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Forord 

Ved udgivelsen af dette jubilæumsskrift har det været vort ønske 

i ord og billeder at fastholde nogle af de begivenheder, der har præ

get Det østbornholmske Dampskibsselskab gennem de 100 år, sel

skabet nu har eksisteret. 

Samtidig en hyldest til det mandskab, der trods krigstider og 

mange andre hårde tørne, altid loyalt og trofast har passet deres 

job. Ligeledes til dem, der rundt om i vore havne under vanskelige 

forhold har lastet og losset vore skibe. Det har ikke altid været lige 

morsomt, men takket være nogle humørspredere, har det altid gået 

alligevel. 

En tak skal også på denne måde lyde til vore ekspeditører i de 

forskellige byer og København. Disse har huer især på deres egen 

måde været medvirkende til at bevare den kundekreds, som skulle 

være det bærende for selskabet. Det er ialtfald ikke deres skyld, at 

tiderne har vendt op og ned på selskabets virke. 

Til slut en hyldest til det private initiativ, der dengang og op 

gennem årene er vist for at opretholde dette selskab og været med

virkende til, at vore mindre havnebyer fra Nexø til Hasle har 

blomstret og blevet en faktor i det bornholmske erhvervsliv. 

P.B. V. 

Knud Dam 
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Starten og de første skibe 

Den mørke fortid 

Inden ruteskibene begyndte sejladsen på Bornholm, var forbindelsen med omverdenen til
fældig, og rejsen til Bornholm besværlig. 1808 sejlede en løjtnant fra København d. 26. juni og 
nåede Rønne d. 12. juli, han måtte ind til Køge, over land til Stege, derfra med båd via Rugen 
- men det var også i krigstid. Da Rawert og Garlieb i 1815 ville undersøge øen, var de 71/i døgn
undervejs. De sejlede med en bornholmsk jagt i juni måned, men måtte på grund af storm
lægge om ad Falster, hvor de blev sinkede i fire dage. Da de endelig nåede Rønne, gik skuden
på grund. Havnene var små og dårlige, selv Rønnes, der var øens bedste. (Th. Lind: B.S. 19.
bind}.

Breve kom herover ved tilfældig lejlighed og alene ved skippernes velvilje indtil 1815, hvor 
der kom en lov om, at skibene skulle medbringe breve. Kristian VIII's død d. 20. januar 1848 
fik bornholmerne ikke besked om før d. 17. februar. 

I 1850 kom den første damper til øen. Den hed »Valdemarcc og skulle sejle en gang ugentligt i 
sommertiden, men det blev med afbrydelser. I 1857 forsøgte »Mercurcc sig med to gange 
ugentlig sejlads. Det var en træbygget hjuldamper. 

Selv efter at Dampskibsselskabet af 1866 i Rønne havde påbegyndt sejladsen, var der kun 
regelmæssig forbindelse i sommertiden, men fra 1873 har der været forbindelse med Køben
havn hele året rundt, og fra 1900 blev der daglig forbindelse til hovedstaden. 

Fra 1877, da Det østbornholmske Dampskibsselskabs skibe begyndte sejladsen til Køben
havn, blev der efterhånden i sommertiden sejlads til hovedstaden 13 gange om ugen og til 
Ystad to gange om ugen med de to selskabers dampere. 

Der tegnes aktier 

I årene fra 1860 og fremefter føltes savnet af en dampskibsforbindelse fra Østlandet til 

København mere og mere. Fragtvognen kørte fra Rønne til Nexø og fra Åkirkeby omkring på 
landet for at samle smør, der førtes til Rønne for at gå med dampskibene derfra til København. 

»Mejeridrift og Kvægavl var noget, som det bornholmske Landvæsen stærkere og stærkere
kom ind på. Kreaturer førtes derfor ugentlig til Rønne for ligeledes at gå med Damperen på en 
bestemt Dag til København. På denne måde droges Trafikken mere og mere over mod Rønne, 
hvad vi ugentligt fik Fornemmelse af her i Nexø og beklagedecc , skriver borgerkaptajn 0. E. 
Sonne i sine erindringer. (B.S. ·8. bind 1913}. 

En svigersøn til 0. E. Sonne var skibskaptajn Hans A. Holm. Han ønskede et større skib at 
sejle med. 

»Jeg gik en Dag ned til Brygger H. Berg og spurgte, om han ville have Part i et Sejlskib. Det
havde han Betænkeligheder ved, men tilrådede at bygge Dampskib. Samme Dag var der Auk
tion hos Byfoged Nygaard, og der talte Berg om Dampskib til flerecc , skriver Sonne videre. 

Resultatet blev, at der ved en generalforsamling i »Brig Nexøcc blev tegnet en betydelig 
mængde aktier til et dampskib. Det var i 1875. 

Dagen efter tog brødrene H. og P. Berg, H. S. Munch og Sonne til Svaneke for at virke for 
sagen, men her mødte de megen modstand. Selvom de tilbød, at Svaneke kunne tage part i 
forhold til Nexø, og at man ville springe Gudhjem over, hjalp det ikke, men det vedtoges, at 
man ville prøve at tale med Rønne-selskabet. Dem mødtes man med næste dag, suppleret af 
A. P. Hansen, Listed, fra Svaneke konsul Christiansen, brødrene H. og M. Smidt, M. Sonne 
og R. A. Holst. Rønneboerne viste enhver forhandling fra sig. 
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En af de første aktier. Den blev købt af bagermesterJ. G. Herold i Hasle i 1877 og transpor
teret til sønnen, kammersanger Vilh. Herold, der i 1930 transporterede den til hotelejer H. G. -

Herold, Hasle. Fra maj 1940 har aktien tilhørt direktør Knud Petersen, Hasle. Det er typisk 
for aktierne, at de er gået i arv og betragtes som en slags histori k klenodie, om man ikke kan 
tænke sig at hille sig af med. De er en del af Ø t- og Nordbarnholms historie, og den vigtig te 
kommunikation op til vore dage har »damperen« været. 
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Så begyndte tegning af aktier. 11Svanekeboerne viste sig fornærmede, fordi Aktietegningen 
var begyndt i Nexø, og ville foreløbig ingen Aktier tagecc. 

Derefter kørte selskabet Østlandet rundt. I Gudhjem blev holdt møde på skolen, hvor told
kontrollør Jørgensen blev en god støtte. Også i Allinge tegnedes straks aktier. Hasle var endnu 
ikke rigtig med i planerne. 

Rønne holdt imidlertid ikke af planerne om dampskib i exø og fandt i stedet ud af, at der 
burde anlægges en jernbane mellem Rønne og Nexø over Åkirkeby. Herefter tog aktietegnin
gen i Hasle, især ved lærer Siersteds hjælp, fart, blot Hasle måtte blive endestation for anløbs
stederne på Bornholm. Jernbanesagen faldt i første omgang. 

»Aktierne til Det østbornholmske Dampskibsselskab blev tegnede. Fra Svaneke knap en
Snes Stykker og fra den Del af lbsker, som lå Svaneke nærmest, også kun ubetydeligt, men så 
desto flere ved Hjælp af Hasle og Omegncc . 

Selskabet stiftes 

D. 4. april 1876 stiftedes 11Det østbornholmske Dampskibsselskabcc ved et møde i Åkirkeby.
Formålet er ifølge selskabets love, 11at vedligeholde en regelmæssig Damp kib forbinde! e til

Befordring af Personer, Kreaturer og Gods mellem Nexø, Svaneke, Gudhjem, Allinge, Hasle 
og Københavncc. 

Ved generalforsamlingen oplystes det, at der var tegnet 800 aktier å 200 kr., og at der var af
sluttet kontrakt med Kockums mekaniske værksted i Malmø om bygning af et skib. Det dre
jede sig om et skruedampskib til en pris af 162.000 kr. 

Bestyrelsen kom til at bestå af købmand P. Berg, Nexø, skibsfører J. J. Munch, Nexø, san
demand H.C. Hansen, Bodilsker, købmand M. Smidt, Svaneke, købmand P. Mogensen, 
Gudhjem, proprietær I. P. Stenberg, Østerlars, købmand N. P. Grønbech, Allinge, proprietær 
H. Jensen, Olsker, rentier C. Rømer, Hasle. Formand blev købmand P. Berg.

elskabets første formand, 
P. Berg, Nexø, 1876-1894.

Borgerkaptajn, landstingsmand 
0. E. onne, Nexø, en af initia
tivtagerne til el kabet stiftelse.
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Om forarbejdet inden stiftelsen findes der flere oplysninger i en bog, som blev udgivet ved 
selskabets 50 års jubilæum. Den er udarbejdet af formanden, direktør Marius Sonne og afslut
tet efter hans død af den daværende formand H. V. Munch, exø. 

Den 11. juni 1876 ansattes kaptajn M. Davidsen som fører af det første skib, der fik navnet 
11Ema11 . 

I 1885 blev der indledt forhandlinger med Dampskib elskabet på Bornholm af 1866 om en 
eventuel sammenslutning, men det førte ikke til noget resultat. 

amme år, 1885, kontraherede selskabet om bygning af sit næ te skib. Det kom til at ko te 
160.000 kr. og blev bygget i Helsingør. Skibet fik navnet 11Jarlcc . Det var på 233 tons, noget 
større end ,,Ernacc , der var på 193 tons. 

Kaptajn M. Davidsen blev fører af det nye skib og styrmand L. A. Ødbergsen, 11Ernacc ryk
kede op som fører af dette skib. 

I de følgende år forliste imidlertid begge selskabets skibe. 
1890 blev især et sorgens år for 11Østbornholmskecc , idet 11Jarlcc gik ned med mand og mu i 

Hammervandet, og alle ombordværende omkom. Desuden led man også et pekuniært tab, idet 
selskabet netop havde nedsat forsikringssummen for 11Jarlcc fra 160.000 kr. til 80.000 kr. 

11Ernacc kolliderede med en fin k bark og måtte tage ud af driften. I mellemtiden blev der 
sejlet med dykkerbåden 11Øresundcc . Den gik imidlertid i stærk tåge på grund ved vaneke og 
måtte også tages ud af driften en tid. 

I 1897 grundstødte og forliste 11Erna11 ved Fal terbo og måtte opgive . 
I stedet for 11Jarl11 bestilte sel kabet i 1891 et nyt skib fra Helsingør værft. Det fik navnet 

11M. Davidsencc efter den forulykkede kaptajn fra 11Jarlcc . Kaptajn Ødbergsen kom til at føre 
dette skib, og Chr. Ipsen førte 11Ernacc fra 1891. 

I det følgende afsnit fortælles om de to skibe og deres forlis. 

SIS »Erna« af Nexø 1877-1897 

/ »Erna« ud for Nexø i isvinteren 1888. 
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Ved selskabets stiftende generalforsamling den 4. april 1876 meddelte borgerkaptajn 
0. E. onne som midlertidig ordstyrer, at der var sluttet kontrakt med Kockums mekaniske
værksted i Malmø om levering af et jerndampskib.

Skibet fik navnet 11Ernacc . Det kom på sin første sejlads 14. marts 1877. I 1897 den 15. decem
ber forliste det ved Falsterbo og måtte opgives. 

11Dampskibet 11Ernacc blev et rigtigt godt Skibcc , skriver 0. E. Sonne i sine erindringer, 110g 
det skønt mange i Begyndelsen ytrede Tvivl om, at det nogensinde ville kunne betale sig. I 
1884 var Mængden af Gods taget saa meget til, at 11Emacc ikke alene kunde bestride Fragten. I 
1885 besluttedes det at bygge ,,Jarlcc. Det var ogsaa et godt Skib, men det bruger for mange 
Kul, og jeg var mest stemt for at bygge Skibet aldeles som 11Ernacc , der i alt havde vist sig 
hensigtsmæssig. cc 

I 1890 blev ccErnacc påsejlet ud for Falsterbo af barkskibet 11Oscar Georgcc af Mariahamn. Alt 
midtskibs blev revet bort, og alle måtte i bådene og sejlede ind til den svenske kyst. 11Ernacc var 
svært beskadiget, men blev repareret. Det skete et par måneder før 11Jarlcc s forlis. 

I årene 1890-97 var 11Ernacc ude for mange uheld. 
I 1897 grundstødte det ved Falsterbo. Det sank og måtte senere opgives. 
Her gengives efter dagens avis, hvad der skete: 
Berlingske Tidende den 16/12 1897: 
11Kl. 9 i Tirsdags Aftes (14/12) forlod 11Emacc , ført af Kaptajn lp en, Hasle for at begive sig til 

Kjøbenhavn. Ombord i Damperen befandt sig ialt 21 Mennesker af hvilke de 9 vare Passage
rer. De uden havde 11Ernacc en betydelig Last, saaledes var en Mængde Kreaturer og vin op
staldet midtskibs paa Dækket. I Kahytten havde de kvindelige Passagerer, 5 i Tallet, begivet 
sig til Ro. Her befandt sig tillige et lille Barn. Vejret var, da man kom længere ud i Søen, 
stærkt taaget. I Kahytten havde man lagt sig til hvile, og der sporedes ombord i den første Del 
af atten ingen anden Forstyrrelse, end at en af Kalvene faldt ned i Restaurationsrummet, 
hvorfra den med Besvær igen bragtes op paa Dækket. (Kalvene gik løse paa Dækket) 

Men Kl. 3,30 vækkedes alle, der havde søgt Hvile under Dækket, ved et iøvrigt ikke særligt 
kraftigt Stød. Man forstod derfor ikke ret, hvad der i Virkeligheden var gaaet for sig, før man 
paa Dækket hørte Raabet 11Klar ved Baadenecc . 

Kaptajn Jp en var i det Øjeblik, 11Emacc grundstødte paa Revet, selv paa Kommandobroen, 
hvor han nogen Tid i Forvejen selv havde overtaget Vagten. Han saa øjeblikkelig Faren, og gav 
da Ordre til at gøre Baadene klar. 

Raabet skræmmede i et u alle Passagerer op paa Dækket. Flere af de kvindelige Passagerer 
saavelsom Barnet vare kun iførte atdragter, og skrækslagne foer de i attens Mørke om paa 
det af Søerne overskyllede Dæk. 

Kaptajnen lod pejle Pumperne. Det viste sig, at Vandet steg mere og mere i 11Emacc . Efter 
omtrent 5 Minutters Forløb var det naaet helt op i Salonen. 

Saavel Kaptajnen som Mand kabet udviste den største Ro, og det lykkedes dem da ogsaa 
tildels at berolige de forfærdede Passagerer. Hurtig og let bleve 11Erna11 s  2 Baade klargjorte og 
firede ned i Søen, og de Ombordværende tog Plads i dem. Den ene af Baadene førtes af 11Er
nacc s Kaptajn og Styrmand, den anden af en Styrmand, der tilfældigvis befandt sig om Bord 
som Passager. 

11Ernacc havde efter det første Stød løsnet sig fra Grunden og var drevet noget udefter, men 
kort efter førtes det atter ud paa Revet og huggede sig fast. Det var den indtrængende Vand
masse der tvang Skibet længere og længere nedefter. Snart ragede kun Skorstenen og de 2 Ma
ster over Søen, der brød sig skummende hen over det forliste Skib. 

De to Baade holdt sig paa Kaptajnens Ordre saa længe som muligt i Nærheden af Dampe
ren. Der kunde jo endnu være en Mulighed for, at Skaden ikke var større, end at man igen 
kunde bjærge sig om Bord. Men dette Haab svandt hurtigt. 

De ombordværende kvindelige Passagerer havde i Skyndingen kun faaet Tid til at kaste en 
Kappe eller en Kaabe om sig. Kaptajnen havde kastet en Pelsfrakke ned i en af Baadene, og 
den kom Kvinderne godt til Hjælp i den kolde Nat. 

Et sørgeligt Syn var det, da 11Erna11 var sunket, at se Kreaturerne, der havde staaet frit paa 
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Dækket i Baadene, omkomme i Bølgerne. Flere af Kalvene kom svømmende hen til Baadene, 
men naturligvis var det en Umulighed at optage dem i de opfyldte B88de, hvis Passagerers 
Frelse tilmed var tvivlsom. Det uhyggelige Syn af de druknende Dyr akkompagneredes derhos 
af Brølene fra en stor svensk Tyr, der havde været om Bord og nu laa kæmpende i V andet. Det 
var Brøl, der yderligere øgede Nattens Rædsler. 

Da hver Mulighed for atter at komme om Bord i 11Erna« var opgivet, gav Kaptajn lpsen Or
dre til begge Baade om at ro ind mod Land. Saavidt man kunde formode, var der dertil Om
trent 3 Kvartmil fra Strandingsstedet. Desuden beordredes det, at Baadene saavidt muligt 
kunde holde sig i Nærheden af hinanden med Kaptajnens B88d som den forreste. 

SIS »Erna«. Grundstødt ved Falsterbo d. 16. december 1897 og kondemmeret d. 29. marts 
1898. 

Det lykkedes da ogsaa paa Grund af et svagt Maanelys der skar gennem Mørket og Taagen. 
Da man var kommen i Nærheden af Land, vovede man dog ikke straks at gaa ind, idet 

Brændingen jog store hvidskummende Braadsøer hen mod Kystlandet. 
Man øjnede Landet omtrent Kl. 5,30, men holdt sig endnu i flere Timer paa Afstand. 
Passagererne, navnlig Kvinderne, led meget. Vandet skyllede over og ind i de smaa Baade, 

og de Skibbrudne døjede stærkt af Kulden halv paaklædte som de fleste af dem vare. 
Endelig kom den længselsfuldt ventede Morgen. Kaptajnen foretog først Landingen med sin 

Baad, idet han gav Ordre til den anden Baad om at følge efter, naar han lykkelig var landet. 
Landgangen gik heldigt for sig. Baaden stødte paa Bredden, og de Ombordværende vadede ind 
til Kysten. 

Dennes Beboere vare imidlertid blevne opmærksomme paa de Skibbrudne, og ved Tilraab 
og Tegn anviste de dem Landingens Sted. Det var dengang omtrent ved Kl. 8,30 Tiden om 
Morgenen. 

I den lille Flække Falsterbo fandt de Skibbrudne den mest hjærteligste Modtagelse. Der 
blev sendt Vogne til Strandingsstedet efter de kvindelige Passagerer og saavel som disse som 
de andre Ombordværende fra 11Ernacc indkvarteredes hos Beboerne. Da de havde udhvilet 
sig noget efter den sørgelige og anstrængende at begav Kaptajnen sig med andre af 
Besætningen endnu samme Formiddag ud til ,,Ernacc . Det var imidlertid umuligt at komme 
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Damperen nær. Store og svære Søer brød stadig over Skibet, af hvilket Agterenden af og til 
kom tilsyne over Vandetcc . 

Der blev i tiden efter grundstødningen gjort forsøg på at redde ,,Ernacc. Det fortælles, at man 

ved juletid havde damperen flydende, men medens søfolkene holdt jul, sank skibet igen, og det 
endte med, at 11Ernacc helt måtte opgives den 29. marts 1898. 

Kaptajn lpsen fik erstattet 200 kr. af de 600 kr., han mistede ved forliset. Han sluttede 
samme år sin tjeneste i selskabet. 

SIS »Jarl« af Hasle 1885-1890 

,,Jarlcc sejlede sin første tur den 16. december 1886. Den forliste i Hammervandet natten 
mellem 4. og 5. marts 1890. 

Beretningen om skibets forlis gengives hovedsageligt efter oplysninger, der er indsamlet af 
skibshistorikeren Erik Pedersen, Rønne. 

Den 5. marts 1890 forliste dampskibet 11Jarlcc af Hasle 3 sømil nordvest for Hammeren i en 
voldsom sydvestlig storm, på rejse fra exø til København med passagerer samt levende dyr 
og stykgodsladning. Ingen blev reddet, og alt gik tabt. 

Ved søforhøret i juni samme år fremkom følgende: Under en forrygende sydvestlig storm 

stod 11Jarlcc ud af Allinge havn den 4. marts kl. ca. 23,30 med 14 passagerer og 12 besætnings
medlemmer samt med en svær ladning, navnlig af levende dyr, bestående af over 100 svin og 
ca-. 35 kreaturer. Stykgodsladning bestående af 1430 centner i lastrummet, 278 centner på mel
lemdækket og 84 centner på overdækket samt en del tomme kasser. 

Under indsejlingen til Gudhjem havn havde skibet stødt nogle gange mod bunden, dels som 
følge af den lave vandstand, der var 3 fod under daglig vande, og dels også på grund af den 
svære ladning. Søforhøret oplyser videre: 

Den 5. marts opfiskede nogle fiskere fra Tejn 17 druknede svin, nogle kasser fersk laks og rø
get sild, oliekander og mere, og meget gods drev forbi dem i søen, bl.a. en tyr. Men noget nær
mere om forliset kendte ingen til. 

Dagen efter, den 6. om aftenen, meldte et telegram fra København, at en københavnsk dam
per ,,Elisabethcc , der var ankommet fra Danzig, at denne den 4. kl. ca. 24 havde passeret en fra 
Allinge udgående damper udfor Hammerodde i yderst hårdt vejr, og at den vagthavende styr
mand kl. ca. 1, antagelig 4 sømil fra land, pludselig, men kun et øjeblik, havde set samme 
dampers røde lanterne, og at der kort efter drev vistnok et par hundrede kasser og andet gods 
hen imod 11Elisabethcc . Denne damper, der iøvrigt intet observerede, fortsatte uhindret sin 
rejse til kl. 4, da den på grund af det hårde vejr med tiltagende vind måtte vende om og søge 
tilbage under Bornholm. 

Det synes da efter disse og senere oplysninger fra samme kilde sandsynliggjort, at ,,Jarlcc s 
kaptajn, Mathias Davidsen, kl. ca. 1 har indset det vovelige ved at fortsætte rejsen, og har bes
luttet at vende om og søge tilbage til Bornholm, ligesom ,,Elisabethcc gjorde det tre timer se
nere. At ,,Jarlcc er vendt om, syntes afgjort efter det der foreligger fra ,,Elisabethcc , der pludselig 
observerede den røde lanterne i stedet for den hidtidige grønne man havde iagttaget. 

Under søforhøret blev det yderligere oplyst, at der gik ca. 20 minutter fra det øjeblik, man 
fra ,,Elisabethcc så den røde lanterne, og indtil man sejlede gennem de mange kasser, der flød 
tæt på vandet. 

,,Jarlcc var ganske vist bygget til at anløbe de grunde og snævre østbornholmske havne, men 
skibet havde en forholdsvis høj overbygning og var derved noget rankt. Det ligger da nær at an
tage, at det er kæntret ved at vende om ude i den oprørte sø. Når skibet i en sådan hård storm 
med høje søer fik bredsiden til luvart, og en brådsø samtidig er gået over skibet, har det kræn
get temmelig over i borde, og herved er de mange kreaturers forbindinger bristet, og disse er 
blevet lynget over i læsiden, og dette kan ifølge kyndiges udsagn være årsagen til, at det er 
kæntret og gået til bunds i løbet af et kort øjeblik. 
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SIS »Jarl" i Nexø havn 

Et andet dampskib tilhørende samme rederi som >1Jarl11 , »Erna,,, var sejlet ud fra Nexø til 
det farvand, hvor forliset fandt sted, men indkom atter den 9. til exø med flaget på halv 
stang, kun med en kasse med døde kalkuner og lidt tomt returgods, der var fundet drivende i 
øen. »Jarl11 var gået ned med mand og mus. 
Den 12. marts bekendtjgordes følgende: En foreløbig undersøgelse af de materielle tab ved 

forliset har givet til resultat, at rederiet lider et meget stort tab, idet skibets forsikringssum ne
top var blevet nedskrevet fra anskaffelsessummen 160.000 til 80.000 kr. Intet af fragtgodset var 
forsikret og ej heller de store mængder smør og slagtekvæg, der var med. Skib og ladning blev 
vurderet til 200.000 kr. 

Den 16. marts bekendtgjorde rederiet, Det østbornholmske Dampskibsselskab i Nexø, en 
belønning af 500 kr. til den eller dem, der inden 1. juni dette år kunne finde og påpege stedet 
for det sunkne »Jarle,, og var dateret 16 marts 1890. P. Berg. Formand. 

Den 20. marts fandt fyrmesteren på Olands sødra Udde en skibsåre af asketræ beklædt med 
læder i roden og beslået i bladenden med messing. Samme sted og tid fandtes desuden en 
kasse, 1,20 meter lang og 0,30 meter bred, indeholdende 2 laks på ca. 10 kg stykket. I kassens 
ene ende var indbrændt mærket S. JESPERSE , HELLIG PEDER. 

Den 24. marts inddrev på Olands østkyst en kasse og en pakke damebeklædningsgenstande 
tillige med en kommode, hvori foruden tøj med mere fandtes et brev adresseret til Mathilde 
Rasmussen, Christiansø. Det var en af passagererne, der var om bord på »Jark Samme dag 
fandtes ved Simrishamn en ilanddrevet redningskrans mærket 11Jarl11 samt en landgang og en 
genstand, der betegnes som et cigarstel. 

Den 9. marts bekendtgjordes en komite til indsamling af beløb til de efterladte. Denne ind
samling sluttede den 19. maj med en sum på 42.000 kr. 

Den 11. april meddeltes det, at to fiskerbåde fra Svaneke i længere tid forgæves har søgt ef
ter 11Jarl11 s vrag. 
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Passagerlisten over de omkomne: 
Fra Nexø: 
Margrethe Pouline Hansen. (Datter af fisker Chr. Hansen, Nexø. 
Andreas Dahl. (Søn af kaptajn J. P. Dahl, Nexø). 
Julius Kofoed. (Søn af afdøde værtshusholder M. Kofoed, Nexø). 
Fra Svaneke: 
Frk. Sohpie Ipsen. (Datter af Kaptajn lpsen, Nexø. Modehandlerinde, tidligere butiksjomfru 
hos Werchmeister i Rønne). 
Styrmand I. Brix. (Søn af pastor Brix, lbsker). 
Styrmand Peter Olsen. (Søn af Bødker Pedersen, Svaneke). 
Sømand Peter Olsen. (Søn af H. P. Olsen, Listed). 
Fhv. gårdejer Madsen, Roskilde-egnen. (Far til præsten på Christiansø). 
Frk. Mathilde Rasmussen. (Datter af postbud Rasmussen, Østermarie). 
Handelskommis Preiz, Holbæk. 
Fra Allinge: 
Bødker Holm, Allinge. 
Købmand Kløcker, Hasle. 
Fhv. fuldmægtig Nielsen, Hasle. 
Frk. Clausen, Hasle. 
Besætningen: 
Kaptajn Mathias Davidsen, Nexø, gift, 3 børn. 
Styrmand Karl A. Hansen, Nexø, gift, 1 barn. 
Maskinmester Emanuel Dam, Nexø, gift, 2 børn. 
Fyrbøder Peter Hansen Holm, Nexø, gift, født i Hasle. 
Fyrbøder Carl August Frederiksen, Gilleleje, gift i Gilleleje. 
Matros Jens Christian Holm, Nexø, gift, født i Hasle. 
Matros Niels Lorentzen, Nexø, gift i Nexø, født i Rønne. 
Matros Julius Petersen, Nexø, gift i Nexø, født i Pedersker. 
Restauratrice Md. Larsen, fru, Nexø, født Gothardt. 
Jomfru Emma Olsen, Nexø. 
Kok Diemar, gift i København, og hjemmehørende dersteds, 2 børn. 

Kaptajn Mathias Herman Kofoed Davidsen, Nexø, fik borgerbrev som skipper dateret År
hus 27. november 1869, og attest som dampskibsfører, dateret Nexø 28. november 1885. Han 
ansattes i Det østbornholmske Dampskibsselskab den llm juni 1876 til fører af selskabets før
ste skib ,,Erna11 , og blev fører af 11Jarl1, i december 1885. 

• 

Skibets styrmand Karl A. Hansen havde i september 1889 ladet sig livsforsikre i SVEA for 
2.000 kr., og maskinmester Emanuel Dam havde ladet sig forsikre for 5.000 kr. Derimod havde 
kaptajn Davidsen endnu ikke fået sig forsikret, skønt det var hans hensigt, men på denne sid
ste rejse medbragte han 10.000 kr. fra Nexø til København. Af passagererne havde købmand 
Kløcker 30.000 kr. på sig. 

Den unge handelskommis Preiz var fornylig kommet fra et hollandsk skib, der var brændt, 
og havde nu været i Svaneke for at besøge sin forlovede. 

. Et andet �esætningsmedlem, kahytsjomfru Karen Olsen, havde været på besøg hos
sme forældre 1 Østerlars, men kom for sent til postvognens afgang og kom herved ikke med 
11Jarl1, - man kan sige, at hun er den eneste overlevende - på sin vis. 

Alterlysestagen i Ibs kirke er skænket af familien Brix som minde om den omkomne styr
mand. 
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Et fund fra »Jarl«s forlis? 

Engang i 1970 gik der rygte om, at fiskere fra Hasle eller Allinge under trawling skulle have 
fundet rester af 11Jarlcc. Det skulle være damperens skorstensmærke. SAledes forholdt det sig 
dog ikke. Det, der lå til grund for rygterne, var, at fiskere fra Tejn om vinteren under trawling 
vest-nord-ve t for Hammeren fik fat i et vrag, der efter den mængde rust, der fandtes på traw
let,· kønnedes at være en damper. Efter at trawlet var halet ind, fandt man en mmdre gen
stand, der var fulgt med op fra dybet. Det var knappen af flag pillet (den agterste ma teknop), 
hvilket også bekræftede, at man havde haft fat i vraget af en damper. Efter kursretning, afs
tand fra land, vanddybde med videre, mente fiskerne, at der var stor sandsynlighed for, at 
nævnte vrag var ,,Jarle,, men noget sikkert bevis herfor havde man dog ikke. 

I ommeren 1972 var svømmedykkere fra Rønne, bi tået af et sven k fartøj, nede for første 
gang ved vraget, der står lodret på bunden på ca. 49 m vand på positionen 55°18'06" og 14°-
37'03"0. 

Svømmedykkere har enere (1975) forsøgt at foretage nærmere undersøgelser, men vejret 
forhindrede dette. 

• 

Det blæste op til stormvejr om aftenen, som 11Jarlcc skulle ejle fra Allinge til København, og 
der taltes bagefter fra flere steder om dumdristig sejlføring og om et rankt skib, der ikke kunne 
våge i søen og lignende. Det var nemlig meget almindeligt, at postskibene ikke gik ud under 
stormvejr, hvilket også denne aften var tilfældet for rønne kibene. Postskibene var heller ikke 
overbyggede, så det var der intet mærkeligt i, da vandet med lethed skyllede over dem. 

Med hensyn til ladningen var 11Jarlcc netop så bekvemt lastet for sejlads, som tænke kunne. 
Med en tor del tilhugget granit og mørforsyning fra hele Ø tbornholm i bunden. Den var ikke 
overlastet med kreaturer og svin, så alt var i den retning så godt, som man kunne ønske sig. 

Herom skrives i en avisartikel fra 1914 af en medhjælper ho ekspeditøren i Allinge, Emil 
Bohn, som var den sidste, der talte med skibets fører, kaptajn M. Davidsen. Emil Bohn var 
elv til stede ved skibets afgang, og han beretter, at 11Jarlcc ankom til Allinge lidt før aften. Der 

var vestlig vind og temmelig lavvande, men det blæste ikke mere, end at der på det tid punkt 
var tale om, om man skulle anløbe Hasle eller ej. Men kaptajn Davidsen bad dog Emil Bohn 
om, traks efter ankomsten til Allinge, at give den besked til Hasle, at smørret med mere samt 
passagererne kunne køres til Allinge på skibets regning. Han fortalte endvidere Emil Bohn, at 
kibet havde taget grunden i Gudhjem på grund af lavvande, og at han var ked af, at man 

kaldte ham ind under di e forhold. Man havde lastet smørret derfra til agterlasten, så skibet 
kunne løfte sig fortil, og havde pejlet, om der var sket nogen lækage, uden at man havde fundet 
tegn på, at kibet tog vand ind. Ved ankom ten til Allinge foretoge ligelede en pejling uden 
noget re ultat. Men Emil Bohn bemærkede en vis nervøsitet hos kaptajn David en, som han 
dog ikke på daværende tidspunkt tog videre notits af, men om enere ofte optog hans tanker. 
Det var, som om kaptajnen var optaget af en forudanel e om en kommende ulykke. Mange 
må brikker i et pu le pil samlede sig bagefter hos den implicerede iagttager, om Emil Bohn 

var. Han fortæller: 
11Efter at have spi t til Aften og kommet derned igen, var endnu ikke Hasle-Godset kommet 

herned. Kaptajnen bad mig da tillige med to Be tyret e medlemmer og Fyrmesteren at gaa 
ned i Kahytten. Her ad vi saa og talte lidt, men hans Tanker var stedse andetsted . To Gange 
gav han Ordre til at pejle Pumpen, men alt var i Orden. 

Allerbedst som vi sad, siger Kaptajn David en henvendt til mig: - Har De læst Piazza del 
Popolo? - Ja, svarede jeg, men hvad mener De med det? - Jo, siger han, kan De saa hu ke 
nogle af de Vers, der staar i? - Jo, det kan nok være, agde jeg. Hvilke mener De? - Hu ker De 
aa denne? sagde han og citerede: 
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11�eg beder Dig ej om Ro. en paa din Kind,
ej heller om en Lok af Dit Haar, 
thi Ro en vil falme om Blomsten i Vaar, 
og Lokkerne Glan vil forgaacc. 

- Jo, den kender jeg meget godt, sagde jeg, men jeg
syne ikke ... 

Men David en fort atte: 
11Jeg beder Dig ej om den perletunge Snor, 
der nor ig lig en nog om Din Haand, 
thi vilde Du mig fæng le, jeg vid te vel det Ord, 
der bandt Dig med stærke Baand ,,. 

Da jeg kendte angen aa godt og vidste, hvorledes 
det tredie Vers lød, afbrød jeg ham og agde, at det var 
aa traurigt at citere aadanne ange. Jeg var nemlig 
aa underlig berørt under de forhaandenværende 

Om tændigheder ved at høre videre, men Kaptajn 
David en vedblev, med lidt forceret Rø t og Tempo: 

11 ej, kænk mig en Tanke, naar Dagen bryder frem, 
et tille uk i kumringen Fred, 
en perleblank Taare ifald jeg kifter Hjem, 
og ænke under Havets Bølger nede,. 

Kaptajn M. Dauid en, 

For ligefrem at udvi ke lidt af Indtrykket af dette Vers skyndte jeg mig at citere videre og 
agde: 

- Jovel, Kaptajn David en, men der staar og aa videre:
11Thi Taarer og Tanker er Evighedens Guld, 
en jælerigdom Herren os gav, 
og aldrig skal de visne, ej sænke under Muld, 
men pire frem, om Blomsten paa vor Gravcc cc. 

Emil Bohn fortæller videre, at det imidlertid var blæst op til torm, og en lastdamper var 
kommet ude fra søen og holdt den gående under land. Det var høj frostluft og klart måneskin. 

. Imidlertid kom Hasle-�od et og lidt efter nogle pa agerer. Da man var færdig med indlad
m?gen, b_lev der atter pejlet, men der var fremdeles intet vand at mærke, og derefter gav kap
tajn David en ordre til at skalke lugerne godt og iøvrigt gøre klar til at gå til søs. 

Da der kl. ca. 11 kastedes lo , var vandet faldet yderligere, så kibet hængte lidt fa t med 
hælen både ved kajen og senere ved udsejlingen, hvilket dog efter Emil Bohn opfattelse var 
uden betydning. Ved at bakke meget langsomt ud forbi BLAK og holde lidt for længe i agter
trossen, strøg skibet imod, så det lagde sig lidt udover, men da skæret på det ted er rundt og 
tærkt bevokset med tang, kan der ikke være tale om at dette har bevirket nogen skade, som 

det så ofte er påstået. 
11Jeg er endnu for mig 11Jarlcc drive ud med stoppet Maskine, med Kaptajn David en paa 

Broen, Køb�and Kløck_er, Hasle, i Bestikhusdøren og Bødkermester Holm, Allinge, kom
mende frem i Kappen til Overdækket raabende en Hilsen til Land. 

Fuldmægtig iel en fra Hasle, som rej te fra Bornholm for at bosætte sig ovre var imidler-
tid gaaet til Køj tillige med en Del andre Passagerercc . 

Da den omtalte lastdamper, som senere viste sig at være 11Eli abethcc af København, ob er
verede 11Jarlcc afgang, fulgte denne efter mod Hammeren. Klokken var da ca. 12. 

Emil Bohn vågnede ved 3-tiden og konstaterede, at vejret var slået om. Det var ne torm fra 
nordve t og i det hele taget et stygt vejr. Bohn kom uvilkårligt til at tænke på »Jarlcc i det vold
somme uvejr, men anede dog ikke, at det allerede var sunket omkring kl. 1 kun 3 mil vej fra 
Hammeren på kursen Hammeren- andhammeren, på ca. 23 favne vand. Om forti et blev se
nere oplyst følgende ved det øforhør, som blev afholdt af 11Eli abethcc be ætning ved dene 
ankom t til København fire døgn efter. 
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2. tyrmand på »Eli abethcc havde vagt og udtalte, at de havde røgen fra den fra Allinge ud
kommende damper hele tiden ve t efter Hammeren ca. en time tid. tyrmanden å da forude 
et rødt lys, og kort derefter et hvidt og straks derefter et grønt ly , hvorefter de ikke enere å 
nogen damper. Derimod sejlede de gennem en hel ma e tomt gods kort efter, uden dog at be
mærke noget særligt, hvorefter de fortsatte rejsen uden at toppe. 

Da det enere blev snetykke og storm, da 11Eli abethcc var på højde med andhammeren, 
vendte man om og holdt tilbage under Allinge, hvor man ankrede op kl. 6 om morgenen. ki
bet lå her hele den dag og næ te dag til hen på eftermiddagen uden at rapportere noget til land 
herom, hvad man enere fandt meget mærkeligt, og retsformand Madvig skal have udtalt til 
»Eli abethcc s 2. styrmand ved øforhøret, da han blev spurgt om, hvorfor han ikke havde stop
pet, da han sejlede forbi igennem alle ka rne, eller hvorfor han ikke havde vækket og med
delt in kaptajn, hvad han havde observeret, og denne svarede, at det havde han ikke tænkt
over, at så burde han virkelig aldrig have noget kib at føre.

Da nu »Jarlcc udeblev fra København, blev man derfra nervøse og endte fore pørg el til Al
linge om skibet, om hvorvidt det havde vendt om eller hvorlede sagen hang ammen. Der var 
hen på eftermiddagen en almindelig spørgen frem og tilbage pr. telegraf og telefon. 

æste dag (d. 6.) indløb der telegram fra geheimeetatsr d Tietgen med tilbud om at lade to 

af Det forenede Damp kib el kab kibe afgå for at søge efter »Jarlcc , hvi den kulle ligge et 
eller andet sted med maskinskade, men da var man allerede næ ten færdig med at gøre damp
kibet »Ernacc af Nexø klar til at gå ud og øge, å tilbuddet blev af: lået. 

Om eftermiddagen den 6. marts fik man meddelel e fra Tejn om, at fi kerne, der var 
kommet i land fra lak etøjet, havde fundet en del ka er laks derude, mærkede vin og kreatu
rer, som de mente tammede fra 11Jarlcc ladning. 

Emil Bohn og et medlem af sel kabets be tyrel e kørte traks derned, og kunne de værre 
kun straks bekræfte dette, da de kendte mærkerne. De meddelte trak rederiet i exø dette, 
og der var al å ikke meget håb om, at ,,Jarl« eksi terede mere. 

Damp kibet »Erna« af: øgte imidlertid en tor del af Ø tersøen mellem Bornholm, Chri
tian ø og verige, men fandt intet. 

Der op tod som agt en del snak om dumdristighed, men Emil Bohn siger: Nej, uden tvivl 
var det ikke dumdristighed eller stormen, der var skyld i »Jarlccs forlis, heller ikke at det var 
dårligt ladet, men årsagen var sikkert den, at grundstødningen i Gudhjem må bære kylden, 
da kibet har fået en kade i bunden, og i det smulte vand fra Gudhjem til Allinge har lækagen 
ikke kunnet konstateres. I Allinge pejledes jo mange gange, men der viste ig ingen læk. Men 
lækagen blev først farlig, da kibet kom rundt Hammeren og arbejdede temmelig hårdt i øen, 
og der lidt derefter kom så meget vand i skibet, at det, rimeligvis først i maskinrummet, mær
kede dette, og da var å kildent, at kibet kæntrede ved forsøget på at vende eller ætte kursen 
mod land mellem Hellig Peder og Vang, for muligt at sætte kibet på grund. Dette kan jo ige 
temmelig be temt, idet »Elisabethcc 2. styrmand forklarer, at man forude først et rødt lys, 

dernæ t et hvidt ly (toplanternen) og å et grønt ly , og iden ikke noget mere. Kort efter pa -
erede »Elisabeth11 igennem alle ka erne. 

Det er ikkert sket således, at kaptajn David en har forsøgt at vende, da man mærkede van
det i kibet, men at der allerede har været så meget vand inde, at det under vendingen har fået 
en forkert ø, å det gik rundt og sank. Anden årsag kan der ikke være. 

At torm og ø kulle være årsagen er udelukket. »Jarl11 var en forholdsvi ny, stærk og kraf

tig damper og helt overbygget. Den havde allerede på sin anden rej e i december 1885 fra Born
holm til København haft lejlighed til at vi e sine gode egen kaber om kib i en orkanagtig 
nordve tlig torm. Den var dengang 17 timer undervej og havde flere gange enere taget være 

tørne, så på det punkt var der intet i vejen. 
»Eli abethcc var ikke særlig kraftig i ma kinen, og den gik også opefter og vendte først om, da

søen tog til under den senere tiltagende sne torm. Dette vidner jo ikke om nogen ærlig tærk 
storm pd forli tid punktet. 
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SIS »M. Davidsen« af Hasle 1891-1919 

»M. Dauid en« i Gudhjem haun, før 1895, huor et. Anna kapel og tømmermøllen endnu uar
med til at præge billedet.

Som tidligere omtalt byggede el kabet i 1891 et nyt kib i stedet for den forli te 1,Jarlcc . ki
bet fik navnet »M. Dvaid en11. Det virkede i sel kabets tjeneste indtil det i augu t 1919 blev 
solgt til Reykjavik, hvor det blev trawdamper under navnet »Sudurlandcc. 

,,M. David encc sejlede gennem 28 år for elskabet. I denne lange periode kom det kun ud for 
et virkeligt alvorligt uheld. Det var en stranding ved Hammeren i 1901. 

Bornholms Avis skrev om strandingen, der fandt sted den 24. maj: 
»Et meget beklageligt Uheld har atter tilstødt Det østbornholmske Damp kib elskab, idet

»M. Davidsencc i Gaar Eftermiddag er strandet paa Sydsiden af Hammerodde.
Damperen afgik i regelmæssig Fart fra exø til København, men paa Grund af høj Sø kunde

den ikke anløbe Gudhjem eller Allinge. Klokken lidt før 18 strandede den i tæt Taage, lidt før
den skulde dreje om Hammerpynten. Hammerodde Signalskud havde man ikke hørt ombord i
skibet, idet Lyden heraf tilbagekastes af en Skærm og derefter ofte van kelig høres lang Lan
det. Der blev holdt skarpt Udkig, men dels var Taagen saa tæt og Bunden saa dyb lige ned til
Klippen, at Skibet trods Farten (langsom) ikke stod til at redde, da Skærene opdagedes. Omt
rent en halv Time efter Grundstødningen ank Forenden af Skibet og ligger nu under Vand,
medens Agterenden staar med Ror og Skrue over V andet nogle faa Alen fra Land. Skruebla
dene ere af laaede. Den høje Sø satte omtrent straks Skibet i den Stilling det nu ligger i, lidt
overkrænget med Agterstavnen op mod Klipperne. Redningsvæsenet blev straks alarmeret, og
35 Minutter efter var det mødt paa hammerodden, men da var allerede Passagererne, 13 i Tal
let, og Mandskabet bjærget ved Hjælp af Skibets egne Baade, som straks blev atte ud.

3 Mand gik i Land ved en Trosse i Agterenden; Kaptajn Hansen forlod Skibet om sidste 
Mand, og alle ere enige om at fremhæve den Orden og Akkuratesse, hvorefter alt gik efter Kap
tajnen Kommando, og Landsætningen var ingenlunde uden Fare paa Grund af den høje ø, 
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og de vanskelige Landingsforhold. Intet blev bjærget undtagen lidt Passagergods og Folkenes 
Tøj. Bjærgningen af Inventarium og Last er i Dag paabegyndt og udføres af Svitzers 
Bjærgnings-Entreprise, som efter telegrafisk Ordre har sendt SIS 11m. Z. Svitzer«, som mødte i 
Morges Kl. 7 ved Strandingsstedet. En Del af Passagererne afgik pr. Vogn til Rønne for at tage 
med Damperen herfra. Skibet havde en Hest og nogle Fjerkræ om Bord, som druknede.cc 

Den 2. juni oplystes det, at skaderne ikke var større, og skibet var blevet bragt på ret køl og 
bugseret til Sænehavnen. Den 6. juni blev ,,M. Davidsen« bug eret til reparation i Helsingør. 

Den 9. juli var det færdigt til at sættes i vandet igen fra beddingen. Der indtraf da igen et 
dramatisk uheld. 

Inden skibet blev S0Sat burde ballasten, der be tod af sten, mange tusind pund, have været 
bragt om bord, men det skete ikke. Da skibet begyndte at flyde, kom det i slinger og kæntrede 
til sidst over bagbords side. Der va.r omkring 50 arbejdere om bord for at gøre damperen klar til 
hurtig afsejling. Aviserne skrev bl. a.: 

11En Del af Arbejderne kravlede op paa Styrbords Side og reddede sig paa den Maade, men 
en ikke ringe Del sprang over Bord og søgte at bjærge sig ind ved Svømning. Flere Baade kom 
hurtigt til Hjælp; fra en holland k Bark, der laa parat til at trække paa Bedding, kastede 
Tovender ud til Hjælp; en eger fra dette Skib sprang over Bord og svømmede hen og løsg
jorde dets Jolle og roede med denne til Hjælp. Kort efter Kæntringen begyndte Agterenden at 
synke saa dybt, at endog Skorstenen blev halvfyldt med V and, ogher saa man til almindelig 
Morskab en mand, der havde arbejdet i Røgkammeret, stikke Hovedet og senere hele Kroppen 
ud af. En anden Mand, der arbejdede i Kedelen, kom ud af Mandehullet ved iden af Skorste
nen. Underligt er det, at alle blev reddede. En Mand laa i Tunnelen ved Skrueakselen og ar
bejdede, og alligevel naaede han op og blev frelst, hvad der jo må an e for et rent Under. 

Ved Kæntringen knækkede Fokkemasten, vistnok paa Bro-Hammeren yderste Punkt. Den 
anden Mast er i øndag (7 /9) kappet af Svitzers Bjærgning folk for at lette Optage I en af ki
bet. Dykker blev, saa hurtigt det lod ig gøre, endt ned del for at undersøge, hvorlede kibet 
laa; om Luger og Koøjne vare lukkede, om nogen Forulykket kulle befinde ig dernede og 
hvad der iøvrigt kunde være at undersøge«. 

kibet måtte å igen på beddingen. Efter at reparationerne var af luttede, ejlede det og an
kom til exø den 18. september 1901. 

»M. Dat•id en« trandet ved Hammeren i 1901.
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»M. David en« og »Hammer hu « i exo haun under 1. verden krig. Ingen har kunnet �ply e
om, hvem per onerne i båden er. Det er muligui mand kab fra fremmede handel. kibe.

SIS »Hammershus« af Nexø 1899-1929 

I stedet for den forli te »Ernacc blev det vedtaget at bygge et nyt skib i 1898. Et udvalg 
be tående af formanden, M. onne, købmand Andr. Ca persen og kaptajn Ødbergsen, alle af 

exø, og kon ul P. Petersen, vaneke, samt inspektør Ol en, Københ�vn, forhandlede og 8f: -
tuttede kontrakt med Københavns flydedok og kib værft om nybygning af et skruedamp k1b
med længde 127 fod, bredde 20 fod og 8 tommer og med en fart af 10 1

.2 knob, til en pris af kr. 
161.000 at levere færdigt ene t 1. maj 1 99. kibet blev dog forsinket. Det fik navnet 11Ham
mershu' cc og ejlede for el kabet indtil maj 1929. Det blev da solgt til Allinge. 

Kaptajn Ødberg en overtog førerskabet af det nye damp kib, og tyrmand Emanuel Han en 
forfremmede til fører af »M. David encc. 

Damp kib el kabet i Rønne prote terede over navnet »Hammershu _cc , _idet _el kabet der
ville give et af dere kibe amme navn. 110 tbornholmskecc fa tholdt 1m1dlert1d, at de var 
kommet først med ideen. 

Ø tky ten må og lavbundede havne og også Ha le havn har været noget uegnede for de
tørre kibe. For »Hammershu cc vedkommende notere der i Erik Petersen fortegne! e over 

uheld for kibene at 11Hammershu cc i år 1900 i vaneke rørte tre gange ved en klippe i bunden 
og måtte i dok. i Allinge havn kolliderede det med bolværket i 1905, og i 1910 kete der en 
grund tødning ved Hasle. 3. april 1911 huggede det hårdt i grunden i Ha le havn med agteren
den. Den 14. maj 1912 kete et lignende uheld, og kibet måtte i dok. 14. december 1915 løb 
kibet ved ind ejlingen til Ha le mod nogle sten, og det måtte i dok. Det var me�et ubekvemt 

lige før juletrafikken. 
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Da »Hammershus« i isL1interen 1929 kom til København. 

Den 12. december 1916 skulle >>Hammershus« sejle ind i Svaneke havn. øen var meget uro
lig, og af suget i havneindløbet blev kibet ført over mod søndre mole, og det måtte i dok. 

Den 21. marts 1929 grundstødte »Hammershustc ved Dragør. Bornholm Avi skrev herom 
bl.a.: 

,rnHammershus« afsejlede i Gaar ved Daggry fra København paa Rejse til Bornholm. Dam
peren førtes af en rolig og dygtig Sømand, Kaptajn P. Westh, om hvem der kun vides Lovord 
at sige. Om Bord var en halv Snes Passagerer og en kostbar Ladning Stykgods. Paa Grund af 
den sidste Tids daarlige Forbindelse mellem Bornholm og det øvrige Land, havde »Hammers
hustc naturligvis helt fuld Last. Allerede ved 7 -Tiden i Gaar Morges passerede Damperen Dra
gør for sydgaaende, men her mødte Skibet tæt Taage og meget svær Is, der med den sydøstlige 
Vind og nordgaaende trøm er blevet ført op i Sundet. Damperen laa længe og kæmpede mod 
Ismasserne, men omsider besluttede Kaptajn P. Westh at opgive den haabløse Kamp og i te
det vende og sejle tilbage til København. Klokken var paa dette tidspunkt mellem 16 og 17. 
Taagen laa vedblivende tyk over Farvandet, hvor der var stærk Isdrift, og under Manøvrerne 
med at vende skete da det, at Damperen af de svære Isskruninger blev ført paa Grund. Den 
kom til at staa ved Søndre Røse mellem store Sten og blev hurtigt læk. »Hammershustc lod 
gentagne Gange sin Fløjte lyde, og inden længe kom flere Baade ilende til Hjælp. De 10 Passa
gerer blev derefter taget om Bord i disse og ført til Dragør i god Behold.te 

Skibet blev bragt flot dels ved egen hjælp, dels ved Svitzers assistance. Skaderne var ikke så 
omfattende som først antaget. Påskedag den 31. marts kom skibet atter til exø. 

»Hammershustc skulle i efteråret 1929 forny sin survey (skibseftersyn) på flydedokken i Kø
benhavn. Man fandt det uforsvarligt at lade Østbornholm være uden forbindelse og chartrede 
derfor en lille fragtdamper S/S 11Lindholm« til at sejle en gang om ugen. Den sejlede tre gange, 
men havde store vanskeligheder ved besejlingen af havnene på Øst hornholm. og sejladsen blev 
derfor indstillet. 

Den 24. maj 1929 solgtes skibet til dampskibsselskabet Østersøen i Allinge. I 1935 blev det 
videresolgt til dampskibsselskabet Aalborg, der ville konkurrere med DFDS, men det gik ikke. 
Skibet var da omdøbt til 11Aalborgtc. Senere blev det under navnet 11Hamlettc indsat på sund
ture, bl. a. til Mølle, men det blev heller ingen ucces. I 1937 blev det ophugget i Grimstad. 
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Be ætningen på »Hammer hu « ca. 1910. På broen kaptajn L. A. Ødberg en, tyrmand ( e
nere kaptajn P. Dich) og ma kinmester Ex ten. Om den id te fortælle , at han ang å godt.
og å når han arbejdede i ma kinen, at pas agererne timlede ammen for at høre ham . .

eder t fæng t til L'enstre matro Ab alon? Han trak elv de tør te tyre om bord med en fm
ger i næ eringen. Bag kahyt :jomfruen til venstre matros iels Mikael Clausen fra Ar dale, og 
bag den anden jomfru, matro og dykker Carl Møller fra exø. 

23 



Tiden til 1926 

1. verdenskrig

I jubilæumsbogen for selskabets første 50 år fortælles, at selskabet efter de mange uheld om
kring århundredskiftet arbejdede sig ud af den gæld, som uheldene havde medført. 

Året 1914 kunne endog slutte med en reservefond på 80.000 kroner. 
På grund af de udlagte miner indstillede man i efteråret 1915 helt natturene og gik over til 

dagsejlads. På den tid var også Drogden minespærret, og der måtte sejles gennem Flinteren
den og nord om Middelgrunden. 

Udgifterne blev så store, at 11Østbornholmske11 truedes med helt at måtte indstille farten. 
Dette ville imidlertid være til stor gene for Østbornholms befolkning. Derfor blev der på initia
tiv af daværende folketingsmand H. K. Kofoed indledt forhandlinger med ministeriet. Heri 
deltog også amtmanden, kammerherre Valløe, landstingsmand Magaard og folketingsmand 
Hauge samt repræsentanter for forskellige erhvervsorganisationer på Bornholm. Resultatet 
blev, at statskassen dækkede det underskud, der fremkom ved sejladsen i krigt årene. 11Ham
mershus11 skulle udføre en ugentlig tur med anløb af Rønne for postbesørgelsens skyld. 

I 1915 overtog kaptajn Ødbergsen ekspeditionen i Nexø, og styrmand P. Dich blev fører af 
11Hammershuscc. Kaptajn Em. Hansen overtog ekspeditionen i København, og styrmand H. -
Vesth blev fører af 11M. Davidsen11. 

for 

Dampskibene M. DA VIDBEN og ERNA 

fra Bornholm til SwinBmfindB - SwiilBIIlfiildB til Bornholm. 

Passagerer. 
Pro p<'rsona rør tr Pleti . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

an<len - Dæk ................... . 
ført.tt- Familiemotlrration. . . . . . . . . . . . . . . . . 

R<'tur !l'YIJig i 6 Uger tillægecs oO 1/1• 

I Y ohcn I Barn rør,te Pla<I. Tur & Retur ... 

Kreaturer. 

Heste ........ . crt('r tørre) e : [r� 
V ok cnt Hornkvæir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til Tyaklan,l 

. . . . • . . . til Bomholm 
1;ngl.væ1r in,ltil r,00 r,l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . til Ty klam( 

4 
6 

17 

8 
12 

8 
7 
ti 

60 \' 9 
r,o 
r,o 

()() 

00 
00 

40 

00 
1\0 

i; 

7 

l!l 

!I 

13 

li 

8 

7 

if. 

60 
00 
:io 

00 

00 
50 

åO 

110 

40 

Udarbejdet i Bestyrelsesmødet den 12. November 1897. 
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Da krigen luttede, fandt bestyrelsen tiden inde til at udskifte det 29 år gamle skib 11M. Da
vid en11. Generalfor amlingen vedtog forslaget den 30æ juni 1919. ettobeløbet ved handelen 
blev på 192.600 kr. kibet havde kostet 155.000 kr. at bygge. 11M. Davidsencc blev solgt til 
Reykjavik. . 

I 1920 fratrådte Em. Hansen ekspeditionen i København, og den blev overtaget af kaptaJn 
H. Vesth.

Status for 50 år 

I 1922 blev der ned at et udvalg bestående af formanden, direktør M. onne, borgmester 
H. B. Harild, løjtnant Chr. Kaa , kaptajnerne Ødbergsen og P. Dich og inspektør cherffen
berg, Bureau Veritas, som skulle afhente tilbud på en ny båd i stedet for 11M. Davids�n11.

Der blev sluttet kontrakt med Københavns flydedok og skibsværft om et damp k1b af 
længde 132 ', bredde 24 ' med en fart af 10 112 knob til en pris af 400.00? kr. Afle�ering ene t 15. 
november 1923. Der var imidlertid vanskeligheder med at få materialerne hJem, og den nye 
b d 11Østbornholmcc ankom ikke før den 4. april 1924, samme dag som føreren P. Dich holdt 25 
års jubilæum i elskabet. 

I 1924 overtog styrmand P. Ve th førerskabet af 11Hammershuscc . På grund af i vinteren i 
1924 blev der kun gennemført få ture, og meget gods lå ophobet i København. 

I turistsæ onen blev farten udvidet til fire gange sejlads på Købehavn ugentlig og to ugent
lige lystture til Christiansø. Generalforsamlingen gav tilladelse til alg af 11Hammer huscc i 
1925, men der var ikke købere. 

Jubilæumsberetningen slutter således: 
11I ovember 1925 vedtog man at lade 11Hammershuscc kla sificere, og samtidig få udført for

skellige Forbedringer ved Skibet, saaledes at Selskabet ved 50 Aars Dagen efter Stiftelsen 
staar med to gode Skibe, bygget og indrettet til Trafikken paa Østbornholms Byer og Hasle
København. 

For den almindelige Læser, der gennemser denne korte Beretning, vil det næppe staa klart, 
hvilken Dristighed og sej Udholdenhed, der fra forskellig Side er udvist gennem Aarene under 
de til Tider ret vanskelige Forhold. 

Marius onne, 

formand 1894-1923. 
H. V. Munch,
formand 1923-1932.

11. B. Harild,
i »Ø tbornholmske"s
bestyrelse i 27 år,

1901-1928 (næstfor
mand).
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Ved elskabets tart var saalede de fleste af Havnene mindre end de er nu med korte Læ
moler og mindre Vandstand. I Gudhjem og Allinge maatte kibene i ad killige Aar »bakke 
udcc. Kaptajn og Be ætning i det hele maatte ærlig indøves for at klare og overvinde de Van
skeligheder, som frembød sig. Først lidt efter lidt er Forholdene paa dis e og andre Punkter 
blevet en Del forbedrede. 

Der har fra hin Martsdag i 1877, da ,,Ernacc for første Gang kom til Bornholm og til nu, væ
ret mangen en drøj Tørn, som Skibet dygtige og samvittighedsfulde Officerer og Mandskab 
har taget som de gode ømænd, Bornholmerne har Ord for at værecc . 

Hermed lutte denne korte beretning om de vigtigste begivenheder i elskabets historie 
gennem de forløbne 50 år. 

»Måtte el kabets Formål, »at vedligeholde en regelmæ ig Dampskibsforbindel e til Be
fordring af Personer, Kreaturer og Gods mellem exø, vaneke, Gudhjem, Allinge, Hasle og 
Københavncc stadig opretholdes og under Fremgang gennemføre til Gavn og Glæde for Ruten 
med dens Opland og Det østbornholmske Damp kib elskabcc. 

Af protokollen fremgår, at jubilæet kulle fejre med et festskrift, hvoraf dele er citeret her. 
Desuden blev der til hver stemmeberettiget aktionær udstedt et frikort til en rej e Bornholm-
København og retur. 

/· 

I 

»M. David en« i vaneke havn ca. 1910. Billedet er typi k for livet ved kibene dengang. Der
var altid mange til kuere, og der var tort leben med pa agerer, der gik i land eller hulle om

bord. Et ærligt kapitel var kreaturerne, der blev ført om bord. Det voldte ofte en del vanske
ligheder, og det kete, at dyrene prang i havnen og enere måtte indfanges.

26 

Tiden fra 1926 til krigen 

»Hammershus« sælges

De dårlige tider i trediverne kom også til at spille ind på sejladsen med el kabet kibe og
dermed økonomien og andre forhold. 

I 1924 var den første »Østbornholmcc blevet bygget, og indtil 1929 blev der samtidig ejlet 
med »Hammershuse<. » ordbornholmcc blev bygget i 1929 og var et sø terskib til »Ø tborn
holmcc . Efter at »Hammershuscc var solgt, betjente søsterskibene sejladsen for el kabet indtil 
1939, hvor der byggedes to store motorskibe med de samme navne, men da hvilede krigens 
skygge allerede over landet. 

I el kabets protokol kan man læse, hvordan tingene udviklede sig. 
Der blev sejlet ture til Christiansø, og det var en god indtægt for selskabet. I 1926 var der en 

bruttoindkom t på 6231 kr. og i 1927 på 7e73 kr. på denne rute. 
I di e år blev der imidlertid pre et på for at få selskabet til at genoptage ejlad Allinge-

imrishamn på den rute, der var blevet nedlagt i 1914. 
el kabet kunne ikke undvære skib til ejlad en på København og var derfor ikke intere e

ret i at genoptage ruten. Man sagde også nej tak til tilbud fra verige og ordbornholm, hvor 
man ville stille garantier for bygning af et nyt skib i tedet for »Hammershuscc . Malmø- imri -
hamn Jiirnviigar tilbød 10.000 kr., Simrishamn by 10.000 kr., ordbornholms hotelværter og 
hotelejer Jørgen en 20.000 kr. og hotelejer Colberg 15.000 kr. »Østbornholmskecc skulle å elv 
yde 23.000 kr. På denne måde skulle der kunne skaffes et nyt skib. Der var regnet med tre 
gange ugentlig sejlads. 

exø sparekasse ville ikke yde lån til nybyggeri under di e forud ætninger, men fore log at 
man solgte »Hammershuscc . 

Generalforsamlingen, der allerede havde givet bemyndigelse til salg af »Hammershuscc , gav 
også grønt lys for at bygge nyt skib den 19. november 1928. 

»Hammershu cc blev olgt til rederiet Ø tersøen i Allinge.
Herefter forhandlede be tyrel en med Frederikshavn værft, og accepterede et tilbud på

411.000 kr. for nybygningen, der fik navnet » ordbornholmcc . 

Svære tider i trediverne 

I september 1929 blev der oprettet en aftale med Bornholms Mejeriforening. Foreningen gav 
løfte om 600 dritler smør i ugentlig forsendelse til Sassnitz. Selskabet stiller skib til rådighed, 
når vind og vejr tillader det. Skibet kan medtage andre varer, som kreaturer m. v. til samme 
fragttakster som gældende til København. Foreningen lovede samtidig at dirigere smør
eksporten til København med Østbornholms skibe, undtaget dog mejeriet Godthaab. 

66-selskabet begyndte at yde rabat for forsendelse af hornkvæg til København, og »Østborn
holmskecc var inde på at måtte gøre det samme. 

Der var stadig nedgang i taksterne, og det kneb med økonomien. Derfor blev der forlangt ga
ranti for varemængden på Sazznitz-ruten. 

I 1931 viste råbalancen stadig underskud, og det blev i anledning af, at der forhandledes 
med landbrugsorganisationerne om nedsættelse af fragterne, bestemt at holde et møde med 
borgmestrene fra de byer og sogne, der er interesseret i, at selskabet opretholder sin stilling. På 
mødet blev det oplyst, at 66-selskabet havde tilbudt landbrugsorganisationerne en ned
sættelse på 10 procent i fragt på landbrugsprodukter, når de ved nedlæggelse af Sassnitz-ruten 
fik de fem mejerier tilbage. 

I protokollen skrives: 
»I Henhold til Formanden, H. V. Munchs givne Oversigt over vort Selskabs Stilling, kan det
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ikke ventes, at man som Tiden er nu, kan bære denne Nedgang uden at stifte Gæld. elskabet 
kan dog næppe forøge denne og kan ligeledes heller ikke ved Besparelser vente at opnå Balance 
p Driften.11 

Resultatet af forhandlingerne blev, at repræsentanterne for Hasle, Allinge, Gudhjem, Sva
neke og exø havne fandt, at damp kib elskabet var en livsbetingelse for di havne. Da 
man mente, at en fragtnedsættel e også måtte følge af ,,0stbomholmskecc , erklærede repræ
sentanterne sig villige til at dække et eventuelt underskud på 10.000 kr., såfremt havne- og 
kommunaludvalg indvilgede. 

Sid t på ret bestemte man sig til at op ige alle stillinger pr. 1. oktober 1931 med tre måne
ders varsel. I et fællesmøde med 116611 enedes man om at tilbyde at nedsætte fragterne med 20

procent på landbrugsprodukter. Landbrugets organi ationer gik med hertil. 
amtidig med fragtned ættel erne måtte der forhandles med ømændenes fagforbund om 

arbejdslønninger m. v. 
Driften af skibene var heller ikke billig, i 1935 blev der ledes alene anvendt 1891 tons kul 

til sejlad en. 
De dårlige tider bevirkede, at ruten til a nitz i 1933 blev ind tillet. 
I 1934 blev der forhandlet med rederiet 110 tersøen11 i Allinge, om tidligere havde købt 

11Hammershus11 af selskabet. Der blev givet et tilbud om køb af / 11Borgholmc1 , der havde 
sejlet under navnet 11Borgholm11 for 116611 . Prisen blev at til 4000 engel ke pund, men å kulle 
110stersøen købe for 20.000 kr. aktier i 110stbomholmske11 (for 10.000 kr.). 

Forhandlingerne endte uden re ultat. I 1936 blev 11Borgholm11 - da el kabet i Allinge ind
stillede - tilbudt begge damp kib el kabeme, men 110 tbornholm ke11 var ikke intere eret. 

7 
,. 

Den gamle ek pedition i Havnegade i København ( ca. 1930). 
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Det var ligesom der var tegn på bedre tider fra midten af trediverne. 
I 1935 gjorde II ordbornholm11 således 93 rejser til København, tre lystture til Lillebælts

broen og en lysttur til Christiansø. 110stbornholm11 udførte 90 rej er til København og en lyst
tur til øen. Fra 1. maj til 1. oktober blev der sejlet tre gange ugentlig til København og den 
øvrige tid af året to ture. 

At det gik opad viser også, at et forslag fra kaptajn Ejner Mikkel en i Gudhjem om at ælge 
110stbomholm11 og bygge nyt skib, blev vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen i 1936. 

Bornholms turistforening begyndte at røre på sig og forhandle med sel kabet om en færge 
mellem Allinge og Simrishamn. 

I denne tid blev der givet tilladelse til ombygning af ekspeditionen i København. 
I 1938 tilbød Chile jernbaner gennem et mæglerfirma i København at købe / 110 tborn

holm11 for 435.000 kr. alg og forslag om nybygning blev vedtaget af elskabet. Der blev givet 
accept p bygning af et kib på Ålborg værft. Det kom til at hedde M/ 110 tbornholm11 . 

Den 21. oktober solgtes også S/S II ordbornholm11 til Chile og en nybygning blev bestilt i Ål
borg til 650.000 kr. Den kom til at hedde M/S II ordbornholm11. 

Hele be ætningen på »Østbornholm« sidst i 20'erne. 
Forre te række fra venstre: Helga Ander en, enere gift med tyrmand ( enere kaptajn) K. P. -
Jensen, der sidder ved iden af, kaptajn P. Dich, ma kinme ter N. C. Lund. Bage te række: 
Matro Thorvald Ander en, Nexø, matro ander Jen en, Nexø, me edrengen (fra Li ted), 
fyrbøder Janus Peder en, exø, matro Carl Ex teen, Nexø, matros Aage Jen en, Gudhjem, 
matro Carl Kofoed, Nexø, fyrbøder Vilh. Ve th, hovme ter L. Joen en, fyrbøder Valdemar 
Hansen og kokken. 
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Som bekendt er sømænd overtroiske, det fik medlemmer af familien Sølling at mærke, da de 
engang sidst i 20'erne gik ombord i østbornholmeren i Svaneke. Foruden andre familiemed
lemmer var der en præst og to katte med om bord. 

Det blev dårligt vejr og var nærmest en forrygende storm, inden skibet nåede til Gudhjem. 
Her nåede man vel ind i havnen, men kaptajnen (det menes, det var P. Dich) nægtede pure 

at sejle videre med en præst og to katte i et sådant vejr. Familien Sølling måtte da også 
gå i land. 

Der fortælles endvidere om, at der først i trediverne kom et væddemål i gang på Østborn
holm om, hvorvidt et hestekøretøj med to heste for eller damperen kunne komme hurtigst fra 
Svaneke til Nexø. 

Hestekøretøjet vandt. 

� 
»Østbomholm« og »Nordbomholm« i Københavns havn.
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SIS »Østbornholm« 1924-1938 

Som nævnt blev 11Østbornholm11 afleveret til selskabet i Nexø den 4. april 1924. Kaptajn 
P. Dich var fører af skibet.

Selskabet beholdt 11Østbornholmcc , indtil den i 1938 blev solgt til Chile. Den sidste tur var
den 21. september 1938. 

Der forekom næsten ingen uheld med skibet i den 14-årige periode. I 1926 tørnede det i tåge 
mod klippebrinken i den vestlige side af indsejlingen til Gudhjem havn, men skaderne var ikke 
omfattende. Skibet var på vej til København og kunne fortsætte. 

I august 1927 tørnede det mod et undersøisk vrag ved Falsterbo, men heller ikke her skete 
der større skade. I isvinteren 1929 var det i marts måned sejlet fra København en fredag kl. 12, 
men nåede først kl. 8 mandag aften til Allinge. Det havde haft en rorskade fremkaldt af isen. I 
1931 var 11Østbornholmcc på Sassnitz-turen ude for så hårdt vejr, at det blev 12 timer forsinket, 
og der blev revet et stykke af skanseklædningen. 

I 1932 blev der samtidig med 11Østbornholmccs klassificering indrettet nye kahytter. Ved ind
sættelsen af otte plader, som betaltes af forsikringen, blev der ændret fra et stk. 6 mands kahyt 
til to 4-mands kahytter og en 2-mands kahyt. Brdr. Anker udførte arbejdet for 4400 kr. og NS
Johs. Munch for 4985 kr. Der blev indrettet 16 læselamper til køjerne. 

I 1934 blev der af Johs. Munch ombygget for 11.000 kr. 

SIS »Nordbornholm« 1929-1938 

Som omtalt besluttede selskabet sig til at bygge et nyt skib, samtidig med at SIS
11Hammershuscc blev solgt i 1929. Nybygningen kom til at koste 411.000 kr. Den blev bygget på 
Frederikshavn værft som et søsterskib til 11Østbornholmcc . Skibet fik navnet 11 ordbornholmcc . 
Det blev bygget noget større end 11Østbornholmcc . Det nye skib blev på 376 tons mod det ældres 
315 tons. Længderne var henholdsvis 136,9 og 132,2 fod, bredden 25,1 og 24,1 fod. 11Nordborn
holmcc fik også noget større maskine med 415 HK mod 11Østbornholmcc s 390 HK. 

Under sejladsen kom 11Nordbornholmcc ud for en dramatisk begivenhed. 
Forhandlingsprotokollen 29.9.1934: 

»Østbomholm« ved den gamle ekspedition i Nexø
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»Nordbornholm" i Nørre and havn.
å lidt plads var der i mange af havnene dengang. Til gengæld var der megen service for pas
agererne. De kunne fra det meste af Bornholm komme grati med bu til Hasle, og overfarten

på dæk ko tede kun 5 kr.

»I Anledning af at /S » ordbomholmcc atten mellem d. 27. og 28. Oktober udfor Trelle
borg i en torm af V med høj ø, reddede Mandskabet paa M/Skonnert » ø trenecc af Mar
tal 4 Mand, ved at ætte en af / » ordbomholmcc s Baade ud, blev der d. 29. Oktober af el

skabet (Rederiet) ved en lille Højtidelighed udbetalt en Ducør paa 100 Kr. til tyrmand Clau
en amt 50 Kr. til hver af de 4 af Mandskabet, der meldte ig til frivilligt at gå i Baadene, 

nemlig Matros Janus Jen en, Letmatros Martin Westh, Fyrbøder We th og Matro C. Ex
steen. Endvidere fik Kaptain Jensen overrakt et Oliemalericc. 

enere tildelte Camegiefondet styrmand Clau en 300 kr. for heltemod. 

I 1937 forhandlede Bestyrelsen med Ingeniør Dam, København, om ombygning af / 
» ordbornholmcc .

Burmeister & Wain tilbud, der blev antaget, lød på følgende po ter:
A. yt båddæk 16.100 kr.
B. y bro, lukket promenadedæk 32.975 kr.
C. Delvis lukket auringdæk 13.200 kr.
D. Ventilation af dametoilet 1.450 kr.
E. Rindende koldt og varmt vand 14.300 kr.

De uden gave tilbud på nogle mindre ændringer.
B & W's tilbud blev antaget den 27. november 1937. kibet kom i fart i den ombyggede

form, men ikke i en ret lang periode for »Ø tbornholm kecc . Det blev olgt til Chile jernbaner 
lige om »Ø tbornholmcc i november 1938. Pri en var 700.000 kr. 
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Under 2. verdenskrig 

Motorskibene lægges op 

,1 

Tvillingeskibene i Nexø havn 1939/40. 
Det var et tolt syn med de to pragtfulde kibe, men desværre blev glæden kun kort på grund 
af krigen. 

Samtidig med salget afS/S »Østbornholmcc og SIS »Nordhornholm« til Chile blev der bestilt 
nye skibe på Ålborg værft. Det var to nye store moderne motorskibe, der kom til at hedde M/S 
»Østbornholmcc og M/S »Nordbomholmcc . De havde betydelig større tonnage end de to solgte
skibe. Mod de gamle bådes ca. 350 tons var de nye tvillinger kæmper med 770 tons. Længden
kom op på 153,9 fod mod de tidligere bådes ca. 135 fod. Det gjorde det ikke lettere at manø
vrere i de små havne på Bornholm. I flere af dem var der ikke mange cm at give væk af, når ski
bet skulle til kaj.

For at kunne holde sejladsen i gang, medens motorskibene blev bygget, blev der købt en 
damper, S/S »Carl von Linne« fra Sverige. Det var en ældre båd bygget i Norrkoping 1884. 

»Østbornholmskecc var med rette stolt af »tvillingerne,, . Det var to smukke, tiltalende både.
I fartplanen for 1939 står bl. a.: 

»Østbornholmskes Tvillinger.
Sensationen på Bornholmsturen i Aar er Overfarten med M/S Østbornholm« eller M/S

11 ordbomholmcc . Disse to hurtiggående hypermoderne Motorskibe er forsynet med al Nuti
dens Komfort for Passageren paa saavel 1. Klasse som Fællesklasse. fra de dækkede og skær
mede Sidedæk træder man paa behagelige Gummigulve ind i de smukke rummelige Haller, 
der danner Indgangen til de to Klassers Saloner og Køjekamre. Salonerne er udstyret med 
store magelige Lædersofaer, og Kahytterne er i al deres Enkelthed baade praktiske og hygge
lige. Velkommen om bord.cc 
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Det blev imidlertid de værre en kort fornøjel e. Krigen brød ud, og der kunne ikke skaffe 
olie. 11Østbornholmcc blev oplagt 1. juni 1940 og II ordbornholm(( den 18. augu t 1940. 

Derefter var »Carl(( gennem hele krigen det eneste kib, der sejlede for selskabet på Køben
havn. 

Fartplanen be tod af en ugentlig tur til København, samt ejlads med landbrugsprodukter 
til Sa nitz og enere til Colberg i Ty kland. 

Da selskabet frygtede for sabotage, chartrede bl. a. 11Erna(( af exø, ført af Kaj Josef en til 
sejladsen på Ty kland i den sidste del af krigen. 

I samarbejde med 1166(( sejledes der i isvinteren 1940 i marts måned til Simrishamn. Det var 
den ene te forbindelse med omverdenen i den periode. Både ,,Frem(( og »Ø tbornholmC< ejlede 
fra exø. 

Fra selskabets protokol 1940-45 

Formand for selskabet i de første krigsår indtil 1943 var E. Sonne-Han en. Han døde i 1943 
og blev afløst af Jac. Wichmann. Det var på di e to herrer hovedan varet for at føre selskabet 
gennem krigens vanskelige år hvilede. 

E. onne-Hansen,
formand 1932-1943.

Jac. Wichmann, 
formand 1943-1947. 

Problemerne blev store med skibene, der lå stille og intet forrentede. Bestyrelsen søgte der
for i 1941 bemyndigelse til at sælge »ØstbornholmC< til organisation 11TodtC< gennem mæglere i 
København. Forslaget blev forkastet af generalforsamlingen. 

Bestyrelsen fik dog senere bemyndigel e til at sælge et af kibene, og der blev i 1941 forhand
let med Sveabolaget i Stockholm om salg for 1.450.000 kr., men handelen blev ikke til noget. 

enere besigtigede den tyske værnemagt skibene, men heller ikke da kete der videre. 
Der måtte også forhandles om transport af røget sild med hen yn til tak ter, og bestyrel en 

måtte indskærpe kaptajnerne, at besætningsmedlemmerne ikke måtte føre varer (røget sild) 
med til salg for egen regning. 

Samtidig var der noget besvær med øllet. Det var i ær i Allinge, at havnemandskabet var 
tørstige. 

I 1943 forhøjedes taksterne, så kahyt kom til at koste 19 kr. og dæksplads 13 kr. Man var 
også nødt til at forhøje fragten med 10 procent, fordi hørfabrikken i Åkirkeby var brændt, og 
det ville betyde nedgang i varemængden. 

Samme år står: 11Da Selskabets Kulbeholdning andrager 325 Tons, vil yderligere Kulindkøb 
ikke blive foretaget saa længe 11CarlC< kuller i København(( . 

Med hensyn til sejladsen på København samarbejdedes med »6611. »Østersøen,, og 11CarlC< 
skiftede til at sejle en gang ugentlig. Der blev holdt et fællesmøde fordi flyveruten skulle ind
tille , men elskaberne enedes om ikke at foretage noget, da der var ledige plad er nok til pa -

sagerer. 
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Der blev ført mange forhandlinger med arbejdsmandsforbundet og sømændenes forbund, 
men sagerne blev som regel henvist til hovedorganisationerne, da man ikke kunne blive enige. 

Efterhånden som krigen tilspidsede sig, kom der sabotagevagter ved skibene. For at undgå 
for store ødelæggelser i påkommende tilfælde, besluttedes det, at sengetøj m.v. skulle anbrin
ge forskellige steder i byen. Det blev senere udlånt til nødlazaretter i de bornholmske byer, 
»Østbornholm kel( anløb.

Medens 11Carlcc var i dok i 1943 sejlede M/S 11Svanen(( af Hasle ruteturene. Der blev rettet
anmodning om at leje 11Carl«, men selskabet ville ikke leje den ud.

I begyndelsen af 1944 påtaltes skarpt overfor 11Erna(( , at den havde forladt havnen i Sa nitz 
under et flyverangreb uden tilladel e, Det betød, at forsikringen ikke dækkede. 11Ernacc slut
tede samme år ejladsen på Tyskland. Derefter sejlede 11Prøvencc af Rønne en tid, men op
sagde kontrakten på grund af forholdene i Østersøen. 

el kabet ville gerne have fortsat denne sejlads af økonomiske grunde, men fik fra mejeri
kontoret besked om at ejle smørret til København. 

I 1945 forliste det sven ke rute kib »Han a((. Det førte til, at det blev forlangt, at en ledsage
båd skulle følge rute kibene. Staten betalte. Det blev M/S »Ester(( af Rønne. Forholdene blev 
sådan, at mand kabet nægtede at sejle om natten mellem Bornholm og Sverige. 

I den sidste del af krigen blev der be vær med at ejle gennem Falsterbokanalen, fordi man 
ikke kunne overholde en regel om, at der ikke måtte være mere end fem uniformerede værne
magtsfolk med damperen. 

Alle di e forhandlinger blev ført uden anel e om den katastrofe, der i maj 1945 ved bombar
dementet ramte elskabets ejendele og exø by. 

»O ·tbornholm« i Allinge i 1939
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»Carl« og modstandsbevægelsen

SIS 11Carl« kom til at spille en rolle for modstandsbevægelsen under krigen.
Kaptajn Ove Hansen, der dengang sejlede som styrmand på 11Carlcc fortæller om, hvordan

man samarbejdede med modstandsbevægelsen på en måde, som tyskerne aldrig opdagede. 

Den lokale forbindelse med modstandsbevægelsen skete gennem 
11Berlingermunkcc alias Sv. Aage Munck, forretningsfører ved Ber
lingske Tidende. Han var gift med en datter fra Maglegård ved Bøls
havn og kom derfor ofte til Bølshavn. Ove Hansen har også besøgt 
ham på 11Berlingeren cc .  Senere var han i Sverige. Det var mest fra 
ham, ordrerne blev modtaget. Han bor nu i Rø. 

Louis Jensen i Gud
hjem ekspedition i 50 
år. Han narrede ty
skerne i Gudhjem. 

Til at begynde med sprang de flygtende over bord, og nogle kla
rede sig i land, men andre kom i skruen og omkom. 

Det foregik ved indsejlingerne til Falsterbokanalen. Det gik en tid, 
men så kom der kontrol, men 11Carlcc havde nået at få en del jøder til 
Sverige forinden. 

11Carlcc havde dæknavnet 11Lisecc og Munch-navnet 11Vasecc . 

Der kom svensk politi om bord samtidig med lodsen, og alle åbninger, hvorfra man kunne se 
kanalen, blev lukkede, men alligevel klarede man at udrette meget. 

- Alle skulle have et særligt identitetskort med navn og billede, og de blev kontrolleret ved
afgangen og ankomsten fra København og Bornholm. Men i kanalen blev der byttet om, sådan 
at en person, der jnogenlunde lignede den, der gik i land, i stedet kom om bord, for antallet 
skulle passe. Der var samme navn som før, men med den nyes eget billede på. Når de kom til 
ankomsthavnen, stod passageren på listen som han skulle, og der var ingen problemer med 
det, fortæller Ove Hansen. Det gik vældig godt, og det blev aldrig opdaget. 

Vi havde en postkasse om bord mellem København og Bornholm, og den postkasse havde 
jeg nøglen til. Alle de breve, der skulle til Sverige, puttede vi bare i postkassen. Den var jo låst 
og lukket, der kunne jeg skam ikke komme i. Når vi kom til Sverige, lukkede vi postkassen op, 
og de breve, der skulle til Sverige, kom til Sverige. 

Vi måtte undertiden afvise folk, der ville til Sverige, fordi vi først skulle have grønt lys fra 
modstandsbevægelsen. Sommetider havde vi jøder eller andre med 
for egen regning. I et rum forude, der blev brugt til alt muligt ragelse, 
puttede vi dem ned og smed pressenninger og andet over dem -
møgbeskidte blev de, men det måtte de jo finde sig i. Vi blev aldrig 
udsat for eftersyn af tyske krigsfartøjer, vi var jo i forvejen kon
trollerede i havnene. 

Til sidst var der alligevel ved at komme problemer. Lige før kri
gens slut blev vi taget til Malmo, fordi man i Sverige havde hørt, at 
tyskerne ville tage os. Dengang var der en hel flok, der kom vadende 
om bord med maskinpistoler og det hele, og vi kunne jo godt se, hvad 
det var for nogle fyre. 

I Gudhjem var der en meget, meget nidkær tysker. Han var på 
tæerne som bare pokker, men han blev snydt alligevel. Det var poli
tiet, der var mester for det. 
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Kaptajn Ove Hansen, 
Nexø. Han narrede ty
skerne, medens »Carl« 
sejlede. 

Senere havde jeg på min kappe englændere med til Sverige. Når de kom om bord og snak
kede, kunne jeg godt høre, de var englændere, men vi havde redningsbådene stående på dæk
ket, og foran dem var der en skjult plads, hvor aldrig nogen kikkede. Redningsbådene blev al
tid undersøgt, og havde de fundet blinde passagerer foran redningsbådene, var det ikke noget, 
jeg kunne have an var for. 

Ove Hansen var leder af dette spil i fuldt samarbejde med kaptajnerne Clausen og Jensen, 
og også alle folkene var med. Man var enige om, at ingen skulle fortælle noget, heller ikke til 
deres koner. Ove Hansen var lidt bange for en 15-årig ,,messepetercc , men han sagde heller ikke 
noget. Så vidt han ved, kom der aldrig noget ud. 

Folkene hjalp til om bord, og udskiftningen blev ordnet gennem en luge på mellemdækket, 
mens alle passagerer, deriblandt også tyskere, var lukket inde. 

Reklamekonsulent Eric Lagergren, Bølshavn, der var en af de 11blindecc passagerer, fortæller, 
at overbetjent Dinesen, St. Kongensgade station, sejlede med 11Carlcc , og han gemte ofte 
modstandsfolk i sin kahyt. Han udrettede et stort arbejde i denne sag. 

Bombningen og tiden efter 

Ru si ke fly nedkastede maj 1945 bomber over exø. 

Protokollen fortæller ikke meget om bombningen. Der gik en tid efter de første forvirrede 
dage, inden der blev holdt møde igen i selskabet. Bombningen fandt sted d. 7. og 8. maj, og ti
den gik til 1. juni, hvor der står følgende: 

11Året 1945, den 1. Juni besaa Forretningsudvalget i Fællesskab Selskabets be kadigede 
Ejendele: 

M/S 11Nordbornholmcc beliggende i Nexø Dok for Eftersyn af Skibstilsynet og Bureau Veri-
tas. 

M/S 11Østbornholmc c kæntret i havnen under Bjærgning af Svitser. 
Ekspeditionsbygningens Tomt er ryddet og en midlertidig Ekspeditionsbarak opført. 
Derefter holdtes Møde paa Formandens Kontor. Paa Grund af Forholdene efter Bombarde-

mentet d. 7. og 8. Maj 1945 havde Raabalance pr. 1. Maj ikke kunnet udarbejdes endnu. 
11 ordbornholmc c reparere midlertidig i Nexø Dok og skal til Nordhavnsværftet for endelig 
Reparation. 

11Østbornholm cc bjærges foreløbigt af Svitser ind til Dokken. 
Kaptajn K. P. Jensen var med 11Carlcc indkommet med et dødt Fyrskib d. 20. April til 

Rønne. Det blev overladt til de svenske Myndigheder. cc

Om den minesprængning, der senere skete med 11Østbornholm cc ,  siger protokollen kun: 
11Den 6. August 1945 kl. 11,30 minesprængte M/S 11Østbornholmcc ved Falsterbo. Kaptajn 

Clausen omkomcc . 

11Carl cc blev som nævnt af frihedsbevægelsen beordret til Malmø, lige før krigen sluttede. På 
vejen tilbage kunne de ombordværende se, at der var megen røg i Rønne, og de hørte brag som 
fra bombenedslag. Skibet gik til Hasle og videre til Allinge, hvor det lå om natten. Dagen efter 
ejlede det til Svaneke, og herfra kørte besætningen til exø, hvor der så forfærdeligt ud. Efter 

ankomsten hjalp de med til at reparere 11Nordbornholmc c med træpropper. Da vandet blev su
get ud af skibet, fandt man, at det var forkert at sprøjte det ud i havnen igen, og man brugte 
det i stedet til sprøjtning på nogle af de mange brande i exø. 
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Begge skibe bleu stærkt beskadiget ued bombningen. 
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I sammendrag siger protokollen videre: 
Da farvandene stadig var farlige, besluttedes det at forsyne 11Nordbornholmcc med mine

trawl. Det lysnede efterhånden så meget med hensyn til olie, at skibet i oktober samme år igen 
kom i fart. 

11Østbornholmcc , der var blevet hævet, var blevet undersøgt, og Ålborg værft anslog, at det 
ville vare ti måneder at reparere skibet, og det ville koste 1,8 mill. kr. Man foreslog at sælge 
11Østbornholmcc bedst muligt og i stedet bygge et nyt skib. 

11Carlccs værdi blev anslået til 150.000 kr. og 11Østbornholmccs til <;a. 2 mill. kr. 
11Østbornholmcc blev repareret på Nordhavnsværftet for 1,7 mill. kr. til aflevering i oktober 

1946. 
Imens sejlede 11Carlcc to ugentlige ture og til Christiansø. 11Nordbornholmcc udførte venderej-

ser til København lørdag, søndag og mandag. 
I 1946 var man nået så vidt at aktionærerne kunne befordres med 11Nordbornholmcc til gene

ralforsamlingen. Gennem årene var det skik, såfremt det var muligt, at lade et af selskabets 
skibe sejle med aktionærerne til den ordinære generalforsamling, men krigen havde slået skår 
heri. Af praktiske grunde blev da flere generalforsamlinger holdt på Jomfrubjerget. 

Der var stadig problemer med smørret i disse efterkrigsår. Det kneb meget med at få økono
mien til at løbe rundt, og der blev derfor forhandlet om nedsættelse af bropengene. Samtidig 
blev der ført forhandlinger om Colberg-rejserne, der blev indstillet i 1947. 

Der blev forhandlet om bygning af ekspedition i Nexø, og man antog et tilbud på 170.000 kr. 
Arkitekt Nimb stod for arbejdet. 

Et spørgsmål der også blev rørt ved flere gange, var, hvor mange gange Hasle skulle anløbes. 
Man blev dog enige om en ordning, så Hasle fik fire morgenanløb og fire aftenanløb på en uge. 

I 1948 solgtes 11Carlcc til København. 
I de følgende afsnit fortælles mere om selskabets daværende skibe. 

SIS »Carl von Linne« 1939-1948 

11Carlcc blev købt af selskabet i 1938. Man havde da afhændet de to dampskibe 
11Nordbornholmcc og 11Østbornholmc, til Chile. 

11Carlc, skulle hjælpe med at klare ruterne, indtil de nye motorskibe kunne leveres. 
Selskabet var heldigt med denne transaktion. Krigsudbruddet kom kort tid efter, og de to 

nye motorskibe blev lagt op, og 11Carlcc måtte klare hele sejladsen. 
Selv om det var et gammelt skib, bygget i 1884 i Norrkoping, viste det sig efter en ombyg

ning at være velegnet til selskabets sejlads. 
Skibet var på 391 tons. Efter ombygningen var der 28 køjer. Motorkraften svarede til damp

skibene 11Østbornholmcc og 11Nordbornholmcc. 

Trods den farlige sejlads under krigen, var 11Carlcc ikke udsat for særlig mange uheld. I no
vember 1940 fik det stævnen bøjet, da en tysk marinekutter påsejlede det i Københavns havn. 
I 1943 blev det påsejlet af 1166-selskabetc,s 11Østersøencc ,  medens det lå ved kaj i København. 

I 1944 skete der en grundstødning ved Hasle, men skibet kom hurtigt flot ved egen hjælp. 
Uheldet skyldtes tåge og strøm, samt at sirenen på havnen var ude af funktion. 

En kollision ved Kullagrund den 7. august 1946 kostede et menneskeliv. I søforhøret skrives 
herom: 

11Kl. 1,54 pas erede 11Carlcc paa Kurs Ø 31• S. Kullagrund Lys bøje tæt om Bagbord. Kort efter 
sejlede 11Carlcc ind i en Taagebanke og kolliderede med et Skib, som senere viste sig at være 
M/Skonnert 11Glory11 af København, (br. 76, bygget af Eg og Fyr 1914). Ved Kollisionen sank 
11Glorycc øjeblikkelig. 11Carlcc s Maskine blev straks kastet fuld-Kraft-Bak, og en Redningsbaad 
blev sat i Vandet. 11Glorycc s Fører bjærgede sig selv om Bord i 11Carlcc , medens Bedstemanden 
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»Carl« står ud fra Hasle havn.

»Hurtig-Carl«, »Klaver-Carl« (navnet stammer vist fra rundingen i hallen), »Carl von Linne"
var navne, man beærede det afholdte skib med.
Medens »Carl" var alene om sejladsen, var der ofte mange pa sagerer med, og der blev redt op
alle vegne, også i sofaerne i rundingen. Når pa agererne vågnede om morgenen, kunne de
med forbavselse se andre rejse sig op og sige: »Nå, er du også med?"

efter en halv Times Forløb blev taget op af Redningsbaadens Besætning, hvorimod der intet 
saas til den tredie ombordværende i 11Glory«, Kok Ellen Jensen. Kl. 4,20 fortsatte 11Carl« Rej
sen. 

Af den af 11Gloryccs Besætning afgivne Forklaring fremgaar, at da dette Skib Kl. 1,30 under 
en svag, SØ-lig Brise passerede Smygehuk med Kullagrund Lysbøje i Sigte lidt om Styrbord, 
saas forude om Bagbord Toplanternerne fra et Skib, der senere viste sig at være SIS 11Carlcc af 
Nexø. Lidt før Kl. 2,00 saas Dis og let Taage forude ved Bøjen, hvorfor Skruen blev koblet fra 
og Taagesignaler afgivet. Der fortsattes med ca. 1 ½ Knobs Fart, og Besætningen blev purret 
ud. Foran for tværs om Bagbord saas 11Carlcc med Kursen mod 11Glorycc , og da der syntes Fare 
for en Kollision, blev Motoren sat fuld-Kraft-Frem, og Opmærksombedssignal afgivet med 
Fløjten, men umiddelbart efter tørnede 11Carlcc med Stævnen mod »Gloryccs Bagbord Side ved 
Storriggen under en Vinkel paa ca. 30° og skar igennem 11Glorycc til vel over Midten af dette 
Skib, hvorefter 11Glorycc sank som oven anført. - Aarsagen skyldtes, at der om Bord i 11Carlcc 
ikke blev udvist fornøden Agtpaagivenhed.cc 

Dommen faldt senere - ingen fik skylden. 
I 1944 blev der indrettet lukket styrehus på 11Carlcc . Det var en stor forbedring for skibets be

sætning. 
11Carlcc havde en omfattende sejlplan. I 1942 foretog det således 12 rejser til Tyskland, 56 til 

København og 22 rejser for regning 1166cc-selskabet. Betalingen var 1500 kr. og 6 tons kul for 
hver tur. 11Carlcc lå iøvrigt indefrosset i København fra 25. januar til 18. marts. 

Det år havde selskabet chartret 11Ernacc af Nexø og 11Polluxcc af Rønne til noget af tysklands
farten. De to skibe sejlede tilsammen 25 rejser. 

Lige efter krigens slutning kom 11Carlcc i fart til Tyskland. Der blev sejlet med tyskere på ud
turen og på hjemturen var der russere med. 
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Kaptajn Ove Hansen fortæller, at der på en af rejserne var omkring 1000 tyskere med. Da 
skibet kom ind i floden ved Colberg, stillede mange sig i den ene side af skibet, og han var en 
overgang bange for, at det skulle kæntre. Det gik så vidt, at han overvejede, hvor han skulle 
springe i vandet, hvis det skete. 

D. 21. juni 1948 blev skibet solgt til rederiet Daifa, København. Det beholdt navnet 11Carlcc
Den 25. oktober samme år forliste 11Carlcc ved Finland. Der omkom 14 personer.

MIS »Østbornholm" 1939-1952 

Der er ikke noget at sige til, at 11Østbornholmskecc var stolt over det smukke nye motorskib, 
der fredag den 31. marts 1939 løb af stabelen på Ålborg værft og blev døbt 11Østbornholmcc af 
næstformandens hustru, fru Sofie Wichmann. 

Den 7. juni blev der sejlet prøvetur på Limfjorden. Heri deltog foruden bestyrelsen også de 
fleste af Bornholms borgmestre (dog ikke Rønnes). Kaptajn P. Dich var fører af skibet. 

Næste dag sejlede man til København, hvor skibet blev præsenteret for pressen ved en sejl
tur i sundet. 

Den 9. juni blev det budt velkommen i Nexø af borgmester Kofoed. Her var der stor mod
tagelse. Skibet havde kostet 881.000 kr. at bygge. Det var blevet muliggjort bl. a. gennem fi
nansiering i Nexø sparekasse og Nexø bank, Svaneke sparekasse og Svaneke bank, Diskonto
banken (der havde filialer i Gudhjem og Allinge), og Hasle bank. Også Gudhjem sparekasse 
stillede sig velvillig. 

Isvinteren 1940 var hård for skibet, og det måtte til Ålborg og i dok for havari-reparation. 
Den 1. juni 1940 blev det lagt op i Nexø, og her lå det under hele krigen på grund af olieman

gel. 
Den 8. maj 1945 havarerede det under flyangreb af russiske flyvere i Nexø havn. Søforhøret 

oplyste: 
11Havareret ved Flyverangreb 8/5 1945 i Nexø Havn under Oplægning af Oliemangel paa 

Grund af Verdenskrigens Forhold. Søforklaring og Søforhør i Nexø d. 16n 1945: Medens 11Øst
bornholmcc laa fortøjet i Nexø Havn, blev Havnen angrebet af russiske Flyvemaskiner, der 
nedkastede Bomber og skød med Maskingevær. Herved blev 11Østbornholmccs Overbygning 
svært havareret, og Bombetræffere slog store Huller i Styrbordsside, og Skibet væltede over 
paa Bagbords Side og sank. 11Østbornholmcc blev af Svitzers Bjærgnings-Entreprise senere hæ
vetcc . 

Skibet blev efter hævningen bugseret til Nordhavnsværftet i København, men under bugse
ringen skulle der ske endnu et havari: 

,,Minesprængt og sunket 6/8 1945 i Østersøen p. R. Nexø - Aalborg Værft for Reparation af 
ovennævnte Havarier. 1 omkom. Søforklaring og Søforhør i Nexø d. 21/9 1945: 

Kl. ca. 11,15, da 11Østbornholmcc, der som Havarist var under Bugsering af Bjærgnings
damperen 11Biencc af Helsingør, befandt sig i 5-Meter-Renden SØ for Falsterbo, indtraf en 
Eksplosion under Midtskibs paa Styrbords Side. 11Østbornholmcc begyndte straks at synke, og 
9 Mand af de ombordværende 10, hvoraf flere var blevet kvæstet ved Eksplosionen, maatte 
springe i Vandet for at redde sig, og de blev kort efter reddet af en Motorbaad fra 11Biencc . Føre
ren - Kaptajn Ingemann Marius Clausen, Svaneke - som ikke var set siden Eksplosionen, er 
senere fundet som Lig. 11Østbornholmcc blev senere hævet af Svitzers Bjærgnings-Entreprise og 
bugseret til ordhavnsværftet, København, for Reparationcc. 

Et øjenvidne fortæller om havariet. Det er Jens Andersen, Åsen 59, Nexø, (f. 1896). 
- Jeg var med til at reparere 11Østbornholmcc i Nexø, hvor den havde fået meget svære skader

under bombardementet. Da vi havde fået den til at flyde, blev vi slæbt af sted til værft ovre. 
Det var slæbebåden 11Biencc , der bugserede os. 

Vejret var fint, og alt gik godt det første stykke tid, fortæller Andersen videre. Vi var i gang 
med at forkorte tro sen til ,,Biencc , der i Trelleborg havde fået lods om bord. Der var seks 
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Ml »Ø tbornholm« minesprængt 8. august 1945. Kaptajn Clausen omkom. Fotograferet fra 
bug erbåden »Bien". Fotografen tog billeder fra det øjeblik, minen sprængte , til kibet var 
for vundet under havoverfladen. 
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mands besætning om bord og to passagerer, biografdirektør Sørensen og en frk. Hansen. 
Kaptajn Clausen stod nedenfor kommandobroen på afsatsen sammen med matros Poul Jen

sen. 
Jens Andersen stod i forstavnen, da minen smældede. Skibet begyndte straks at synke og 

han sprang omgående i vandet. 
- Det var ikke særlig koldt, idet det var den 8. august. De andre besætningsmedlemmer

sprang også i vandet, og jeg så, at biografdirektør Sørensen halede frk. Hansen med ud. Fra 
11Biencc blev der straks sat redningsbåde ud, og de var så hurtige, at påhængsmotorerne var i 
gang, inden båden endnu havde nået havoverfladen. 

Jeg havde fået fat i en redningskrans, som jeg lå på maven på, og jeg havde det såmænd godt 
nok, så jeg vinkede båden videre til de andre. Janus Jensen mente han havde problemer, da 
han ikke kunne svømme, men han havde svømmevest på, så jeg sagde, han bare kunne tage 
det roligt. De første, der blev taget op i båden var Sørensen og frk. Hansen, og jeg var den sid
ste.f Poul Jense3n fortalten at da eksplosionen kom, blev kaptajnen og han selv kastet ned 
ad trappen, og mærkerne af trinene sad stadig i hans tåj. Trappen gik i stykker, og kaptajnen 
faldt længere ned. Poul Jensen fik sig halet op og sprang i vandet. Kaptajnen kom ikke, og som 
vi ved nu, omkom han . 

Biograf direktøren fik foden brækket, men ingen af de øvrige kom noget til. 
De kibbrudne så skibet synke. Det varede ikke mere end fem minutter, før det var forsvun

det. Det blev dog hævet igen og kom atter til at sejle for 11Østbornholmskecc . 
- Vi blev sejlet ind til Falsterbokanalen. Der var ikke særlig langt ind, og da damperen kom

fra København, kom vi med den tilbage til Bornholm, sluttede Andersen. 
Forliset betød en afbrydelse af Jens Andersens planer. Han havde tænkt sig, at han skulle til 

Ålborg og cykle rundt og se, hvordan der så ud i Jylland. Han havde sin tegnebog med 400 kro
ner i lommen, da skibet forliste, men cyklen, der var med om bord, forsvandt, og med den tøj 
og andre ting, der skulle have været brugt på turen. I erstatning fik han 1000 kr., og det dæk
kede akkurat en cykel og det tøj, han havde sat til. 

- Efter den tid har jeg sejlet flere gange med damperen, men jeg går ikke til køj , jeg bliver i
fri luft, siger Jen Ander en. 

Om bord i et af »Ø tbornholm ke«s skib i 40'erne. Fra venstre kaptajn Ingemann Clausen, der 
omkom ved »Ø tbornholm" minesprængning i augu t 1945. Matro Janu Jensen og fyrbøder 
Willy Ve th, begge fra Nexø. Bagved matro Martin We t, der mi tede livet under bomb
ningen af Nexø. 
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MIS »Nordbornholm«s salon. Der var lagt op til den store komfort, og skibet var et af da
tidens mest moderne pas ager kibe. Billedet er fra afleveringen i Alborg i 1939. 

Reparationen af 11Østbomholmcc kom til at koste 1,8 mill. kr. 

I februar 1952 solgtes 11Østbomholmcc til Palermo for 3.581.000 kr., og omdøbtes i exø havn 
til 11Egadicc af Palermo. Overtaget i Nexø den 514 1952. 

MIS »Nordbornholm« 1939-1960 

Skibet blev bygget på Ålborg værft og var søsterskib til MIS 11Østbomholmcc . Det kostede 
865.000 kr. 

Det løb af stabelen den 24. januar 1939 som byggenummer 62 på Ålborg værft. 
Selskabet var repræsenteret af medlemmer af bestyrelsen med formanden E. Sonne-Hansen 

i spidsen. Fru Hedvig Sonne-Hansen døbte skibet 11Nordbomholmcc . 
Den 31. marts var der prøvesejlads på Limfjorden. Hele bestyrelsen samt borgmestrene i Al

linge og Hasle og sognerådsformand Thom i Østerlars deltog. Samme aften blev der sejlet til 
København, hvor skibet blev præsenteret for pressen. Om lørdagen afgik 11Nordbomholmcc til 
Bornholm. Den blev modtaget i Nexø, og mandag den 3. april indgik den i farten Bornholm-
København. Den 18. august 1940 blev den oplagt i Nexø. 

Skibets skæbne under bombardementet fremgår af søforklaringen: 
11Havareret ved Flyverangreb 815 1945 i exø Havn. Rapport fra Statens Skibstilsyn dat. 116 

1945. Søforklaring i exø d. 16/7 1945: Medens II ordbomholmcc laa fortøjet i Nexø Havn, blev 
Havnen angrebet af russiske Flyvemaskiner, der nedkastede Bomber og skød med Maskinge
vær. Ved Bombeeksplosioner i ærheden af Skibet og ved Beskydningen blev II ordbom
holmcc s Overbygning svært havareret, og 2 Bomber, der uden at eksplodere, gik gennem Dæk 
og Skibssider, foraarsagede en læk i Forskibet, der begyndte at synke. Brandvæsenet, der blev 
tilkaldt, lænsede Forskibet, hvorefter Hullerne i Skibssiden blev tætnet med Træproppercc . 

Skibet blev sejlet til ordhavnsværftet for endelig reparation. 
Medens der i den første tid, der blev sejlet med II ordbomholmcc blev konstateret forskellige 

småfejl ved Skibet, som blev rettet på værftet, var der iøvrigt ikke ret mange uheld med det. 
Det var ude for et motorhavari i nærheden af Ystad i juli 1946, men II ordbomholmcc kunne 
ved egen kraft sejle til Ystad. Der var fejl i stemplet. 

I juni 1958 skete en mindre kollision ved Nordre Røse i tågevejr. Trawleren 111 Majcc af Ro

tock tørnede mod damperen, der fik en bule i stævnen. 
Den 2814 1960 solgtes II ordbomholmcc , liggende i exø Dok, til nystiftet Rederi A/B Bot

tenviken, Gamla Karleby, Finland, og omdøbte 11Bothniacc af Gamla Karleby. Overtaget i 
exø d. 316, og afsejlede fra exø under det nye navn d. 416 kl. 15,05 for sidste gang. 
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Da MIS »Nordbornholm« løb af stabelen i Alborg i 1939. 

Fra »Nordbornholm«s prøvesejlads på Limfjorden den 31. mart 1939. Samtlige medlemmer af 
be tyrelsen: E. onne-Hansen, Kristian A. Jensen, Gudhjem, Chr. Marcher, Frennegård, 
H. Fr. Hansen, Bodilsker, H. Cl. Koefoed, Hasle, H. Rii , Klemen ker, Th. Rømer, vaneke,
M. Bloch, Allinge, og Jac. Wichmann, Nexø, samt borgme trene A. Kofoed, Nexø, Alfred Pe
der en, Allinge, og Johs. Hansen, Hasle, samt sogneråd formand Thorn, Ø terlar , deltog.
På billedet e og å kaptajn Jensen og maskinme ter Lund. Damerne er ikke fra Bornholm.
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Ml '»Nordbornholm« i Ha le haun. - »Nordbornholm« hentede ued krig udbruddet den dan
ke koloni i Riga, E tland. 
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Efterkrigsårene 

Ikke sammenslutning med »66« 

Arbejdet i bestyrelsen og især som formand for selskabet var meget omfattende, ikke mind t 
i di e Ar. Det førte til, at Jac. Wichmann ved generalforsamlingen i 1947 trak sig tilbage som 
formand og fra bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse havde tilsagt ham kontorhjælp og lovet an
ættel e af en lønnet direktør for selskabet, men Wichmann mente ikke at kunne fortsætte, 
amtidig trak apoteker A. A. Harild sig tilbage. 

yvalgt blev bankrevisor J. C. Pedersen, der også valgtes til formand. 
I stedet for A. A. Harild valgtes grosserer Ove Kofoed, exø. 
Selskabets økonomiske forhold var ikke gode. Det havde kostet ca. 600.000 kr. mere end 

krig forsikringerne dækkede ind at reparere de to kibe »Østbornholmcc og II ordbornholmcc, 
desuden kulle der bygge pakhus og ek pedition i exø. 

Be tyreisen fik bemyndigelse til at sælge et af motorskibene og »Carlcc , og i 1948 olgte 
»Carlcc til et finsk rederi.

Efter valg af den nye formand ansatte elskabet en direktør. Det blev fuldmægtig J. C. Ød
berg en fra Rønne. Han virkede i denne tjene te til 1964.

I 1948 tog man fat på planer om bygning af pakhu i exø. Det kom til at koste 170.000 kr.
og blev færdigt i 1950. I 1948 købtes desuden ejendom i Hasle.

Økonomien bedrede sig imidlertid ikke for elskabet. Driftsoverskuddet var minimalt, og
det blev drøftet at sælge »Østbornholmcc. Man søgte amtidig pengein titutterne om et års
henstand med betaling af afdrag og renter.

Bestyrelsen vedtog en henvendelse til 1166cc-sel kabet om en sammen lutning, men et ned at 
udvalg under ledel e af borgmester Hans Pibl gik imod forslaget. Der forelå allerede en aftale 
med ••66cc, som kun var betinget af generalforsamlingens godkendelse. 

I exø blev der amlet underskrifter ind til en mi tillid dagsorden for direktør, formand og 
forretning u,pvalg. 

Udgangen på sagen blev ifølge protokollen: 
Be tyre) e møde den 5. februar 1951. æstformanden, sognerådsformand H. F. Han en 

meddelte, at mødet var indkaldt, fordi følgende brev var modtaget fra formanden, bankrevisor 
J. C. Pedersen: (dateret 3.2.51).

11Undertegnede undlader herved ikke at meddele den ærede Bestyrelse, at jeg fra Dag Dato
nedlægger mit Mandat som Medlem af Bestyrelsen for Det østbornholmske Dampskibssel
kab. 

Som Grund skal jeg anføre, at jeg ikke vil have Medansvar for, at Tilbudet fra Damp kib -
selskabet på Bornholm af 1866 angaaende Sammensmeltning af begge Selskaber ikke bliver 
forelagt en Generalforsamling, idet jeg formener, at det har saa stor økonomisk Betydning for 
Sel kabet, at Aktionærerne bør have Sagen forelagt og dermed faa Medan var for det endelige 
Resultat. 

En af Be tyreisen vedtagen Plan for elskabets Fremtid, anser jeg, efter det Kendskab jeg 
har til elskabets Drift, for en sikker Vej mod et økonomisk Sammenbrud i Løbet af forholds
vis kort Tid - driftsmæssigt set - og dette til ubodelig Skade for Be ejling forholdene paa den 
bornholmske Øst- og Nordkystte. 

Skrive) en blev taget til efterretning. Grosserer Ove Kofoed, der havde truet med at trække 
ig ud af be tyre) en, fortsatte herefter, men måtte kort tid efter opgive af helbredsmæ ige 

grunde. 
Ved generalforsamlingen, der holdtes den 15. februar 1951 på grund af ovennævnte forhold, 

udtalte en række aktionærer sig for fortsætte} e af selskabet uden ammenslutning. Borgme
ster Hans Pibl fremførte, at aktionærerne i hver sin kreds burde gøre en indsats for selskabet, 
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og købmand P. B. Holst, Svaneke, foreslog yderligere aktietegning til dækning af evt. under
skud. 

Til den nye bestyrelse valgtes fabriksejer Martin Petersen og borgmester Hans Pihl, begge 
exø. H. Fr. Hansen blev valgt til formand. De to nyvalgte medlemmer kom med i forretning

sudvalget. 
Der blev søgt om støtte hos Bornholmerkomiteen, og denne bevilgede 250.000 kr. mod at der 

ændredes i vedtægterne. Samtidig ville man udvide aktiekapitalen med 70.000 kr. 

Gro erer H. Fri
dolf Chri tensen, 

uaneke, formand 
og næ tf ormand i 
»Ø tbornholm ke«
1954-1969. amti
dig var han en af

el kabet tør te
kunder.

Borgme ter ( enere 
amt borgme ter) 
Hans Pihl, exø, i 

»Ø tbornholm ke«
be tyrelse en år

række fra 1951.
Han kæmpede for
fort at ejlad på

Nexø.

J. Chr. Ødberg en,
direktør fra 1947 til
1964.

el kabet 75 års jubilæum den 4. april 1951 blev fejret med vin, kran ekage og cigarer til 
gratulanterne, der i tort tal mødte op på hovedkontoret i exø. 

Begge el kabets kibe M/ >> ordbornholmcc og M/S »Ø tbornholm,, lå i havnen og var 
mykket med ignalflag i dagens anledning. 

Om eftermiddagen blev der lagt kran e på de afdøde formænds og kaptajners grave, nemlig: 
Købmand P. Berg grav. 
Konsul Herman Munchs grav. 
Sparekassedirektør M. Sonnes grav. 
Købmand H. V. Munchs grav. 
Købmand E. onne-Han ens grav. 
Kaptajn L. Ødbergsens grav. 
Kaptajn Em. Hansens grav. 
Kaptajn P. 0. Wesths grav og 
Kaptajn I. M. Clausens grav. 

Den 4. maj holdt selskabet på Holm hotel en fe t for personalet i anledning af jubilæet. Der 
blev erveret en lille middag (to retter og de ert), hvortil erverede øl samt et skænket gla 
madeira til de erten. Derefter kaffe og enere på aftenen en øl. 
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A- og B-aktier

Der blev holdt generalforsamling i Hasle d. 30. juni. Driftsregnskabet viste et underskud på 
30.000 kr. 

Som ny revisor i stedet for P. Qvist, der var blevet bankdirektør i Svaneke, valgtes statsau
toriseret revi or Erik ielsen, København. 

Der blev stillet forslag om, at den hidtidige aktiekapital 280.000 kr. fordelt i 1400 aktier å 
200 kr. kunne udvides med indtil 350.000 kr. Di e aktier benævnes A-aktier. 

B-aktier bliver en indbetalt kapital på 250.000 kr., der kommer fra Bornholmerkomiteen.
Den fik en temme for hver 200 kr. aktie. B-aktionæren indvælger tre bestyrelse medlemmer, 
der ikke behøver være A-aktionærer. B-aktierne kan indløses for dere pålydende ved en 
generalforsamlingsbeslutning. 

De nye vedtægter blev vedtaget med overvældende flertal. 
De tre nye bestyrelsesmedlemmer blev: Højesteretssagfører Fr. Teist, København, civilinge

niør Herman Chri tian Peter Bid trup, København, og forretning fører vend Aage Munk, 
Tjæreby pr. Roskilde. 

Bestyre} en konstituerede ig med H. Fr. Han en som formand, fabriksbe tyrer Martin Pe
tersen som næstformand, og om tredie medlem af forretningsudvalget borgme ter Han Pihl, 

exø. 
Der var flere forespørgsler på at leje et af skibene til forskellige krydstogt bl. a. til Middelha

vet, men det blev ikke til noget på grund af uenighed om prisen, og fordi kib tilsynet ikke 
ville tillade rej er til Middelhavet. 

I stedet blev det vedtaget at sælge »Østbornholmcc og bygge et andet skib. 

»Ø tbomholm,c blev solgt til Palermo for 3.581.000 kr. og kom til at hedde »Egadicc . Den blev
overtaget den 5. april 1952. 

æstformanden, Martin Petersen talte og ønskede kibet lykke på dets videre færd. 
Allerede i 1952 ophævede ordningen med A- og B-aktier igen, idet selskabet efter alget af 

»Ø tbornholmcc købte aktierne tilbage.

Here er et kort sammendrag fra protokollen: 

Driften gav de fle te af årene et underskud, ålede i 1955 på 250.000 kr. 
Man forsøgte at pare ved at ind krænke mandskabet ved ekspeditionerne og om bord på 

kibene. Den tidligere revisor, bankdirektør P. Qvist, Svaneke, foreslog at man måtte søge en 
ny kundekreds og underkaste elskabets drift en ekspertundersøgelse. Endvidere pegede han 
på muligheden af at sælge » ordbornholmcc. 

» ordbornholm,c blev lagt op om vinteren, i 1955 således 26. august, men direktøren havde
regnet ud, at skibet skulle kunne give 118.000 i overskud. 

I 1952 blev den gamle ekspeditionsbygning i København overdraget til entreprenør Knud 
Madsen, København, for 1500 kr., og der blev samarbejdet med »6611 om nye lokaler. Man øn
kede ca. 100 kvadratmeter til rådighed. 

I 1954 kom gros erer Herman Fridolf Chri ten en, Svaneke, i bestyrelsen i tedet for borg
me ter, kaptajn Rømer, Svaneke. om formand valgte Martin Petersen, næstformand H. Fr. 
Han en og Hans Pihl i forretning udvalget. 

el kabet moderniserede lasteforholdene ved at købe tre gaffeltruck å 38.100 kr. 
I perioden til det nye skib blev færdigt blev M/S »Ajaxcc chartret til godstrafik i ommermå

nederne. Det nye »Ø tbornholmcc kom til exø 1. aug. 1954. 
I 1955 blev der købt radaranlæg til»Østbornholmc, . Det kostede 26.000 kr. 
Der var fore pørg ler på at chartre» ordbornholmcc fra Frankrig, men en ombygning, å det 

varede til reglerne, kostede 145.000 kr. Man vedtog at sejle normal rutefart med skibet i æso
nen 1956. 

Dette r var der et underskud på 94.400 kr., der blev hævet fra di position fonden. 
I 1956 kom gros erer Fridolf Chri ten en ind i forretning udvalget. Der var og å det år flere 

tilbud på køb af» ordbornholmcc, men de blev afvi t. Der var bl. a. talt om, at kibet kulle 
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ejle mellem Hel ingør og Helsingborg, men det kunne ikke komme ud af havnen i tåge, da det 
manglede radar. Der blev så installeret radar for 23.000 kr. amme år forhøjede god tak terne 
med 100 procent. elskabet overtog ek peditionen af »Ø tersøencc i Allinge for »66cc- elskabet. 

For,, ordbornholmcc blev der lagt ommerfartplan fra pin e til midten af august. Kahyts
billetterne gik 1 kr. op og kom til at koste 23 kr. Turen på dæk ko tede 13 kr. 

I 1957 blev Fridolf Christensen formand, Martin Petersen næstformand og tannov tredie 
medlem i forretningsudvalget. 

Der var tadig tale om salg af» ordbomholmcc , bl. a. til Goteborg-Oslo og ligeledes til ky t-
sejlads på Grønland. »66cc-selskabet fik forkøbsret på skibet. 

Da . tannov forlod øen, kom H. E. Schou i stedet i forretningsudvalget. 
I 1959 blev Martin Petersen igen formand, iøvrigt forblev forretningsudvalget uændret. 
Det blev vedtaget ikke at sætte » ordbornholmcc i fart, men sælge skibet bedst muligt. 
Den 30. maj 1960 var man nået så langt, at der kunne skrive køde for salg af » ordborn-

holmcc . Køberen var det finske rederi »Bottenvikencc , Gamla Karleby. Prisen blev 1.250.000 kr. 
Skibet kulle levere i exø den 6. juni. 

elskabet indfriede herefter en veksel på 50.000 kr. og et lån i »Østbomholmcc på 200.000 kr. 
M/S »Ballencc blev chartret til godstransport fra 6/�17/8. 

Om økonomi fra 1950 til 1965 

I »Østbornholmskecc s formål paragraf står der, at » elskabet kal vedligeholde en regelmæ -
sig damp kib forbindel e med fragt og pa agerer mellem ø t- og nordbornholmske havne og 
Københavncc , men meningen har ikke været, at el kabet direkte behøver at give over kud. På 
en måde har dog heldet været med elskabet, idet alg af kibe o. l. har givet penge i ka en, 
n r man allermest trængte til det. 

Efter protokollen ser tallene for de enkelte Ar i perioden 1950 til 1966, ålede ud: 
1950: Overskud 13.100 kr. anvendtes til afskrivninger. 
1951: Underskud 30.100 kr. Aktiekapital udvide med 250.000 kr. fra Bornholmerkomiteen. 
1952: Overskud 36.200 til afskrivning på skibene. 
1953: Underskud 143.100 kr. Fortjeneste ved salg af »Østbornholmcc 2,4 mill. kr. 

Lån fra Bornholmerkomiteen betale tilbage. 
1954: Underskud 125.000 kr. inddække fra dispo itionsfond. yt skib for ca. 2 mill. kr. 
1955: Underskud 250.000 kr., overføres fra dispositionsfond. 
1956: Underskud 94.400 kr. overføres fra dispositionsfonden. 
1957: Underskud 211.200 kr., dækkes ved overførsel fra fonden. 
1958: Underskud 378 kr., dække fra disposition fonden. 

1959: Underskud 47.600 kr., dækkes af di position fonden. 
» ordbornholmcc solgt for 1.250.000 kr. Afbetalinger på lån 250.000 kr.

1960: Overskud 110.600 kr. afvendte til af krivninger på »Ø tbornholmcc m. v. 
1961: Overskud 19.350 kr., 5 pct. til aktionærer og henlæggel er. 
1962: Overskud på 16.000 kr., 5 pct. til aktionærerne. 
1963: Overskud 15.100 kr., 5 pct. til aktionærerne. 
1964: Underskud 24.100 kr., »Østbornholmcc forliste. Forsikring 3.023.000 kr. 
1965: Underskud 92.000 kr. 

Det amlede underskud i 50'erne blev ca. 882.000 kr., men efter salget af» ordbornholm,c, 
blev der igen overskud en tid. 
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MIS »Østbornholm« 1954-1964 

Efter salget af ,,Østbomholmcc 1952 var selskabet kommet økonomisk på fode, og bygning af 
et nyt skib tog fart. 

Efter mange forhandlinger vedtoges det at bygge et 500 brt. motordieselskib i Liibeck efter 
tegninger af ingeniør Martin A. ielsen, København, til en pris af 1 mill. D-mark. 

Det skulle forsynes med 770/840 HR B & W motor alpha-diesel til 382.000 kr. Til byggeriet 
lånte sel kabet 150.000 kr. i exø sparekasse og samme beløb i exø bank. 

Der kom til at foregå en dramatisk udvikling om byggeriet. Efter at bestilling var afgivet, fik 
selskabet besked på, at skibsværftet var i økonomiske vanskeligheder, og det førte til flere rej
ser til Liibeck og assistance fra landsretssagfører Wichmann m. fl. Bortset fra en kortere for
sinkelse i leveringen og en stigning i prisen på 50.000 D-mark, klaredes problemet. 

Fru borgmester Pihl døbte det nye skib »Østbornholmcc ved stabelafløbningen i Liibeck. På 
prøveturen og sejladsen til exø deltog bestyrelsens medlemmer, formanden Martin Petersen, 
Poul Harild, Gadegård, E. M. Bech, Allinge, samt direktør Ødbergsen, alle med fruer. 

Den 1. august kom skibet til exø, hvor der var stor modtagelse og megen begej tring for det 
nye smukke skib. 

Der blev holdt reception om bord i kaptajnens kahyt, hvor bestyrelsen var til stede. 
I Bornholms Tidende krive om skibet: De fire lastrum, der er skilt ved et mellemdæk, er 

udformet sådan, at de i alle hen eender tilfredsstiller kravet om hurtig og nem losning af tyk-

,. ,. ) � , 

i astøU.f! Mø LM 

Fragt kibet »Ø tbomholm« fik stor modtagelse ued ankom ten til Nexø i 1954. Det er her foto
graferet ued kajen umiddelbart efter ankomsten. 
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»Ø tbomholm«, 1954, set fra luften.

gods, og de er anbragt så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt. Man vil fuldt ud kunne ud
nytte det moderne lossemateriel - gaffel- og håndtrucks. 

Midtskibs findes to store kølerum, der tilsammen rummer 3500 kubikfod og hvis temperatur 
kan komme ned på minus 10 grader. Helt foran på mellemdækket er der kreaturbåse til 32 
kreaturer. På øverste dæk er anbragt en elektrisk lossekran, der kan bringe containers og peller 
direkte om bord. 

Det er ikke alene på det godsmæssige område, der er tænkt på forholdene, der er og å tænkt 
på mandskabet. Kaptajnen har et smukt opholdsrum med tilstødende soverum og badevæ
rel e. Der er cubamahognivægge og behagelige stole og en stor rund sofa. 

I styrehu et er der alle moderne navigationsinstrumenter. Der er kamre til to maskin
officerer, en dæk officer og en hovme ter, og seks mandskab kamre. Alle har baderum med 
bru er. 

Marchhastighed 12,2 knob. Længde 50,10 meter. 
Fører blev kaptajn Ove Hansen, 1. maskinmester Marius Ødbergsen, ialt er besætningen på 

11 mand. 
FA dage efter var 110stbornholmcc i fart med gods til København, og det sejlede uden nævne-

værdige uheld indtil 1964. 
I det følgende berettes om skibets endeligt. 
110stbornholmcc kolliderede 14/12 og landsattes 15/12 1964 ved Sveriges sydkyst på rejse fra 

exø til København med stykgods. Fører: Ove Hansen. 
Det 345 tons store fragtmotorskib ,,0stbornholmcc af Nexø blev lidt før kl. 6 morgen den 

15/12 sat på grund en mil nord for Simrishamn. 110stbornholmcc kollidere�e om aftenen den 
14/12 kl. 22,55 på en position af 13 sømil ve t for Hammeren med det 2225 tons store briti ke 
kib M/ 11Baltic tarcc af London. 110 tbornholmcc blev ramt i motorrummet og begyndte 

strak at tage vand ind, men de vandtætte kodder holdt, og skibet holdt ig flydende med ag
terskibet dybt i søen. Den 11 mand store be ætning på 110 tbornholmcc blev trak efter kolli
ionen bjærget over på 11Baltic tarcc , der satte redning både i vandet. 
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Ved Østbornholmske Dampskibsselskabs generalforsamling i Nexø den 27/4 1965 hedder det 
i et uddrag af selskabets protokol vedrørende 110stbornholmccs forlis: Da man på 110stborn
holm cc s kommandobro kl. ca. 22,30 så et modgående skib nærme sig hurtigt, forventede man, 
at det ville løbe agter om, men da dette ikke syntes at være tilfældet, afgav 11Østbornholmcc 
opmærksombedssignal bestående af en meget lang tone, og da der ikke skete nogen reaktion på 
det fremmede skib, blev signalet gentaget, og samtidig blev roret lagt hårdt styrbord, således 
at 110stbornholmcc drejede ca. 50 grader styrbord, men umiddelbart efter skete kollisionen, 
uden at man på det fremmede skib havde foretaget sig noget for at afværge katastrofen. Det vi
ste sig at være det engelske skib 11Baltic Starcc af London. 11Baltic Star« ramte 110stbornholmcc i 
bagbords side, og da det løb med fuld kraft, borede det sig dybt ind i siden på 110stbornholmcc 
lige foran maskinrummet og udfor styrehuset. Vandet trængte hurtigt ind i 110stbornholmcc, 
som hurtigt lagde sig om på siden i en vinkel på ca. 10°. 

Forinden var det dog lykkedes besætningen at komme på benene og redde sig op på dækket, 
hvor man fik frigjort en redningsbåd, som man benyttede. Ma kinchef Jacob en var det dog 
lykkedes at komme ombord i 11Baltic Starcc direkte fra 110stbornholmcc . Da det fremmede skib 
stævn trængte ind i kaptajnens kahyt og ødelagde det meste af styrehuset, gik skibets papirer 
tabt ligesom besætningen mistede alle deres ejendele. 

I sorgen over at have mistet vort gode skib, må vi dog glæde over, at besætningen blev red
det, skrive i protokollen. Fra 11Baltic Starcc blev der nu forbindel e med Rønne Ra
dio, hvor kaptajn Hansen fik oply t, at bugserbåden 11Sundetcc af Malmo var i nærheden og 
kunne være fremme ved 110stbornholmcc i løbet af 1�15 minutter. 

Da bug erbåden kom til stede, blev besætningen taget ombord i denne, og der blev skabt 
forbindelse med et par tro er mellem denne og 110stbornholmcc , sålede at 110stbornholmcc 
kunne bug eres. Skaden var dog Astor, at bug eringen skulle foregå langsomt og med den 
største forsigtighed, da 110 tbornholmcc stadig sank dybere og dybere. Det lykkede dog at få 
det frem til imri hamn, men da agterskibet lå så dybt, kunne man ikke bugsere kibet ind i 
havnen, men måtte sætte det på grund lidt nord for havnen i Tobisbugten. kibet krængede 
stadig mere og mere over til styrbord, og kl. ca. 10 lagde det ig om på iden, hvor det 
tidspunkt havde 3-4 meter over vandet. Bjærgning blev påbegyndt, man forsøgte at redde no
get af dets dyre lak ela t, og det lykkede da også at få lidt i land, men kibet krængning 
gjorde det umuligt at redde nævneværdigt. På et møde hos assuranceselskabet Baltica den 3/3 
fik vi oply t, at bjærgning el kabet havde opgivet bjærgningen, og at a urance el kabet an A 
110stbornholmcc som totalt forlist. Dette betød, at assurancesummen 3 mill. kroner nu ville 
blive udbetalt, og vi kunne forvente at få pengene anvist den 17/3. 

På vagt ved afgangen fra Allinge og indtil kollisionen var styrmand G. P. Larsen med ung
mand Carl Olsen på udkig på broen. I motorrummet var 1. maskinme ter Flemming We ter
gaard. 

Kaptajn Ove Han en fortæller: Jeg lå nede i mit kammer, da jeg hørte, at styrmanden gav 
signal over tågehornet. Jeg for ud af køjen og fik noget tøj på. Da jeg løb ud, kom 11Baltic tarcc s 
stævn ind i mit kammer. Glas, plader og maling væltede ned over hovedet p mig, det vi-
te ig, at hele skibet bagbord ide var madret, og lasten, der be tod af 100 ton tykgod , 

var sandsynligvis ødelagt. Der stod vand i lastrummet. Vi mistede under kollisionen alle vore 
ejendele, penge, tøj o. s. v. Jeg mistede bl. a. mine briller. - Det engelske kib, der kom fra 
bagbords side, må have skylden. I loven står, at den der har retten på sin side, skal holde sin 
kurs så længe som muligt. Da der ikke længere var noget at gøre, beordrede tyrmand Larsen, 
at vi skulle dreje til tyrbord, men sammenstødet var uundgåeligt. 

Da 110 tbornholmcc havde vært ved at holde ig flydende ved 5,30-tiden, siger kaptajn Ove 
Hansen, besluttede vi at ætte skibet på grund. 11Sundetcc bugserede 110stbornholmcc så langt 
ind på kysten som muligt. Agterskibet stod på grunden, men tævnen flød, så vi var bange for, 
at kibet skulle kæntre. Det havde nemlig en smule slagside, og hvis vinden var taget til - det 
var på det tidspunkt tille - var der fare for en kæntring, og så ville det jo blive endnu sværere 
at bjærge skibet. 
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Et besætningsmedlem fortæller, at han havde ligget og sovet, da han blev purret. Han nåede 
ikke at få ret meget tøj på. Også de andre kom på dækket blot iført undertøj midt i den hylende 
decemberstorm. Det gjaldt også kaptajnen. Søerne slog ind over redningsbåden, så det iskolde 
vand stod langt op på de bare ben. 

I den engelske båd fik de først og fremmest varme og noget te samt de nødtørftigste beklæd
ningsgenstande. Alle mistede alt, hvad de havde om bord. 

- Selvfølgelig var jeg bange, siger vor hjemmelsmand, der var ikke meget beskyttelse i den
lille redningsbåd i den høje sø, og vi frøs, og vandet skvulpede over hele tiden - men vi blev 
reddet. 

MIS »Østbornholm« forlist 
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De sidste 10 år 

Nye skibe 

Efter »Østbornholmcc s forlis vedtoges det at chartre et skib, medens der forhandledes om 
fremtiden. Man fandt frem til »Jens Randcc , der sejlede en tid, men til stadighed gav under
skud. 

Derefter sejlede M/S »Bollercc og senere M/S »Sussencc , og for at rationalisere arbejdet, køb
tes der to nye truck. 

Fra forsikringen fik selskabet udbetalt ca. 3 mill. kr. i erstatning for »Østbornholmcc. Pen
gene blev fordelt i forskellige bornholmske pengeinstitutter. 

Ved generalforsamlingen i 1965 fremkom der et forslag fra en aktionær om, at der af forsik
ringssummen for »Østbornholmcc anvendes et beløb til stiftelse af et holdingselskab, med det 
formål at aflcøbe aktionærer, der måtte ønske det, deres aktier i dampskibsselskabet. Forslaget 
blev indgående drøftet, men trukket tilbage, da der ikke syntes at være interesse herfor hos ge
neralforsamlingen. 

Formanden og H. E. Schou rejste til Kalmar for at forhandle om nyt skib sammen med 
skibsmægler Sv. Pedersen, Svendborg. Værftet tilbød et skib for 2.250.000 kr. uden motor til 
levering den 15. maj 1966. 

Der kom en del dramatik ind i forhandlingerne, idet værftets direktør måtte meddele, at 

han allerede om mandagen (mødet holdtes lørdag eftermiddag) måtte have accept på grund af 
en evt. ordre fra den svenske marine, der gik forud. 

Det blev da bestemt at holde bestyrelsesmøde om søndagen, men i Kastrup var der tåge, så 
det ikke var muligt at nå til Bornholm. Der blev så oprettet telefonmøde, som flertallet af be
styrelsen deltog i, og forrretningsudvalget opnåede den ønskede accept. 

Ved et senere møde drøftedes, om det kunne betale sig i stedet for et skib, at bygge to. Det 
skulle være containerskibe og man ville indstille til lasteafsenderne selv at sørge for contai
nere. 

Der blev bestilt en Deutch på 800 HK til 354.000 kr. til det nye skib. 
Ved to ekstraordinære generalforsamlinger d. 9. januar og d. 26. maj 1965 i Nexø blev forsla

get om to skibe vedtaget med 112 ja-stemmer og 1 nej-stemme. 
Den 29. j�ni rejste bestyrelsen med undtagelse af direktør Kofoed, Hasle, der var syg, til 

Kalmar sammen med damerne for at drøfte nybygningerne. 
Det nye skib skulle koste 1.825.000 sv. kr. Kalmar Varv gav tilbud på udbetaling på 50 pro

cent for skib nr. to, således at terminerne blev på 182.500 sv. kr. Kreditten var begrænset til 
fem år, og skib nr. 1 indgik som pant. Der blev også købt motor til skibet, 207.650 DM. 

1166cc stillede sig velvilligt overfor at lade selskabet benytte samme kajplads i København 
som 1166cc anvendte, men da der nu skulle to skibe i drift, var det nødvendigt med mere kaj
plads, og der forhandledes med Københavns havn herom. Man fik en plads ved Langebro til 
aflæsning og pålæsning af biler. 

Der blev besværligheder med at få betalt terminerne til Kalmar Varv, da bygning af skib nr. 
2 havde forrykket planerne. Det blev klaret gennem velvilje fra de lokale bankers og sparekas
sers side samt bestyrelsens kaution og aktieudvidelse på 280.000 kr. Lånebehovet var 2,4 mill. 
kr. 

M/S »Sussencc var stadig et dyrt bekendtskab. Den gav ca. 1000 kr. i underskud dagligt. For 
at forsøge at klare problemet, forhøjedes taksterne med 10 procent og faste afgangstider blev 
fastsat. Selskabets folk i havnene tvivlede på, at det ville hjælpe, da der var uoverens
stemmelse mellem skibets fører og dem. 
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Arbejdspresset hvilede hårdt på formanden Martin Petersen, og for at aflaste ham, ansat
tes Torben Deleuran som direktør. 

Omsider kom begge nye skibe i fart, men bestyrelsen havde stadig det største besvær med 
at få økonomien til at svare sig. Det ene skib blev chartret ud til DFDS, fra 4/3 67 sejledes for 
Hasle Klinker med anløb af Rønne havn hver fredag. Samme år blev der aftale med Gudhjem 
om ikke at anløbe havnen her. 

Der skete nogle ændringer i bestyrelsen. Formanden ønskede sig fritaget, og apoteker H. M. 
Harild kom ind som ny formand. Forretningsudvalget kom til at bestå af formanden, Martin 
Petersen, H. Fridolf Christensen, H. E. Schou. Direktør H. Haahr kom ind som repræsentant 
for Hasle-området i stedet for proprietær Alfred Lind. 

Driften blev rationaliseret, bl. a. ved, at man sørgede for varm mad til besætningen i Nexø og 
København, medens man om bord selv lavede den kolde mad. Derved kunne der spares ca. 
40.000 kr. på en kok. Desuden rationaliseredes driften med yderligere en truck. Styrmand G 
Sommer afløste kaptajn Nielsen. 

Der blev efter mange møder nået en aftale med »6611 om samsejlads i Bornholms Fragtrute 
med de tre paketskibe i I/S Bornholms Fragtrute. 

Palletskibet »Østbornholm« i Rønne havn 1975. 

Palletbådene »Østbomholm« og »Nordbornholm« 

Søsætningen i Kalmar for nybygning 416 fandt sted i Kalmar den 6/4 1966. Fru Martin Pe
tersen døbte skibet »Østbomholmu. 

Til søsætningen var inviteret bestyrelsen, de fem havneudvalgsformænd fra de af selskabet 
anløbne havne, bankdirektør Grønberg, Nexø, skibsmægler Deleuran, Nexø, kaptajn Hansen 
og maskinmester Ødbergsen og skibsmægler Sv. Pedersen, Svendborg, samt en repræsentant 
for Bornholms Tidende og Bornholmeren. lait deltog 18 fra Bornholm og 2 fra Svendborg. 

Ved et følgende bestyrelsesmøde enedes man om, at navnet nBornholms Fragtruteu skulle 
males på skibets sider. 

Skibet blev bygget på en ny måde, skrives der i Bornholmeren, det var første gang, Kalmar 
Varv havde givet sig af med en nybygning af denne art. Ingeniørerne udtalte, at det havde væ
ret en interes ant opgave at løse. 
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Klar til stabelafløbning for »Nordbornholm« den 2. september 1966. 

Værftets direktør Lars Gabriels on, udtrykker gode ønsker for »Nordbornholm«. I forgrunden 
gudmoderen, fru Ingeborg Christensen, bagved H. Fridolf Chri tensen. De uden ses borg
mestrene Hans Pihl, Nexø, og Emil Ander en, vaneke, Poul Harild, Gadegård, og læng t til 
venstre borgmester Otto Hansen, Hasle. 

Viceborgme ter A. Hammer Pe

tersen byder skibet velkommen til 
Nexø. 

Formanden Martin Petersen og hans kone, 

Anne-Marie Peter en, der var gudmor for 

»Østbornholm« 6. april 1966.
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••Man kan altid diskutere om skibet er kønt eller ej, men at det svarer til kravene om hurtig
losning og lastning med minimale omkostninger, er der ingen tvivl om.cc 

Skibet er 49,5 meter langt, 9,5 meter bredt, bruttotonnagen er 299 tons. Det er specielt byg
get for palletgods og derfor i hver side forsynet med en port, hvorigennem godset kan indlades. 
Derudover er der i den flade agterstavn en endnu større port, som sænkes med hydraulisk over
førsel, når skibet ligger i havn. Ad denne vej kan lastbiler og vogntog rulle ind på skibet. 

Der er to master, men ingen spilanordning, da skibet losses ved hjælp af paller og trucks. 
Apteringen, der rummer kahytter til 10 mand, findes på forskibet. Her er der ligeledes mes

ser og kabys. 
Maskinen er en 800 HK Deutch dieselmotor. Der kan sejles 12 knob. Hjælpemaskineriet be

står af en dieselgenerator på henholdsvis 30 og 15 kw. 
Der var stor modtagelse af skibet, da det kom til Nexø. Det kom imidlertid ikke til at sejle 

ret lang tid på de østbornholmske havne, som der allerede er berettet om, men skibet tilhører 
stadig uØstbornholmskecc , og er nu selskabets eneste aktiv. 

I 1967 var skibet chartret ud til DFDS i vinterhalvåret. Den 2. marts skete der en kollision i 
Odense kanal med et polsk fragtskib. Der skete dog ikke så store skader, at man ikke kunne 
opretholde sejladsen. 

uØstbornholmcc er chartret ud til Bornholms Fragtrute i Rønne. 

»Nordbornholmcc blev søsat den 2. september 1966 i Kalmar. Gudmor var fru I. Fridolf Chri
stensen. 

Skibet er fuldstændigt lig uØstbornholmcc . Kaptajn Ove Hansen kender dog forskel på de to 
skibe, men det er udelukkende, fordi flagstangen på dækket agter ikke er anbragt på helt 
samme sted på de to skibe. 

»Nordoornholmcc kom ikke til at sejle ret længe for uØstbornholmskecc. Det blev solgt til
Hasle Klinker og hedder nu »Camilla Henriksencc . Salgsprisen var 2 mill. kroner. 

Kaptajn Ove Hansen fortæller en episode fra tiden i »Østbornholmskecc s tjeneste: 
Da oktoberorkanen i 1967 brød ud, var »Nordbornholmcc på vej fra Nexø mod København. 

Føreren nægtede at følge en opfordring fra den daværende direktør T. Deleuran om at sejle til 
Rønne, men han gik i stedet for ind i Allinge. Vejrudsigten var meget dårlig. 

Medens skibet lå i Allinge, blæste det op til vestlig storm og senere orkan. Det blev så uroligt 
i havnen, at »Nordbornholmcc måtte gå ud. Det skete ca. kl. 22. Der blev sat langsom kraft 
på maskinen, så man kunne holde den gående. 

Stormen bevirkede, at skibet drev helt ned forbi Svaneke, fordi det efterhånden blæste gan
ske forfærdeligt. 

Selv om uNordbornholmcc befandt sig på læsiden af Bornholm, blæste vandet alligevel ind 
over skibet. Det eneste, kaptajnen kunne se, var, at det var klart måneskin, når han så opad. 

Ved 3-tiden om natten flovede det, og der blev sejlet til København i nogenlunde vejr. På ve
jen passeredes »Østbornholmcc . Den havde ligget i læ ved Køge og haft det lunt og godt. 

Kaptajn Hansen siger iøvrigt, at det er muligt, at palletskibene ikke just er smukke, men 
det er dejlige skibe at sejle med. 

Generalforsamlingen 1969 

Om udviklingen i tresserne lader vi formanden, H. M. Harild, fortælle i generalfor
samlingsberetningen ved den ekstraordinære generalforsamling 4. sept. 1969: formandens 
beretning er gengivet i sin fulde ordlyd. Dirigent var landsretssagfører K. Skovgaard Sørensen: 

På den ordinære generalforsamling den 10/6 kunne bestyrelsen ikke give nærmere oplysnin
ger om vore fremtidsplaner, da overvejelserne herom ikke var afsluttet og undersøgelser og for
handlinger stadig foregik. 

Nu har bestyrelsen taget sit standpunkt og vil hermed forelægge dette for generalforsamlin
gen. 
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Vi har set os nødsaget til at opsige den form for samarbejde med »66cc , der trådte i kraft 1n 
68, sælge det ene skib, og foreslå fortsættelse af samarbejdet med 1166cc i I/S Bornholms Frag
trute med kun et skib fra »Østbomholmskecc med den konsekvens, at sejladsen på østlandet 
må opgives. 

Det er denne principbeslutning vi i dag indstiller til generalforsamlingens godkendelse. 
Det har ikke været nogen let beslutning at tage. Det har tværtimod tynget os meget, og vi 

har længe veget tilbage for at træffe den og søgt efter muligheder for at opretholde besejlingen 
på østlandet. 

Jeg vil gerne gå nogle år tilbage i tiden for at forklare nødvendigheden af dette skridt . 
I 1965 var »Østbornholmskecc kommet i den situation, at selskabet, skønt dets drift aldrig, 

eller så godt som aldrig, havde kunnet indsejle overskud til henlæggelse til fornyelse af skibe 
m. v ., alligevel rådede over en betydelig likvid kapital. Det skyldes gunstige salg og forsikring
serstatninger ved forlis - og det besluttedes på generalforsamlinger at købe 2 nye fragtskibe.

Betragtningen var vel navnlig den, at erhvervslivet ikke kunne være tjent med et par ugent
lige afgange, som man måtte nøjes med med 1 skib, men måtte have daglig skibsforbindelse. 

Ved gennemført rationalisering med hensyn til skibenes indretning og betjening, mente man 
at kunne nedbringe omkostningerne så betydeligt, at denne drift kunne svare sig, ligesom man 
ventede stigning i fragtmængden. 

Det viste sig imidlertid, at godsmængden, skønt den var bragt i vejret med energisk salgs
arbejde alligevel ikke var stor nok til denne sejlads, og kvartalsregnskaberne viste så stort un
derskud, at man ikke anså for forsvarligt at fortsætte på egen hånd med to skibe, men aftalte 
et samarbejde med »66cc , der gav mulighed for yderligere rationalisering og udgiftsbespa
relser. 

Den prognose, der blev udarbejdet på grundlag af de eksisterende driftsudgifter for de to 
selskabers fragtsejlads men med konkrete besparelser, og på grundlag af deres samlede fragt
mængde, udviste et sådant overskud for »Østbornholmskecc , at selskabet kunne forrente sin 
gæld og overholde de meget tyngende afdragsvilkår, der forelå fra finansieringen af nybygnin
gerne. 

I samarbejdsaftalen blev indsat en ufortrydelsesparagrafcc , der gav ret til at op ige, hvis den 
halvårlige overskudsandel faldt under et bestemt beløb, der netop var fastsat under hensyn til 
»Østbornholmskeccs rente- og afdragsforpligtelser.

Som jeg nævnte den 10/6 medførte denne aftale straks en betydelig forbedring af uØstborn
holmskecc s driftsresultat, men overskuddet for 1. halvår 1n-31/12 68 blev alligevel langt lavere
end efter prognosen, og under halvdelen af det betingede minimum.

Forfaldne terminsydelser kunne derfor også i dette halvår kun betales ved yderligere træk på
kassekreditten, og hvor længe kunne vi håbe på at kunne gøre dette?

Den kraftige afmatning af hele vareomsætningen, der indtrådte i 1968, og med snarlig
mærkbart fald for Bornholms vedkommende, fortsattes i det første kvartal i 1969.

Vi havde fået tilladelse til fragtforhøjelser fra 1/4 69, men den forrige fragtforhøjelse havde
kun medført tilsvarende nedgang i fragtmængde, så bruttoindtægten var blevet den samme.

I forhold til prognosen var fragtindtægten faldet og udgifterne steget, så driftsregnskabet
blev ca. 600.000 kr. ringere for dette halvår.

Der blev udarbejdet prognoser for forskellige besejlingsformer, og med vis e udgifts
besparelser, og med forventet indtægtsstigning baseret på uændret fragtmængde med 10%
takstforhøjelse.

Men selv under disse forudsætninger ville uØstbornholmskecc s andel være utilstrækkelig til
forrentning af gælden og fornøden afskrivning. Selskabets aktiver ville altså selvom disse prog
noser holdt, blive yderligere udhulet.

uØstbornholmskecc s bestyrelse bedømte desuden situationen således, at fragtindtægten ville
falde yderligere.

I denne bedømmelse indgik både de ikke så lyse udgifter for Bornholm som helhed, og ten
densen til overgang til lastbiltransport via færgerne.
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»Østbornholmske«s kreaturstald i Hasle fra 1948 til 1964. Stalden solgtes til hotelejer Berg.
Ekspeditør Carl Colberg i Hasle fortæller, at selskabet oprindeligt havde en træbygning på
havnen, hvor kreaturerne blev opstaldet. I 1948 købtes en nedlagt avlsbrugerejendom, og her
blev der indrettet stald. Hvis vejret var dårligt, skulle kreaturerne med bil til Allinge. Hvis der
var megen sø, ville man nødigt have hestene med, og Colberg måtte så passe dem, undertiden i
flere dage, og hans kone måtte hjælpe til.
Lønnen var ikke fyrstelig som ekspeditør, 1378 kr. om måneden.

Hvis den påbegyndte udvikling fortsættes, kunne der jo blive tale om underskud på flere 
hundrede tusinder om året, og »Østbornholmskecc s finansielle situation kunne meget hurtigt 
blive katastrofal. 

Opsigelsen af samarbejdsaftalen med 1166cc skulle afgives inden 1/5 69, og bestyrelsen anså 
sig forpligtet af sit ansvar overfor selskabets kreditorer og aktionærer til at afgive sådan opsi

gelse. 
Skibene blev stillet til salg, og i juli blev »Nordbornholmcc solgt pr. 1. oktober 69. 
Herved opnås en så betydelig reducering af selskabets gæld, at fortsættelse med 1 skib blev 

langt mere overkommeligt. 
Vi udarbejdede prognose om sejlads fra Østbornholm med 1 skib. Men det viste et sørgeligt 

resultat. Selvom den fragtmængde, der hidtil havde været med 2 skibe og 3 ugentlige afgange, 
ikke faldt, når man gik ned på 2 ugentlige afgange, hvilket ville være konsekvensen af kun at 
have 1 skib, ville der blive et underskud på henved 300.000 kr., og da man jo måtte regne med 
fragtnedgang, viste prognosen altså sandsynlighed for årligt underskud af en sådan størrelse, 
at denne mulighed måtte være helt udelukket. 

Ingen ansvarsbevidst bestyrelse kunne efter vor opfattelse indlade sig på et sådant eksperi
ment, og det personlige ansvar, som bestyrelsen på sidste generalforsamling blev truet med, 
kunne virkelig komme på tale. 

Der syntes herefter kun at være 2 muligheder tilbage, likvidation pr. 1. oktober 69, eller 
bortchartring af M/S »Østbornholm«. 

På sidstnævnte grundlag fortsættes da forhandlingerne med »66«, der jo var bragt i en ube
hagelig situation ved vor opsigelse af samarbejdsaftalen så kort tid efter dens indgåelse. Og 
disse forhandlinger er resulteret i, at 1166cc er gået med til et arrangement, hvorved I/S Born
holms Fragtrute fortsættes på en sådan måde, at »Østbornholmskec, sikres samme indtægt 

som ved et langtidscharter for M/S »Østbornholm«. 

60 

Men da interessentskabet jo herefter kun disponerer over 2 skibe, er muligheden for regel
mæssig anløb af de nord- og østbornholmske havne altså bortfaldet. 

Vi beklager meget dette resultat, men som det er fremgået af min redegørelse, er det de jern
hårde økonomiske vilkår, der har tvunget os dertil. 

Det har i mange år ikke været muligt at foretage denne besejling på rentabel måde. Det har 
end ikke været muligt at indsejle så meget, at de nødvendige henlæggelser til fornyelser kunne 
foretages. Og dette er nu engang en grundbetingelse for enhver virksomheds fortsatte eksi
stens. 

Når selskabet ikke forlængst har måttet likvidere, skyldes det jo tilfældige omstændigheder, 
som forlis, der har bragt mulighed for fornyelsen af skibe m.v. 

Men den udvikling, der i mange år har arbejdet imod opretholdelsen af denne sejlads, er lø
bet meget stærkt i den seneste tid. 

De stærke omkostningsstigninger, herunder høje lønomkostninger, har medført, at liniefart, 
altså regelmæssig fart med indlevering og udlevering fra pakhuse og den dermed forbundne 

service, er blevet en bekostelig affære, som kun har overlevelseschance ved gennemført kon
centration og rationalisering. 

Fragtmængden til Bornholm er simpelthen for lille til at det kan svare sig, hvis den skal de
les mellem flere linieselskaber, og med besejling af flere havne med dertil hørende pakhuse og 
ekspedition. 

Hertil kommer så, at udviklingen jo går mere og mere i retning af, at transport sker med 
lastbiler via færger direkte fra leverandør til modtager, hvorved al omladning jo spares. 

I de daglige udtalelser i dagbladene i den sidste tid fra erhvervsfolk, der beklager sejladsens 
ophør, går det da også igen, at disse i stigende grad selv benytter lastbiler. 

Det er vel derfor også et spørgsmål om virkningen for størsteparten af erhvervsvirksomheder 
på Østlandet vil være så katastrofal, som det er udmalet. 

Set på længere sigt vil også det østbornholmske erhvervsliv være bedst tjent med at selve 
sejladsen Bornholm-København bliver så effektiv og billig som mulig, og som forholdene er i 
øjeblikket, kan dette bedst ske ved koncentration og anløb af en havn. 

Også vi ønskede stærkt at kunne fortsætte sejlads på i det mindste en østbornholmsk havn, 
men det var ønsketænkning, det kan ikke gennemføres. 

Ved det forslag, vi nu forelægger generalforsamlingen til godkendelse, - aftalen med »66« er 
således udformet, at den kun bliver til noget,hvis generalforsamlingen godkender dette dag
sordenforslag - vil »Østbornholmskecc kunne fortsætte sin eksistens på forsvarligt økonomisk 
grundlag, selskabet vil være med i fragtsejladsen til Bornholm og kunne medvirke til, at denne 
kan blive så gunstig og rationel som muligt for øens samlede erhvervsliv, og dermed også for 
Østlandets. 

»Østbornholmskecc er kun bundet til den foreslåede aftale i 2 år.
Aftalen sikrer ,,Østbornholmske11, at det kan betale sine renter og afskrive på sine skibe og

andre driftsmidler i et sådant omfang, at dets aktiver ikke efter disse to års forløb vil være 
yderligere udhulet. 

Til dette tidspunkt vil selskabets gæld i hovedsagen være helt afviklet, og selskabet vil stå 
økonomisk stærkt. 

Aktionærerne kan da tage stilling til, om selskabet så skal likvidere eller fortsætte sejlads. 
Og vælger man det sidste, vil selskabet have helt andre muligheder for at vælge sin vej og 

gøre sin indflydelse gældende. 
Bestyrelsen anbefaler derfor enstemmigt generalforsamlingen at stemme ja til dagsorden

forslaget. 

Der fremkom herefter følgende indlæg, der (i hovedtræk) gengives efter protokollen: 

Borgmester Hans Pi.hl, Nexø, udtalte: - Denne generalforsamling bliver skelsættende. Selska
bet blev skabt af erhvervsfolk, der ikke havde nogen kapitalinteresser, men hvis hovedinte-
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resse var erhvervslivets trivsel, og bestyrelsen og erhvervsfolk har stået sammen om dette sel
skab. 

Borgmester Pibl forstod nødvendigheden af salget af det ene skib, og erkendte, at bestyrel
sen er berettiget til at sælge skibet. Men så stod man tilbage med et godt og nyt skib og en gæld 
på 600-700.000 kr. Godsmængden skulle kunne øges og gæld og drift skulle kunne klares af erh
vervsfolkene. 

De tidligere prognoser, der var udarbejdet, havde aldrig passet, og det er et spørgsmål om de 
der har udarbejdet disse prognoser, har de den fornødne indsigt. 

Erhvervsfolkene ville have en prøvetid på 1 år og havde stillet i udsigt, at man måske ville 
stille en garantikapital på 200.000 kr., som måske ville være tabt om 1 år. 

Bestyrelsens forslag betegnede borgmesteren som vedtægtsstridigt. Det strider mod 
formålsparagraffen. 

Borgmesteren mente, at det var det samme som at sælge selskabet til »1866u og krævede 
kontraktens ordlyd forelagt i dag. 

Borgmester Pibl udtalte, at kontrakten nok skulle vise sig at indeholde en vis charterhyre, 
og at »66u alene skal dække driftsunderskud, men hvis kun en havn besejles, kan underskud
det blive meget minimalt, og dette underskud er hvad »1866u betaler for at overtage forretnin
gen »Østbornholmskecc. Efter en tilværelse på 2 år under denne kontrakt kommer »Østborn
holmskeu aldrig tilbage, og den der stemme for kontrakten, stemmer for likvidation. 
Købmand H. P. Munch, Nexø, var enig med borgmesteren i, at erhvervslivet i Nexø ville lide 
under, at ruten blev Rønne-København. Han nærede ingen tvivl om, at Allinge-Hasle og Nexø 
ville kunne klare sig evt. med offentlig støtte. Hvis resultatet blev negativt, var der ikke andet 
at gøre end at likvidere og ikke overlade skibet til »66««. 
Apoteker Harild, Nexø, udtalte, at aktietegningen for få år siden var en skuffelse. 

Det rene driftsunderskud uden kapitalindtægter og med normal 7 ½ % afskrivning for årene 
1960-68 har været følgende: 
1960: 132.000, 1961: 235.000, 1962: 233.000, 1963: 328.000, 1964: 398.000, 1965: 454.000, 1966: 
247.000, 1967: 450.000, 1968: 730.000. 

Beregningerne fra erhvervsfolk for transportudgifter over øen savnede formanden nærmere 
redegørelse for og bemærkede at de nugældende priser ikke kunne lægges til grund. Han om
talte kontrakten med 1166cc, men kunne kun oplyse, at »Østbornholmskecc var sikret i 2 år. 
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Pakhuset i Nexø, opført i 1948 for ca. 170.000 kr. Solgt til Nexø kommune 1974. (Tegning af ar
kitekt Carl H. Nimb, gengivet efter lystryk). 
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Prognoserne var udarbejdet af forretningsfører Therkildsen og statsaut. revispr Børge Karl
sen. På spørgsmålet om ,,66cc ville lade priserne stige, udtalte Harild, at »Østbornholmskecc al
tid har kørt med højere priser end 1166cc, og om erhvervsfolkene var klar over de mange penge de 
skulle skyde i foretagendet, de 200.000 forslår ikke. 
Lrs. Teist stillede følgende spørgsmål: 

- Kan denne kontrakt opsiges indenfor 2 år?
- Hvordan ved misligholdelse, uenighed mellem parterne. På hvilket grundlag er progno-

serne lavet. Han foreslog, at man prøvede med erhvervsfolkene 1 eller 1/2 år. 
Et væsentligt spørgsmål må være, om en overenskomst med »66«« betyder en ændring af for

målsparagrafferne. I så tilfælde kan det kun gennemføres, hvis ni tiendedele af satmlige aktio
nærer godkender en sådan ændring. Er bestyrelsen klar over risikoen ved at afgøre denne sag 
ved almindeligt stemmeflertal? Selskabet blev stiftet i 1876 som et modstykke til »66cc
selskabet, og navnet er i høj grad indicier for formålet. Bestyrelsen består af 9 medlemmer for
delt over søndre, østre og nordre herreder. Vestre herred er det eneste man har udeladt - og 
dermed også Rønne. lflg. den næste vedtægtsbestemmelse er formålet at besejle samtlige 
havne på øen bortset fra Rønne. Nu skal Rønne være den eneste anløbshavn. Jeg beder derfor 
om bestyrelsens redegørelse for, hvordan man vil søge at klarlægge denne uoverensstemmelse 
med formålsparagraffen. - Har man forhørt sig hos aktieselskabsregisteret? 

Fabrikant Sorth, Nexø, mente, at en ændring burde være sket noget før, og udtalte, at en del 
erhvervsfolk ville føle omkostningerne skride under sig. 
Laur. Pedersen, Nexø, frarådede kontraktens oprettelse. 
Lrs. Skougaard-Sørensen, Nexø, redegjorde for fortolkningen af aktieselskabslovens § 57. Be
styrelsen havde pligt til at standse sejladsen, og den har ret til at sælge det ene skib, ligesåvel 
som det har ret til at chartre skibet ud til fragtsejlads et halvt år mellem Honolulu og Hawaii. 
Når det er tilfældet, må bestyrelsen også have lov til at chartre skibet ud til 1166cc. Selskabet er 
stadig medindehaver af Bornholms Fragtrute, og har derfor mulighed for at øve en indflydelse 
her. Men det er 1166cc, som har den afgørende stemme, og det er der ikke noget at sige til, efter
som 1166cc også har den økonomiske risiko. Om to år er selskabet gældfrit, og har økonomisk 
magt, og det kan måske bruges til at billiggøre lastbiltransporterne over øen, eller til at chartre 
et andet skib. Det der sker nu, er jo kun en midlertidig, men nødvendig overlevelseshandling, 
der er begrænset til to Ar. 
Driftsleder Su. 0. Sørensen, Nexø, spurgte, om man ved udarbejdelsen af denne kontrakt har 
forsøgt at få 1166cc til at gå med til at anløbe Nexø og andre havne, derved opnåede man mindre 
ventetid og mere kajplads, hvilket dog også måtte regnes som et plus. 
Direktør Haahr udtalte, at afstandsproblemerne var de største, Bornholm havde, og svarede 
på spørg�målet om, hvad der var gjort fra erhvervsrådets side, at Bornholms-udvalget havde 
holdt møde med trafikministeriet om analyser og den model, der skulle arbejdes efter. Det 
eneste, der skulle arbejdes efter, var billig og rationel besejling. 
Direktør Dreyer mente ikke, at »Østbornholmskecc var levedygtig. 
Kommunekasserer Chr. Reuss, Rø, syntes også det var et tab for Østbornholm, men der var i 
mange år ædt af aktiekapitalen, og mente iøvrigt ikke, at det gjorde nogen forskel, om »Øst
bornholmskecc likviderede nu eller om to år. 
Fiskeeksportør I. C. Thomsen, Nexø, udtalte, at bestyrelsen havde taget mange beslutninger 
alene, når bestyrelsen nu spurgte aktionærerne, var det så, fordi kontrakten var rigtig dårlig? 
Han mente ikke, at »66« skulle bestemme alt. 
Dir. H. E. Haahr, Klemensker: 

Der er ingen tvivl om, at det vi må bestræbe os på, er at skabe noget, der er så billigt og så 
rationelt som muligt. 
Grosserer Carl Dreyer, København, havde gennemset de sidste 28 årsregnskaber. 16 havde un
derskud, otte havde hverken under- eller overskud. Det samlede overskud androg 56.000 kr., 
mens de 16 års underskud var på 2,1 million kroner. Dette selskab er ikke levedygtigt mere så
dan som forholdene har udviklet sig, og derfor må det likvidere. 
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Stenværksejer Gunnar Pi,hl, Bodilsker, påviste de negative indslag på forslaget og fandt, at det
måtte være et dårligt forslag. Han mente ikke, der var udregnet prognoser for sejlads fra Nexø 
og Allinge, og med fragtforhøjelser medregnet på ca. 20-25%. Det var bedre end 50% på lande
vejen. Fiskeriet ville også give et tilskud, og han sagde, at de små handlende også måtte gøre 
sit til at det kunne gå. 
Grosserer Fridolf Christensen, Svaneke. Jeg kender selskabet, og ved, at det umuligt kan be
tale enhver sit, hvis man fortsætter på denne måde. Det vil udhule aktiekapitalen. Derfor vil 
jeg henstille til, at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om at fortsætte samar
bejdet med ,,66,c-selskabet på de nye vilkår, man har fundet frem til. Der vil vi trods alt kunne 
hævde os og medvirke til en rimelig prispolitik. 
Købmand Eduard Marcussen, Nexø. Vi må holde på byen, havnen og vort selskab. Han tviv
lede på dirigentens forklaring om, at man kunne sælge skibet på bedre vilkår om to år end nu. 
- Vi kæmper for byens trivsel, for byens trivsel hænger nøje sammen med Det østbornholmske
Dampskibsselskabs trivsel.
Apoteker H. M.Harild, Nexø. Som ansvarlig bestyrelse kan vi ikke se anden løsning, sagde
han. Falder forslaget, har bestyrelsen besluttet at trække sig tilbage for at der kan blive valgt 
en anden bestyrelse. 

Der foretoges skriftlig afstemning, og bestyrelsens forslag vedtoges. 
Valgt til bestyrelsen blev: 

Apoteker Hans Michael Harild, Nexø 
Direktør H. Haahr, Klemensker 
Direktør Gert Christensen, Nexø 
Fiskesalgsbestyrer Knud Dam, Arsdale pr. Svaneke 
Direktør Knud Petersen, Hasle. 

Expeditionen i Svaneke. (Tegning V. Kjølby 1969). 

64 

De sidste fem år 

Ved generalforsamlingen i 1970 gik H. Haahr og Gert Christensen ud af bestyrelsen. Ny
valgt blev bådebygger Henning Larsen og fiskeeksportør I. C. Thomsen. Knud Dam afløste 
H. M. Harild som formand.

Da Torben Deleuran ikke mente at kunne varetage arbejdet som direktør i selskabet, fordi
det kolliderede med hans øvrige interesser, trak han sig tilbage, og Knud Dam valgtes som ny 
direktør 19. januar 1971. 

Ved den ordinære generalforsamling 11. maj 1971 på Holms Hotel i Nexø, sagde formanden, 
Knud Dam, i sin beretning bl. a., at »Østbomholmskecc omsider har fået fast grund under sel
skabets økonomi efter den reorganisation, der fandt sted for to år siden. De gamle gældsposter 
er nu tildels kommet ud af verden. 

Der blev stillet tre forslag ved generalforsamlingen: 
Likvidation af selskabet. 
Påbegyndelse af sejlads fra Nexø, foreslået af Martin Petersen, Nexø, (søn af den tidligere 

formand). 
Bemyndigelse for bestyrelsen til at fortsætte samsejlads med »66cc . 
Forslaget om likvidation (stillet af Carl L. Dreyer, København), blev nedstemt med 621 nej

stemmer, 31 ja-stemmer og 25 blanke. 
Her refereres iøvrigt fra protokollen: 
»Fiskeeksportør I. C. Thomsen, Nexø, udtalte, at han, der som den eneste i bestyrelsen støt

tede forslag om sejlads fra Nexø, havde arbejdet på søværts forbindelse fra Nexø i mange Ar. 
Han ville give den ros til nuværende og tidligere bestyrelser, at selskabets økonomi nu var god, 
og derfor var der nu så gode muligheder som aldrig før til selvstændig sejlads Nexø-Køben
havn med afgang to gange ugentlig og lille administration. !øvrigt ville han på grund af sit 
medlemskab både af bestyrelsen og oppositionen ikke deltage yderligere i debatten.cc 

Formanden oplæste derpå regnskabet. Driftsresultat var 0, efter at der var overført 25.553 
fra dispositionsfonden. Status balancerede med 1.879.888 kr. 

I tilslutning til beretning og regnskab udtalte bestyrer Martin Petersen, Nexø, at selvom en 
række erhvervsrepræsentanter i Nexø ikke er tilfredse med det forløbne, ville man lade forti
den ligge og koncentrere sig om fremtiden. 

Han redegjorde for forhandlinger mellem Nexø erhvervsudviklingsselskab og »Østborn
holmskecc s bestyrelse om to ugentlige anløb af Nexø havn og fælles henvendelse herom til I/S 
Bornholms Fragtrute, og de i den anledning udarbejdede beregninger, og det negative resultat 
heraf. Han udtalte, at det nødvendige antal tons gods fra Nexø er sikret, og han og hans gruppe 
troede på, at en rute kunne drives. 

Under den senere debat sagde Martin Petersen, at det var underordnet, om det var »Øst
bornholmskecc selv eller I/S Bornholms Fragtrute, der sejlede på Nexø, når der blev blev to re
gelmæssige afgange hver uge. Da partneren »66cc ikke ville gå ind herfor, foreslog han samar
bejdsaftalen ophævet. 

Han fremlagde derefter et budget for sejladsen. 
Formanden, Knud Dam, udtalte om punktet selvstændig sejlads på Nexø, at der under for

handlingerne ikke havde været vist beregninger fra forslagsstillernes side, og at man fra besty
relsens side havde været skeptisk overfor listen over tilsagt tonnage, og også havde konstateret 
fejl i denne, samt at der var regnet med alt for høj gennemsnitspris. Forespørgsler om garan
tier, evt. i kontanter, var endt negativt. 

Bestyrelsens forslag var fremsat ud fra hensynet til alle aktionærer og til en forsvarlig for
valtning af betroede midler. 

Der var derefter indlæg. 
Der blev talt for forslaget om sejlads på Nexø af snedkermester Karsten Petersen, Nexø, 

borgmester P. Holm-Jensen, smedemester H. E. Poulsen, Nexø. 
For bestyrelsens forslag talte Chr. Reuss, Rø, skibsmægler T. Deleuran, direktør J. E. -

Munch, direktør Wolden-Rathinge, Rønne, og apoteker H. M. Harild. 
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Det blev fra bestyrelsens side fremhævet, at det ville være en katastrofe for selskabet, hvis 
forslaget om sejlads på Nexø blev vedtaget, og i så fald ville bestyrelsen trække sig tilbage. 

Afstemningen viste 424 stemmer for sejlads på Nexø, 276 nej-stemmer og 1 blank. 
Bestyrelsens medlemmer, Knud Dam, H. M. Harild, Knud Petersen og Henning Lar en 

trak sig tilbage. 
Der blev valgt ny bestyrelse: I. C. Thomsen (fortsatte), formand, Ole Kjærgaard, næ tfor

mand, Martin Petersen, i forretningsudvalget, samt stenværksejer Gunnar Pihl, Bodilsker, og 
Jens Møller, VVS, Svaneke. 

Allerede den 24. maj 1971 henvendte en kreds af aktionærer sig til »Østbornholmske«s be
styrelse. Grosserer H. Fridolf Christensen, Svaneke, tog initiativet. krivelsen begynder såle
des: 

»Undertegnede aktionærer, der repræsenterer mere end 50 aktier i Det østbornholmske
Dampskibsselskab A/S begærer herved under henvisning til vedtægternes § 8 afholdt ekstraor
dinær generalforsamling med følgende dagsorden: 
1. Tilbagekaldelse af generalforsamlingsbeslutningen af 11/5 71 om selvstændig sejlads fra

exø fra 1/1 72.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen om at forlænge aftalen om samsejlads i I/S Bornholms Frag
trute for en treårig periode og med sejlads fra Rønne.
3. Valg af fem medlemmer til bestyrelsen.cc

Der blev holdt ekstraordinær generalforsamling den 25. juni 1971. Det var selskabets gene
ralforsamling nr. 100. 

Bemærkningerne vedrørende driften var de samme som ved forrige generalforsamling. 
Ved afstemningen fik oppositionslisten Knud Dam 737 stemmer, for genvalg var der 410 

stemmer, og der var 9 blanke stemmesedler. 
Hermed var samme bestyrelse som før 11. maj igen kommet ind. Den konstituerede sig med 

Knud Dam som formand og Knud Petersen som næstformand. I stedet for I. C. Thomsen, 
Poul Jørgensen, Kjærenæs. 

Der blev straks efter holdt en ekstraordinær generalforsamling med punktet: Tilbagekal
delse af generalforsamlingsbeslutning af 11/5 om selvstændig sejlads på Nexø, og bemyndi
gelse til samsejlads med Bornholms Fragtrute i 3 år, og med sejlads fra Rønne. 

Generalforsamlingen blev holdt den 16. juni. Den endte med vedtagelse af bestyrelsens fors
lag med 752 stemmer mod 404 nej-stemmer. 

Derefter faldt der mere ro over arbejdet indenfor »Østbornholmskecc , men der kom andre 
problemer, bl. a. hvad der vil ske med hensyn til forholdet til staten og Bornholmstrafikken. 

Hasle kommune købte »Østbornholmske«s pakhus på Hasle havn i 1971 for 1000 kr. (foto 
1976). 
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Beretningen 1975 

Ved generalforsamlingen den 24. juni 1975 sagde formanden, Knud Dam, bl. a.: 
- Efterhånden som tiden er gået, har de fleste vel affundet sig med den beslutning der blev

taget vedrørende samsejladsen i Bornholms Fragtrute med Bornholmstrafikken. Vi er glade 
for, at det til dato har været muligt at opretholde denne forbindelse, som trods alt er en 
forholdsmæssig billig transportmulighed for dem, som ikke har de store billæs at af ende eller 
modtage. Betydningen heraf skal man ikke undervurdere, og det undrer mig, at ikke mange 
flere end tilfældet er, har fået øjnene op herfor. At det ikke er rentabel drift at ejle med for 
lidt gods, har vi set af fragtrutens regnskab, og vi må være glade for, at staten er med i billedet 
og dækker det underskud, der har været de senere år. Med de stigende oliepriser og lønninger 
er det svært at få en rentabel drift. 

Man må desværre konstatere, at budgettet for fragtruten i 1975 viser et driftsunderskud på 
ca. 2,5 mill. kr. Det siger lidt om, hvordan det ville være gået os, hvis vi havde indladt os på 
det eventyr, nogle troede så sikkert på. Nu slap vi med skrækken, og lad så det være godt. 

Pakhusbygningen i Nexø er afhændet til Nexø kommune. Der bliver ca. 40.000 kr. tilbage til 
»Østbornholmskecc .

Det var den sidste faste ejendom, vi afhændede, og vi kan alle se, hvor det bærer hen. Vores
eneste aktiv er nu 11Østbornholmcc, og så længe der er brug for den til samsejlads med Born
holms Fragtrute, fortsætter vi.

De gamle papirer er sorteret, uvæsentligt er brændt, og det, der skønnes at have historisk in
teresse, er afgivet til Bornholms Centralbibliotek. 

»Østbornholmske«s nuværende bestyrelse: Fra venstre formanden Knud Dam, Henning Lar
en, Poul Jørgensen,· Knud Peter en og den tidligere formand H. M. Harild.
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Fortegnelser 

Skibe og førere 

Alle skibe bygget 

af jern eller stål 

SIS »Erna««, kendingsbogstaver NQRF, bygget Malmo 1877, 
193 tons, forlist Falsterbo rev 15112 1897. 
Fører: M. Davidsen 1876-1886, L. A. Ødbergsen, 1886-1891, Chr. Ipsen 1891-1897 (førte 
også »Øresund11. J. Dam stod i reserve. 

SIS »Jarlcc , VSF, Helsingør 1885, 239 tons. 
Forlist ved Hammeren 4/3 1890, 26 omkom. 
Fører: M. Davidsen 1886-1890, omkommet ved forli et. 

SIS »M. Davidsencc , NDJS, Helsingør 1891, 209 tons. 
2415 1901 strandet ved Hammeren. Solgt til Island i august 1919. 
Fører: L. A. Ødbergsen 1891-1898. Em. Hansen 1898-1915, H. Vesth 1915-1919. 

SIS »Hammershus11, NKQT, OYEK, Københavh 1899, 235 tons. 
lsvanskeligheder 1929, solgt til Allinge 1929, ophugget Grimstad 1937. 
Fører: L. A. Ødbergsen 1899-1915, P. Dich 1915-1924, P. Vesth 1924-1929. 

SIS »Østbomholmcc , NFHV, CZFD, København 1924, 315 tons. 
Solgt til Chile 1938. 
Fører: P. Dich 1924-1930, K. P. Jensen 1930-1938. 

SIS »Nordbomholmtt, NHJL, CXGE, Frederikshavn 1929, 376 tons. 
Samlede skibbrudne, ombygget 1939, solgt til Chile 1938. 
Fører: P. Vesth 1929-1937, K. P. Jensen 1937-1938. 

SIS »Carlcc , OYYJ, Norrkoping 1884, 391 tons. 
Sejlede illegalt under krigen, købt fra Sverige 1938, solgt til København 1947. 
Fører: K. P. Jensen 1938 og Ingemann Clausen. 

MIS 11 ordbomholmcc (motorskibet) CZA V, Ålborg 1939, 
770 tons, længde 153,9 fod, oplagt under krigen, beskudt i exø 1945, solgt april 1960 til 
Finland. 
Fører: K. P. Jensen. 

MIS »Østbornholmcc (motorskibet), OZBR, Ålborg 1939, 770 tons. 
Oplagt sidst i 1939, væltet under bombning i exø, senere minesprængt, kaptajnen om
kom, solgt i april 1952 til Sicilien. 
Fører: Ingemann Clausen, omkommet ved forlis. 

MIS »Østbomholmcc , (fragtskibet), OYVE, Lilbeck 1954, 310 tons. 
Forlist ved Sverige og opgivet 1964 efter påsejling. 
Fører: Ove Hansen. 

Ml »Østbornholmcc , OZRV, Kalmar 1966, 300 tons. 
I charterfart for Rønne-selskab (Bornholms Fragtrute) siden 1969. 
Fører: Ove Hansen og Arne ielsen 1966-1969. 

MIS II ordbomholmcc , OZST, Kalmar 1966, 299 tons. 
olgt i juli 1969 til København med hjemsted i Rønne (»Camilla Henriksencc ). 

Fører: Ove Hansen og F. Sommer, 1966-1969. 
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Selskabets formænd 

1876-1894 Købmand P. Berg, Nexø. 
1894-1894 Konsul H. Munch, Nexø. 
1894-1894 Borgerkaptajn Ole Edvard Sonne, Nexø. 
1895-1923 Købmand Marius Sonne, Svaneke, senere Nexø. 
1923-1932 Købmand H. V. Munch, Nexø. 
1932-1943 Købmand Ole Edvard Sonne-Hansen, Nexø. 
1943-1947 Sagfører Jac. Wichmann, Nexø. 
1947-1949 Sognerådsformand H. Fr. Hansen, Bodilsker. 
1949-1951 Bestyrer, bankrevisor J. C. Pedersen. 
1951-1953 Sognerådsformand H. Fr. Hansen, Bodilsker. 
1953-1957 Fabriksbestyrer Martin Petersen, Nexø. 
1957-1958 Grosserer H. Fridolf Christensen, Svaneke. 
1959-1967 Fabriksbestyrer Martin Petersen, Nexø. 
1967-1971 Apoteker H. M. Harild, Nexø. 
1971-1971 Salgsbestyrer Knud Dam, Arsdale. 
1971-1971 Fiskeeksportør Jørgen Kjeld Thom en, Nexø. 
Siden 1971 Salgsbestyrer Knud Dam, Arsdale. 

Direktører 

Selskabets formænd har gennem de fleste år virket som direktører, men fra 1947 har der vir
ket særlige direktører: 
1947-1964 J. Chr. Ødbergsen, Nexø. 
1966-1971 Skibsmægler Torben Deleuran, Nexø. 

u er det igen formanden, der er direktør.

Medlemmer af bestyrelsen 

1876-1894 Købmand P. Berg, exø (formand). 
1876-1884 Skibsfører J. J. Munch, Nexø. 
1876-1890 Sandemand H.C. Hansen, Bodilsker. 
1876-1885 Købmand M. Smidt, Svaneke. 
1876-1880 Købmand P. Mogensen, Gudhjem. 
1876-1885 Proprietær I. P. Stenberg, Østerlars. 
1876-1879 Købmand . P. Grønbech, Allinge (ekspeditør). 
1876-1882 Rentier C. Rømer, Hasle. 
1876-1895 Proprietær H. Jensen, Olsker. 
1879-1909 Købmand Johan P. Grønbech, Allinge. 
1880-1895 Kaptajn 0. E. onne, exø (formand). 
1880-1885 Købmand Kaiser, Gudhjem. 
1882-1887 Købmand H. J. Grønbech, Hasle. 
1885-1890 M. Carlsen, Allinge. 
1885-1886 Kaptajn P. Petersen, Svaneke (ekspeditør). 
1885-1919 Fiskehandler Hans Jensen, Gudhjem. 
1886-1923 Købmand M. Sonne, Svaneke, senere exø (formand). 
1887-1893 Lærer H. Siersted, Hasle. 
1890-1909 Gårdejer Philip Jensen, Poulsker. 
1891-1919 Købmand R. A. Holst, Svaneke. 
1894-1894 Konsul Hermann Munch, exø (formand). 
1894-1901 Strandingskommissær 0. Sonne, Nexø. 
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1895-1901 Købmand Andr. Caspersen, Nexø. 
1895-1903 Proprietær G. Jespersen, Klemensker. 
1895-1896 Gæstgiver Herskind, Hasle. 
1897-1925 Købmand Søren Thomsen, Hasle. 
1901-1928 Borgmester H. B. Harild, Nexø. 
1903-1915 Gårdejer C. A. Lambrecht, Rutsker. 
1909-1917 Branddirektør Emil Bohn, Allinge. 
1909-1920 Sognerådsformand J. Rohmann, Poulsker. 
1912-1919 Kaptajn N. P. Hansen, Ibsker. 
1913-1915 Gårdejer P. Kaas, Olsker. 
1915-1938 Sognerådsformand Anthon Lind, Klemensker. 
1917-1927 Agent P. Jul Sandersen, Allinge. 
1919-1946 Fiskehandler Kristian Jensen, Gudhjem. 
1919-1947 Gårdejer Kristian Marcher, Ibsker. 
1920-1932 Løjtnant Chr. Kaas, Poulsker. 
1920-1921 Købmand P. B. Holst, Svaneke. 
1921-1932 Kaptajn N. P. Hansen, Svaneke. 
1923-1932 Købmand H. V. Munch, Nexø (formand). 
1925-1940 Bogholder Claudius Kofoed, Hasle. 
1928-1936 Cand. teol. H. Mortensen, Allinge. 
1928-1943 Købmand E. Sonne Hansen, Nexø (formand). 
1932-1932 Lærer P. Chr. Nielsen, Svaneke. 
1932-1955 Sognerådsformand H. Fr. Hansen, Bodilsker (formand). 
1932-1938 Købmand Fridolf Christensen, Svaneke. 
1933-1947 Sagfører Jac. Wichmann, Nexø (formand). 
1936-1943 Teglværksejer, borgmester M. Bloch, Allinge. 
1938-1954 Kaptajn Th. Rømer, Svaneke. 
1938-1955 Gårdejer H. Riis, Klemensker. 
1940-1965 Direktør Emil Anker Kofoed, Hasle. 
1943-1944 Direktør Hans Knudsen, Nexø. 
1943-1969 Købmand E. Bech, Allinge. 
1946-1969 Købmand J. R. Hammer, Gudhjem. 
1947-1951 Bestyrer J. Petersen, Nexø (formand). 
1947-1951 Købmand Ove Kofoed, Nexø. 
1944-1947 Apoteker A. A. Harild, Nexø. 
1947-1969 Gårdejer Poul Harild, Østerlars. 
Bestyrelse udvidet i 1951. 
1951-1967 Fabriksejer Martin Petersen (formand). 
1951-1955 Borgmester Hans Pihl, Nexø. 
1951-1952 Forretningsfører Sv. Aa. Munck, Nexø. 
1951-1952 Højesteretssagf. Fr. Teist, København. 
1951-1952 Civilingeniør H. Bidstrup, København. 
1954-1969 Grosserer Hermann Fridolf Christensen, Svaneke. 
1955-1957 Forretningsfører Ulrich Stannov, Nexø. 
1955-1967 Proprietær A. Lind, Klemensker. 
1955-1967 Salgsbestyrer H. Edv. Schou, Snogebæk. 
1957-1965 Fabrikant Johs. Sorth, Nexø. 
1966- Apoteker H. M. Harild, Nexø. 
1966- Direktør Knud Petersen, Hasle. 
1967-1970 Direktør H. Haahr, Klemensker. 
1968-1970 Direktør Gert Christensen, Nexø. 
1968-1969 Gårdejer Henning Kofoed, Poulsker. 
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1969-1969 Borgmester Emil Andersen, Svaneke. 
1969- Salgsbestyrer Knud Dam, Årsdale. 
1970- Bådebygger Henning Larsen, Nexø. 
1970-1971 Fiskeeksportør I. C. Thomsen, Nexø. 
1971-1971 Bestyrer Martin Petersen junior, exø. 
1971-1971 Disponent Ole Kjærgaard, exø. 
1971-1971 Stenværksejer Gunnar Pihl, Bodilsker. 
1971-1971 Smed Jens Møller, VVS Svaneke. 
1971- Direktør Poul Jørgensen, Kjærenæs. 

Revisorer 

Konsul A. Birch, lærer Skrydstrup. 
Strandingskommissær 0. Sonne. 
Købmand H. V. Munch, 1918-1923. 
Kaptajn J. M. Dam. 
Styrmand Kr. Dam, 1919-1925. 
Sparekassekasserer Alb. Sørensen, 1923-1960. 
Sparekassekasserer, senere borgmester N. E. Harild, 1926-1927. 
Bankdirektør Westergaard, 1927-1942. 
Bankdirektør P. Qvist, 1942-1951. 
Revisor E. J. Wøldike-Nielsen, Rønne, 1955-56. 
Revisor Børge Karlsen, Rønne, fra 1956. 
Sparekassedirektør Poul Andersen, Nexø, 1960-1967. 
Sparekassebogholder M. Kofoed-Hansen, 1967-1972. 
Revisor Emil Andersen, Svaneke, fra 1972. 

Ekspeditionerne 

Ekspeditører i Nexø 
1877-1915"Ulrich Dam. 
1915-1931 L. A. Ødbergsen (tidl. kaptajn). 
1931-1938 P. Dich (tidl. kaptajn). 
1938-1958 S. A. Petersen (derefter til København). 
1958-1969 Cbr. Strand Ødbergsen, samtidig direktør i forbindelse med fru Inga Hansen. 

Ekspeditører i København 
1915-1920 Emmanuel Hansen (tidl. kaptajn). 
1920-1945 Hans Vesth (tidl. kaptajn). 
1945-1958 Aage Brandt (fra Åkirkeby). 
1958-1964 S. A. Petersen (tidl. Nexø). 
1964-1969 Andreasen. 

Ekspeditører i Hasle 
Løjtnant Hjorth. 
Peter Sonne. 
A. Mortensen.
Kammerråd Jacobsen. 
P. K. Holm. 
1931-1937 fru Colberg. 
1937-1964 C. Anker Colberg. 
1964 Jørgen Larsen 
1964-1969 Gudmund Jensen. Fra Rø. 
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Ekapeditører i Allinge 
Martin Larsen. 
N. P. Grønbech. 
Emil Bohn. 
Harry Larsen. 
H. Mortensen.
H. P. Hansen.
1931-1945 Fru kaptajn Marie Hansen.
1945 Frk. Siegler.
1945-1946 Willy Petersen.
1946-1968 Arthur Holm.
1968-1970 Evan Jepsen.

Ekspeditører i Gudhjem 
Jens Larsen Jensen og hans hustru. 
Fru Louise Jensen. 
1912-1954 Louis Jensen. Virkede for sin mor til 1926. 
1954-1969 Chr. Lind. 

Ekspeditører i Svaneke 
R. Munch (landinspektør).
H. L. Smidt (købmand).
P. Petersen (skibskaptajn).
0. A. Holst, Svanegård.
Edv. Petersen (købmand).
1931-1939 J. P. Nielsen (skibsfører, Årsdale).
1939 Slengerik Hansen (boghandler).
1940-1969 Aage Hansen (mekaniker).

Klar til damperen i Svaneke 
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Kilder 

11ØstbornholmskeHs sejlads på de små havne på Bornholm har gennem de 100 år været en 
folkelig foreteelse. Der er levet med i dampskibsselskabets skæbne og daglige liv i en sådan 
grad, at enhver der har boet i en af anløbsbyerne, har et personligt forhold til selskabet og dets 
skibe. Hvem er ikke gået ned på havnen for at se, om flaget var hejst og damperen kunne ven
tes, og hvis det var tilfældet, set på det brogede skuespil der udfoldede sig. Man kendte ekspe
ditørerne og de kunder, der sendte varer med skibet eller modtog varer. Det var i mange år en 
vigtig del af livet, at 11damperencc kom, og det var med sorg man måtte acceptere, at tiderne 
ikke længere var med denne sejlads. 

Denne medleven er en af årsagerne til, at det stof, der findes om 11Østbornholmskecc , er me
get omfattende. Aviserne har skrevet om selskabet og skibene, fotografer, professionelle og 
amatører, har taget et utal af billeder - og dejlige billeder. Det er helt umuligt at få alle disse 
ting med i et begrænset skrift som dette, og det gælder også mange anekdoter og ting, der for
tælles om »Østbornholmske. 

I denne beskrivelse er hovedgrundlaget det, som protokollerne fortæller, endvidere sel
skabets 50 års jubilæumsbog og Bornholmske Samlinger. Derudover er der anvendt avisrefera
ter eller personlige beretninger om særlig dramatiske ting som forlis og strandinger m.v. 

Det er helt udelukket, at der kan være tale om en udtømmende beretning, mange detaljer 
vil stadig dukke op, og der vil kunne skrives interessante ting herom. 

I forbindelse med udarbejdelsen af skriftet, er mange mennesker besøgt. Dem skyldes det, 
at der er dukket flere billeder op, og at der er kommet nye oplysninger frem om »Østborn
holmskecc. 

Indsamleren af disse træk af »Østbornholmskecc s historie skylder en varm tak til disse 
mange interesserede. 

En særlig tak skal rettes til skibshistorikeren Erik Pedersen, Rønne. Hans oplysninger har 
dannet grundlag for store dele af beskrivelserne af skibenes skæbne m. v. Han har indsamlet 
bl. a. alle oplysninger om forlis eller forhold, hvori søretten var indblandet, ligesom han har 
oplysninger om hvert enkelt skib, dets byggeår og specifikationer og videre skæbne. 

Bornholms Centralbibliotek, den lokalhistoriske samling og Nexø Museumsforening og flere 
andre, har støttet arbejdet i en meget væsentlig grad . 

• 

Der er benyttet flere fotos, hvis oprindelse ikke er kendt. Omslagsbilledet stammer fra en 
turistplakat fra omkring 1930. Vigneten er den samme, som den der blev anvendt på forsiden 
af 50 års jubilæumsskriftet. 

Billederne fra M/S 11Nordbornholmcc i Ålborg 1939 er taget af Jørgen Anker Kirkegaard, Ål
borg. Billedet fra maskinrummet af Ulf Nielsen, tidligere kommis i Svaneke, senere pressefo
tograf. 

Bornholmske fotografer: J. C. Glistrup, Johs. Hansen, Hansen, Ladegaard, Berghagen, Ru
ben Jensen og H. Enna, alle af exø. Johs. Hammer og Vilh. Kjølby, Svaneke. Viggo Rønne, 
dr. Emil Hansen (reproducerede af Steen Rønne) og Dam Johansen, alle af Gudhjem, B. Kjøl
ler af Allinge. Charles Svendsen af Hasle. Erik Pedersen, Sv. Parksø, Ilsted Bech og Algot Lin
dau af Rønne. 

Nogle af billederne har været vanskelige at arbejde med, fordi de er gulnede i tidens løb eller 
er blevet plettede eller har andre fejl. 

Vilhelm Kjølby 
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