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BornHolm

Bornholmske Samlinger på gaden:

Trådløs forbindelse til fortiden
Af Torben Østergaard Møller

Der er ingen rød tråd i årets udgave af 
Bornholmske Samlinger, skriver Ann 
Vibeke Knudsen i forordet, men til 
gengæld er der et kludetæppe af spæn-
dende historier at varme sig ved i løbet 
af denne årstids mørke aftener.

Lad os kigge lidt rundt i bogen og se, 
hvad den byder på.

Et emne, som vil interessere man-
ge, er de bornholmske rundkirker, for 
hvem byggede dem? Jan Eskildsen ta-
ger læserne med på en fascinerende rej-
se rundt i verden til en række rundkir-
ker, og han afviser, at de bornholmske 
skulle være bygget af tempelriddere, så-
dan som det i de seneste 20 år har væ-
ret diskuteret. Sporene peger i ganske 
andre retninger, mener han, og med en 
litteraturliste, som fylder fire sider, kan 
man næppe klage over researchen.

Historien bag Hotel Strandslot i 
Sandvig. Civilingeniør og oberstløjt-
nant i reserven Finn Pedersen forsøger 
at optrevle dette Kurhaus Strandschloss’ 
historie.

Det oprindelige navn stammer fra de 
første år efter, det nybyggede hotel åb-
nede i 1906, da det lokalt blev benævnt 
Det tyske Hotel, bygget som det var af 
en tysk officersenke og hendes søn, 
som hentede tyske turister til øen. Ho-
tellet blev startskuddet til en række nye 
fleretages hoteller i Sandvig, og netop i 
1906 steg antallet af især tyske turister 
eksplosivt, men allerede i 1890’erne var 
der en heftig avisdebat om »de fremme-
des« opkøb af »skjønne steder«.

Ak ja, intet nyt under solen, forstår 
man også i denne sammenhæng, og i 
1906 blev Foreningen Bornholm stif-
tet af den daværende redaktør af Born-
holms Tidende M.M. Smidt. Han var 
sønderjyde og havde oplevet tyskernes 
fremfærd i sin hjemegn omkring 1864. 
Foreningen gik ind i en modoffensiv 
mod tyske opkøb på Bornholm.

Men ærindet i Finn Pedersens tekst 
er at fortælle om Strandslottet, hvilket 
han gør indgående med udgangspunkt 
i Reiner-familiens lange ejerskab frem 
til 1946. Siden 1980’erne har der været 
timeshare i bygningerne.

De bornholmske tingbøger. De er 
stort set bevaret siden år 1700 og en 
væsentlig kilde til dagliglivet på øen, 
for her kan man læse om konflikter 
mellem naboer, ubetalte købmandsreg-
ninger, tyverisager, arvesager, og hvad 
livet ellers kan byde på.

Jesper Vang Hansen fortæller fra 
Hammershus Birk retskreds, hvor-
dan overvældende brug af brændevin 
førte til, at en mand fik tildelt værge, 
og borgerne forbud mod at sælge ham 
denne alkoholiske drik. Og forfatteren 
til artiklen fortæller historien om »Be-
rild Clausen – folkeforfører eller plage-
ånd«. Denne mand er nævnt i hundre-
devis af gange i tingbøgerne fra 1678 
til 1703.

En farverig affære, og det »ses vel at 
hand iche vel er forvaaret i hofuedet«.

224 dage
Kirken og dens præster på Bornholm 
i 1658 fortæller historiker Ebbe Gert 
Rasmussen om. Det var som bekendt 
året, da Bornholm først blev afstået til 
Sverige, men kæmpede sig tilbage til 
Danmark inden for bare 224 dage.

Men hvordan stillede den luthersk-
evangeliske kirke sig til de begivenhe-
der, som indrammer afståelsen til ar-
vefjenden og det senere oprør, spørger 
Ebbe Gert Rasmussen.

Og svarer selv derpå.
Tyske købmænd på Bornholm i mid-

delalderen er temaet for Lena Maria 
Mühligs indlæg i bogen. Hun er re-
searchmedarbejder ved Bornholms 
Middelaldercenter og giver et overblik 
over de hansestæder, som drev handel 
på Bornholm og deres måde at organi-
sere denne handel på.

Internationaliseringen, forstår man, 
er knapt så nyt et fænomen, som man 
kunne tro. Lena Maria Mühlig fortæller 
for eksempel om en handelsaftale fra 
1554 om en afgift på en tønde øl eller 
mel til den lybske foged på Hammers-
hus, fra de som kom »up dat land« – 
altså formentlig købmænd, som om 
sommeren boede på Bornholm.

Jens P. Møller, urmager og folkemin-
desamler i Allinge, handler Jens Peter 

Poulsen Møllers artikel om. Og jo, nav-
nesammenfaldet skyldes et familiært 
forhold mellem de to, som også danner 
baggrund for forfatterens interesse for 
urmageren, som læseren komme gan-
ske tæt på: »Da Jens Peter fyldte otte 
år, begyndte han at få lidt skoleunder-
visning«.

Det stoppede dog brat, da han som 
10-årig flyttede til bedstemoderen på 
Tingsted, og drengen begyndte at pas-
se dyrene og lærte at karte ulden, som 
bedstemoderen sad og spandt. Ak ja, 
men urmager og folkemindesamler 
blev han altså senere hen.

»En skæbnesvanger martsdag i 1872« 
lyder overskriften på Kirsten Lauer-
berg Lunds beretning, og det er da og-
så i sandhed dramatiske begivenheder, 
som her oprulles. Dampskibet »Anglo 
Dane« oversejler en fiskerbåd med tre 
gudhjem-fiskere, som drukner.

Sagen udvikler sig og beskrives gan-
ske detaljeret via blandt andet samti-
dige presseomtaler, men også i Born-
holms- og Christiansøs Søassurance-
Forenings jubilæumsskrift omtaler tra-
gedien:

»En vis Risiko for den Slags Ulykker 
vil al Tid være til Stede i et saa befærdet 
Farvand som Dampruterne forbi Ham-
meren Dueodde ...«.

I 1959 blev en datter til en af de 
druknede fiskere interviewet af et uge-
blad, hvor hun kunne berette om dati-
dens fattige kår.

Kofødderne
Thea Hoffmanns erindringsbilleder fra 
barndommen i Rønne handler næste 
artikel i bogen om:

»Der er vel Ingen der bryder sig om 
at læse, hvad jeg har nedskrevet«, skri-
ver denne Methea Benditte Hoffmann, 
men jo, det gør Ann Vibeke Knudsen, 
tidligere leder af Bornholms Museum, 
skam.

Methea, Thea kaldet, var født ind i 
en af Bornholms mest indflydelsesrige 
familier og i øvrigt moster til maleren 
Kristian Zahrtmann, og hun fortæl-
ler brudstykker om alt det, som rør-
te sig på Bornholm i første halvdel af 
1800-årene, men også ganske nære op-
levelser og betragtninger får læseren:

»Nu var det almindelig sport at kry-
be op på Svinebroen og springe over 
Gangen hen i den bløde Fejeskarns 
Sand (...) den tørre Sand satte sig ind 
imellem Skjørter og Haarfletninger; 
men naturligvis, Springet udførtes med 
Glans«, beretter Thea fra sin barndom.

Anne Vibeke Knudsen fortæller og-
så, sammen med Erik Gornitzka, om 
kaptajn Wegeners beretning om luft-
værnets virksomhed i Nexø i dagene 
6.-13. maj 1945, altså i forbindelse med 
den tyske kapitulation og det russiske 
bombardement af byen.

Lilliane Højgaard Holm skriver om 
tilnavne og slægtsnavne i Østermarie 
Sogns kirkebog.

»Ifølge en top tyveliste over de born-
holmske efternavne kommer Koefoed, 
Kofoed og Kofod samlet ind på en flot 
5. plads kun overgået af Hansen, Jen-
sen, Nielsen og Pedersen«, fortæller 
hun blandt andet og opstiller skemaer, 
som viser, at i Østermarie sogns kirke-
bog over efternavne 1905-10 var det 
mest brugte ikke-sen-navn Rømer.

 Så får læseren også fod på dét fak-
tum.

❞
Det ses vel  

at hand  
iche vel er  
forvaaret i 
hofuedet

 uDgivelse

Fiskere i Gudhjem. Billedet 
er taget mellem 1893 og 
1896 af en ukendt fotograf. 
Illustration fra bogen.

Regnmålinger

Michael Jensen, Harbovej, Rønne, tirs-•	
dag til onsdag:
0,9 mm

Bjarne Hansen, Lyrsbyvej, Østermarie, •	
tirsdag kl. 7 til onsdag kl. 7:
1 mm

Sparekasse henter direktør hos DiBa Ansøgning om tilskud til bog
Brian Christensen, historiker og journalist, har ansøgt 
Kulturhistorisk Råd, som holder møde mandag den 3. de-
cember, om et tilskud på 5.000 kroner til bogprojektet 
»Mit Bornholm – 12 personligheder fortæller«.

Bogens formål er at skrive lokalhistorie via portrætter af 
12 toneangivende personer på Bornholm, som giver hver 
sit bud på Bornholms historie, som de så og ser den.

Bogen er planlagt til at udkomme i efteråret 2013.
Projektet forventes at have udgifter for 106.500 kroner 

og indtægter for 75.000, hvilket resulterer i et forventet 
underskud på 31.500 kroner, oplyser rådet.

Der er også søgt støtte fra andre fonde som Nordea-
Fonden, Augustinus Fonden, Nykredit-Fonden, Spare-
kassen Bornholms Fond, Toyota-Fonden, Bikuben Fon-
den og Brdr. E., S. og A. Larsens legat.

tøm

Adm. direktør i DiBa Bank, den 
53-årige Petter Blondeau, har op-
sagt sin stilling pr. 31. maj 2013 
for at tiltræde den tilsvarende 
stilling i Svendborg Sparekasse. 
Det fremgår af meddelelser fra 
de to pengeinstitutter.

Diba Bank har aftalt med Pet-
ter Blondeau, at han fratræder 
som adm. direktør pr. dags dato, 
men han vil i en periode løse op-
gaver efter aftale. Bestyrelsen vil 
igangsætte en rekrutteringspro-
ces med henblik på ansættelse af 
en ny adm. direktør. Fra og med 
i dag er nuværende underdirek-

tør, Jesper Lund Wimmer, kon-
stitueret som adm. direktør.

I Svendborg Sparekasse vil 
Petter Blondeau afløse Svend 
Erik Kracht, der går på pension.

Petter Blondeau er bankud-
dannet og har en lang bankmæs-
sig erfaring, senest som admi-
nistrerende direktør i Nordfyns 
Bank (2005-2009) og derefter i 
DiBa Bank fra 2009.

BNB

Petter Blondeau. Arkivfoto

Nej til private opgaver
hos Vej & Park
Vej & Park må ikke udføre opgaver for private i form 
af blandt andet snerydning og mindre vedligeholdel-
sesopgaver. Det har Statsforvaltningen Hovedstaden 
meddelt kommunen, og kommunens administration 
arbejder nu på et svar til statsforvaltningen om, hvor-
dan sagen bringes i orden.

Det fremgår af dagsordenen til udvalget for teknik 
og miljø, at Dansk Byggeri har anmodet Statsforvalt-
ningen Hovedstaden om at vurdere, om Bornholms 
Regionskommune handler i strid med kommunal-
fuldmagtsreglerne ved at udføre mindre vedligehol-
delsesopgaver, foretage snerydning og pleje af grønne 
arealer for private kunder og ved at anlægge en parke-
ringsplads for et privat aktieselskab.

Statsforvaltningen Hovedstaden har på denne bag-
grund udtalt, at det vurderes, at overskudskapacite-
ten hos Vej & Park Bornholm ikke er opstået utilsig-
tet, og at der ikke er oplyst omstændigheder, der giver 
grundlag for at antage, at overskudskapaciteten i Vej 
& Park ikke kan elimineres eller reduceres væsentligt 
ved en anden tilrettelæggelse af arbejdet.

Statsforvaltningen finder derfor ikke, at Bornholms 
Regionskommune (Vej & Park Bornholm) kan udfø-
re mindre vedligeholdelsesopgaver eller foretage sne-
rydning og pleje af grønne arealer for private. Tilsynet 
finder heller ikke, at Vej & Park Bornholm kan anlæg-
ge en parkeringsplads for et privat aktieselskab.

Det er herefter statsforvaltningens vurdering, at 
Bornholms Regionskommunens (Vej & Park Born-
holms) aktiviteter for private ikke er i overensstem-
melse med kommunalfuldmagts- reglerne.

Statsforvaltningen har anmodet Bornholms Regi-
onskommune om en redegørelse for, hvordan kom-
munen vil bringe administrationen i Vej og Park Born-
holm i overensstemmelse det af statsforvaltningens 
tilkendegivne. Der arbejdes i administrationen på en 
redegørelse til statsforvaltningen.

far

Arkivfoto: Henning Sigvardsen

Vejvedligeholdelse for
22,7 mio kr. næste år
Der bliver næste år afsat 22,7 mio. kr. til vejanlægsop-
gaver på Bornholm, og af dem skal de knap 12 mio. kr. 
bruges til asfaltarbejder på det overordnede vejnet.

Det fremgår af det tekniske udvalgs dagsorden, at 
beløbet til asfaltarbejder næste år er hævet med to 
mio. kr. bl.a. på grund af øget akseltryk på vejen og et 
øget antal skader. I det samlede rådighedsbeløb til an-
lægsopgaver næste år er der i øvrigt overført 3,1 mio. 
kr. fra tidligere år.

Blandt de allerede besluttede anlægsopgaver på ve-
jene næste år er renovering af broer og bygværker for 
2,5 mio. kr. Derudover afsættes der 300.000 kr. til 
automatisering af trafiktællinger. Et tilsvarende beløb 
skal bruges på trafiksanering af Gartnervangen i Røn-
ne i forbindelse med den nye ringvej tæt på.

Endelig er der næste år udgifter for 4,7 mio. kr. i 
forbindelse med projektet Bornholms Cykelveje.

Teknik og miljøudvalget vil senere blive forelagt et 
forslag til prioritering af de resterende anlægsmidler 
til vejanlæg, fremgår det af dagsordenen.

far


