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En liden rnen sand beietning on1. en hnust iernbanebom
ued Rønne N, en reuyforfatter fra Aakirkeby og en
brau politintand med humoristisle san*
Ja, og så om Hundestedfiskere, der foretrah at sejle
forbi Rgnne. Men tingene har nøduendiguis ikke noget
med hinønderu at gøre.
Her er så en lille passåsika om en
for årtier siden såre kendt bornholmsk politimand. Efter 1968 er
han ikke mere iblandt os, men
mange husker ham stadig, og det
er vel ikke for meget sagt, at han
blandt samtidige var lidt af en

hvorfor tørsten ofte blev slukket
over evne. Men de bornholmske

Iegende.

sted

Johannes Hansen hed

han,

bedre kendt som PK, og han slutte-

de karrieren som politikommissær
og døde i en alder afkun 67 år.
Lidt barsk og brøsig kunne han
vel virke, når man ikke kendte

ham, og han gik ikke på akkord
med pligtens bud, men samtidig
var han den type politimand, at
han også uden uniform havde stor
autoritet, og som regel foretrak

han at ordne mindre

forseelser,

han blev vidne til, på stedet uden
at hive blokken frem, og bag det
tilknappede ydre skjulte sig et ven-

ligt

og hjælpsomt menneske.

Men tag ikke fejl. Når det skulle
være, kunne han optræde særdeles
håndfast og handlekraftigt, og var

til øretæver, var PK
ikke manden, der vendte ryggen
til. I princippet var han altid i tjeneste, og når opgaverne oversteg
der optræk

kræIterne på den også dengang
ofte underbemandede politistation
på St. Torv, rykkede PK gerne ud,
iført sin daglige "uniformn, der
mestendels bestod af tweedjakke
og plusfour-bukser, og så varede
det ikke længe, fqr roen var genoprettet.

politifolk havde sans for vilje til
effektivt at køle gemltterne ned.
En dag for en del år siden tilbragte en bornholmsk journalist
nogle timer på havnen i Hunde-

i venten på færgen til Grenaa.

Han faldt i snak med en håndfuld
barkede lokale fiskere, som minde-

I

efterkrigsårene var der et stort
laksefiskeri fra Bornholm, og frskere fra mange fremmede kuttere
>rekreerede" sig mellem togterne i
Rønne eller Nexø. Fortjenesten var
god, og pengesedlerne sad lgst,
4

sistent.

des det givtige laksefiskeri fra
Bornholm, men adspurgt om, hvor-

for man ikke fortsatte frskeriet,
svarede en frsker med glimt i øjet,
at i hvert fald han ikke skulle fiske

fia

Rønne. Han mindedes grant,
hvordan han engang i en lidt
ophidset diskussion på Rønnes
sydhavn havde villet give sine ord
vægt ved at banke en fiskekasse
(af træ) ned over hovedet på en
betjent. hvorel'ter han følte sig gre-

bet af iernnæver

i

nakke og en

anden legemsdel og smidt ind

i

en

politibil, hvorefter en "civilistn i

plusfour (d.v.s. PK) havde sat sig
på ham, fremvist et politiskiit og
erklæret ham for anholdt. Først
næste morgen blev han kørt tilbage til kutteren, lettet for en del
kroner til bødekassen, og med en
formaning om at opfgre sig ordentligt. I det hele taget var det Hundested-frskernes opfattelse, at de

han det uheld at passere jernbaneoverskæringen ved Rønne N - på et
tidspunkt, da bommene var nede.

Det plmtede hverken på

bomme

eller bil, og Johs. Hansen ærgrede
sig voldsomt.

Korrekt som han var, skrev han
straks en rapport om uheldet og
ikendte sig selv en passende bøde
for uagtsom kørsel, men bødesager

skulle passere

politimesterens

bord, og denne morede sig efter
sigende fytsteligt over sin tro tjeners »smutter". Han strøg bøden
og nøjedes med at tildele Hansen
en mild påtale, hvilken blev modtaget i stram retstilling som det
sømmer sig for en gammel veldisci-

plineret underofflrcer af Livgarden.

håndfast som i Rønne, når de fejre-

Mødet med L6vgren
Men uheldet blev naturligvis hurtigt kendt. Æt folket smilede bredt
- og enkelte gottede sig i det stille.

de de mange dage på havet i et lidt
for overstadigt humør.

pede den kendte

aldrig var blevet behandlet

så

Bommens dag

Respekt for Rønne

Politikommissær Johs. Hansen. Da
billedet bleu taget, oar han politias-

Men denne artikel gælder faktisk
en helt anden historie, der udspandt sig i beglTrdelsen af
1950erne. PK, dengang politiassis-

tent, havde en Opel Kaptajn som
tjenestevogrr (vistnok erobret fra
tyskerne

i

1945), og en dag havde

Det fortælles, at PK en dag stophandelsmand
Martin Løvgren og påtalte en mindre færdselsforseelse. L6vgren lod
sit kendte mundtøj løbe, og PK
blev træt af hans bortforklaringer.
- Sig mig, ved De ikke, hvem jeg
er, spurgte den strenge politimand.
Lgvgren anskuede ham omhyggeligt, kløede sig i nakken og svarede så: - Jo væl gior jå ded. Ded

va ju daj, som kjørde på bommena
uda ved Rønne N.

missær, der spurgte: - Er det Dem,
der har skrevet visen om mig?

Og så talte man ikke mere om

Werner Hansen indrpmmede og
forsøgte at se brødebety'nget ud,
men så lyste PK op i et smil, greb
hans hånd og sagde: - Må jeg komplimentere Dem. Det var en god

det.

Tak for sangen
På det tidspunkt,

i

man

en årlig lokalre-

i Aakirkeby

1952, dyrkede

vy, og forfatteren, daværende sygekasseforretningsfører Werner Hansen, skrev et nummer om bom-episoden.

De ansvarlige mente dog nok, at
man burde forelægge en så usædvanlig sag for politiet. Den lokale

betjent, H.M. Mogensen, vaskede
dog ilsomt hænder og henviste til
stationen i Rønne.

Nogle dage efter

premieren

standsede PKs bil ud for sygekassekontoret i Jernbanegade i Aakirkeby, og PK gik ind. Han blev mod-

Werner Hansen, d.er måtte indrømat han han haude skreuet

nxe,

taget af Werner Hansen, der

"bom-uisen".

Iidt betænkeligt på den bistre kom-

\v

vise.-.

Johs. Hansens besøg hos den
anden Hansen var blevet iagttaget
fra frisørsalonen over for sygekassen, hvor frisørsvend Villy Ander-

sen arbejdede. Andersen var
byens spasmageq altid med når
der var fest i gaden, derunder
revyen, og da politibilen var kørt,

ilede han over gaden og indhentede Werners Hansen forklaring.
Hvorefter han gik hjem og nedskrev beretningen - og herfra
stammer disse oplysninger.

så
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Fine, friske, nyrØgede sild, lækre, friske nyfangede torsk, laks og ål (fra Nordbornholms
Røgeri v. Arne Jacobsen) og Christiansø-pigens smagfulde kryddersild.
Klemensker ost, bagermester Dams kiks (Aakirkeby) Bornholmersennep,
Ruths kryddersild fra Chr. Ø og Bornholmer Salami, Svaneke.
Husk den smagfulde bornholmer-akvavit og bitter.
Svaneke Bryg.
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