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"Om nogle få år kan kun meget få danskere huske Anden Verdenskrig", slår journalist og forfatter 
Thomas Kofoed Poulsen fast i en ny bog. Den kommer på gaden mandag under titlen 
"Russertiden – de sidste vidner, Bornholm 1945/1946". Anledningen for udgivelsen er, 

at det den 5. april er præcis 75 år siden, de russiske soldater forlod Bornholm, 
og vi bringer i dagens avis et kapitel fra bogen. BORNHOLM SIDE 8-12
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Ny bog markerer 75-året for den endelige afslutning af Anden Verdenskrig:

30 vidner fortæller om 
russerne på Bornholm
Af Torben Østergaard Møller

BOGUDGIVELSE

Bor man på Bornholm, kan det være en kilde til 
stadig undren, at så mange landsmænd på den 
anden side af vandet er så ganske uvidende om 

det drama, der udspillede sig på øen i Anden Ver-
denskrigs allersidste dage – ja, faktisk efter de aller-
sidste dage.

For mens det berømte frihedsbudskab om, at de 
tyske tropper havde overgivet sig til feltmarskal Ber-
nard Montgomery, lød i æteren i BBC’s direkte trans-
mitterede danske udsendelse fredag 4. maj 1945 
klokken 20.34, så var det jo først nogle dage senere, 
nemlig den 7. og 8. maj, at russiske bomber regnede 
ned over Nexø og Rønne for at få de tyske tropper på 
Bornholm til at overgive sig.

Øens tyske kommandant nægtede at overgive sig 
til russerne, og det var på den baggrund, Stalin beor-
drede bombningen af de to byer. Først derefter over-
gav tyskerne sig, og russiske tropper i tusindtal ind-
fandt sig på Bornholm, hvor de blev i 11 måneder.

Hvor 75-året for Danmarks befrielse fra den tyske 
besættelse kunne markeres sidste år, er det altså nu 
75 året for de russiske troppers afrejse fra Bornholm, 
og det har Thomas Kofoed Poulsen ganske betime-
ligt valgt at markere med sin bog ”Russertiden – de 
sidste vidner”, som kommer på gaden den 22. marts.

Altså, i god tid inden den 5. april, som er datoen 
for den russiske afrejse, som af nogle bornholmere 
betegnes som den ”endelige befrielse”.

De sidste vidner, siger bogens titel altså, får her 
lov at fortælle, og ja, det nærmer sig selvfølgelig, 
tidspunktet for at der ikke er en levende sjæl, der var 
til stede, da historiens vingesus lød over Bornholm.

Blandt de 30 vidner, forfatteren har talt med, er 
den ældste interviewede Erna Kofoed fra 1917 – jo, 
her vi helt tilbage ved Første Verdenskrig, men hun 
er skam stadig blandt os – mens den yngste er Inge 
Jensen fra 1940. Dertil har han også interviewet folk, 
som ikke har egne, men andres relevante erindrin-
ger at berette om, men som ikke selv levede dengang. 

Blandt de interviewede i bogen finder man også 
Fritz Olsen (født 1928), som Thomas Kofoed Poulsen 
mener må være den sidste tilbageværende friheds-
kæmper.

– Jeg faldt over en artikel i jeres avis om et foredrag 
for cirka fem år siden, hvor det blev refereret, at der 
var tre tilbage, og jeg ved, at to af dem siden er gået 
bort, siger han.

– Og jeg er heller ikke stødt på andre i min re-
search.

MORFARS HISTORIER
Hvad med forfatteren selv? Han arbejder til daglig på 
DR Bornholm, men tog orlov under arbejdet med bo-
gen. Han kendte på forhånd den overordnede histo-
rie og har gjort det hele sit liv, for hans mor er born-
holmer, og familien flyttede til Bornholm, da han var 
godt et par år, fortæller han til Bornholms Tidende.

Så han har naturligvis masser af bornholmsk fa-
milie og husker også, hvordan blandt andre morfa-
ren, da han selv var lille, fortalte historier fra krigens 
tid om de russiske bombardementer og evakuerin-
gen fra ejendommen i Knudsker til Østerlars, samt 
de uventede besøg af både tyske flygtninge og russi-
ske soldater.

– Det har altid fyldt en del i vores familie, og jeg er 
selvfølgelig vokset op med historierne, siger han.

–  Også den fra 1658 (den bornholmske opstand 

mod de svenske myndigheder, red.), og derfor har jeg 
haft en bevidsthed om det. Så jeg kunne hurtigt få 
trigget interessen for at dykke mere ned i det, da ju-
bilæet nærmede sig. Min mor kan også trække fami-
liære tråde helt tilbage til 1658 og endnu længere.

Hvornår fandt du ud af, at den bog skulle du da skri-
ve?

– Ja, det er jo lidt sjovt, for det var cirka en uge in-
den nedlukningen kom den 11. marts sidste år. Og da 
landet blev lukket ned,  kom jeg i tvivl om, hvorvidt 
det overhovedet var et projekt, der kunne lade sig gø-
re, når man ikke mere måtte mødes med folk. Så jeg 
satte det lidt på stand by, men da smittetrykket så let-
tede lidt i sensommeren, prøvede jeg alligevel at gå i 
gang og se, om det var muligt at komme ud og snakke 
med folk.

Thomas Kofoed Poulsen ringede rundt til nogle af 
de relevante kilder, som jo i sagens natur er i den sår-
bare gruppe, og fandt frem til, hvordan det kunne la-
de sig gøre at mødes med god afstand og andre nød-
vendige forholdsregler.

– De fleste af dem var ret trygge ved det, og så gik 
jeg for alvor i gang, siger han.

Selve ideen om bogen havde rumlet lidt hos jour-
nalisten helt tilbage fra, da der opstod debat om, 
hvordan 75 året for den 4. maj 1945 skulle markeres.

– Så kom der jo hurtigt bornholmske reaktioner, 
som gik på, at Bornholm ikke blev befriet da. Hele 
debatten blussede op, og der var i det hele taget inte-
ressante aspekter ved det, som jeg hæftede mig ved, 
siger Thomas Kofoed Poulsen.

– Der var for eksempel et læserbrev i Bornholms 
Tidende af Søren Wolff, som forklarede, at de gamle 
frihedskæmpere jo godt kunne fejre den 4. maj med 
lys i vinduerne og så videre.

EN ØJENÅBNER
Har du selv fået flere nuancer på historien i løbet af ar-
bejdet med bogen?

– Ja, det synes jeg, at jeg har. Det var en øjenåbner 
at opdage, at man gennem tiderne har forholdt sig 
meget forskelligt til eksempelvis den 4. maj. Også sy-
net på den 5. april og markeringen af russernes afrej-
se har ændret sig, synes jeg.

Har der været en indre logik i de anstrengte forhold, 
du har arbejdet under i forhold til restriktioner og en 
ydre fjende, som man også kan sige, corona-virus er, og 
så det, at selve bogens emne også handler om en tid i 
verdenshistorien, hvor det enkelte menneske blev sat 
skakmat?

– Ja, der er jo folk, der laver de paralleller nu. Altså, 
det såkaldte testregime, som der er nogen, der reage-
rer imod, og hvor bornholmerne bliver behandlet 
anderledes end resten af befolkningen – og det så 
man også i 1945. Eller julen, hvor man følte sig af-
sondret fra resten af landet, da svenskerne lukkede 
ned, siger forfatteren.

Et gammelt, centralt spørgsmål har været, om russer-
nes ankomst til Bornholm var en befrielse eller en besæt-
telse. Har dit forhold til det ændret sig under arbejdet 
med bogen?

– Nej, ikke for alvor. Jeg synes, jeg på forhånd var 
rimelig velbevandret i det spørgsmål og de nuancer, 
der er. Men jeg var måske overrasket over, når jeg 
snakkede med folk om det, at der var en mere varie-
ret holdning, end jeg havde regnet med. Jeg havde 
nok som udgangspunkt en idé om, at alle bornhol-
mere ville se det som en besættelse, mens den offi-
cielle danske udlægning er, at det var en befrielse. 
Men den sondring eller skillelinje er ikke så skarp, 
som jeg troede.

Er det, du siger, at man ikke kan konkludere, at born-

holmerne siger ”besættelse”, mens andre siger ”befriel-
se”?

– Ja, også bornholmerne mener noget forskelligt 
om det. 

Du har også et kapitel i bogen med historikeren Bo Li-
degaard, som siger, at det er noget pjat at kalde for en 
besættelse?

– Ja, og der konstaterer jeg bare, at man ikke kan 
sige, at han står skarpt over for bornholmerne. De 
mener også noget forskelligt om det. Og jeg har 
egentlig indtryk af, at folk, som rent faktisk har erin-
dringer fra begivenhederne, har en dybere forståelse 
og et mere nuanceret blik på tingene end andre, siger 
Thomas Kofoed Poulsen. 

Én ting undrer i øvrigt forfatteren såre:
– Det betyder en del for mange bornholmere – og 

måske i stigende grad – at markere historien om den 
russiske tilstedeværelse, og derfor synes jeg, det er 
mystisk, at der ikke eksisterer et rigtigt monument 
over den historie. Det ville da også være noget, turi-
ster ville kunne lægge mærke til og lære af, men der 
er kun lidt småtterier rundt omkring som for eksem-
pel den russiske bjørn, som private har sat op i Møl-
legade i Rønne, siger forfatteren.

– I rådhushaven ved kommunalbestyrelsessalen 
er der også en tavle om dem, der døde ved bombarde-
menterne, men der er ikke rigtig noget officielt min-
desmærke.

Endnu.  
 

 
.

Jeg var måske overrasket 
over, når jeg snakkede med 
folk om det, at der var en 
mere varieret holdning, end 
jeg havde regnet med

Thomas Kofoed Poulsen
forfatter

Thomas Kofoed Poulsen: ”Russertiden – de sidste vid-
ner” (Forlaget Brian Christensen, 208 illustrerede sider, 
på gaden den 22. marts)
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Om bogen

En pressemeddelelse om ”Russertiden – de sidste vidner” 
fortæller, at i den skildres russertiden af de sidste øjenvid-
ner. 30 ældre bornholmere fortæller om deres oplevelser. 
Oplevelser, som spænder vidt. Lige fra dødsangst under 
bombardementerne til romantiske forhold med soldaterne.

Var russertiden en befrielse eller en ny besættelse? Hvor-
for har mange bornholmere svært ved at fejre befrielsesda-
gen den 4. maj som andre danskere? Blev det første bombar-
dementet slet ikke nævnt i Radioavisen – og blev bornhol-
merne glemt af resten af Danmark? Disse spørgsmål disku-
teres fortsat,  og bogens 30 vidner sætter ord på de oplevelser 
og følelser, som de husker, og ser efterdønningerne af blandt 
bornholmerne i dag.

Derudover inddrages beretninger fra afdøde personlighe-
der som amtmand von Stemann og den tyske kommandant 
von Kamptz. Sluttelig sætter de to historikere Jakob Seerup 
og Bo Lidegaard ord og perspektiv på begivenhederne.

– I begyndelsen af maj 1945 ramte en af den store krigs 
sidste stikflammer Bornholm, netop som resten af landet 
fejrede befrielsen. Så kom Den Røde Hær og med den næ-
sten et helt års angstfuld venten med usikkerhed om Sovjet-
unionens intentioner. Da de sovjetiske styrker endelig for-
lod øen i april 1946, efterlod de utallige ubesvarede spørgs-
mål. Det er nogle af dem, bogen besvarer, siger Bo Lidegaard 

Forfatteren, Thomas Kofoed Poulsen. Foto: Lis Eilsøe

Om bogen

Fortsættes side 10-11  

Kildestræde i Nexø efter bombardementerne. I midten ses 
mælkehandler Schous hus, hvor familien sad under spisebor-
det, da huset faldt sammen. 
Foto: Ukendt. Kilde: Frihedsmuseets fotoarkiv 
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Russiske ejendommeligheder
KAPITEL

Bornholms Tidende bringer her afsnittet ”Russiske ejendomme-
ligheder” fra kapitel syv, som hedder ”Russerne går i land”:

Mødet med russerne sætter sig som både små og store 
indtryk hos bornholmerne. Et snoet overskæg på en 
soldat fra Centralasien. Kosakdans på Store Torv i 

Rønne og ”Kalinka” på harmonika. Den måde, de marcherer 
på med armene fra side til side. I det hele taget russernes ev-
ne til at gøre tingene på andre og for bornholmerne helt 
uvante måder. Når de skal på toilettet og for åben dør træder 
op på brættet på et gammeldags lokum og sætter sig på hug 
med en støvle på hver side af hullet. Når de kaster bold med 
et pindsvin. Når de tager en gryde vand fra havnebassinet og 
koger en sild i gryden med kun halen stikkende op af det ko-
gende vand. Når de brækker benene af en kurvestol og place-
rer resten af den benløse stol oven på et læs hø for at sidde 
lidt behageligt på vejen hjem fra Rønne Havn. Når de skrub-
ber deres heste dagligt med sæbevand. Bornholmerne må 
ofte gøre store øjne. Soldaterne virker samtidig til at nyde 
opholdet på Bornholm. De er ofte afslappede, godmodige og 
snakkende i mødet med bornholmerne, og de forstår at ud-
nytte en lille pause til en hyggestund. De tager et musikin-
strument frem eller får sig en lur under åben himmel. Op-
holdet er som en rekreation.

På mange måder er det et folkefærd med nogle andre 
skikke. Særligt en ting vækker mere opsigt end noget andet. 
Soldaternes uslukkelige tørst efter alkohol. De drikker alt. Et 
af de mest makabre eksempler ser Svend-Erik Petersen på 

Østre Skole i Rønne, hvor soldaterne går ind i det naturhisto-
riske lokale og tager reagensglassene med hugorme, der er 
konserveret i sprit. Ud med dyret. Ned med spritten.

På Halleklippen uden for Nexø sidder Anna Marie Kjøller 
en dag med sin far og spiser frokost, da et selskab russere 
kommer ind. Tjeneren ser ud til at kende russerne, for hun 
kommer straks ind med store glas og skænker snaps for rus-
serne. De gør tegn til mere og drikker snapsen, som var det et 
glas vand. Samme erfaring gør amtslæge Svend Edvard Ko-
foed sig, da han sidder med et selskab russere og skal spise 
suppe. De fortæller ham, at det er russisk skik at begynde 
med et glas vodka: ”Her hos os drikker vi altid, før vi spiser, 
for at det kan virke bedre”, siger russeren til amtslægen. De 
får skænket vodka i et ølglas. Alle tømmer det i en slurk. I 
mellemtiden er suppen blevet kold. Den kommer retur til 
køkkenet til amtslægens store forundring, men han får en 
forklaring af premierløjtnant Viktorov: ”De skal jo også have 
noget at spise i køkkenet”, forklarer Viktorov ham. Ind kom-
mer i stedet for en ny varm suppe – den russiske nationalret 
borsjtj kogt på gås. Selskabet spiser suppen, mens vodkaen 
gør sin virkning.

Bornholmerne finder ud af, at der kan gøres forretning med 
russernes tørst efter vodka og andre stærke sager. Svend-
Erik Petersen møder russerne ved en flyveplads uden for 
Rønne sammen med sin ældste bror, Carl Oluf. Soldaterne 
har kontor i en gammel overdækket vogn. Den ligner en 
amerikansk prærievogn. Russerne beder drengene skaffe 
noget vodka. Hvis det lykkes, må de få den signalpistol, de 
har hængende på kontoret. Svend-Erik Petersen synes det 

De russiske soldater benyttede ofte De Bornholmske Jernbaner. 
Foto: Axel Munch. Kilde: Frihedsmuseets fotoarkiv

Mange bornholmere bemærkede, at de russiske soldater var glade for at give prøver på deres musikalske evner ved at spille russiske folkesange. Foto: Ukendt. Kilde: Frihedsmuseets fotoarkiv.
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 Russere slapper af på havnen i Rønne med deres medbragte krigsbytte fra Tyskland. Foto: V. Hansen.  Kilde: Frihedsmuseets fotoarkiv

lyder spændende. Han går hjem for at se, hvad han kan finde i 
forældrenes skab. Desværre er der ikke vodka, men de finder en 
flaske kirsebærvin. Den tager de med ud til russerne. Soldaterne 
er tydeligvis ikke helt tilfredse, men til sidst slår de en handel af. 
Drengene får signalpistolen.

Andre bornholmere udnytter kynisk russernes trang til alko-
hol. Soldaterne har medbragt store mængder krigsbytte fra Tysk-
land: Møbler, smykker og klaverer. Der er eksempler på, at born-
holmere modtager værdifulde ting i bytte for en flaske snaps. I 
nogle situationer sælger bornholmerne kogesprit, ætsende væ-
sker og andre skadelige sager til russerne. Amtslæge Svend Ed-
vard Kofoed vurderer, at flere russere dør af forgiftning ved at 
drikke de skrappe sager. I en aktion den 20. juni 1945 finder poli-
tiet 50-60 flasker spiritus og denatureret sprit ved at stoppe born-
holmere på vejen ind til russernes lejr i Almindingen. Russerne 
er på den anden side lige så opfindsomme. For eksempel møder 
de frem på apoteket i Rønne med recepter på sprit til medicinsk 
brug. Apotekeren må sætte et skilt op i vinduet om, at det på 
grund af mangel på hospitalssprit er forbudt at sælge det til rus-
siske soldater, uanset om de har en recept.

I august 1945 indfører myndighederne et forbud mod at sælge 
spiritus til russerne fra almindelige butikker. Kun restauranter 
må fortsat sælge til russerne, men igen tager russerne andre me-
toder i brug. I købmandsforretningen i Rø oplever Carl Aage Re-
uss, at en russer vil købe en flaske hårvand. De prøver at forklare 
russeren, hvad det er, og at det ikke kan drikkes, men han insiste-
rer på at købe det. Han får flasken og stiller sig ud på trappen, ta-
ger proppen af og tømmer flasken. I en anden situation ser Carl 
Aage Reuss, at der kommer en russer ind hos naboen, som er ved 
at skrælle skalotteløg. Soldaten beder om et par stykker, putter 

dem op i en kop sammen med kogesprit, og så ryger det ned.
De store mængder alkohol kan slå selv en hærdet soldat ned. 

Niels Clausen ser en dag en meget beruset russer, der ligger på 
gaden i Aarsdale nærmest livløs. En officer kommer hen til ham 
og beder ham om at rejse sig, men uden reaktion fra manden på 
gaden. Officeren tager ladegreb på sit gevær. Først da springer 
den berusede soldat op uden mere diskussion.

Russerne har deres egen kontante måde at holde disciplin og 
orden på. I Aarsdale har de taget byens rullehus i brug som en 
slags detention for menige soldater, der på en eller anden måde 
har brudt disciplinen. Soldaterne er indkvarteret i en bygning 
ved siden af rullehuset, så rullehuset ligger meget bekvemt for 
dem. Niels Clausen oplever, at hans mor og andre kvinder i byen 
er ængstelige ved at skulle ned for at rulle tøj på de dage, hvor der 
sidder en fange i rullehuset og en vagt ved siden af med et gevær 
i hånden. I begyndelsen bliver kvinderne væk, men de tager mod 
til sig, og fangerne hjælper dem med at trække rullen.

Når fangerne skal på toilettet, foregår det ved, at de går ned i 
klipperne. De går lige forbi Niels Clausens hus ledsaget af en vagt 
eller to for at komme ned mod havet, hvor der er bygget et interi-
mistisk toilet i klipperne. Der er ingen afskærmning, og fangerne 
må sætte sig på hug i den frie bornholmske natur.

Andre bornholmere ud-
nytter kynisk russernes 
trang til alkohol. Solda-
terne har medbragt store 
mængder krigsbytte fra 
Tyskland: Møbler, smyk-
ker og klaverer. Der er 
eksempler på, at born-
holmere modtager vær-
difulde ting i bytte for en 
flaske snaps. I nogle situ-
ationer sælger bornhol-
merne kogesprit, ætsen-
de væsker og andre ska-
delige sager til russerne.

Fortsættes side 12   
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KAPITEL

Bornholms Tidende bringer her afsnittet ”Rus-
siske ejendommeligheder” fra kapitel syv, som 
hedder ”Russerne går i land”:

Mere sjov og ballade er der, når bornholmer-
ne ser russerne gebærde sig i trafikken. 
Mange kender historien om en russer, der er 
ude at cykle. Han taber pumpen, hvorefter 
han stiger af cyklen og trækker den ved si-
den af sig, fordi han tror, at den er i stykker. 
Måske er historien sand, men det kan også 
være en vandrehistorie. I Klemensker ser Per 
Samuelsen, hvordan russerne trækker en 
cykel op til møllen og triller ned ad vejen på 
cyklen i fuld fart, indtil de ikke længere kan 
styre den og vælter ned i grøften med et stort 
grin. I Rø prøver soldaterne at binde cyklen 
til en motorcykel med et reb. Carl Aage Re-
uss overværer, at de kører alt, hvad motor-
cyklen kan trække. Han synes, det ser lidt 
farligt ud med fuld fart hen over brostenene.

Ofte er det cykler stjålet fra bornholmer-
ne. Hvis soldaterne punkterer, lader de cyk-
len ligge, for man kan jo bare tage en ny. Erik 
Kofoed på Stålegård i Nyker havde været 
skrevet op til en ny cykel længe, for de var ik-
ke nemme at få fat i lige efter krigen, men i 
løbet af 1945 kommer der gang i leverancer-
ne, og han får sig en ny cykel. Karlen på går-
den har også en fornuftig nyere cykel. Det 
holder kun få dage, inden et par soldater 
hugger dem og bytter deres gamle cykler ud 
med Erik Kofoeds og karlens næsten nye 

cykler.
Også de mange heste og hestevogne væk-

ker opsigt i trafikken. I hestevognene sidder 
der gerne en russer, men det kan lige så vel 
være, at der ligger en sovende soldat på la-
det, mens hesten vandrer videre af sig selv 
midt på vejen. Erik Kofoed ser også, at der 
nogle gange kommer tre hestevogne lige ef-
ter hinanden, hvor der ingen kusk er i den 
bagerste vogn. Hesten følger bare med af sig 
selv.

For børnene er det sjovt at hoppe op på 
hestevognen og køre en tur med russerne. 
Bjarne Ilsted Bech og hans kammerater gør 
det ofte for at få lidt underholdning. Når de 
ikke gider mere, hopper de bare af og venter 
på en ny vogn, der skal retur. Det foregår lidt 
uden for Rønne. Bjarne Ilsted Bech cykler of-
te derud, fordi familien har et sommerhus 
for enden af Galløkken, som russerne benyt-
ter til indkvartering. De bruger samtidig om-
rådet til veterinærcenter for deres heste med 
store stalde med plads til 30-40 heste. Rus-
serne har desuden bygget en sjov lille byg-
ning til hestene. Det er en slags gaskammer, 
hvor heste går ind og stikker hovedet ud på 
den anden side. Så fyrer russerne med et el-
ler andet, som dræber lus og utøj på dyrene.

Russerne er særdeles ømme om deres he-
ste, der har fulgt dem hele vejen gennem det 
halve Europa. De passer både på hestene og 
på ressourcerne. Gunnar Hansen passer en 
dag sit arbejde i smedjen, hvor de laver sko 
til heste. Han glemmer aldrig, da en russer 
kommer ind med sin hest, fordi hesten har 
tabt den halve sko. Han vil have, at Gunnar 
Hansen laver en ny halv sko til hesten. Rus-
seren mener nemlig ikke, at der er brug for 

en hel sko. Det nægter Gunnar Hansen. Han 
er vant til, at en hest får en hel ny sko på, 
men russeren insisterer. Til sidst får han sin 
vilje. Gunnar Hansen laver en halv sko til he-
sten. Det er både første og sidste gang, han 
prøver det.

For det meste opholder russerne sig i deres 
lejre, men der bliver flere gange taget initia-
tiv til officielle fodboldkampe og skakturne-
ringer mellem bornholmere og russere. Der 
bliver spillet op til dans på for eksempel Sto-
re Torv i Rønne og i Sandvig, hvor bornholm-
ske kvinder får sig en svingom med solda-
terne. Ofte kan små tilfældige og uformelle 
møder mellem russere og bornholmere gøre 
et stort og varigt indtryk. Lars Peter Dahl ta-
ger gerne til Gudhjem om aftenen, hvor eg-
nens unge mennesker samles og fester. De 
holder til ved et skur, som tyskerne havde 
brugt, men som nu står tomt. Den ene aften 
kommer tre russere, og de unge bornholme-
re når lige at tænke, om der mon er fare på 
færde, men i stedet spiller russerne op til 
dans med harmonika og balalajka.

Kontakterne mellem bornholmere og 
russere bliver mere og mere begrænsede i 
løbet af russertiden. På russisk initiativ får 
soldaterne i det tidlige efterår 1945 forbud 
mod at forlade deres lejre med mindre, de 
har et formål med det. Det bliver forbudt for 
dem at komme i bornholmske hjem. Solda-
terne får også deres egne butikker, så hand-
len i de danske forretninger daler. Restrikti-
onerne for de russiske soldater bliver drøftet 
mellem amtmand von Stemann og den rus-
siske kommandant, Jakusjov, på deres jævn-
lige møder. Det sker blandt andet for at und-

gå uoverensstemmelser mellem bornhol-
mere og russere, men også for at forhindre, 
at russiske soldater forelsker sig i born-
holmske kvinder. Det ønsker general Jakus-
jov ikke, fordi det er meningen, at Den Røde 
Hær er på Bornholm midlertidigt. Forelskel-
se er dog en sag, generalen ikke er herre 
over.

Ved Dueodde får en af officererne fra lej-
ren på et tidspunkt et godt øje til Erling Pe-
dersens mor på Krogegård. Erling Pedersen 
begynder at lægge mærke til, at officeren 
kommer ind i haven, sætter sig foran køk-
kenvinduet og smiler. Han kan sidde der i ti-
mevis. Officeren og moren har svært ved at 
kommunikere med ord på et fælles sprog. På 
gården har de dog en særlig lommeparlør, 
som er blevet meget populær blandt born-
holmerne. Det hjælper på sproget, men der 
findes også andre måder at kommunikere 
på. Moren stikker ham en frikadelle, mens 
han sidder uden for køkkenet.

Officeren bliver ved med at komme op til 
køkkenet. Det udvikler sig lige så stille. Han 
begynder at komme ind i stuen for at drikke 
kaffe med moren. En dag finder Erling Pe-
dersen dem nede i en pavillon i den bagerste 
del af haven, hvor de står og omfavner hin-
anden. ”Nu kan du godt gå ind med dig”, rå-
ber moren efter Erling Pedersen. Det ender 
med, at moren bliver gravid med officeren. 
Det er ikke en nem situation, men hun får 
overtalt lægen til en abort. Moren går stille 
med det over for Erling Pedersen. Han finder 
ud af sammenhængen ved at snakke med si-
ne mostre.
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Danske soldater med bæltekøretøjer og mange bornholmere tager afsked med russerne den 5. april 1946. Foto: Ukendt. Kilde: Bornholms Museum


