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DØGNRAPPORTEN

Flammer i stuen

Lørdag klokken 20.38 blev 
politi og brandvæsen til-
kaldt til Stormgade i Nexø, 
da der kunne ses flammer i 
stuen.

Brandvæsenet fik hurtigt 
slukket ilden, men der var 
en del sodskader, fremgår 
det af politiets døgnrapport.

Ilden skyldtes muligvis til 
dels et uvirksomt HFI-relæ, 
et fejlstrømsrelæ, hvilket 
bliver undersøgt af politiets 
brandteknikere. heni

Coronapas kan ikke erstatte kørekort

En 62-årig mand fra Odder måtte lørdag eftermiddag sande, at et coronapas 
ikke er nok, når man kører bil i land fra færgen i Rønne.

Han ikke havde generhvervet sin førerret og må derfor dykke dybt i tegne-
bogen, skriver politiet i døgnrapporten.

Bilens ejer sad som passager og reddede sig også en sigtelse for at have 
overladt føringen, selvom føreren ikke havde kørekort.

Fredag eftermiddag blev en 15-årig knallertfører standset af politiets 
færdselsafdeling på Åkirkebyvej i Rønne. Det viste sig, at hans 30-knallert 
kunne køre væsentligt over de tilladte 30 kilometer i timen, så han kan se 
frem til en bøde.

Den automatiske trafikkontrol var også ude fredag, hvor den på Aarsdale-
vej registrerede en enkelt bilist, der kørte 92 kilometer i timen uden for 
byzone. heni

Løs gris i Østermarie

Bornholms Politi modtog søndag klokken 16.10 en anmeldelse om, at en 
sort gris løb rundt på Gadebyvej i Østermarie.

Den udsendte patrulje fandt ikke grisen, og politiet modtog ingen anmel-
delser om en savnet gris. Det skriver politiet i døgnrapporten. heni

Musik det meste af natten

Lørdag morgen klokken 7.10 var beboere i Lille Madsegade i Rønne godt 
trætte af den musik, som blev spillet og havde været afspillet det meste af 
natten.

De ringede til politiet, og en patrulje måtte forbi for at få musikken dæm-
pet, fremgår det af døgnrapporten. heni

Mand truede sig til en kasse øl

En 34-årig mand fra Rønne var tilsyneladende så tørstig, at han lørdag klok-
ken 23.15 truede sig til en kasse øl på Q8-tankstationen på Nordre Kystvej i 
Rønne, selvom der ikke må sælges øl efter klokken 22.

Den truende adfærd fik ekspedienten til at fortrække til baglokalet, og da 
personalet vendte tilbage til salgsdisken, kunne de konstatere, at der lå be-
taling for ølkassen.

Den 34-årige blev ifølge døgnrapporten kørt til stedet af en 27-årig ven fra 
Vestermarie. De blev begge truffet på den 27-åriges bopæl, hvor de blev an-
holdt.

Det viste sig, at den 27-årige var kraftigt spirituspåvirket, så han måtte af-
give en blodprøve med henblik på at konstatere promillens størrelse. heni

Natlig larm ved busstoppested

To drenge på henholdsvis 14 og 15 år larmede og hørte søndag ved 02-tiden 
høj musik ved busholdepladsen i Snellemark i Rønne.

En tilkaldt patrulje fik dem dæmpet, og det blev aftalt, at de skulle forhol-
de sig mindre larmende, indtil de kunne komme med den første bus hjem 
til Rø og Østermarie, fremgår det af politiets døgnrapport.

”Måske de skulle få sig en snak med deres forældre om sengetider”, be-
mærker Bornholms Politi. heni

Bog om russertiden 
sælger godt 
Af Torben Østergaard Møller

KULTUR

Historien om de russiske bombardementer på Bornholm i 1945 og de 11 måneder med over 
7.000 sovjetrussiske soldater på øen har fanget både mediernes og boglæsernes interesse. 
Thomas Kofoed Poulsens bog ”Russertiden – De sidste vidner” har fået massiv presseomtale 
og udkommer nu i 2. oplag.
Det fortæller Brian Christensen, som har udgivet bogen på Forlaget Brian Christensen, i en 
pressemeddelelse.

Bornholms Tidende 
fortalte om bogen den 
20 marts, og siden har 
også blandt andre 
Weekendavisen og Po-
litiken omtalt og an-
meldt Thomas Kofoed 
Poulsens bog med tit-
len ”Russertiden – De 
sidste vidner, Born-
holm 1945/1946”. For-
fatteren selv er over-
vældet af interessen, 
fortæller han i presse-
meddelelsen.

I FOKUS
– Jeg har fortalt om 
”Russertiden” til både 
de lokale medier og 
landsdækkende medi-
er som TV 2 News, DR 
og Politiken. Bogen op-
nåede endda at kom-
me på forsiden af både 
Kristeligt Dagblad og 
Weekendavisen. Nogle 
gange har bornholme-
re kritiseret det øvrige 
Danmark for at glem-
me Bornholms særlige 
historie, men jeg er 
helt sikker på, at langt 
flere danskere har fået 
blik for Bornholms 
skæbne i 1945/46 i for-
bindelse med udgivel-
sen af ”Russertiden”. 

Følelsen af at blive 
glemt af det øvrige 
Danmark behandler 
Thomas Kofoed Poul-
sen naturligvis også i 
sin bog. Flere af de 30 
vidner, han har talt med, fortæller om fortvivlelsen over at høre Pressens Radioavis, hvor 
Danmark festede på grund af befrielsen, mens Bornholm blev bombet. Helt glemt blev born-
holmerne dog ikke og myten om, at russernes bombardement slet ikke nævnes i radioavi-
sen, får Thomas Kofoed Poulsen til dels punkteret.

ANMELDERNE
”De 30 personers erindringer og vidnebyrd flettes fortrinligt sammen ... og disse interview 
med historikeren Bo Lidegaard og Jakob Seerup tilføjer faglig dybde både om den bagvedlig-
gende politiske historie og mindekulturens udvikling over tid”, skriver historikeren Claus 
Bundgård Christensen i sin anmeldelse af ”Russertiden” i Weekendavisen. 

Politikens anmelder, Bo Tao Michaëlis, roser Thomas Kofoed Poulsens ”interessante 
værk” og tildeler bogen fire hjerter, mens historikeren Erik Ingemann Sørensen på histo-
rie-online.dk anbefaler bogen, men kritiserer de bruntonede billeder, som burde være holdt 
i sort/hvid. – Den kritik kan jeg godt leve med, men jeg forstår den faktisk ikke, siger Tho-
mas Kofoed Poulsen i pressemeddelelsen.

Den store interesse for bogen har dog overrasket ham positivt:
– Det er virkelig kommet bag på mig, at første oplag er solgt på blot et par uger. Det er me-

get hurtigere, end jeg på nogen måde havde forestillet mig.
Første oplag af bogen på 750 eksemplarer blev udsolgt fra forlaget på blot 15 dage, og en 

hasteordre blev derfor sendt til trykkeriet, og nu er andet oplag klar til salg igen hos landets 
boghandlere.

Andet oplag er på 1.000 stk.

Bogens forside


