommeren igennem på 

den tid, fik Ekkodalsh uset også glæde 
af, (eks. de forskell ige missionsforenin

ger, baptister, merodister og valgme

nigheder. Der var Grundlovsmøder, 
Sankt Hans aften og ikke mindst de 

årlige dyrskuer ved Hareløkkerne. Der

udover mange private selskaber og 
skovture. 

Traktørstedets have gøres 
hyggelig og attraktiv 

Ved siden afEkkodalshuset var der en 

lille kiosk af træ med salg af chokolade, 
slik og cigaretter. 

I Gudruns tid opførte snedker og 

savværksarbejder på Almindingen Sav

værk, Janus Pedersen, fem lysthuse til 
Ekkodalshusets have. Der var trem

meværk på siderne, hvor der voksede 

slyngroser. Lysthusene gav ly for gæ
sterne, når det var regnvejr. D e var 

populære blandt de yngre gæster - det 

var lidt romantisk at sidde ugenert« . 
Der blev lavet en sti m . pergola med 

slyngroser gående fra huset til søen bag 

Foran Ek/wclalshuset den populiere 1Jippe, 
som også kUl1ne dreje rU1Jdt. Privatfoto. 

i haven. Der blev i haven ophængt 

gynge til børnene. 
På pladsen foran Ekkodalshuset blev 

der sat en vippe, som også kunne 
dreje rundt. 

Ved parkeringspladsen blev der op

sat cykelstativer m. plads til 100 cykler. 

En af savvætksarbejderne holdt øje 

med cyklerne, og cyklisterne betalte et 
mindre beløb for at parkere. Han lap

pede også cykler. 

,) På loftet var der to værelser. I væ

relset mod øst (foro) boede logerende 

på fuld kost. Det var gerne folk med 

ri lknytning til arbejdet i Almindingen. 
Nogle af dem blev Gudruns venner 
for liver. 

Mod vest (mod parkeringspladsen) 

lå værelset, hvor en-to tjenestepiger 
boede om sommeren«. 

Pinsetravlhed 
For Gudrun var Pinsedag en travl dag. 

Dagen begyndte med kotsang i Ek
kodalens klipper, og de første gæster 
mødte allerede k1. nre om morgenen. 

Det fonsatte reSten af dagen og den 

efterfølgende dag. »Jeg stod op kl. ro 
pinsemorgen for at se på vejret og be

regne, hvor mange gæster, der ville 

komme, og det kunne godt blive til 
400 kopper kaffe pr. dag«. De unge 

tjenestepiger havde nok at gøre og der 

kom også hjælp fra gode venner i na
bolaget til kaffebrygning og servering 

af boller, kringler og lagkager på de to 

srore dage. 

Ekkoråbene gjalder 

I Bornholms Tidende d. 28. maj 1983 
fortæller »Eva - h« om sin barndoms 

pinse-minder I Almindingen I 

1930'erne: »Christ ianshøj - Ekkodals-
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rraveturen va r næsten dagens højde
punkr, Fuglesangen derinde, ekkoer: 
H vem spiste mosrers kJ ej ner? Ejner 
H vem har maler den gamle låge? -
Aage - H vem huggede købmandens 
soda' O da - ja, opfindsomheden var 
stor! - EIJ<odalshusets kaffe var berømt, 

og deres hjemm egjorte lagkage ikke 
mindre, og der var vipper og gynger 
og masser af jævnaldrende, so m man 
kunne d iskutere nye sko og kjoler med, 
eller den sidsre Flemming-bog«. Og så 
gik ruren hj em ril Rønne med »Fur
reren« igen, der srod alrid mange og 
ven rede på Ekkodalssrarionen og spej
dede ud ad skinnerne ind i skoven«. 

Gudrun havde ikke bil til brug fo r 
indkøb. Hun fi k nok hj ælp fra fami

lien i Fjeldhytten, men hun fi k også 
leverer srore parri er varer rned roger ril 
Almindingen Srarion. - Man kan bl.a. 
se aF de mange Fragtbreve Fra stationen, 
at man den gang kunne drikke soda
vand af mærker »C habesoH. 

1935-1944 Agnete B01-gen MiUlC/; 

"Nete« (30.4. 1910 - 26.9. 1974) 
Datter af Astrid Hellriette BOIgen og Axel 

Olaf Midi,,; Fjelclh)"tell. 
Gift cl. 8. maj /945 m. Otto Agerschou 

Petersen (1907-1985) og flyttede til Kob

begaard. Blylluppet fondt sted den dag, hvor 

msseme bombede ROl/lle. J fomilien har det 

siden heddet »bombebl),lluppet«, og man 

flr 'Jelltede »et balnbesikkert ægteskab rr. 

Nete med niecen Jette Nliillel: Ca. j 943. 
Prillat foto. 
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EFrer aFsl uttet skolegang var Nere 
pi ge i huser forskellige sreder på øen. 
I perioder hjalp hun til på Almindin

gen Savværk. 

To gange på Askov H øjskol e. 

Gudrun bliver gift og 
søster Agnete overtager 
Ekkodalshuset 

Nc" ved sill fim bil, j 1484 jomll 

»FjeldhJlttell«. Nete !terte ligesom alle siJle 
:;oskende at l;:ore bil af /eoreLærerCll 
Arnolclus på deJ! Illerliggende gård, 
), Dalshojrr. Privat foto. 

Da G udrun bliver gift i juni J 935 og 

Rytter til Se Bukkegaard, tager søsreren 
»Nete" over i Ekkodalshuser. Inden da 
havde Nete hjulpet ril i Fjeldhytten 

samt hju lpet broderen Johannes med 
salg af træsko fra hans rræskof.lbrik. 
Hun ryldte fars H anomag med træsko 

og sørgede for, ar de korn rundr til kun
derne med hende ved rarter. 

Også den åbne veranda foran bin 
dingsværkshuset blev i Agneres rid fo r
synet med vinduer til alle sider og en 
dobbeltdør ud mod parkeringspladsen. 

Nete og tjenestepigerne i gang med tojvflsk 
ucd det gamle vmke/'Jlts. PrilJat foto. 

Det "ye bIokhIls apfart i j 938. Primt fo to. 

Et stort nyt arkitekttegnet 
blokhus bliver opført i 1938 
Der gamle skur, hvor der var vaskehus 
og brændehus, blev revet ned og i 1938 

erstattet med et nyt sto rt blokh us i 
bl okJ1l1sbrædder, tegner af en færrer til 
Astr id Borgen MUller, arki tektThorleiF 

Borgen. Huset ru mmede nu mod øsr 
en S[Q r pejsestue m ed hvid n1alede 
sprossevinduer og nye srole og borde. 

l lokaler mod ves t var der vaskerum. 
Traktørstedet fik således to store ser

veringssreder under rag og var dereFrer 
ikke længere afh ængig af vej r og vind . 

D et betød travlhed og Nete fi k nu 

ud over tjenestepigerne voksenhjælp. 
Udover tjenestepigerne havde Nete 

fra 1935 -1 945 en trofast hj ælper i Bo
dil Lund, der i 1935 b lev g ift m ed 

savværksarbejder Johan nes Lu nd på 
Nyby i Aakirkeby. 

Uclew;/orsstenwing en sommerclag i Ekko
dals1mset. Algot. Bornholms Musemn 

Søster Ellen tager over 

Ellen videreførte rraJ.crø [stedet i Ek

kodalshuset i 1945, so m t raktørsted . 

Fam ili en Aaby Svendsen boede i Ek
kodalshuset m ed d eres to børn den 

sommer, indtil Ellens mand, Johan nes, 
blev lærer på Nordre Skole, Aakirkeby 

fra 1. 9 . 1945 . 



Ellen Borgm Aaby Svendsen 1938. 
Privatfoto. 

1.4. 1945-1.10. 1945 Eli", BorgmAaby 
Svmdsm (5.5. 1911- 20.12. 1994). 
Dntter af Axel Oln! Miiller og Astrid Hen
riette Borgen, Fjeldhytten. Soster til Gudrun 
og Agnete, se o/Jell!01: 
Gift omk!: 193511936111. johallnes Aaby 
Svendsen. (1910-1973). 

Frøken Larsen fra Aakirkeby 
overrager Ekkodalshuset 

Astrid og Axel Olaf MUllers tre døtre 
var nu alle blevet borrgift. De måtte 
der for fi nde en ny forpagter udenfor 
fa mi lien . Det blev frk. Karen Lovise 
Larsen fra Aaki rkeby. Afforpagrnings
aftalen fremgår, at frk. Larsen skulle 
betale en faSt forpagtningsafgift på 
1000 kr. om måneden, derr il 5 % af 
bruttoomsætningen - dog højsr 2000 
kr. årligt. 

Frk. Larsen overtog Ekkodalshuset 
d. l. ap ril 1946. Kun lire dage efter, d. 
5. april , forlod russerne Bornholm, og 
Bornholm var arrer fr ir. 

Miqoet omkring Ek
kodalslmset isostrene 
Midlers tid 1932-45. 
Bemærk vippenforrest 
og den lille kiosk af mJ! 
tiL venstre, hvor der 
blev solgt is, sodavand 
og cigaretter. 
Privatfoto. 

Frk. Larsen 1956. Foto: Niels Christian PiM 

1.4. 1946 - 1.10. 1962 Karm Lovise 
Lamn (27.11. 1901 - 10.5. 1971) 
Karen Lovise Larsen var datter af gårdejer 
Hansjorgen Larsen (1855-1934) og Kristi
na Katbrine Larsen (1860-1936), Norre
gafl/'d i østermnrie. 

Da buset pil Halls Romersvej 4 i Ankir
keby blev bygget omkJ: 1909. flyttede fomi
lien bertil. Karen overtog sille forældres Ims, 
da bendes mor dade i /936 

Inden fik Larsen blev forpagter nf Ek
kodalsbuset, Vllr hun bl.n. /msjomfru forskel
lige steder på Bornholm. I 1930 var hun 
husjomFu i Klemensker sogn. 

Biler og busser 

ruller ind på Ekkodalshusets 
parkeringsplads 

Turistfaget led Sto re tab under den 
lange besærrelse. og i efterkrigsårene 
ændredes de lokale trafikforhold. I 1949 
blev en del tog ersrarrer med rurebiler, 
og i 1952 blev GlIdhjembanen nedlagt. 
lire rutebiler overtog togtrafikken. 

Men igennem 1950'erne kom der en 
væsenrlig srigning i an raller af rurisrer, 
som besøgte Bornholm. l 1953 nåede 
det årlige rurisrral op på 90.000. Ud 

over gæster fra andre dele aflander kom 
der nu også svenske og tyske rurisrer i 
sroft ral. I 1953 indførres der en gunsrig 
frirejseordning for skolerejser, hvi lket 
for Ekkodalshllset betød besøg af man
ge busser f)ddt med skolebørn, som 
skulle se Ekkodalen. 

Flere tj enestepiger og 
mere voksenhjælp 

Ud over de ro f.'lsre rjenesrep iger, som 
frk. Larsen havde boende på loftet, blev 
Aere unge piger og koner fra savværks
arbejderhllsene t ilkaldt i de travle pe
rioder 

Blandt disse var G unna Kofoed 
(1915- 1992), gift m. savværksarbejder 
Svend Kofoed (19 10- 1982). De boede 
på Sigremøllevejen 32. Gun na ordnede 
alr der grove som røjvask, rengøri ng og 
opvask, og sørgede for, ar der alrid var 
varm kaffe ril gæsrerne. 

Også Jenny O lsen (1903-1981), gift 
m. savværksarbejder N iels Olsen (l 891-
1981), Sigtemøllevejen 28, hjalp til. 
Hun srod for kaffebrygni ng hver søndag 
i perioden 1946-1962. 

En normal arbejdsdag 
i Ekkodalshuset 

Flere af frk. Larsens t idligere medarbej
dere har for mig beskrevet den daglige 
arbejdsgang i slutni ngen af 1950'erne: 

Kl. 7.00 Der blev lagt dej til hæv
ning og bagt brød, kager og lagkage
bunde på køkkenets store ko mfur. I 
perioder bagte frk. Larsen selv alt brød 
og kage, men ind imellem deltog tje
nesrepigern e også i bagningen. 

Kl. 10.00 Salg af sodavand og is til 
skolebørn. D er va r ikke en egentlig 
kiosk i Ekkodalshuset i frk. Larsens 
tid. På et foto fra 1960 kan ma n se, ar 
der på er af felre rne på verandaens 
fors ide var en s(Qr reklame for Coca
Cola og i et andet ' felt ved siden af en 
reklame for en bornho lmsk is. Det 
kunne være Karlsens Fløde Is. Ifølge 
en kunde fra nabo lager kunne man 
købe to slags is: små runde til 15 øre 
og nogle lid t Større firkanted e t il 25 
øre. 

Kl. 12.00 Servering af te, kaffe og 
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ostemad. Gæsterne kunne også nyde 
deres rnedb ragte mad i haven. 

Kl. 15.00 Serveri ng af boller, kring
le og lagkage. Oprydning ude og inde 
og opvask. 

Kl. 22.00 Sengerid. « 
Om morgenen og om aftenen var 

der t illige opgaver so m tø mning og 
grun dig rengø ring af retiraderne i ha
ven, rivning af arealerne omkring Ek
kodaJshuser og røjvask i blokhusets 
vaskerum. G ræsplænen blev slåe t af en 

mand udefra. 

Afregning med frk. Larsen 

Efrer dagens arbejde skulle der afregnes 
med fr lc Larsen. Serveringsp igerne 
havde pengene og bo n'em e For hvert 
salg. Når beløber fra alle bon'er var 

beralr ri l frk. Larsen, fi k pigerne der, 
der var t il bage som drikkepenge! Pi
gerne havde en fridag om ugen. De 
arbejdede norm alt i almindeligt tøj, 
men sku lle der serveres var det med 
SO rt kjole og et lille hvidt serverings
forklæd e. 

Flere tidlige re medarbejdere har be
skrevet frk. Larsen som en meget be
stemt og pertentlig dame. HHun 
gjorde lø rdags renr hver dag og hoved
rengø ring hver lørdag((. 

Nye toilerrer med træk og slip 
Med de mange biler og busser, der an
ko m ri! Ekkod<tlen, slog EkJkodalens 
retirader i baghaven ikke længere til. 
Der blev derfo r in vesteret man ge pen
ge i en ny Aot toi letbygning i gule mur
sten med Aere toi lener med træk og slip 
og håndvask. Nu skulle seprikra llken 
blot rømmes engang i mellem og det 
Aydende fo rsvandr i Læs Åen. 

Ny rradirion i Ekkodalshuser. 
Kaffe og hjemmebag ril 
efterårers klapjagrer 
Når skovrideren om eFterårer invite
rede ril jagrer i de forskellige skovparter 
i AJmindingen og Rø Plantage, star
tede og simrede skovrideren, skovfoge
derne, de øvrige jægere og klappere 
dagen ved er af skovløberhusene, og de 
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mødres der ri l frokost. Skovløberen 
havde i forvejen pænt ryddet stuerne 
for møbler m.m. , så der var plads ril 
lange borde og bænke leveret fra Al
mind ingen Savværk. Når jagtselskabet 
havde spist deres medbragte mad, ser
verede Frk. Larsen, ofre sam men med 
Jen ny O lsen kaffe på medbragt service 
og hj emmebag rilberedr i EkkodaIshu
ser. Hermed var skabt en ny tradition 
i Ekkodalshusers arbejdsopgaver. 

Astrid Miiller do/' i 1962 -
SOllue1l og svigerdlltteren 
forer EkllOdlllshuset videre. 
SOllllen er savværRsdireRtor Olaf Borgen 

Miiller (J 912-1992) og Kiwen Margre
ti" Engell (19/2-20/3). De bor pli 
naboejendollllllen .Klippe/j" 1940-1992. 

Salger af is sodavand og slik går nu så 
st rygende, at de besluttede at investere 
i en rigtig kioskbygning fo ran på ve
randaen og med indgang fra denne. 
Den blev bygger i lyse blokhusbrædder 
af snedkeren på AJmind ingell Savværk, 
HallS Perer Pedersen (1909- 199 1), Sig
remøllevejen 30. 

H erefrer fungerede EkJkodalsh uset 
både SO I11 traktørsted og som souvenir
kiosk. 

l 1963- 1964 bliver EkJkodalshuser 
forpagtet ud til restauratør Aage Julius 
Jensen, Kannikevangen 2, Aaki rkeby. 
Det eneste, jeg har kunnet få oplyst om 
sidstnævnte er, at han som noget nyt 
kunne tilbyde gæsterne at ringe fra en 
nyetableret mønttelefon med telefon
num mer: Aaker 401. Jo, de nye rider 
med træk og sl ip og møntteleFon var 
kommer ri l EkJkodalen! 

Efrer mellemskoleeksam en var Jette 
husass istent på landet og i byen. 

Skaarup Husholdningshøjskole i 
Svendborg 4 . maj - 30. sept. 1959. 

Jette Milller med en afsille beramte stokke. 
FamiLiejounlltlen. 2003, 

1.3. 1965-2004. Jette Borge" M illI." 
(8.5. 194/ - 12./0. 2013) 
Datter af Kirstel/ og Olaf Borgen MMler, 
K/ippe!;, 

Ud dannet smø rrebrødsjo mfru på 
Dams H orel i Røn ne 1.2.1961-
1.2.1963. 

Smørrebrødsjomfru på »Peter Lieps 
Hus«( og senere på H orel Fortunen i 
Dyrehaven 1.3.1 963-1.5.1964. Smør
rebrødsjomfru på Palads H o rel ved 
Rådhuspladsen i so mmeren 1964. 

Jene MUller påbegynder sir 
livsværk i Ekkodalen 

I vandrebogen, "Skildpaddebogen«, 
der cirkulerede mellem hendes ridli
gere kammerater fra husholdningshøj
skolen, skriver hu n om sin førs te sæson: 
»Restauranten hedder Ekkodalshuset 
. ... Vi serverer dej lig kaffe med hjem
mebag (boller, medaljer og så vor 

sro re succes, lagkagen) . Jeg har en 
tante ril hjælp med alr i køkJkener, og 
hun rager sig for en stor del afbagnin
gen, mell jeg har da også hjul per ril. 
En morgen bagre jeg 90 (halvfems) 

Ekkodafslmset efter ombygning afblokhwet 
i 1965. Privatfoto. 



lagkagebunde. I højsæsonen har vi haft: 
to søde unge piger til at servere. Vi har 
også en stor kiosk, hvor vi sælger alt 
fra is ri l stofr ryk. Jeg besriller varer hjem 
og fø rer regnskab«. 

B edre plad s t il traktø rstede ts 

gæster indendø rs 

[ fo rbindelse med ar Jerre ri lmeder som 
bestyrer, bliver Blokhuser bygger om 
ri l er Storr lokale. Vesrgavlen blev for
synet med hvide sprossevinduer og en 
dobbelrdør, så blokhuser med de lerre 
franske cafemøbler fra frølUlerne Han
sens tid foran præsenterede sig pænt og 
indbydende ser fra parkeringspladsen. 

Blokh user blev brugr ril indendørs 
servering, til udlejning og private sam
menkomsrer. l 19G8 fl yttede fa milien 
M iiI ler en emaljerer (s røbejern) Mor
søovn fra« KJi ppely« over i blokhuset. 
l en avisannonce den l O. apri l 19G8 
forsøger man at lokke Aere kaffegæster 
ri l Ekkodalshuser ved ar reklamere med 
et opva rm et blokhus. 

Je ttes m enukort ser såd a n 

udi 1966: 

KaffeIre 2,25 kr., chokolade m. fløde
skum 2,50 kr., bolle med smør 0,75 kr. , 
kringle 0,75 kr., lagkage m. fl ødeskum 
1,50 kr., medalje 1,25 kr., sandkage 0,50 
I<J., søde vand 1,00 kr., ler pi lsner 1,25 
kr. , is (portionsanretning) 1,75 kr. 

Sou ven irs, sli k og is 

i store m æ n gd e r 

Da Jette M illler ril trådre i 19G5, blev 
sortimentet i kiosken udvidet ganske 
betragtel igt. Hun gjorde meget ud af 
at markedsføre sin egen turiswtuak
rion: Ekkodalen . Hun fik således frem
stillet egne postkort og stokkemærker 
med motiver fra Ekkodalen i hundre
devis. 

Men ikke nok med der, Jerre sarsede 
al t på ar gøre kiosken til en god for
reming. Hun havde et sto rt udvalg af 
is og sodavand, og al le lcioskvinduerne 
var så tær pakkede med souvenirs, ar 
Jette kun kunne ses, når hu n stak ho
vedet frem i betjeni ngslugen. 

Kong Frederik d. 9. 
i J 966 Jette hm' lige 
givet kongen en pose 

Bisnlnrck-klttJlIper. 

Af diverse indkøbsl ister fremgår sor
timentets omfang: et stort udvalg af 
posrkorr og leporel la-mapper. Kugle
penne, turistspillekorr og rejseførere. 
Srofmærker, cykel fl ag og vim pler. So

davands-, øl- og snapseglas med born
holmske morive r. Solbriller, sø mands
huer og kasketter. Trolde og vikinger. 
Miniudgaver af 0sterlars Rundkirke, 
Hammershus og røgerier. Platter, si lde
rallerkener og kuvertaskebægre. Mok
kaskeer, gu ldskeer, kapselåbnere og 
knive m. rigsvåben. Dolke, kompas, 
timeglas med dueoddesand og mus
lingeskibe. Al t sammen va r jo herl ige 
gaver at have med hjem riI far og mor, 
lill esøsrer, storebror og farmor. 

Fo ran på disken havde Jette flere 
bøtter srående med fo rskell igr slik, som 
hun tålmodigt blandede i små poser 
efter børnenes ønsker. 

J e ttes vandrestokke 

Jette var i mange år kendt vidt og bredt 
fo r sine helt unikke vandresrokke, so m 

Stokkemlerkerfi"1l Almindingen. 
Privat samling 

hun alrid beredvill igr savede ri l i pas
sende længde i baglokaler. Som Jerre 
udtrykre der: "Jeg er forhenværende 
smørrebrødsjomfru, så jeg ved, hvordan 
man skærer i skiver! «( Hun solgte man
ge forskell ige stokke i kiosken. Blandr 
dem var der den såkaldre "bornhol mer
stok« i snoet træ og med udskæringer 
og en hel t speciel ))Kaptajnens stok( 
med et lil le glas til en dram og et kom
pas i toppen. Al le rurisrer med respekr 
for sig selv havde dengang en vandre
stok med stokkemærker fra aUe de sre
der i landet, man havde besøgt. 

Ekkoda lens turis tinformatio n 

Jette var altid i sit es, når hun passede 
kiosken. Salger af souvenirs og sl ik blev 
kom b ineret med hyggel ige snakker 
med gæsterne og en omfanende for
midling om AJmindingens historie, 
mindesmærker og naru rseværdigheder. 
Da Jette jo både var fød r og opvokser 
i Ekkodalen, havde hun er Stort kend
skab til histo rien om Iwer en krog i 
EkkodaJen og Al mindingen. Valld re
ru rsko rret over AJm indi ngen, som 
Naru rstyrelsen fø rste gang udgav i 
1967, blev flittigr uddeIr med in dreg
nede rurer. 

Parke ri n gspladsen udv id es og 

b liver offe n dig 

Tilstrømning af busser og privatbil er 
gjorde der nødvendigt at investere i 
bed re parkeri ngsforhold . 

En bevilling fra Kulmrminisrerier i 
1968 gjorde der mu ligr ar an lægge en 
srø rre parkeringspl ads på ca. 2000 
kvm. Savværksd irekrør O lafB. MillIer, 
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Klippely, st illede grunden til rådighed. 
Amtsvejvæsenet ud fø rte arbejder. Der 
blev afsat speciel plads af til busser og 
Stø rre rno ro rkø rctøjcr. Aaker Ko m
mune bekostede udgiften til anlæg af 
tilkø rselsveje. 

Der er brug for mange hænder 
Et familiemedlem, Lizzi Kofoed, va r 
fas t hj ælp hos Jette i årene 1965- 1983 . 
G unn a Kofoed ( 19 15 - 1992) gift 
med sawærksarbejder Svend Kofoed , 
Sigtemøllevejen 32, blev t ilkaldt, når 
der va r særlig travle 

l tid en, hvor Ekkodalshuset endnu 
var traktø rsted , havde je[(e hver som 

mer [Q-tre tjenestepiger. D e hjalp til i 
kiosken med salg af is, slik, sodavand 
og souvenirs. I køkke net gav de en 
hånd med ved bagningen og bryggede 
kaffe på "Madam blå«. Og så var der 
serveri ngen ved de mange borde ru ndt 

omkring i haven. 

Uden for åbnin gstiden gjorde de 
rcnt, lavede lettere havearbejde, pud
sede vinduer, der blev gnubbet efter 
med aviser, fejede Aiser, hentede bræn
de til ko mfuret og rengj orde wilct
tern e på parkringspladsen. 

1 vandrebogen oplyser jene, at hun 
ofte havde arbejdsdage på 12- 15 t imer. 
Jette havde i øvrigt en Sto r støtte i sin 
mor, Kirsten MUller, der jo var ind e
have r af stedet. N år traktørstedet 
skulle gøres klar t il en ny sæson hjalp 
hu n tilmed mal ing, gulvlakering, ho
vedrengø ring, vinduespudsning, gar
dinvask m.m. 

Pinsemorgen -
årets travleste dag 

Hvo r sto rt et arbejde, der ligger bag 
årets største begivenhed, pinsemorgen, 
fremgår af moderen, Kirsten Miillers, 
håndskrevne dagbog i 1974: 

Jette op kl. 3. Fru Hansen, Dalshøj, 
Helga Rasmussen og fru Kofoed møder 
kl. 4 . - Lissy og Birgit, Liselotte og 
Annette møder kl . 5. (Jan, havedren
gen). 

Det gik fint, blot efter sangen var 
f:-erdi g vri mlede det ind i en time. Kl. 
9 var det værste overstået. 
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Jeg satte kringler i ovnen, som Jette 
havde bagt og lagt koldt kl. 3 0m nat
tcn. 8 stænger. 

12 gæster kom fra plejehjemmet med 
8 af dem i kø restole. 

Birgit kom kl . 9. Helga Rasmussen 
og fru Hansen gik kl. II. De havde haft 
7 ti mer og prisen her er ca. 12 kr (84 
kr.). Sm urte boller og vaskede op. 

Annette Engberg passede kiosken fra 
kl. 5 og i 11 timer. Salg i kiosken godt 
2000 kr. 

Liselotte (I I år) lavede bakker og hun 
har øje og hænder til alt. Hun var her 
lørdag, hvor hun også hang meget i. 
- Hun fik lørdag 5 kr. , søndag 100 lU". 
og 2. pinsedag 10 kr. 

Jan (haved rengen. havde vi til at mod
tage snavset porcelæn). Han var Ain k. 
G ik kl. 11 fo r at møde igen kJ. 16. 

Lissy arbejdede til kl. 13 (hu n fi k 100 

kr. ekstra for pinsen). Jytte N ielsen og 
Lene Kalf Hansen kom ca. kl. 10 og 
overtog servering. Fru Kofoed bad vi 
gå kl. 11 , således at hun mødte igen kl. 
13.30. Fru Kofoed lavede kaffe. (H en
de stak vi 100 kr. ekstra fo r Aid). 

Kramps sangere mødte med familie 
i S[Qrt ml. Jette og jeg snakker om de 
næsre år: Mon ikke de skulle i havehu
set ligesom pinsemenigheden. 

Vi lånte Val lensgårds gasvaskekedel 
til kaffevand. Jette givet fi re kaffebillet
ter m. brød derfor. 

Solgte ca. 600 kopper kaffe foruden, 
gratis kaffe til sangere m.m. {ca. 100). 

O m efterm iddagen fi k vi også travl
hed. Ved fru Kofoeds hjælp fik vi gjOrt 
fint over det hele. 
Indtægt i pinsen: lai t knap 10.000 kr. « 

Ingen klapjagt uden 
Jettes kaffe og kage 

O m efteråret, uden for turistsæsonen, 
havde Jette M ul ler en ekstra opgave. I 
Frk. brsens tid blev der skabt en tra
dition med, at Ekkodalshuset ved Stats
skovens klapjagter om efteråret bragte 
kaffe og hjemmebag ud til de skovlø
berhuse, hvor jagtfolkene samledes til 
frokost. Jette fortsatte denne tradition. 

Fra omkring 1970 bl ev der indrettet 
jagts tuer på skovfogedbol igerne Kolde
kildehus, Lindesbjerghus og Borgedals-

hus, og serveringen foregik fremover 
her. 

T id/. skovrider Tom N ielsen på Rø
mersda.1 fortæller: })Jerre sø rgede igen
nem mange år for kaffe og varme man
delhorn efter frokosten under distr iktets 
klapjagter. Vi havde en stram sryring 
af øl og snaps ti l fro kosten, og snapsen 
var al tid indkøbt så knapt at det rakte 
till - l\/2Snaps pr mand. På Bornholm 
har man i mange år sunget snapseviser 
t il fro kosten ved distriktets klapjagter 
(det gjorde man ikke så meget i det 
øvrige land), og snapsevisen til anden 
halvdel af rationen var det aftalre signal, 
hvor Jette so m et urværk dukkede frem 
fra køkkenet med kaffekander og horn . 

Det virkede fak tisk ret god t og velor
ganlseret«. 

Jette uden for sæson 
l efteråre t 1970 skriver Jette i vand re
bogen: ))det har været en god so mmer. 
Det er vemodi gt, at det sna rt er vinter. 
Om somm eren fø les dette sted fo r mig 
so m ))verdens navle«, men om vinteren 
er her så ensom t. Så få r jeg se at fin de 
mi g noget spændende vinterarbejde. 
Sidste vinter sejlede jeg på Aarhus -
København, men den rute er jo ned
lagt«. 

Hun havde de tidligere år fors tået at 
holde sig selv i ga ng. I vinteren 1965/66 
arbejdede hUll på en dansk restaurant 
i Stockholm. Vin teren 1966/67 nød 
hun på Askov H øjskole. Vin teren 
19G7/68 va r hun i tre måneder fti vil 
lig arbejdskraft på en kostskole for 
Moralsk Oprustn ing i Sydtyskland. 
Senere arbejdede hun i Aere vin tre på 
Espersens Fiskefabrik i Rø nne med 
fi letering af fi sk. 

Ekkodalshuset ophører som 
rrakrørsred i 1979 

Så er det slur med kaffen, bollerne, 
kringlen og lagkagen . O p gennem 
1970'erne mærkes forandring i turist
mønStret. Kaffegæsterne bl iver fæ rre, 
de korte besøg i Ekkodalen bliver mere 
do minerende. Turisterne skal nå at 
besøge Aere steder på øen på samme 
dag. 



Familien MUller lukker derfor [fak
rørsredsfunkrionen ned og illvi terer 

heller ikke længere ril kaffe og mor
genmad pinsemorgen. Fremover satser 
man alene p~ Ekkodalshusers kiosk. 

Ny kiosk i Ekkodalshuser 

Der foretages omfattende ombygnin
ger. Kiosken af træ bliver fj erner, den 
yderste halvdel af verandaen rives ned. 

Der indrettes en ny og større kiosk 
inde i bi ndingsværkshuset med den 
resterende halvdel af verandaen foran. 

Tæt ved kiosken indrettede Jette en 
lille chaufføfscue med egen indgang. 
Her kunne chaufførerne ufo rstyrret få 
en god snak over kaffen, mens lærere 
og guider var på tur i Ekkodalen med 
deres gæster. ] e[[e var meget populær 
blandt chaufførerne og ~r efter år kom 
de igen og de sørgede for, at der al tid 
var er kvarter inden afgang, hvor bus
gæsterne kunne forsyne sig i kiosken. 

Gæster i EkkodaJen ku nne stadig 
spise deres medbragte mad i haven og 
i regnvej r under halvtag eller i blok
huset mod selvfølgelig at købe soda
vand og den lyse øl i kiosken. 

Det blev en god fo rretn in g, Jette fik 
op at køre. I denne en-mands virksom
hed tilbragte Je" e de næ"e 25 år. 

Toilerbygningen 
skifrer hænder 

I maj 1998 købre Aakirkeby Kom
mune roi lerbygningen og Jette MLdler 
skull e som ejer af Ekkodalshuset efter 
aftale med kommun en fortsat mod 
bemlin g for en halv rime dagligt fore
stå den daglige åbning og lukning af 
toilerbygn ingell. sam t rengøring heraf. 
Det offentlige toi let var åbent fra på
sken ti l og med efterårsfe rien. 

Bornholrns RegionskomlTI une over

tog fra 2003 alle forp ligtelser vedrø
rende w ilerbygningen og et par år 
derefter blev der etab leret handicap
toilet i bygn ingen . 

Guidede rure og 
hesrevognskørsel 

Hen i 1990'erne kommer 2 nye aktø-

rer til i Ekkodalen og skaber nyt liv og 
$rern ning omlu ing Ekkodalshusee 

Naturvej leder Søren Si llehoved star
tede sine guidede [Ure på Bornholm i 
1994. En af disse tUfe handler om Ek
kodalens grotter og de stan er og slut
ter ved Ekkodalshuset. De bliver hur
tigt pop ulære og de tiltrækker stadig 
et meget storr publikum. 

En ligeså overvældende succes hos 
både bornholmere og turister har land
mand Lasse ] ørgensen haft med hesre
vognskørsel fra påske ril efterårsferie. 
Med start og slut på Ekkodalens par

keringsplads går [Urene i 2 dejlige timer 
rundt i skoven med ophold ved Ryt
terknægten, hvor der serveres kaffe, 
hjemmebag og saftevand ti l børnene. 
l højsæsonen bliver der kørt Aere gan
ge om ugen m. tre- fire hestevogne 
eftermiddag og aften. 

Lasse har siden 1999 lavet disse tUfe 
sammen med lederen af Boderne Van
drehjem, so m står for PR og ko mmer 
med kaffe og hjemmebag til (lJrene. 

Jette sropper 
Jette var aAlOldt af alle. Grete Morten
sen, som arbejdede hos Jette i somrene 
1976, 1977 og 1978, siger om hende: 
»Hun havde sror kærl ighed for børn. 
Var eksrramor for Aere af børnene i 
nabolaget, opdragede på dem, lyttede 
til dem og tog sig af deres problemen<. 

År efrer år vendte bo rnholmere og 
turister tilbage til Jette. Hun blev en 
uadskillelig del af den store turista t
u'aktion, Ekkodalen. Jette var blevet 
en insticution, der alrid vi l blive husket 
både af turis[C l", men også i den grad i 
lokalmiljøet. 

Da Jette solgte Ekkodalshuset i 2005 
var det ogs~ afs lutn ingen på EkkodaIs
huset SOI11 traktø rsted og afholdsre
staurant i fam il ien Mi.illers eje gennem 
fire generationer, 100 år. 

Nye indehavere i 2005 
De to københavnere, der købte Ek
kodalshuset af Jette, var ægteparret 
Rigmor Hansen f 27.11. 1950 og 
Helge østergaard f 03.06. 1947 Først
nævnte er forfarreren ti l denne artikel 

Rigmor H/lJlSen og Helge Østelgattrd. 
Foto: 5ttSsi Hviid. 2005. 

»Mad kunsr og kulrur i 
Ekkodalens smukke narur« 
Vi valgte ovennævnte motto, inden vi 
Ayttede ti l øen, fo rdi den virksomhed, 
vi ønskede at starte, både byggede på 
erfaringerne fra den lokalhisto riske og 
kunsthisto riske cafe, vi gennem 10 år 
havde drevet på Østerbro i København 
og på en viderefø relse af traktørstedets 
100 ~ r gam le traditioner. Begge dele 
var bestemm ende for den måde, vi 
valgte at om- og ti lbygge EkkodaIshu
set på. 

V i købte Ekkodalshuset d. 1. jan. 
2005 og d. 15. juni 2005 var hånd
værkerne nået så langt, at vi kunne 
Ayne ind i det Ao tte nyrestaurerede 
bind ingsværksh us. 

Kiosken 
Vi valgte at bibeholde Jettes kiosklo
kale for enden afb indingsværkshuset 
med den overdækkede veranda. Da vi 
også ønskede at sælge kaffe og sand
wiches, fik vi indrettet et li lle køkken 
med kaffe- og o pvaskemaskine bag 
kiosklokalet. 

Resrauranren åbenr hele årer 
Med stor respekt for det gam le trak
tørsted valgte vi at bevare der gamle 
arkitekttegnede blokhus fra 1938 og i 
nøjagtig samme st il og med samme 
materialer forlænge blokhuset mod 
ØSt, så det blev dobbelt så sto rt. Det 
oprindelige blokJlus indrettede vi so m 
restaurationslo kale lTI. bard isk og 
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skænk og med alle husets gamle borde 
og stole. Der var plads til 40 gæster. 
Hele blokhuset blev godt isoleret og 
forsynet med rad iaro rer, så vi som no
get nyt og unikt kunne ho lde åbent 
hele årer. 

Den nye tilbygning blev indrettet 
med stort køkken. spisekammer, de
porrum og toiletter, også ril handicap
pede. l forl ængelse af bloldluset lik vi 
bygger en sror terrasse, hvo r der også 
var plads t il 40 gæster. Vi kunne så alt 
efter vejrforho ldene dække op både 
ude og inde. 

Kiosken indrettes til hurtig 
se rvenng 

Ved starten af kiosken va r vi klar ove r, 
at vi sku lle følge i Jettes fodspo r og 
sarse på salg ri l de mange busru rister. 
På en halv time skull e vi kunne ser
vicere et halvt hundrede gæster. Vi skar 
ned på mængden af souvenirs og lagde 
mest vægt på de ting. so m matchede 
skoven og havde brugsværdi. 

Til venstre for lugen placerede vi en 
kummefryser fra Polar Is (dansk is pro
duceret på Røde) . Bagved to køl eskabe 
til nedkøling af drikkevarer og sand
wiches. Til høj re installerede Svaneke 
BryghLLS et fadøl sanlæg med to haner. 
Sidstnævnte var et brud på en 100 årig 
alkoholfri tradition, men traktørsteders 
gæster vænnede sig hurtigt til det. 

Udskænkning med udsigt 
t il Ekkodalen 

Vi købte og placerede smukke hvid-
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Det Jlyresfflurerede 
Ekkodnlshlls. 
Egetfoto. 

malede borde og bænke foran kj asken 
med den lill e rød-hvide veranda. Mel
lem disse og vejen placerede vi fem 
hjemmefremstillede træheste, der til 
trak børnene som en magnet. Udsigten 
fra kiosko mrådet var eventyrlig smuk. 
Skovrideren og de unge skovmedhjæl
pere på Klippely ryddede kratrer på 
marken ned mod dalen, så vi havde 
direkre udsyn til Ekkodal ens klipper. 

Turistinformation i lyntempo 
og nye ekkoråb 

Her lykkedes det os i alle somrene at 
skabe et levende miljø med mange 
glade mennesker. Vi cirkulerede mel
lem bordene og gav gæsrerne tips til 
gode oplevelser i Ekkodalen, uddeIre 
i hundredevis af Narursryrelsens ko rt 
over AJm ind ingen og indregnede tur
fo rslag. Når der var busselskaber eller 
mange gæster ved bord ene. holdt 
Helge ofre lyn foredrag om Ekkodalens 
geologi, om de underjordiske og om 
hvordan man laver sir helt eget ekko
råb. Vi brød som de fø rste koden på 
er ekkoråb. V i blev he refrer dagl igr 
bombarderer med hundrede nye ek
koråb. Indimellem truede vi med at 

POJlyridJling om sondngen. Egetfoto. 

lukke for ekkoet kl.l l .OO! Lister med 
de bedste ekkoråb uddel te vi til stor 
glæde og inspiration for vo re gæster. 

Traktørstedets gamle have 
Ved VO LT første besøg faldt vi pladask 
for traktørstedets ga mle have. Høje 
ga mle rræer langs sydsiden, der 200 år 
gamle bøgetræ midt på den store plæ
ne og en underskov af buske skabte 
den smukkeste ramm e for selskabelig
hed . 1 baghaven lå en lille fredet sø, 
hvor gæsterne kunne se og høre de 
grønne frøer plumpe i mellem sivene 
og de gule iris . Søen var så ren, at selv 
de srore vandsalamandre kunn e leve 
her. Bagved lå en frodig eng, hvor både 
rådyr og fasaner fulgte gæsterne nysger
ri g t. 

Traktørstedets SO år gamle el merræs
møbler med indridsede navne og hjer
ter lod vi stå i haven og under det 15 
merer lange halvrag, så både bornhol
merne og turisterne kunne spise deres 
medbragre mad og holde selskaber. 
Drikkevarerne købte de Aesre i kiosken. 
Vi var i øvrigt et af de få steder på øen, 
hvo r busselskabernes gæster kunne 
nyde den medbragre mad i ly af regnen. 

Som noget nyt arrangerede vi ro 
Store havekoncerter med folke- ogjazz
musik. Det blev en succes med mere 
end hundrede glade gæster og fadøl 
med højr skum. 

To somre arrangerede vi ponyrræk j 

haven. En stor oplevelse for de små 
børn, der blev fotografe rer højr ril hest 
af mor og mormor. 

En lokal- og 
kunsthistorisk cafe 

Der var nyr fo r os at drive kioskvirk
somhed Illed serverin g i haven. Til 
gengæld havde vi 10 års erfaring med 
ar drive rest3urat ionsvirksomhed med 
fo rmidling af lokal- og kunsthistorie 
kombineret servering af mad og kaffe. 

Rest3uratjonslokalet i Blokhuset 
indrettede vi lyst og venligr med lofr i 
kip. Både danskere, nordmænd og 
svenskere oplevede det som en rigtig 
skandinavisk stue. 

De hvide sprossevinduer var ud-



Havekoncert 1n . New Or/eans DeLight. 
Egetfoto. 

smykket med smuk bornholmsk glas
kunst. I en lodretstående glasmonrre 
var der skiftende udS[illi nger med 

bornholmsk glas og keramik. På en
devæggen og i den ti lstødende ga ng 
smukke hiswriske fotog rafier fta Al
mindingen og Ekkodalen i gamle ma
hogni rammer. 

Vi dækkede op med hvide duge og 
mors kongelige porcelæn, Blå Blomst. 
Ved at trække et srort hvidt lærred og 
syv rullegardiner ned kunne vi på ro 
min utter forvandle lokalet til en bio
graf 

Lokal- og kunsthisroriske 
aftener 

D isse aftener serverede vi fø rst et god t 
måltid mad spænde nde fra skipper
labskovs ril dyreryg med kantarelsovs. 
Vi n og d ri kkevarer blev hurtigt fordelt 

på all e borde. 
Efter målridet hjalp gæsterne på høj

sko levis med at sam le porcelæn og 
bestik sammen. H erefter lagde Helge 
ud med aftenens diasforedrag i en ofte 
levende d ialog med gæsterne. I pausen 
blev der serveret kaffe og hj emmebag. 

Det blev en lang række af lokalhi
sro riske aftener omhandlende Ekko
dalshuset, Alm indingen Sta tion , 

Fodselsdagrselskab i restt1ztra.ntell. Egetfoto. 

Almind ingen Savværk, C hrist ianshøj
kroen , Horel )omfrubje rget, arbejdet 
i skoven og skovriderne på Rømersdal. 
D err il også en serie om de bornholm
ske byer præsenteret en efter en. 

Både ved åbne arran gementer og for 
selskaber afhold t vi på samme vis ad
skillige kunsrneraftener med born hol
merma.lerne Karl Isakson og Edvard 
Weie, Ol uf Høst og Olaf Rude. 

Lokalet va r året rundt en smuk 
ramm e for en række private fester : 
barnedåb, kon firmati oner, bryllupper 
og runde fødselsdage. O m sommeren 
arrangerede vi mange selskaber) hvor 
gæsterne mellem festmiddagen og kaf
fen fik en sm uk tur gennem Almi n
di ngen i tre-fi re hes tevogne med Lasse 
i spidsen. 

Pinsemorgen 
Vi genindførte efter 25 års pause den 
gamle trad it ion i Ekkodalshuset med 
server ing af morgenkaffe pinsemorgen. 
Vi bagte forud 300 boller. Vi srod op 
kl. 4 og dækkede med hjælp fra gode 
ven ner op til 100 gæster i restauranten) 
på terrassen og i haven . Efter at Røn

ne Byotkester havde spi llet og sunget 
i Ekkodalen med den nyudsprungne 
bøgeskov, myld rede det ind med glade 
kaffegæster. Gæsterne blev budt på to 

slags hj emm ebagte boller, to slags 

Litteratur: 

J ajle årene i Ekkodalshuser (2005~ 13) har vi 

draget Sto r nytte af Birgine Borgen 
Marcussens sro re historiske viden om 
Ekkodalshuser og lokalområder. Birgine har 

ti llige lånr os sin mor Kirsten Midlers 
dagbøger fra 1965 og 1974, samt Kirsten 
Miillers udførl ige scrapbøger 111. avisudklip 
fra perioden 1965 - 20 l o. Konrakt med 
nogle af de tidlige re medarbejdere i 
Ekkodalshuset skyldes også Birgitre. 

Kirkebøger og fo lketællinger. 

Fjeldhynen's aner og afkom. Slægtstavle 
avet en gren af Muller familien. Kopi. 
Artikler i Jul på Bornholm. 
Danmark i skildr inger og billeder af 
danske forfattere og ku nsrn ere. Udg. af M. 

Galschiøe. 2 bind. 1893. (Vilhelm Bergsøe: 
Bo rnholm. Bind 2, side 203~258). 
Verner Hansen: Inde i lander. 1969. 
Skaaru p Husholdningsskole. Årsskrifter 

hjemmelavet syltetøj , OSt og pålæg, 
kaffe, juice og Bornholmerb itter. Vi 
var så heldige) at vi alle årene kunne 
se pinsesolen danse og de Aeste gæster 
nyde morgen kaffen under åben him
mel i den nyudsprungne have. 

Forureningen af Læs Åen 
bliver standset 

Det blev 8 spændende år med mange 
gode oplevelser og nye bekendtskaber, 
men so m ajle bornholmere ved, var 
der også skår i g læden. E n lang og 
opslidende sag med Bornholms Regi
onskoml11u ne om et biologisk rens
ningsanl æg, der aldrig kom til at fun
gere p.g.a. overbelastning. Sagen 
endte med ar årtiers voldsomme for
urening afLæs Aen blev standset. Re
gionskommunen mån e kJoakere st ræk
ningen fra Ekkodalen til Aakirkeby og 
Ekkodalshuset blev inden videresalg 
til koblet dette kloaknet. 

Ekkodalshuset solgt 
Den l. marts 20 J 3 solgte vi Ekkodals
huset til ægteparret Joan og C hristian 
Froberg Dahl og Ayttede til fiskerlejet 
Listed. Hvordan det gamle traktørsted 
nu fungerer, kan du fa et levende ind
tryk af ved at gå ind på Ekkodalshusets 
hjemmeside. 

1959198 1. Klip fra va ndrebogen »Skildp3d~ 

der1\< . 
Sv. Lund Pederse n: Med dampen oppe. 

Nexo.1989. 
Svend Aage Moller: Bornholms hojskolel iv. 

Nexø, 1993. 
Gudrun Kofoeds b;lrndoms~ og ungdoms~ 
erindringer. Udarb. af sonnen Iver Kofoed på 
gru nd lag af sa rnraler rn. Gudrun . Privat tryk. 

2. udg. Aakirkeby, 1998. 
Birgitte Borgen Marcussen: Savværksarbej. 

dernes historie om »sjære riet". Kildegrundla
ger omkring AJmindingen Savværk. Privat 
" yk. Aaki rkeby, 1999. 
Suss i Hviid: Mad liv på Bornholm. 2005. 
100 år Illed Foreningen Bornholm 1906-
2006. Udg. af Foreningen Bornholm. Nexø, 

2006. 
Samtaler og ko rrespondance med tidligere 
medarbejdere og beboere i Ekkodalsornriider. 

Ekkodalshusers gæstebøger 2005~20 13. 
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Et udvalg af bornholmsk litteratur 
2014 2015 

Ved Jon Albjerg Ravnhalt, Wi lliam Dam Bog & ide 

AnderselI, Erik: 
Min bOl'uholmske banulom 

østerlllflrie Dg 'Omegll for [,enge siden 
Erindringer. III. 96 s. 
Bornholms Tidendes Forbg kr. 140 ,00 

Boe/skoll, Pern;J!e: Grfl1litgmvclI 
Krimi . 304 s. 
Fo rlaget 4. til Vensrre kr. 200,00 

BOIllU!Il, Suste: De bevnrer DIIIIlJlllrk 

~ kærlighed til fredede huse 
Kulturhistorie. !II. 432 s. 
Frydenlund kr. 400.00 

Boye, Jette: Jllkobse1l, Finn: BomballIl 
fol' skolelI - sko/eu for 8'0/'11"01111 
Lokalhisrorie. nI. 88 s. 
Bornholms Lærerforening 

ChristenseII, 8,.illll: 

Græker-Kaj fortæller 

Biografi . II I. 176 s. 

Forlager Brian C hristensen 

kr. 195.00 

kr. 200,00 

D"lgfll,rd, Lotte: Det slIlIgeste led 
Krimi. 
Bye ns Forlag kr. 199.00 

Djlll'sillg, TbollJlls: Raket-MfIllscll 
Df111111t(l'ks gO/'.det-selllllstro",,,,t 

Biografi. III. 176 s. 
Kolvand kr. 300,00 

Drewsell, Jette: Dodell er en mester 

Roman . 232 s. 

Gyldend"l kr. 280.00 

Dybbro, F/emil/iI/g: 
Hmsl11l Hmselmm pil Sombolm og Mon 

Børnebog. 111. 129 s. 
D;\rkLighrs kr. 180,00 

Ebdrup, Niels: Snudbedell om robotter 
Na cu rv idellskab_ 111.1 84 s-

MllllSlll:lnn Forlag kr. 200.00 

Fentz, Hnlls-Henrik; Pedersen, N ils: 

Fm Skngen til De So mbo/wske JembIlIler 
Lokalhisrorie_ III_ 
De Bornholmske Jernban ers Museum 

Gnfllw/rlrI, Jesper: Jeg er bare tI1xl1I}/(wd 
Erind ri nge r. 270 s_ 
Bogkornpagnier kr. 250.00 
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Hm-ild, Kirsten SOli Ile: DIl/IS de Lllxc 

Bnllnde i Der/iu 
Børnebog. 11 1. 64 s. 

Gyldcnd"l kr. 190.00 

Hm'i/d, Kirsten SOllne: Fnuuy Fly tter 3 
Skolefestell 

Børnebog. 111. 104 s. 

Gyldend al kr. 100,00 

Hm-ild, Kirsten SOlllle: Mllj og Mio 1 
FO/'bnllllelsell 
Børnebog. 11 1. 56 s. 

C3 r!sen kr. 190,00 

Hm·ild. Kirsten SOllne: Pjok og Petrine 
Mim: l/mil/der og I1l1erbedste bestelleuuer 

Børnebog. III. 95 s. 
Carl sen kr, 100,00 

Hm'ild, Kirsten S01lIle: 
Tbe Ob My Godz I 
Hjertestop 
Børnebog. !lI. 120 s. 

Gyldcnd"l kr. 100.00 

Hm'ild, Kirsten SOIJ/le: 
Tbe Ob My Godz 2 
Den (nIt f 0/) store lIInkeover 
Bornebog. 111. 120 s. 

Gyldendal kr. 100,00 

Hm'ild, KirstC1l So/lIle; Bidstmp, Lise: 

Et/rlus dmger 

Bornebog. 
TdlerLlp kr. 400,00 

Hm'ild, Kirsten Samle; Tobimell, luger: 
Willi leger /lied li/lesoster 

Bornebog, III. 32 s. 
G)' ldend,l kr. 90,00 

BQ,IIQ,dt. i 8t.rli", 

Hm'ild, Kirsteu Sonne; Tobil1sen, Inger: 

Willi spillerfodbold 

Børnebog. 11 1. 32 s. 
Gyldcnd,l kr. 90,00 

Holmsted, LIrs: 

Det /MII "lts/i stadig /lære fitrligt.' 
Børnebog. III . 2 16 s. 

ABC Forbg kr. 250.00 

fpseIJ, Ame: Et bomboLmsk LIlIIdsapl 

Historisk ogjortællelllle rlllultur i Rlltsker 

Lokalhisrorie, 111. 73 s. 
Bornholms Tidendes Forlag kr. 125.00 
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Jakob Hn.uscm LittemtllJ[estillnl20J 5 
Anrologi . 111. 97 s. 
Jakob H:lI1sens Lirrerarurfes rjv:tl kr. 150,00 

jellsen, Erik: Almindingen 
Bombo/mernes skof) 

Lokalhisrorie. III. 320 s. 
Bornholms Tidendes Forlag kc. 298,00 

jemeII, }01"11111I:S Tb: Dnn Anli 'uorllfl 

svævnri" fluer Tnjll, Dit åuderne svævede 

over Tejn og fludr/! erilldrillgcl: 

Novelle r. 290 s. + 2 CD med 8 indlæsre 
novelle r og en sa ng. 
Tejn loblh isro riskc Arki v kc.200,00 

Kjærgnllrd, AIlIIn Mm'grethe; Kjærgllnrd, 
Kirstell: Mit I}l/s 
Dell dngfredell forsvandt 

Børnebog. 111. 44 s. 
Jensen & D:1 lg:l:l rd kr. 250,00 

Kuudsen, Ann Vibeke: Bomho/mske 
Samlinger 2015 
Lokalhisro rie. IlL 304 s. 
Bornholms Hisro riskc 

Samfund 

Kofod, De/l/lis Gade: Nn/Uy 
Roman 208 s. 
Rosiname 

Kofod, Dennis Grrr/e mfl.: 
Jeg ?lælgel' lIdelI filter 
Digte og kortteksta nfllyere 

dallske forfottere 

Ungdomsbog 160 s. 
Rosimnre 

Ludvigselt, Jncob: Den Ju/de 

saudhed om spiritus 

Fagbog. II I. 187 s. 
Samvi rke 

LlIdvigselt, Jacob (red.) : 

østers, Mm'ie og mig 

kr. 250,00 

kr. 250,00 

kr. 280,00 

kr. 250,00 

33 tlIltllyser nf fænomenet Carsten Seeger 

Biografi. 220 s. 
Forlaget Brian Christensen kr. 250,00 

MtlIUliche, Vibeke: Udenfor sæSOllel/ 

Krimi. 

Forlager Li va kr. 250,00 

Mollel~ Torbeu østerganrd: 

B/nc/mltlll, for helvede! 

37 krummer 
Essay. 128 s. 
Bornholms Tidendes Forlag kr. 120,00 

Nielsen, Poul Otto 111ft: Solstemoeu 

På sporet nf Bombolms bondesteunlder 

Historie. III. 191 s. 
Bornholms Museum kc. 225,00 

Oldeuburg. Henrik: Ida Koefoed 

Bornbolms heltinde 

Krim i. 304 s. 
Eget forlag kr. 180,00 

Olese/l, Peter: Udell Ilrkitekter 

Arkirek rur. III. 264 5. 

Gyldendal kr. 300,00 

Pedasen, Kristoffer Holm: 

Tuml går til Bombolm 

Rejsegu;de. III. 132 s. 
Poli tikens Forlag kr. 160,00 

Poulsen, Peter: Aflytuing nJstilheden 

Digte. 103 s. 
Lindhard t og Ri nghof kr. 250,00 

Ralbjerg, Jesper: eyke/året 2014 
Arbog. III. 272 s. 
MLlusmann kr. 250,00 

SnIldnU, Svend Aage: Lyriske digte 

Lyrik. 

Experimenra l Forlager kr. 100,00 

Soremen, Rigmor MIIl/lIIg: 

Miu rejse gennem livet 

En mosaik nJminder 

Erindringer. 236 s. 
Vita. 

Thorsen, urs: GODDAG 

kr. 200,00 

Jeg ser iugen g1"lluLl til (If omdobe 

Bombolm til Bæk/ntten og IlUdre 

brevvekslinger 

Humor. 144 s. 
Cafe Chimpansen kr. 130,00 

vase, Mf/jn AlIIheck; & AIli/e nll Cbocolnt: 

Lyk/len er is 

Kogebog. III. 176 s. 
Polirikens Forlag kr. 250,00 
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Folk vi husker 
Portrætter af fødte og førde bornholmere afgået ved døden i perioden 

1. september 2014 til 31. august 2015 

Personern e er ordnet alfabetisk efter fornavn. 

H envendelser om denne rubrik kan rettes til: H enrik Ve nsild , Storegade 29, 3700 Rønn e. TIP. 56954191 

Aksel Harald Sigurd Jensen f. Nexø, 
ud at tjene. LM Høj.,k., m, landb. i 
mili .. serg, lojt. :tf res. modsr. m. Aere 
gd r. i Venstre, sognrfor. i Ped. 52-70. 
borgm. i Aa, 70-86, i AnHsråd 66-74. 
6. april 1917-21,jal1uar201S. 

Bodil Kjoller r. i Tejn. hj:t lp i 
lllobdpoLmc for. gifr \ 946 til 
Jydeva rIg, RlIlsker. bnd hllsmof, 1943 
på Lut. mis. Højskole. Hynede til 
Aaki rkcby \986. 
17. august 1920-27.okl'Obcr2014. 

Ener Aabye Dam f, i Hald, Sonderj)'!. , 
ud og tjelle, g:i rdm:1ndskone 
Sm\Jrengeg:ird i Aaker, i besryr, 
Bornholms Hojskole og formand f. 
Cra:mdorcningen Bornholm. 
27. juni 1917 - 3,:lllgLISI20 15. 
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Anne Lis Andersen r. i KJcI11('llsktr pa 
landejendom, i bago.:rfor. i ROlln!:. 
rengoringsass. p:'i Bh. Sygehus. spc:lkrr 
i [3ornllOll1ls Slemme i mange år. 
14. juni 1947 - 12. d~'cclllbcr 20 14. 

Dorte SonncJllul.sen r. i Ronne, ivrig 
gY1l1n:1SI, i 7 1 Årels Sl'0l"l:.p ris, udd, 
lærer 82, Jell in g, 1982 Ia:rcr 
VeSICrIllaric Skole, gymllasl ik 
illslTubur. 95 I:erer østre Skole. 
2. juni 1957 - 3 1. juli 2015. 

Glenny Borge Hansen Knak f. p:i 
Lolland, garderhusar. bestyr. p,i 
Bukkeghd. ejer Myregård. 0sterm" 
driftig l:llld11land lidI. m. l11l'jeta:rsker, 
og fro , :lkriv j:egef. 
23. augusl 1923 - 30. november 20 14. 

Aslaug C IJristen r: i Hardanger. 
udd, i SlOckholm som vxveb:rer, I:e rer 
p:i mange aftenskoler. [1St på 
Bornholms Ho jskole, kunsth:indværk, 
billedvxverske. 
23. juni 1922 - 26. september 20 14. 

Ejvind Lillebæk udd. sold~l sidst 
m'ljoT, R. af D. meger :lkriv i DIF 
kredsudv:llg i forrcmingsudv., 1982-85 
medstift , ldrxt. Rcjsefond, 1978-81. 
24. april 1930 - 4 . december 2014. 

Gunvor Harild r. i Gudhjem egen for. 
Keramik Sta \l ~ n 68-85. Div, C hef Bhi 
Pigespejder 66-72, form . 0s1erlars
Gud hjem, Skolenævn, AJll<llUrskuespil. 
bl.a. ROllneTeJlcr. 
2. april 1924 - 8. januar 20 15. 

Bjarne Westh-Jensell f. i 0slermaric, 
lIdd. og :I Il S:lt hos Fridolf i 40 :i r, 
brandlll:lnd. i bestyrelsen, MC-Pen
sion, og Ældres, næstformand i 
l3ornholms Tekniske Sam ling. 
2. december 1947 - 2. tHaj 2015. 

Erik Carsten Lerche f. i Helsi ngor, til 
Bh. 1962 ved Bh. Værn. major, R. ~f 
D. pension. 1982, formand for den 
13hs. del :tf den Bh. Brigade, aktiv ved 
Forsvarsmuseulll. 
5. oktober 1922 - 13. december 2014 . 

Hans Lærke Hansen nLl:rkc« r. på Bll, 
i rodevarebwllcht:n i mange år. 
fodev:trcgrossist. Bornholm Ca rering, 
:lkt iv j:!!gcr. 
27. jUlli 1939 - 11. september 20 14. 



Hans Ole Hansen r. Nexø, ~ft. sin 
værner !, Bh . ri! Jyl.. korre lastbil, mf 
sin kone. gift 1%7, fik arb. i New 
senere pil Rutsk. Mortclværk, ovo:rdrog 
til SO I1I1 O: I1 i 2005 , spilkdo: golf. 
3. septo:mber 1943 - 26. januar 20 l S. 

Henning Nimgaard Persson f. i 
Ø rsted. Udd. kok og reSGlllralllOr til 
Bornholm 1%9, Først 1866 sil 
R~dhuskroel1 69-76, Dams Hotel 
76-79, Chrisrianskroen 85-99. 
22. november 1942 -1. marts 20 15. 

Inger Strand-Holm r. i Ød is, Lærer fra 
Haslev. am. i KlemellSkcr, overlærer, 
Medlem af Klemensker Menighed"r:id. 
21. man ... 1929 - 30.dcccmber 2014 . 

Jorgen Fuglsang Kristensen r. i Thy, 
ude!. wmrer og sllcdk., rekrut og olf .. 
p~ Bh .. Major 1966-200 l , rriv. p5 
Dueodde eftcrskole. form. f. jyderore. , 
mv. bog "Raghammer Skydcrerra::n, .. 
31. august 19'11 - 29. maj 20 15. 

Hedvig Munch f. i Aakcr, ud ,11 

tjene, 1940 Rodd ing Hojskole, gift 
1943 til St. Lortsgdr. Pedersk('f, bod. ti l 
1978, ;'\bnede stuehus ror bndboturi
ster. passede Sommerhus. ril 99. 
26. nov. 191 1 - 19. oktober 20 14. 

Henning Romer Sonne r. i Aaker, 
udd. landmand ghdejerc J ltlcg:ird, 
Aaker Sognr. form. Konservative, i 
men ighedsr5d i 4 peri oder, I-bl inspek
IOr. Aakirkeby Hallerne mm. 
11. december 1930 - 15. marts 2015 . 

Jens Erik Kofoed f. i Brog:md, 
Lyngby Landbrugssk., sold;Jt, M P'e r. 
Cypern , i Zambia 3 år, hjem 1971, 
koblc flere gdr, SrF grise, ark:1;ologisk 
inters. og ja::gcr. 
4. mart., 1945 - 24. juli 2015 . 

Jorn Erik Kofod [ Ronne. udd. 
bli kkensbgersvend . arb. For Aer ... 
firmaer i Rønne, aktiv fodboldspillcr, 
[[xner i K.I.E snmt badminton . 
2. december 194G - 9. oktober 2014. 

Helga Clausen r. i øm. Bagerjomfru 
sencre, medhjællJ i smid og IMrk p:i 
Skovvang i ø.~ter 1ll ;lrie. dyrkede 
køkkenh;lVc i 32 nr, Aynede ti ! 
øsrermaric, hjalp til p5 øm. Hotel. 
7. augUST 1931 - l. oktober 20 14. 

Henry SdlOU Madsen f. i O lsker, udd, 
U)IlHer fra l 980'erne Fuldtids i 
F~gbevægelsen, i kom. bestyr Hasle, for 
Soe. m<tnge udI'. posrer. sen ... st i 
Bornholms Regionskommune 
3. juni 1948 - G. september 2014 . 

Johannes Andersen f. i Rutsker. udd. 
smed og værkfnrer hos Poul Nielsen. 
efrer Ejner Jensen og S., sa rte gam le 
vogne i stand. Gjorde meget for 
Bornholms Koresclskab. 
16 . december 1930 - 4. jan\l:1r 2015 . 

Jorn Holm Bjerregaard f. i 
østerm:l ri e. arbejdsdreng. uddannet 
kranfører. :lllSV;1r for dagl ig drift p:i 
Nem Havn \ 979-20 15. kunstner. 
2. maj 1953 - 5. januar 20 15. 

Henning Nielsen f. i Holbæk, 
r\utoforh. udd. aUlO11lekan . Egen 
aUlOvirk. 1946-65 meget :lktil' i 
Merodistkirken. spejderleder. i 
L1ndsr.idet. intr. Spejderhyt. i Aa 
16. maj 1918 - 13. marts 2015 . 

Inge Raun f. i Ronne, lIdd. frisor, 
rrisorm. i øswrlars i 39 ;'\r, med egen 
rorretning, i beMyrelsen f. Bornholms 
r-risorbug i en del 51". 
6. juni 1934 - 2. marrs 20 15. 

Johnny Mert".l f. i Roskilde, til Bh. 
1963, (Idd. konstabel. udscndt Aere 
gange, 5-kæmper, Solvæg. Iha:rdig 
lystfisker. juniorl. og torm. B.5.E og 
Vandpleje Bornholm. 
4. dec. 1957 - 18. december 2014 . 

Kaj Janus Larsen f. i Allinge. Murem. 
i Ronnc, Opsynsm. pa Ham.hus. i 30 
k Spcjdaled .. medl. af Soei:1ld. All.. 
Ayveh jv. Bestyr, AlL-SandI'. Byforcning. 
14. april 1925 - 23. oktober 2014. 
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Kaj Stage J eppc.~en "Gra:ker K~jn r. i 
FrederikslInd, fi~kede fr~ Mon, reddedt 
gra:ker 1%0, iii Bh., fiskede hele liv('(, 
Erindringer, udgivc! 2015 . 
16. ,kctmber 1940 - 22. august 20 15. 

Lill-May D idriksen f. i Ronne, 
apoleks;\ss. i SQværnet, forste kvind ligc 
of!iclT, v;igekollc l{od e Kors, meget 
akliv p.i 0;\rkivel, ;I!resmedlem, :If 
Sl:cglshi.~l. forening. 
24. september \ 945 - 4. lll:lrtS 20 \ 5. 

M:ly-Briu Heymann Sauverberg f. i 
Kbh., ude!. Bagh:lIldlo::r, kom til Bh. 
1988, ;Ikriv i b"slyrdscl1 r. Nyrcfor
cn in gell Bh, næslfOi"lllanc! og sem:rc 
fonnan..!. 
Il. februar 1957 - 23. tcbnwr 2015. 

O le Halw n Holm f på Frb., udd. 
typograf og leder fr:i Grafi.,k Hojskole" 
ti!13ol·ll hollll. overtog I-bkon Hs, 
Cra lik/Of!scl. Stod ror hoj kval iler. 
2.~. januar \ 946 - 13. juli 2015. 
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)Grs{ell Clelliellll f. i Jylland, boel i 
USA, kllnsrh:indv:t:rker, keramik, 
akvan:l og maleri. Tidl. boel i $v:lI\eke. 
G. lcbntar 193 \ - 2. februar 2014. 

Lisbet So nne f. i Rander." hjalp i 
t"or:dd. wjblllik. kam:d. Aldi. 
g:irdl11andskone, ril Bh. 19tiUerne, 
~ekra!. Bh. Ivluseul1l, mc,!:Jb. 
p5 læreudd. Snorrcb., spillede golf. 
29. sept. 1950 - 3. november 201 4. 

Mie C h,ul otte Andersen t: på Bh. 
Kost ug i::rn:t:ringsass. mange ~ r p:i 
S()[lClerho, Lunden. og Avangsskoh:n . 
udn:t:vnl til "verdcns bedste 
kantinedame.,. 
25. nov. 1970 - \ ti. oktober 20 14. 

Per DybdaJ I: P:'l Bh. udd. berer, :lfdl. 
1':1 forsk. skoler, :lkt iv i VCIlSlre, sad i 
Aa.kom. og Reg.kom. Akti\' fodboldsp. 
New Boldkl., i bestyr, BBU. 
22. juli I ~57 - G. j:lIluar 20 \ 5. 

Knud Erik HariId f. i Nexo, udd. 
arkitekt, på Bh., 1980-2000, bl.a. for 
OLE vundn flere priser, Runne Ark. 
pris 1997, m.fl. 
30. april 1926 -24. febrll~r201 5 . 

Lise N ielsen "Kemi Lise .. , f. i Kbh. , 
student 1959, m~(. KV, civiling, Pol. 
Tekn. 1968, ansat Crindstcdva:rk, 
1980 Bh.Amtsgym, aktiv i Bornholms 
Kor og Rode Kors. 
14.apriI1941-20. september2014. 

Nicis Jespersen \'(fest r. i Ronne, udd. 
Lege på KV, 1943 , 195 1 p5 Jurlandia 
ril Korea, emigrerede Illed f.·Ull. ti l USA 
som onop. kirug, 1981-2006 ranger. 
19. maj 1916 - 9. aug. 2015 i Oregon. 

Poul Ernst Nybroe f. i Co rlev, til Bh. 
1950 farmKeut på Ronne AIJotek til 
1980, friv ill ig på Bh. MUSCll1l1 
1980- 97 især 111 . billd- og 
sofunsarkivct. 
9. april 1920 - 31. december 2014. 

Leon Skovgaard f. i Knudsker, arb. i 
landbruget, overt. SaldlOj i øm. 1965 
kV:l!g~vl, aktiv i husmandsbcv. og i 
meieribesryr., interessc lur heste, kone 
på Mtlstedgård. 
30. sept. 1936 - 23. december 2014. 

Marit Paldan r. i Knudsker, 
advokatsekretær, 4 1 år i "Renen på 
Bornholm .. , IInclcrviser DOlnslOlssryrel
.~e n, form. Viking Atletik og BAU, 
stifter handicap lob og kvindelob. 
26. marts 1949 - 14. november 2014. 

Nicis 1111lllberg r i Gudhjem, fik 
tidligt båd, vi lle være fisker som 14. 
årig, og fiskede ilidtil 1996. H~vde Aere 
b5de bl.a. SE21 Annelise. 
26. :tprilI 938-1.j:lIluar2015. 

Poul Stolt7.e r. i Skorping, tcgnclærer, 
lldd. Kunsrakadelll. 1947-52, 1953 til 
Bh. kendt kunstmaler for landskaber, 
opstil. og grafik, boede i mange år i 
Olsker. 
28. april 1922 - 21. november 2014 . 



Sven Harild f. Gadegdr. østerl~rs, 
\ldd.boghandler. i Kom.besr)'r. f. Kons. 
i AIlll"Sf., form . f. Kulrur\ldv., Chef f. 
LurlmdJ., GildemesL i Sygesikr. Dk, 
~kliv modSl.ln~nd. 
IS.juli 1926 - 6. juli 2015. 

Tove L"lursen f. i G ren:i, læs! Århus 
UV, Hist. og engcl.\k, rcjsdcder 
KrO;Hien og Ægypten til Bornholms 
Tidende 2001 AJI.-Gudh. og Ronne. 
21. dl'C. 1953 - 21. febru~r 20 ! 5. 

Vibeke Stromo f. i Ronne, udd. 
bibliorekar rom Bornholms Bibl iotek. 
hjet11l1leg:'\cnde og senere sygehus i 
m:mge ~r. 
S. jan. 1916-4. november 2014. 

Svend Erik Marrebjerg f. i Aarsdale, 
udlært (Onm:r, soldar 197 \ , spillede i 
tamburk. Medejer af Aarsdale 
Byggefor. 3 brod re ovenog i 1972. 
Kone maskiner. 
24. september 1950 - 4. august 20 15. 

Valborg Olivia Marie Rasmussen f. 
p~ Balb, ud :11" rjene, arb. Hotel 
l'honix og Dams Hotel, tiJI. mcdhj. 
mandens Vand og Gasmester 
forretning. 
3. :luguM 1909 - 2. juli 2015. 

Efterskrift 

Tak eil Bornholms Museum 

og Bornholms Ø-Arkiv for 

stor hjælp og udl ån 

af mange billeder fra deres 
billedsamlinger. 

De øvrige bi lleder er still et 
[il råd ighed af de enkelte 
forfauere og det er deres 

ansvar at vi må bruge dem. 

Der tages forbehold 
for evt . korrekturfejl Illlll. 

Hel/rik VellSild 

Jul igen -ja, tiden står aldrig stille! 
vil du fø lge med i livets ga ng på Bornholm 

helt up-from hen ove r året, så følg n y h ede rne på 

tidende. dk 
Du kan læse dem på alle skærme - også de små tablet. 

Og vil du se mere end de korte nyheder de r, så abonner på avisen. 

Vælg mellem print udgave inel. bladre version 
elle r kun bladre vedon. 

Kontakt os ring 56903000 - spørg efter abonnementsafdelingen 

~ornhol~ trlbenbe 

Svend Hansen f. i Pedr .. husl11;ltld, 
aktiv i Husmandsforeningen, formand, 
1983-2004, og fjordhestef. 66-88. 
S!;Hledc 4H i Pedro 77-87. regioIlsfor. 
78-2002. I: jcrkræ. 
2. sept. 1933 - 26. september 20 14. 

Verner Egon Berlin Rasmussen f. i 
Poulsker, Ild og rjene, handlede 
motorcykler, 1953 kobte østervang, 
Alker. forp~gl. Klingegdr. ogJydegdr. 
Rutsker, uf:lglært tomrer, 
21. juli 1930 - 21. januar 2015. 

HOS 

TOJJ I eksperten 

Svend-Aage Severinsen f. i Aaker, kom 
ud og Ijcne, kone [:I.."I(a som ch:Hlffor, 
OV. 25 k i bCHY. Socialdemokratier, 
Gnmlc Venner og Kronisk Syge. 
Interesserede i kolonih;l\'c. 
23. september 1941 - 23. mans 2015. 

Verner Jensen ~Taxn-Vcrncr. , f. på Bh. 
Soldat, befalingsm~nd 3 år, vognmand, 
selvst. fra 1967, Nexo 1:lxa, fik 
Humorprisen, intro for Kolonihaven. 
3. maj 1936- IO. november 2014. 

I I 
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Rønne ",,~ Danske W Bedemænd 

Begravelsesforretning 
vi Peter Lund Begravelser og 

ligbrænding ordnes 
overalt på Bornholm 

Firmaet er tilsluttet Brancheorganisationen 

Danske Bedemænd, der sikrer 

kvalificeret hjælp og rådgivning 

østergade 43·3700 Rønne' 56 95 0644· www.ronnebegravelsesforretning.dk 

. frø din pløntehøndler ... 

ÅBNINGSTIDER Alt i blomster og planter til hus og have 
Hverdage 
kl. 8.00-17.30 

Lordage 
klo 8.00-15.00 

Sondag 
Lukket 

Medlem af: 

furo 
~orst 

, Værtinde buketter ' Begravelses binderi 

Brudebuketter 

Bord dekorationer 
ca.· Det er os med 

det store udvalg! 

Sagavej 1 • 3700 Rønne' Telefon 56 95 47 24 

BORNHOLMS ANDELSME .. I -.~ 
www.st-clemens.dk 
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William Dam 
Bøg Bt ide 

Krigen ved verdens ende 
af Rasmus Voss 

En bog om den centrale rolle 
Christiansø spillede i øster-
søen under Napoleonskrigene. 
og hvorfor briterne pludselig 
angreb den lille danske flådebase 
j året 1808. 

Indbunder bog kr. 150,
(normalpris kr. 349,95) 

Bornholmerkalenderen 2016 

Bornholmerkalenderen med Mogens 
Dams stemningsfulde billeder fra rundt 
omkring på øen er en klassiker på 29. 
sæson. 

5,or vægkalender med spiralryg kr. 125,
Lille bordkalender med spirafryg kr. 75,· 

DBJ 
af Ann Vibeke Knudsen (red.) m.n. 

Historien om de bornholmske jernbaner er 
også en historie om Bornholms udvikling fra 
en bonde- og søfartsø til et industrisamfund. 

Indbundet bog kr. 350,-

Almindingen 
af Erikjensen 

Den gode historie om 
Almindingen og dens store 
betydning for Bornholm og 
bornholmerne. 
Forord af HKH Prinsgemalen. 

Indbundet bog kr. 298,-

Bornholm - Folk, fæ & foodies 
af Sune Rasborg & Anders Beier 

Madkulturen er i den grad synlig 
på Bornholm nu, og en af 
kræfterne bag det er Sune 
'Rasborg. I en flot bog, fortæller 
han om de små producenter, der 
brænder for deres madhåndværk. 

Indbundet bog kr. 299,95 

Nancy 

_'II .Bog&ide 

af Dennis Gade Kofod 

En mystisk tåge har lagt sig om Barn· 
holm og tager folk med sig ud over 
havet. Folk dør. Tågen bærer dem ud 
over havet.Men Nancy bliver tilbage 
. og forude venter byfesten. 

Hæhet bog kr. 249,95 
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Vi er tal-stærke i Rønne Revision 

• Vi møder dig med en personlig rådgivn ing , der handler om dig og din virksomhed. 

• Vi er en troværdig , kompetent og seriøs samarbejdspartner. 

• Vi er også din fortrolige sparringspartner og rådgiver. 

• Vi yder dig en personlig betjening med holdbare løsninger, der giver dig et 

økonomisk overblik. 

Vi ønsker en tæt og stærk relation til alle vores kunder, fordi sådan kan vi bedst hjælpe 

dig og din virksomhed. 
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Kig forbi og få en snak ... og en kop kaffe 

St. Torvegade 12 . 3700 Rønne 
Telefon 569505 95 
www.ronnerevision.dk 



aveideer 

m! 
TROLDE KUGLER 

-=-~:
GEORG JENSEN 

E3ERING 

gode råd - tJ pleje af dine smykker 
Tag altid dine smykker af når du går i bad, 
laver fysisk arbejde og hver aften inden du 
går i seng. 

Undgå parfumer, cremer og lignende 
på dine smykker . 

Du kan få efterset dine smykker hos os og 
vi vil være behjælpelige med al fortælle 
dig hvordan du bedst passer på dine 
smykker. 

Vi i Ur . & Guldhuset vil gerne tokke alle 
vores kunder for den store støtte i året, 
der er gået. 

efamtidig ønsker vi jer en 
nglig god jul og el god! ny!4r. 

m ses i del nye år. 

-'-~.
GEORG JENSEN 

gulepynt 

.~!:.--
GEORG JENSEN 

SERING 

I 
/' 

l 

~ Ur- & Guldhuset ~ 
BORNHOLMERCENTRET . Sf. Torv 11 ·3700 Rønne 

Telefon 56 95 02 70 . Fax 56 95 37 06 

cUlol,u"er.dk - guldhuset.dk 






