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Forord 
 
Denne bog er en ordret gengivelse af Johannes 
Jensens dagbøger i uddrag. 
 
Forbindende tekster og forklaringer i kursiv er tilføjet 
af Leif Køhler Jensen. 
 
Tak til Aase, Benny, Erling og Lena. 
 
 
Tekster: 
 
Anton Henriksen 
Gunver Jensen 
Johannes Jensen 
 
Tegninger: 
 
Børge Olsen, Allinge 
 
Fotos: 
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Flemming Jensen 
Leif Køhler Jensen 
Willy Jensen 
Tom Nielsen 
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Johannes Thorvald Jensen 
 
Forfatter. Født 7.10.1911 i Olsker. Død 2002. Søn af 
Hans Otto Valdemar Jensen og hustru Johanne Eline 
Martine født Kaas. Gift 1945 med Gurli Køhler Simon-
sen født 8.4.1923. Død 1996. Datter af Ella og Køhler 
Simonsen. Tejn skole. Uddannet stenhugger, bygningsar-
bejder og jernbinder. 1928-37 stenhugger. 1938-39 Dams 
Hotel. 1941-42 Hedeselskabet. 1943-45 brunkulsarbej-
der. 1946-48 jernbanearbejder. 1950-56 stenhugger. 
1957-61 bygningsarbejder. 1961-81 Århus Vejvæsen. 
Derefter pensionist. Kasserer i Stilling Borgerforening. 
Formand for SiD, Stilling ved Skanderborg. Tillidsmand. 
2 romaner og 50 noveller. Erindringer om livet i brun-
kuslejrene og hundredvis af læserbreve. Aarhus Kommu-
nes rejselegat til studietur til DDR. 
 
Fra ”Klippeøens kvinder og mænd”. Red. Søren Wolff. 
Bornholms Tidende. 2000. 
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”Interview før 75 årsdagen” af Eyvind L. Lind. Foto: 
Jens Erik Jensen. Bornholmeren d. 20. sep. 1986. 
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Barndom og ungdom på Bornholm 
 
Hvilken tanke Vorherre har gjort sig, da han i året 1911 
sendte mig ud på en klippe-knold i Østersøen, har jeg ik-
ke noget kendskab til, for hvis kursen var lagt lidt ander-
ledes, kunne det lige så godt have blevet på en lyng-
bakke i Midtjylland, eller en roemark på Lolland, - for – 
som den proletar jeg er, tør jeg næsten ikke tænke den 
tanke, at jeg var havnet i et rigmandshjem i Klampen-
borg. 
 
Selve fødslen er jeg nødt til at gå lidt let hen over, af den 
naturlige grund, at jeg ikke kan huske noget derom.  
 
Min tidligste erindring er, at jeg sad i barnevognen og 
kiggede op i loftet, hvor min far havde brækket brædder-
ne op for at lægge dem om. Den tids brædder var meget 
brede, og med tiden svandt de ind, så der blev nogle åbne 
sprækker, hvor støv og skidt og møg kunne drysse ned i 
rummene. 
 
Mine forældre nægtede at tro på det, da jeg som skole-
dreng fortalte derom, fordi jeg på det tidspunkt kun hav-
de været 2 år gammel, men fakta er, at jeg kan se synet 
for mig endnu – med hullet, der gjorde, at stråtaget var 
synligt. 
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Hans, Johanne og Johannes foran røgeriet i Tejn. 
 
I mine tidligste barneår, arbejdede min far som stenhug-
ger, men blev senere fisker, og derfor er jeg vokset op 
som fisker-dreng – et faktum, der har præget mig for li-
vet.  
Det var mit livsindhold, og når jeg ikke selv blev fisker, 
skyldes det omstændigheder, som jeg senere vil gøre rede 
for. Det kan dog kun blive til visse ting, jeg ønsker at 
fremhæve. 
 
Som de fleste andre i dette tidsrum var vi fattige, men jeg 
har aldrig oplevet at gå sulten i seng. – De fleste fisker-
familier havde hus med stor have, således at de havde 
kartofler, foruden at de dyrkede grøntsager. Lidt høns var 
også almindeligt, men æggene blev solgt henne i Brugsen 
som hjælp til de mest nødvendige dagligvarer. Kun til 
påske blev det tilladt, at vi selv spiste æg – og det med-
virkede til, at påsken var noget ganske særligt. 
Med hensyn til at skaffe mad på bordet, så havde det stor 
betydning, at fisk havde vi nok af – og det resulterede na-
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turligvis i, at fisk næsten altid udgjorde middagsmaden. 
Kød kunne det højst blive til om søndagen, så var det en-
ten billig frikadelle-fars – eller – hvad der gav lidt ekstra 
kolorit: en suppehøne. – Altså kan man ikke sige, at vi 
led nød, men det var nødvendigt at vende og dreje hver 
en krone, inden den blev givet ud. 
 
Selvom jeg må hastigt frem i min skildring, så er der dog 
én ting, jeg synes, jeg bør nævne, og det er, at hvis ikke 
en kvik fisker havde handlet hurtigt, så havde jeg ikke 
siddet her og fortalt – men så havde jeg i stedet endt mit 
liv, kun halvandet år gammel. 
 
Min mor havde været på morgenarbejde hos en fisker. 
Arbejdet bestod i at ”plukke sild af”, som det hedder på 
bornholmsk. Hun havde stillet barnevognen ved siden af 
sig, mens hun arbejdede. Om jeg har siddet og rokket i 
vognen, kan jeg selvfølgelig ikke gøre rede for, men den 
satte sig i bevægelse og trillede ud over bolværkskanten.  
 
Da kalechen var slået op, tog den imod vand-stødet, så 
jeg flød, ligesom Moses i sin sivbåd på Nilen, men da der 
også var kommet vand ind i vognen, ville jeg hurtigt gå 
til bunds – men så var det altså, at denne her fisker lyn-
hurtigt sprang til, fik vognen trukket ind til bolværket og 
med assistance fik den trukket op på land. – 
 Min mor måtte gå hjem for at give mig noget tørt tøj på 
– og siden den dag lagde hun en sten foran hjulene. 
 
En anden ting, jeg også gerne vil nævne, er, at jeg læste 
avis som seksårig, og det i så udstrakt en grad, at selv 
Folketingsdebatterne pløjede jeg mig igennem.  
Her var det ikke mindst diskussioner om militæret, der 
optog mig. Når de derinde kævledes om, hvorvidt vi 
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skulle nøjes med de 150 kanoner, vi havde, eller om der 
skulle anskaffes 20-25 mere, så kom jeg i min barnlige 
naivitet til det resultat, at vi skulle købe flere hundrede og 
stille dem op nede ved grænsen lige så tæt som tremmer-
ne i et stakit – så kunne de forbandede tyskere bare 
komme – så skulle vi nok ordne dem.  
At tyskerne nemt kunne komme med 10 gange så mange, 
faldt mig slet ikke ind – og i dag har jeg et noget andet 
syn på den sag. 
 
Som et naturligt resultat af min barndom i fiskerbyen var 
jeg blevet fuldt fortrolig med fremstillingen af de ”røgede 
bornholmere”, for børn hjalp til i røgerierne, fra de var 5-
6 år.  
De helt små fik bare en skilling, men når de først var be-
gyndt at gå i skole og var lidt mere stabile, så kunne de 
tjene 25 øre i timen. Hen ad konfirmationsalderen blev 
det til 35 øre. De voksne fik 50-70 øre, og de betroede 
koner til selve røgningen fik 75 øre. 
 
Jeg betalte selv mit tøj og satte også penge i Sparekassen. 
Det blev man præpareret til – sådan var tidsånden den-
gang. 
 
Skolegangen bør jeg vel også fortælle lidt om. – Det var 
efter landsbyskole-princippet – med 4 klassetrin – og un-
dervisning hver anden dag. Fra 8 til 2 om sommeren og 
fra 9 til 3 om vinteren – med en lærerinde til de 2 mindste 
klasser, og en lærer til de andre. 
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Jeg var godt tilfreds med at gå i skole indtil 12-års alde-
ren. Da rejste vores lærer, som var bornholmer, og den 
nye, vi fik, var fra Jylland. – Det gav problemer, for han 
var en skinhellig bandit.  
 
Vi havde aldrig været vant til morgenbøn, men det ind-
førte han – og 5 minutter efter, at den var afsluttet, gik 
han rundt og delte lussinger ude til dem, der ikke kunne 
salmeversene perfekt. 
Der var det specielle ved disse lussinger, at de blev givet 
med knyttet hånd, så der sommetider løb vand ud af øret 
på ofrene. Han var stor og bred som en sværvægtsbokser 
og var aldeles uegnet som lærer. Havde det været i dag, 
så er jeg overbevist om, at han var blevet afskediget. 
 
Hans jyske herkomst og landlige perspektiv gjorde, at 
han slet ikke forstod den ånd, der prægede fiskerbyen. 
Det var tydeligt, at han favoriserede gårdmands-børn – 
og særlig dem, der tilhørte Indre Mission – således at de 
proletariske fisker-unger var ”Prügel-Knaben”. 
 
Sproget udgjorde også en barriere. – Her må jeg lige 
nævne noget karakteristisk: Han behandlede os 13-14 
årige som nogle fra 1. klasse. Når vi havde skrivning, 
skrev han for på tavlen, så skulle vi sige bogstavets navn 
på op-stregen og 2 på ned-stregen. – Da vi kom til bog-
stavet J, skete katastrofen. Med sit jyske sagde han:”joy” 
i stedet for: ”jod” – og så eksploderede vi af grin. 
Han kunne heller ikke acceptere, at fisker-børnene blev 
hjemme fra skole, når der var stor fangst, men gik helt 
amok og fremsatte trusler – hvad der dog ikke havde den 
ringeste virkning. Sådan havde fiskerne altid gjort, og det 
blev de ved med. 
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Konfirmation omkr. 1925. Johannes til højre i 2. række. 
 
For fuldstændighedens skyld er jeg nødt til at påpege, at 
der også blandt fiskerne var nogle, der tilhørte Indre Mis-
sion, og symptomatisk betragtet var de mest velstillede, 
hvad der selvfølgelig resulterede i, at deres børn også 
havde en præferencestilling i skolen. Læreren kom jo i 
deres missionshus som andagtsleder og prædikant. – 
Måtte Gud bevare os for den slags selvretfærdige farisæ-
ere, og som typisk, i politisk henseende, er at finde på 
den borgerlige fløj. 
Det, jeg her har nævnt, udgjorde i min barndom baggrund 
for min udvikling og åndelige horisont. Hvad der senere 
hændte, vil jeg beskæftige mig med i et følgende afsnit. 
 
Da jeg var 12 år, skete der noget i fiskerbyen, som vendte 
op og ned på mange ting. – En morgen fiskerne kom 
hjem fra nattens tørn med at fange sild, lå der 2 fremme-
de fiskerbåde af en helt anden type end de bornholmske. 
De var større, med lukket dæk, samt styrehus agter, og 
sove-lukaf foran. Det var fynboer fra Fåborg, og de hav-
de til hensigt at forsøge at fange rødspætter i Østersøen. 
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De hjemlige fiskere grinede overbærende. Rødspætter var 
der aldrig nogen, der havde forsøgt sig med. Det var 
spildt ulejlighed, mente de. 
Tiden, der fulgte, viste noget andet. Da sommeren var 
gået, havde de fremmede fisket for 12.000 – i modsæt-
ning til, at sildefangsten kun havde indbragt 2.000, som 
der var sædvane for. 
Nu gik der fuldstændig panik i bornholmerne. De rejste 
rundt i det øvrige Danmark for at købe halvgamle, ud-
rangerede rødspætte-kuttere. Der var ikke tid til at få 
nogle bygget – og det viste sig, at der var styrtende med 
rødspætter, som gav en masse penge. 
 
Min far var også med i dette fiskeriets Klondyke, men det 
satte punktum for hans fisker-tilværelse. Han blev syg, 
fordi denne form for fiskeri krævede, at man skulle stå op 
på dækket dagen igennem, når linerne skulle hales ind. – 
Han havde fået sine ben ødelagt inde ved militæret. De 
var fyldt med åreknuder, som der gik betændelse i, og 
dermed var fiskeriet et afsluttet kapitel for ham. 
 

 
 

”Udmarksminde”. Tejnvej 33. Foto: Flemming Jensen. 
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Sandkås 
 

Hans far havde en lille landejendom, og den overtog min 
far, da bedstefar var blevet for gammel – men for mig be-
tød det en omvæltning:  
Vi skulle flytte på landet, i et andet miljø og nye arbejds-
forhold. Fiskerbyen var min verden og mit livsindhold – 
alene det at skulle flytte køer, trække dem ud om morge-
nen samt hjem om aftenen – det var for mig en stor be-
lastning. 
De nye lugte virkede frastødende på mig, og tøjet blev 
gennemsyret af dem, hvorimod dunsten af fisk aldrig 
havde generet mig – men det værste af det hele var, hvis 
nogle gamle skolekammerater kom forbi på vej til byen – 
de grinede og spurgte, hvordan det var at muge ud under 
køerne, for det kunne jo ske, at jeg havde overset, at jeg 
havde ko-lort på træskoene. 
Det øvrige landbrugs-arbejde var mig også en pestilens. 
Man fik frygtelig ondt i ryggen af at hakke roer, og ved 
høst af hø eller korn fik man støv ned på den svedige ryg, 
det kløede rent forbandet. 
Kort sagt: Jeg havde det aldeles ikke godt. Min situation 
var den samme som hvis et træ, der er kommet i vækst, 
pludselig bliver plantet om. Det står i stampe, udviklin-
gen er hæmmet, og måske visner det. 
Mit eneste ønske var at vende tilbage til fiskerbyen, men 
mine forældre modsatte sig det. 
De hævdede, jeg var for lille til at kunne klare arbejdet på 
en fiskekutter, så jeg skulle i hvert fald vente et par år. 
Dette argument bøjede jeg mig for, men så skete der no-
get, som gav forholdet en helt anden drejning: 
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En dag jeg gik og lugede i haven, kom min mor styrtende 
ud til mig og råbte: ”Der er sket noget forfærdeligt. Jo-
hannes Jørgensen er druknet!” 
Jeg kendte godt denne Johannes Jørgensen. Det var en 
ung fyr på 19 år. Han havde tjent på landet, men havde 
hørt så meget om de store penge, der var at hente ved 
rødspætte-fiskeri, så han søgte og fik plads som med-
hjælper på en kutter. Ganske kort efter faldt han overbord 
og druknede – men dermed var dramaet ikke slut. – Et 
stykke tid efter var der en kutter, der fik ham i bund-
trawlet. Han var allerede godt på vej til at gå i opløsning, 
så det var en uhyggelig fangst, disse fiskere fik med 
hjem. 
Senere på eftermiddagen kom hans mor og hans to søstre 
på 14 og 16 år gående forbi. De boede i købstaden og var 
nu på vej ned til fiskerbyen for at identificere ham. Jeg 
glemmer aldrig deres forgræmmede ansigter – det gjorde 
et chokerende indtryk på mig. 
Moderen var enke og levede under meget fattige forhold, 
oveni fik hun så denne tragedie at tumle med. 
 
Som en udløber heraf aftvang min far og mor mig det løf-
te, at jeg ikke ville være fisker, og det løfte fandt jeg så 
forpligtende, at jeg af den grund ikke opnåede de er-
hvervsforhold, som jeg dengang anså for at være de rigti-
ge for mig. 
Da et såkaldt husmandsbrug ikke rummede økonomiske 
muligheder for en ung fyr – selvom arbejdsopgaverne var 
til stede, så skulle jeg rette min opmærksomhed mod no-
get andet, men kunne ikke finde ud af det – for når jeg 
nævnte noget, som jeg eventuelt kunne tænke mig, så 
blev det afvist med, at en sådan uddannelse havde de ikke 
råd til at give mig – og det, de foreslog, brød jeg mig ikke 
om. 
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Stenhugger 
 

Udsat for dette psykiske pres gav jeg efter, da min far fo-
reslog, at jeg kunne blive stenhugger, for det kunne han 
lære mig. 
Altså blev jeg stenhugger. – Begyndelsen var meget svær 
– det at tilegne sig den rigtige teknik tager tid, og det ko-
ster mange skrammer, når man rammer ved siden af. Med 
hvad der i begyndelsen var særdeles svært, blev senere til 
den rene rutine – dog ikke uden en stor fysisk indsats, ar-
bejdet er meget anstrengende. 
 

 
 

Stenhuggerskur 
 
En formildende omstændighed var evnen til at kunne be-
herske et stykke sten og forme det efter formålet, men 
rent økonomisk var udbyttet kummerligt. Man tjente ikke 
mere end arbejdsmænd, der havde forefaldende arbejde. 
Til gengæld følte man sig meget fri, for det var enkelt-
mandsakkord. Enhver fik efter det, de havde fremstillet, 
hvad enten det var brosten eller kantsten. Vi havde ikke 
en formand hængende over os for at presse tempoet op. 
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På det tidspunkt – i 1927 – havde maskinerne ikke holdt 
deres indtog i stenbruddene, så jeg havde lært at gøre det 
hele i hånden, men efter 1930 trængte teknikken igen-
nem, så sprænghuller og derefter kile-huller, blev lavet 
ved hjælp af trykluft, så kun færdiggørelsen af emnerne 
var rent manuel som i gamle dage. 
 

 
 

Klinteløkken. Tidligere stenbrud ved Sandkås. 
 
Årene rullede afsted, nazismens opståen og Hitlers magt-
overtagelse frembød dystre perspektiver. Oprustning blev 
et faktum, der prægede visse europæiske lande, og det 
medførte en hidtil ukendt opgave for bornholmske sten-
huggere. – Der skulle laves en leverance af en ny type 
brosten til Belgien. De skulle være af den næsten jern-
hårde Rønne-granit, for de skulle bruges på den belgiske 
del af Maginot-linjen som yderbeklædning på betonkon-
struktionerne, og det medførte, at vi skulle flytte til Røn-
ne for en tid. 
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Her havde jeg en oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Vi 
kom ud for, at et parti granit sad fastklemt i en ”krog”. 
Dette rent tekniske problem forstås kun af stenhuggere, 
men i praksis betyder det, at dette parti skal smadres for 
at give luft for fremskaffelsen af mere blok som råmate-
riale.  
Vores ”kule-mand”, som det hedder, for stenbruddet kal-
des en kule, han havde gjort flere forgæves forsøg, og nu 
skulle det så være alvor. Han anbragte en sprængstof-
ladning så stor som aldrig før. Derpå råbte han det obli-
gatoriske: ”Se op for skud!”.  
Vi kravlede i dækning bag dyngerne af færdige sten for 
at afvente resultatet, og da så vi noget, vi aldrig tidligere 
havde set. En blok på størrelse med en almindelig kom-
mode ”sejlede” ca. 100 m gennem luften og landede i ta-
get på hestestalden på den nærliggende gård.  
Der fremkom et hul så stort, at en almindelig vogn kunne 
køre igennem. Til alt held var hestene ude på marken, 
men stenbruds-ejeren måtte selvfølgelig erstatte taget. 
 
Situationen var så brandkomisk, at vi fik et latteranfald, 
men det stivnede brat, da vi så ”kule-mandens” fortvivle-
de ansigt. Hans prestige som ”kule-mand” havde fået et 
knæk, for sådan noget måtte ikke kunne ske. 
 
Da leverancen til Belgien var færdiggjort, vendte vi til-
bage til Nordbornholm og vores vanlige grå granit, men 
det blev sværere og sværere at skaffe afsætning. I perio-
der gik vi arbejdsløse, og utilfredsheden blandt stenhug-
gerne, især de yngre, voksede alt som tiden gik. Nogle 
søgte over i andre erhverv, og enkelte rejste til Køben-
havn for at prøve mulighederne der. 
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Hotelkarl i Sandvig 
 
Det der med at hugge sten har der altid været problemer 
med. Dels fordi det var pukkelarbejde med ringe fortje-
neste, og dels fordi der somme tider ikke var noget at la-
ve. Det kneb med at afsætte stenene, fordi amter og 
kommuner hellere ville sende pengene til Sverige, da ste-
nene var lidt billigere der. Så skidt med, at arbejderne 
skulle gå arbejdsløse med 3 kroner om dagen i understøt-
telse. 

I en periode med arbejdsløshed fandt jeg på, at tage på 
hotel for at se, om der skulle være lidt penge i det, for tu-
risterne der hørte jo til dem, der var en del bedre stillet 
end os andre, og der gik en del snak om gode drikkepen-
ge sådan et sted. Derfor søgte jeg plads på "Blanchs Ho-
tel". Jeg må indrømme, at jeg blev lidt forbavset over, at 
jeg fik pladsen.  

 
 

Blanchs hotel i Sandvig 
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Jeg havde aldrig været på hotellet før. Men jeg kunne lidt 
sprog: engelsk og tysk til husbehov, og det var der næ-
sten ingen andre af dem, der kørte for turisterne, der kun-
ne. Godt nok syntes jeg ikke, det var ret meget at få en 
krone om dagen foruden kost og logi som fast løn, men 
der var jo de her store drikkepenge, som ejeren havde 
stillet mig i udsigt. 
Jeg skulle hente og bringe de her fine gæster, når de kom, 
og når de rejste hjem - foruden at køre dem her og der - 
og jeg forestillede mig, at nu ville pengene ligefrem 
komme til at rasle ned i lommerne på mig 
. 
Der var en del "fine" gæster på hotellet. Der var en grev-
inde Moltke og en grev Danneskjold-Samsø foruden kon-
suler og grosserere. Mærkeligt nok havde ingen af dem 
selv bil med, så jeg kom til at køre med dem, og jeg må 
indrømme, jeg gjorde mig store forventninger med hen-
syn til drikkepenge. Sådan kom det nu ikke til at gå. Jeg 
kørte for grevinden til Rønne, hvor hun skulle se på ke-
ramik hos Michael Andersen. Derefter spiste hun middag 
på "Dams Hotel". Jeg fik det, de kaldte borgerlig middag 
i et lille værelse, mens hun spiste fin middag i restauran-
ten. Hvem der betalte min middag - hun eller hotellet, det 
ved jeg ikke. Drikkepenge fik jeg ingen af. 
Greven var jeg også ude at køre med, og da vi havde kørt 
rundt på øen både her og der, fik jeg skam en 25 øre, da 
vi kom tilbage. Jeg var lige ved at spørge, hvad han skul-
le have tilbage. 
 
Den eneste, jeg fik drikkepenge af den sommer, var en 
konsul Thygesen fra København. Jeg kørte ham til Røn-
ne, da han skulle rejse, og så gav han mig 5 kr. Det var 
virkelig mange penge i 1937. Men en enlig svale gør som 
bekendt ingen sommer. 
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Den bedste erindring, jeg har om "Blanchs Hotel", er i 
maj måned inden turisterne kom. Det hele skulle gøres i 
stand, der skulle males og ferniseres gulv. Da kom Kjeld 
Hansen fra Svaneke og var der en hel måned. I fritiden 
spillede han i et orkester, og han underholdt på klaver, 
når vi var færdige med dagens malerarbejde. 
 
Vi havde en englænder boende, og jeg fik besked på at 
køre ham til Jons Kapel, men det imponerede ham ikke 
synderligt. Det var det samme med Helligdommen - men 
da vi kom til Ols Kirke på hjemvejen, og han fik lidt at 
vide om kirkens historie, blev han meget interesseret, så 
vi måtte ind i bygningen og op ad trappen til loftet og 
skydeskårene. Efter køreturen fik jeg "hverken skam eller 
tak", som det hedder på bornholmsk. Altså endnu en dag 
uden drikkepenge. 
 
Jeg kom lidt brat fra min plads på "Blanchs Hotel". Det 
skyldtes sønnen på hotellet, som var receptionschef. Til 
ham skulle jeg aflevere nøglerne til de biler, der skulle 
køres til færgen næste morgen. En morgen blev jeg kaldt 
ind til hotelejeren, som beskyldte mig for at have lavet 
buler i en af bilerne. Jeg påstod, at det ikke kunne være 
mig, da nøglerne var låst inde på kontoret hele natten. Ik-
ke desto mindre blev jeg fyret.  
 
Senere kom det frem, at det var hotelejerens søn, der en-
gang i mellem lånte en bil til en natlig køretur, og i et til-
fælde kørte han for tæt på et træ, og en anden gang var 
det klipperne ved Hammerodde fyr. 
 
 
  



~ 23 ~ 

"Dams Hotel" i Rønne 
 
Kort tid efter søgte jeg arbejde på "Dams Hotel" i Rønne, 
som skulle være Bornholms fineste. Mærkeligt nok blev 
jeg også antaget der, men det var under lidt andre vilkår.  
 
Der var 3 hotelkarle, og den øverste antog og lønnede de 
2 andre. Lønnen var den samme som på Blanchs Hotel, 
men jeg skulle meget tidligt op og pudse sko sammen 
med nummer 2. Jeg var bare nummer 3. 
 

 
 

Dams Hotel i Rønne. 
 
Jeg kom til "Dams Hotel" i april, men næste vinter opda-
gede jeg, hvad det var for et elendigt hummer, jeg havde 
at sove i. for når det var snevejr, lå der en snedrive på 
min dyne om morgenen. Derfor lejede jeg et værelse på 
"Vesterhus", og det gik meget godt, indtil hotelejeren op-
dagede, at han ikke kunne tilkalde mig om natten. Han 
ville dog ikke give mig et bedre værelse på hotellet, så 
jeg sagde farvel, men ikke tak! 
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Lillebil 
 

 
 
I 1934 og de følgende år forsøgte Johannes sig som selv-
stændig, men kun om sommeren.  
Han havde nemlig sparet lidt sammen og købte en 6 cyl. 
Chevrolet, som han brugte som lillebil, når der var man-
ge turister på øen. 
Det var dog ikke nogen god forretning, så bilen blev solgt 
igen efter et par sæsoner. 
 
 

2. verdenskrig 
 

Nu vil jeg fortsætte hen ad livets knudrede landevej. Ef-
ter min fiasko med at være ansat på hotel var jeg arbejds-
løs. Afsætningen for stenbruddene havde ikke bedret sig 
– og vi var nu fremme ved foråret 1939, hvor 2. verdens-
krig brød ud 1. september. Det gav en meget trykket 
stemning, for ingen kunne vide, hvad det ville ende med, 
men alligevel kom Tysklands besættelse af Danmark som 
en overrumpling. De fleste havde troet, at tyskerne ville 
nøjes med at hævne sig på England og Frankrig efter den 
ydmygende Versailles-traktat i 1918, men Hitler stilede 
højere: verdensherredømmet var hans endemål. 
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Optagning af træstubbe i Rø 
 

På grund af den stigende arbejdsløshed blev der iværksat 
forskellige nødhjælpsarbejder, og da krigen medførte vis-
se forsyningsvanskeligheder bl.a. med brændsel, blev der 
organiseret optagning af stød (træstubbe), som jeg også 
blev henvist til. 
Det var i Rø plantage, en statsskov på godt 1000 tønder 
land, og det gav en cykeltur på ca. 12 km. 
Fortjenesten var kummerlig, og vi blev ret hurtigt udskif-
tet, for det var baseret på, at vi ikke skulle miste under-
støttelses-retten i fagforeningen, så der var mange om 
budet. 
Nu fulgte en tid, der var præget af at møde til kontrol for 
at kunne hæve en understøttelse på 3 kr. om dagen, og 
sådan formede min tilværelse sig helt hen til vinteren 
1941. Da var min understøttelse opbrugt. 
Der gik rygter om, at tyskerne havde påbegyndt at bygge 
kanon-stillinger nede ved Dueodde – og når jeg siger ryg-
ter – så var det fordi vores nyhedstjeneste var censureret 
af tyskerne, sådan at hverken radio eller aviser nævnte 
det, men den såkaldte ”jungle-telegraf” fungerede. 
Jeg overvejede meget, hvad jeg skulle gøre, for unge, 
ugifte fyre som mig fik den besked på socialkontoret, at 
der var arbejde at få i Tyskland, og skulle jeg arbejde for 
tyskerne, kunne jeg lige så godt gøre det på Bornholm, 
hvor risikoen for bombardementer var mindre. 
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Arbejde for tyskerne ved Dueodde 
 

 
 

Dueodde. Kanonfundament. 2009. Foto: Willy Jensen. 
 

Mine overvejelser resulterede i, at jeg en morgen tog 
cyklen for at køre den henved 60 km lange vej til Dueod-
de, og da jeg nåede frem, blev jeg henvist til fyrmester-
boligen, som tyskerne havde beslaglagt til kontor og offi-
cersbolig. 
 På kontoret var der ikke mindre end 2 danskere, der 
gjorde tjeneste som tolk. Den ene var en hotelejer fra 
Sandvig, værten på ”Palmehaven”, og den anden adop-
tivsøn fra hotel ”Helligdommen”. 
For den sidstes vedkommende knytter der sig en særlig 
historie. – Under 1. verdenskrig blev en af de bornholm-
ske rutebåde stoppet i Hammervandet af en tysk torpedo-
båd, angiveligt fordi der skulle være en tysk spion om 
bord, som de ville have fingre i. 
Denne spion var en doktor Peters. Han var kommet til 
Bornholm som turist, blev gift med en datter af en hotel-
ejer Bohn fra hotel ”Central” i Allinge, men boede i Kø-
benhavn, og havde netop været på besøg på Bornholm. – 
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Doktor Peters var der ingen på Bornholm, der så mere, 
men kort tid efter fødte konen en søn, som ingen far hav-
de.. Denne søn blev adopteret af Mogens Kock, hotel 
”Helligdommen”, og nu var han altså havnet hos den ty-
ske besættelsesmagt på Dueodde. 
 
Fra kontoret blev jeg henvist til at henvende mig på selve 
arbejdspladsen, som var indhegnet og bevogtet, men da 
jeg forklarede den karabinbevæbnede soldat, hvad jeg 
kom efter, blev jeg sluppet ind. - Nu udspandt der sig en 
heftig diskussion mellem formanden og lagerforvalteren 
om, hvorvidt jeg skulle i arbejde eller ej, men så spillede 
lagerforvalteren sit trumfkort ud: Hotelejeren fra ”Pal-
mehaven” havde kontaktet ham og sagt, jeg skulle i ar-
bejde, da han kendte mig fra, at jeg i min arbejdsløsheds-
periode et stykke tid havde kørt for turister. 
Altså kom jeg i arbejde under disse noget ejendommelige 
omstændigheder – men jeg skulle cykle den lange vej til 
Sandkås for at hente tøj, og da måtte jeg benytte toget til 
Balka station. Jeg blev installeret i en bolig-barak sam-
men med nogle tømrere fra Rønne samt en murer fra Es-
bjerg. Det var på kaserne-manér med køjesenge, og i et 
lille rum ved siden af var der installeret en gruekedel, 
hvor der var rigeligt med varmt vand til at vaske sig i. 
Brændsel manglede tyskerne ikke, der var dynger af æg-
formede briketter, presset af kulstøv. De afgav en stærk 
varme. 
Vi fik kun almindelig timeløn, men kost og logi var gra-
tis, så det var indirekte et plus til ugelønnen, og arbejdet 
var på begyndelsesstadiet i et lempeligt tempo. Det be-
stod i, sammen med en tysk sjakbajs, at tage græstørv af, 
som senere skulle bruges til at afdække og camouflere 
kanon-stillingerne. Denne sjakbajs var en hyggelig, 
gammel fyr, veteran fra 1. verdenskrig, og da han hed 
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Herman og var fra Bremen, kom jeg til at tænke på ko-
medien ”Herman von Bremen”. 
Han havde været soldat på den russiske front, og han 
sagde: ”Jeg ved, hvad krig er, og kørte for fuld drøn med, 
og jeg afskyr den – men på grund af de påtvungne krigs-
skadeserstatninger, var vi tyskere så hårdt trængt økono-
misk, at vi kun havde 2 ting at vælge imellem: hunger el-
ler krig.” hvorpå han tilføjede:  
”Darum haben wir den Krieg gewahlt”. 
 
 

Hitlers fødselsdag 
 
Det var i april 1941, jeg var hos tyskerne ved Dueodde, 
og der er én ting, jeg i den forbindelse aldrig glemmer, 
nemlig Hitlers fødselsdag d. 20 april. 
Vi fik ekstra forplejning den dag: grydebøf og budding, 
men i øvrigt fik vi udmærket mad også de andre dage. 
Tyskerne behøvede jo ikke at spare, når de havde den 
danske nationalbank til at betale. 
Om aftenen var der kaffe og kringle inde i kantinen, og 
da jeg kom derind, var der fuldt af tyskere – både solda-
ter og civile. De var allerede godt fulde, med sang og 
skrål, samtidig med, at radioen kørte for fuldt drøn med 
militærmusik. – Bag buffeten var der en københavnsk 
tjener, som ikke kunne klare jord-arbejde, så han blev an-
sat som stik-i-rend dreng i køkkenet. Af og til hentede 
han tomme flasker fra bordene, og en af tyskerne havde 
glemt sin bløde, rundpuldede hat på disken, med skyggen 
opad. – Hver gang tjeneren kom tilbage, hældte han sjat-
terne i hatten, så den efterhånden var halvt fuld, skævede 
til mig, og grinede. 
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Pludselig blev radioen stille, og alle tyskerne blev så 
overrumplede, at der var fuldstændig stille og tavshed – 
men så kom det – fra højttaleren lød det: ”Wir bringen 
eine Sondermeldung: Die Über-Kommando der Wehr-
macht gibt bekannt: Jugoslavien hat heute kapituliert!” 
 
Virkningen var nærmest ubeskrivelig: Tyskerne sprang 
op fra stolene, strakte armene i vejret til Heil-råb, tram-
pede i gulvet, for derefter at springe op på bordene, sta-
dig hoppende, så flasker og glas raslede på gulvet, og 
med det naturlige resultat, at bordene brasede sammen. 
 
At se denne menneske-dynge vride sig og kravle for at 
komme op, var nærmest lige så uhyggeligt som at se en 
samling maddiker i et stykke råddent kød.  
Jeg foretrak at forsvinde, for da soldaterne var bevæbne-
de, kunne man ikke vide, hvad det ville ende med. Én 
ting til: Hvad ville der ske, når tyskeren kom for at hente 
sin hat? 
Han har nok i sin fuldskab glemt den, for københavneren 
var levende dagen efter. 
 
Om morgenen da vi kom ud for at arbejde mødte der os 
et mærkeligt syn: Oven i en snedynge lå der en kakkel-
ovn – komplet splittet ad. Forklaringen fik vi senere på 
dagen. Efter kantinens lukning havde tyskerne fortsat de-
res drikkeri i bolig-barakkerne, og så må de have fået det 
for varmt. Murer-formanden – en kæmpestor berliner ved 
navn Spriewitz – tog kakkelovnen i favnen og smed den 
ud. At han ikke blev alvorligt forbrændt, må skyldes, at 
han altid gik i en lang, tyk læderfrakke. 
 
Imidlertid skred arbejdet så meget fremad, at tømrerne 
havde forskallingen til den første støbning færdig. Mate-
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rialer var der kommet i massevis, adskillige banevogne 
cement og ligeledes skærver af ren granit fra Hammerens 
Granitværk på Nordbornholm. Der var anlagt et tip-
vognsspor til transport af materialer fra oplag til støbe-
plads, og så var det ligesom selve Djævelen besatte ty-
skerne.  
Det hele foregik i et så hæsblæsende tempo, og i døgn-
drift, at jeg var på sammenbruddets rand. De 2 døgn var 
et mareridt. Men så skete der det, at vi den følgende dags 
fyraften blev kaldt til parade. En stor del af arbejderne fik 
deres navne læst op, indstillet til afskedigelse, og blandt 
dem var jeg. 
 
Så var det med at samle sine ting sammen og vende 
hjem. Jeg var igen arbejdsløs, men lidt penge havde jeg 
da fået ud af det. Min eneste udgift den måned var mit 
fagforeningskontingent. 
Understøttelse kunne jeg ikke få, mit karénsår var ikke til 
ende, så det opsparede beløb kunne hurtigt få en ende – 
men vi arbejdsløse havde god tid til at snakke, og vi 
mødtes gerne nede ved Allinge havn. 
 
En af mine kammerater var amatør-stepdanser, og han 
reddede sig jævnligt en øl og et par stykker smørrebrød 
ved at optræde i ”Palmehaven”, men det var ikke i sig 
selv nok, og vi drøftede, hvad vi eventuelt kunne finde 
på. Pludselig en dag siger han til mig: ”Vil du med til 
København?”  Forundret sagde jeg: ”Hvad skal vi der?”  
”Jo”, forklarede han, ”der skulle være arbejde for et par 
stenhuggere ved Københavns Kommune”. Det havde han 
hørt noget om. – Arbejdet skulle bestå i at rette gamle 
brosten og kantsten op efter en gadeomlægning, da ste-
nene tit er rundslidt og har taget skade ved opbrydningen.  
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Sådan som min situation var, syntes jeg, det var værd at 
prøve, så vi blev enige om at tage turen for at se, om der 
var realiteter i det. 
 
Til min store skuffelse kom han dagen før afrejsen og 
sagde, at han ikke kunne alligevel. Det forholdt sig så-
dan, at hans far havde et stenbrud, hvor der blev produce-
ret såkaldt ”huggeblok”. Det er blokke på opgivne mål, 
som stenhuggermestre i det øvrige land køber til videre 
forarbejdning, som gravmonumenter o.l. – og da denne 
ordre skulle leveres hurtigst muligt, så havde han lovet at 
hjælpe sin far. 
Trods denne streg i regningen besluttede jeg, at jeg ville 
rejse alligevel, da jeg ikke havde nogen udsigter til at få 
noget at lave, og derfor tog jeg afsted som planlagt – men 
det var med en underlig følelse, jeg så den bornholmske 
kyst forsvinde. 
 

 
 

MS Nordbornholm 
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Arbejdet for Hedeselskabet 
  

I 1941 var Johannes taget til København for at søge ar-
bejde, men på den kommunale arbejdsanvisning fik han 
at vide, at der ikke var noget arbejde på grund af mang-
lende bevillinger. 
 
Da min skuffelse sås tydeligt at læse på mit ansigt, sagde 
de: ”Når du er stenhugger, så er du jo vant til hårdt arbej-
de! Det eneste, vi kan tilbyde dig, er at tage til Sønderjyl-
land for at lave plantnings-arbejde for Hedeselskabet.” 
Jeg accepterede med det samme og fik besked på, at jeg 
skulle komme næste dag for at få udleveret en billet til 
hovedkontoret i Viborg. Der ville jeg få besked på, hvor 
jeg skulle hen samt få udleveret billet til stedet. 
 
Jeg skulle afsted med det første eksprestog den følgende 
morgen for at kunne nå Viborg inden aften, og på vejen 
hen til banegården gik jeg ind på en kaffebar for at få en 
billig kop kaffe og 2 stykker ”proletar-wienerbrød” for 
mine sidste penge. Dette med ikke at eje en krone var en 
meget belastende følelse, og værre blev det, som timerne 
gik, og jeg følte mig sulten. Det var meget varmt den 
dag, og det var en tortur at se sælgerne på perronen med 
øl og sodavand, som jeg var afskåret fra at få noget af. 
 
Ved ankomsten til Viborg måtte jeg spørge om vej, og 
kufferten føltes ulidelig tung. Jeg havde håbet, at de 
straks ville tilbyde mig et måltid mad, sådan som de hav-
de sagt i København – men ak nej -. Formaliteterne skul-
le først ordnes, og jeg var så udmattet af tørst og sult, at 
jeg kunne bande dem langt ned i helvede, men endelig 
kom det da så vidt. Jeg spiste nærmest som en ulv – og 
vendte langsomt tilbage til livet. 
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Da det var til ende, blev jeg anvist en køjeseng i et dertil 
indrettet lokale, hvor jeg var ganske alene, og på grund af 
trætheden varede det ikke længe, før jeg faldt i søvn.  
 
Om morgenen blev der kaldt på mig, jeg skulle have 
morgenmad inden afrejsen, og det blev et meget solidt 
måltid! Derefter fik jeg min billet, med ønsket om en god 
tur, men mine forhåbninger om lidt penge blev gjort til 
skamme. Endnu en lang dag uden mad ventede på mig. 
Jeg afledte tankerne fra min sult ved at studere landska-
bet. For en bornholmer var det jo nyt og fremmed, lige-
som medpassagerernes snakken. Jeg forstod ikke engang 
det halve, men jeg var på vej mod noget nyt. 
 
Mit bestemmelsessted ud i det ukendte var en lokalitet i 
Sønderjylland, som hedder Øster-Lindet. Jeg skulle med 
eksprestog til Vojens og derfra videre med rutebil. Der 
var flere togskift undervejs, så det tog sin tid. Jeg husker, 
vi holdt temmelig længe i Lunderskov – og der var en pi-
ge i konfirmations- alderen, som gik med en kurv på ar-
men, fyldt med øl. Det irriterede mig grusomt, at jeg in-
gen kunne købe, men jeg kunne alligevel ikke lade være 
med at more mig over hendes råben: ”Ølll – ølll!” med en 
rullende tungelyd. 
 
 

Øster-Lindet 
 
Det blev hen mod aften, inden jeg nåede Øster-Lindet, en 
lille landsby med kirke, skole, forsamlingshus, købmand 
samt et par håndværkere og nogle gårde. Her mødte der 
mig endnu en overraskelse: Arbejdslederen på stedet ville 
ikke have mig. Han havde dem, han havde brug for, sag-
de han. 
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Han ville sætte sig i kontakt med Viborg for at få at vide, 
hvad der skulle ske med mig, og jeg blev installeret på en 
gård, hvor også de andre arbejdere boede. Der fik jeg dej-
lig mad bl.a. stikkelsbærgrød med fløde. Jeg var der i 3 
dage, hvor jeg travede rundt om dagen og snakkede med 
de andre om aftenen. 
 
Arbejdslederen var en høj, bred fyr, tidligere herregårds-
forvalter – og en skrap karl. For øvrigt hed han Ladekarl. 
Der var et par københavnere, og de kunne ikke rigtig 
snuppe hans nævenyttighed, så de forsøgte at gøre ham 
livet surt. 
Gravearbejdet var såkaldt ”kulegravning”, i en halv me-
ters dybde, og når Ladekarl kom på inspektion, havde 
han altid en stok med. Den stak han i jorden for at måle, 
om det var dybt nok, for da det var akkord, forsøgte de at 
snyde lidt. Den ene københavner havde fået påtale flere 
dage i træk. Så nu ville han hævne sig. 
En formiddag gav han sig til at grave i en hel meters 
dybde, og da Ladekarl om eftermiddagen kom med sin 
stok, stak han hårdt til, med det resultat at stokken røg i 
lige til håndtaget, så han mistede balancen og lå med an-
sigtet nede i den bløde jord. Da københavneren havde få-
et en ordentlig skideballe, gik Ladekarl, men efter den 
dag var han knap så aggressiv. 
 
 

Læplantning i Branderup 
 
Da den tredje dag var gået, kom der besked om, at jeg 
skulle til en anden landsby, der hedder Branderup – så 
jeg fik endnu en rutebilbillet – med tillægsbesked om, at 
jeg skulle indfinde mig på kroen. 




