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Befrielsen på Bornholm forløb meget anderledes end i 
det øvrige Danmark. Det fremgår tydeligt af Inge 
Drews erindringer. Hun var 17 år i maj 1945 og husker, 

hvordan de i radioen kunne høre reportager om de jubelsce-
ner, der udspandt sig i det øvrige land. Selv stod hun med sin 
mor og søster på en altan i deres hjem uden for Nexø. Her 
kunne de grædende bevidne, at sovjetiske fly kastede bom-
ber over byen, og se de sorte røgfaner stige til vejrs. »Vi blev 
totalt svigtet af Danmark,« konkluderede hun som et repræ-
sentativt eksempel på den bitterhed, som mange bornhol-
mere, der levede under krigen, stadig føler den dag i dag.

I denne uge er det 75 år siden, de sidste russiske soldater 
forlod klippeøen, og det markeres med en bog baseret på en 
række vidners oplevelser i den umiddelbare efterkrigstid, 
forfattet af journalist Thomas Kofoed Poulsen. Russertiden er 
dog ikke kun gengivelsen af en stribe beretninger, men i lige 
så høj grad en bog om historiebrug og erindringskultur med 
udgangspunkt i en kompliceret fortid.

NÅR FORLØBET på Bornholm udviklede sig dramatisk, 
skyldtes det flere forhold. I Danmark var det i første omgang 
den almindelige opfattelse, at øen var omfattet af tyskernes 
overgivelse, og først da Nexø og Rønne blev angrebet fra luf-
ten 7. maj, stod det klart, at situationen var en helt anden. For 
øboerne udviklede krigsafslutningen sig til et mareridt. Gun-
nar Hansen var aktiv i redningstjenesten Zonen. Han var 
blandt de første, der ankom til Rønne, efter at bomberne var 
faldet, og han beskriver i bogen, hvordan han med sin mak-
ker kørte ind i byen og brød sammen, da han så omfanget af 

skaderne. Han var også meget ængstelig for sit eget hjems 
tilstand, og med god grund, viste det sig. Huset var forvandlet 
til en ruindynge. 

Ødelæggelserne var voldsomme i både Rønne og Nexø. Ud 
af en boligmasse på 3.400 ejendomme var kun 300-400 slup-
pet helt uden skade. Til de materielle skader kom de menne-
skelige. Ti civile havde mistet livet, og mange flere var såret.

Hvordan det kunne gå så galt, har i sagens natur været 
omdiskuteret lige siden bombardementet, ikke mindst for at 
pege på de skyldige. Når der ikke straks blev fløjet en sym-
bolsk britisk styrke til Bornholm fra København, skyldtes det 
primært, at den vestallierede overkommando tøvede for ikke 
at komplicere forholdet til Sovjetunionen. Fra tysk hold var 
situationen den, at Bornholm blev tildelt en strategisk nøgle-
rolle i slutkampen, da øen blev et afgørende frontstøttepunkt 
i den uhyre omfattende rømning af soldater og civile fra øst 

VIDNESBYRD . 75 år er gået, men bornholmerne har ikke glemt, at 
de blev glemt. Ny bog giver ordet til de sidste øjenvidner og fortæller 
om bombardementerne og en russisk tilstedeværelse, der trak ud.
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Russiske soldater med tog, Nexø Torv i ruiner og den tyske kommandant Gerhard 
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mod vest. Derfor ville den tyske øverstkom-
manderende på Bornholm ikke umiddelbart 
overgive sig, da han havde ordre om at afvise 
et sovjetisk angreb. Det var denne cocktail af 
ulykkelige omstændigheder, der førte til luft-
angrebet og den efterfølgende sovjetiske 
tilstedeværelse.

FORFATTERENS VIGTIGSTE KILDER er 
interview med bornholmere, hvoraf de yng-
ste var børn, da krigen sluttede. De 30 perso-
ners erindringer og vidnesbyrd flettes for-
trinligt sammen og er egentlig kun et bag-
tæppe for at diskutere og præsentere forlø-
bet. Ud over stemmerne fra dem, som var til 
stede dengang, indeholder bogen interview 
med historikeren Bo Lidegaard og inspektør 
på Bornholms Museum Jakob Seerup. Disse 
interview fungerer godt i sammenhæng med 
de øvrige og tilføjer faglig dybde både om 
den bagvedliggende politiske historie og 
mindekulturens udvikling over tid.

Bogen er tematisk struktureret i forskellige 
kapitler, der behandles i kronologisk række-
følge. Således beskæftiger de første sig med 
tiden inden bombardementet, og de sidste 
med russernes hjemrejse i april 1946. I de 
indledende kapitler er fokus på selve bom-
bardementet. Et indtryk af de menneskelige 

omkostninger får man gennem Ella Jallovs 
erindringer. Hun fik flere år senere besøg på 
sit kontor af en mand med et vansiret ansigt, 
der så ud, som om han havde haft kopper. 
Manden, Knud Holm, ville takke Jallovs fami-
lie for at have hjulpet med at køre sårede og 
døde familiemedlemmer væk efter angrebet. 
Hans ar skyldtes glas, som han fik blæst ind i 
ansigtet fra det vindue, han sad ved, da en af 
bomberne eksploderede. Et andet dramatisk 
højdepunkt stammer fra sygehuset, hvor 
både sårede lokale og tyskere strømmede 
ind. Her som andre steder er det bemærkel-
sesværdigt, hvor stor en hjælpeindsats der 
blev ydet fra det lokale civilsamfunds side 
over for tyske soldater og flygtninge. De var 
strømmet til øen på en meget blandet flåde 
af fartøjer som følge af sammenbruddet på 
østfronten. Nogle ankom med slæbebåde, 
andre på krigsskibe, men ens for dem var 
deres forfærdende helbreds- og ernærings-

mæssige situation. Spontant iværksatte bor-
gere flere steder på øen hjælpeaktioner som i 
Østerlars, hvor to bagere bagte brød, mens 
lokale vognmænd kørte ud med indsamlede 
fødevarer til sultne soldater. Ved Nexø blev 
flere tusinder bespist. Det var en hjælp, der 
blev givet som følge af medfølelse, men også 
frygt for, om situationen kunne udarte til 
plyndringer hos de desperate mennesker.

DE FØLGENDE KAPITLER fokuserer på de 
russiske soldaters tilstedeværelse. Modtagel-
sen af de mange soldater var nervøs, da det 
var uklart, hvor længe den Røde Hær ville 
blive. Gennemgående var mødet med rus-
serne dog positivt. Der er ingen tvivl om, at 
mange af de første soldater, der ankom, af de 
lokale blev betragtet som fremmedartede 
både af udseende og væremåde. Ikke mindst 
soldaternes tilsyneladende uudslukkelige lyst 
til alkohol vakte forbavselse. Efterhånden 

Bornholms 
bitre befrielse 

Beboere i Møllegade i Rønne søger efter ejendele i ruinerne. Foto: Willy Hansen

Rømningen sat i værk. Evakueringsordren efterlod ingen tvivl 
om situationens alvor. Foto: Frihedsmuseets Fotoarkiv

Russere hygger på havnen i Rønne med deres medbragte 
tyske krigsbytte. Foto: V. Hansen, Frihedsmuseets Fotoarkiv
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opstod der dog mange gode relationer. Børn 
huskede, at soldaterne var glade for dem. 
Sandsynligvis fordi de mindede dem om til-
værelsen derhjemme. Mange lokale handlede 
også med soldaterne, og det var heller ikke 
ualmindeligt, at russerne blev inviteret inden-
for i private hjem. Der forekom overgreb på 
civilbefolkningen, men ikke i et omfang, der 
tåler sammenligning med det, der ramte den 
tyske civilbefolkning i østområderne. 

I den sidste tid, inden russerne forlod øen, 
var omgangen med soldaterne dog efterhån-
den begrænset, da de skulle forblive i deres 
lejre. Den 5. april 1946 var tusindvis af born-
holmere samlet på havnen i Rønne for at 
tage afsked med de russiske soldater. Da den 

sidste troppetransport 
havde forladt kajplad-
sen, var det dog på ingen 
måde et punktum for 
historien om Bornholm 
under og efter Anden 
Verdenskrig.

For mens de russiske 
soldater primært bliver 
skildret som venlige og 
omgængelige, er bitter-
heden over at blive svig-
tet af det øvrige Dan-
mark et markant træk i 
erindringerne. Forestil-
lingen om at blive ladt i 
stikken og glemt har 
forskellige årsager, men 

væsentligt er en selvforståelse af at befinde 
sig i periferien i forhold til København. 

Forfatteren viger dog ikke tilbage for at 
udfordre myterne, herunder politikernes 
angivelige svigt, men også forestillingen om, 
at situationen på Bornholm eksempelvis 
blev glemt i danskernes primære nyhedska-
nal, Pressens Radioavis, i de kritiske dage 
omkring 7. og 8. maj 1945. Det gjorde den 
efter alt at dømme ikke. At det snart blev en 
folkesag i Danmark at hjælpe bornholmerne, 
er også i nogen grad blevet overskygget af 
den svenske indsats. Her har det formodent-
lig haft afgørende betydning, at hjælpen fra 
Sverige stadig står som synlige kulturspor i 
byerne i form af de mere end 250 smukke og 
eftertragtede træhuse, der blev opført som 
erstatning for de ødelagte bygninger. 

Forvaltningen af historien på Bornholm 
udviser dog store forskelle i forhold til resten 
af Danmark, både når det gælder officielle 
arrangementer med deltagelse af hjemme-
værn og kongehus og på det mere person-
lige plan.

Den dag i dag har mange bornholmere 
blandede følelser over for traditionen med at 
sætte i lys i vinduet på befrielsesaftenen 4. 
maj. Det er glædeligt, at 75-året har givet 
anledning til denne udgivelse, som kan være 
med til at sætte fokus på, hvordan fortiden 
stadig former bornholmernes identitet og 
forhold til det øvrige land. 

ADAM HOLM

Hunter Biden: Smukke ting. Oversat af Jakob Levinsen.  
280 sider. 300 kr. Politikens Forlag. 

Det kan ligne et liv med guldtallerken og sølvbestik, men 
genskinnet bedrager. Det er rå metal af den slags, man 
slår sig halvvejs fordærvet på. Robert Hunter Biden (f. 

1970), yngste søn af præsident Joe Biden, har skrevet en stærk og 
påfaldende usminket erindringsbog om sin tilværelse med tre-
dive års misbrug af sprut og stoffer.

På sin vis er det en ærkeamerikansk historie, som vi kender 
den fra Hollywoods drejebog; hovedpersonen – helten er nok for 
flot en betegnelse i denne forfaldsfortælling – går grueligt meget 
ondt igennem. Hans højt elskede bror dør af en ondsindet hjerne-
tumor, han bliver skilt fra sin kone gennem 23 år, mister samvæ-
ret med sine tre døtre, indleder et forhold til sin svigerinde og 
forsøger at lindre sorgerne med et nærmest overmenneskeligt 
forbrug af snart sagt alle substanser.  

Da det ser allerværst ud, og mørket omslutter ham i en sådan 
grad, at han giver pokker i, om han længere er i live, møder han en 
frelsende engel – bogen er trods alt skrevet af en katolik – i form af 
en yngre sydafrikansk kvinde ved navn Melissa Cohen. Han forel-
sker sig på et splitsekund, og hendes gengældte kærlighed samt 
udstrakte tålmodighed og karakterfasthed får ham på ret køl igen.

Ved indsættelsesceremonien af præsident Biden i januar så 
alverdens tv-seere således den genopstandne Hunter Biden stå 
rank ved siden af Melissa, mens de i fællesskab bar på den syv 
måneder gamle Beau, opkaldt efter den afdøde storebror. 

Ringen er sluttet, og Hunter, der har en jurauddannelse fra 
Yale, men altid har skrevet digte og tegnet skitser, har kastet sig 
over en gerning som kunstmaler. Ifølge en nylig artikel i New 
York Times er han ganske effen og har på en blanding af talent og 
efternavn tiltrukket sig interesse fra adskillige gallerister. 

En klassisk lykkelig slutning, jovist, men man skal ikke langt 
ind i bogen, før man forstår, at Hunter Bidens ærinde ikke er at 
kaste et gunstigt lys over sig selv. Han vil vise, hvad der sker, når 
et menneske, som udadtil synes at have det meste, og lidt til, bra-
ser igennem glasloftet og ikke formår at bremse faldet. Eller tage 
imod de fremstrakte hænder, som vil hjælpe.

DET VAR LÆNGE KENDT, at Joe Bidens yngste søn havde et pro-
blem med alkohol og vistnok også narkotika, men han fungerede 
samtidig som advokat, havde fremtrædende jobs, tjente gode 
penge og osede af den selvtillid, der kommer af at tilhøre Etablis-
sementet. Han formåede længe at flyde ovenpå og give indtryk af 
succes. 

Under efterårets præsidentvalgkamp var Donald Trump imid-
lertid ikke sen til at påpege de knap så glamorøse sider hos Hun-
ter Biden i et forsøg på at udstille sin modkandidats fiasko som 
far. Hvis ikke man kan tage sig af sit eget afkom, hvordan skal 
man så lede en nation? 

Trump kørte også hårdt på med en anklage om, at Hunter 
Biden havde taget imod klækkelige summer i bestikkelse fra det 
ukrainske gasselskab Burisma, hvor han sad i bestyrelsen. Det 
har siden vist sig at være en påstand, der trækker tråde til 
Trumps forbindelse til Rusland. 

Amerikanske anmeldere af Smukke ting er optaget af de politi-
ske udmeldinger, som Hunter Biden kommer med i forhold til 
Demokraternes politik og interne gnidninger. Der er et par velaf-
rettede svirp til Hillary Clinton og Obama-rådgiveren David 
Axelrod. Man leder heller ikke forgæves efter lovprisninger af far 
Joes mange kvaliteter, ikke mindst hans empati og udstrakte tål-
modighed. 

I den forstand er bogen en slags affidavit om præsidentens 
moralske habitus, som med den beundrende søns ord ligger mile-
vidt fra den »onde mand med de onde hensigter«. Gæt selv hvem.

BOGEN ER DOG ALLERMEST interessant dér, hvor forfatteren 
for alvor portrætterer sin afhængighed. At det ikke var helt godt, 
var som nævnt velkendt, men at det stod så slemt til, vidste 
ingen. End ikke hans nærmeste. Vi får en uhyrlig indsigt i den 
menneskelige naturs skrøbelighed og det amerikanske samfunds 
dybeste afgrund. 

Selv om bogen næppe går over i historien for sin storladne 
prosa, er det helvedeskredsene i Dantes Guddommelige Kome-
die, der melder sig under læsningen. Hunter flygter, nogle gange i 
dagevis, til tider i hele uger. Han er utilgængelig for sin omverden 
i en døs af syre og alkohol, som kun bliver brudt af hans jagt efter 
nye forsyninger. Til tider er han så desperat, at han ikke kan klare 
turen fra spiritusbutikken og hjem uden at skrue låget af flasken 
og bælle løs på åben gade.

Hans diæt består af søde kiks, popcorn med smeltet ost og 
kopnudler. Alskens fysiske smerter følger med misbruget, og ven-
skaber er ikke en luksus, man kan tillade sig i en barsk verden, 
hvor enhver er sig selv nærmest i jagten på den næste rus. 

Hans store og gradvist eskalerende nedtur tager til efter brode-
rens bortgang i foråret 2015. Nærheden og 
den inderlige kærlighed mellem de to er 
smukt skildret. Hvor gerne Hunter end vil 
ære sin forgudede bror – han excellerede på 
universitetet, havde udmærkelser fra hæren 
og blev valgt som statsadvokat i Delaware – 
synker han blot dybere ned i sit personlige 
morads.

En dag husker han pludselig i spiritustå-
gerne, at han skal på en ugelang delegations-
rejse til Mellemøsten for World Food Pro-
gram USA. Han soignerer sig, når flyet og 
mødes med Jordans kong Abdallah II for at 

tale om de syriske flygtninges skæbne. 
Han ved, at det handler om nødstedte menneskers fremtid, 

men som han tørt bemærker: »Jeg satte mig over for den elskvær-
dige, imødekommende konge og efterkommer af profeten 
Muhammed, mens jeg nærmest ikke tænkte på andet end mini-
baren på mit hotel.« 

SÅDAN FORTSÆTTER DET til trods for adskillige forsøg på 
afvænning. Da han senere giver sig hen til crack/rygeheroin, får 
han »en følelse af total, nærmest overjordisk velvære«. Cracken 
bliver hans nye bedste ven. Hunter skifter mellem luksussuiter og 
faldefærdige motelværelser, hænger ud med alfonser, prostitue-
rede, crackhoveder, svindlere, gangstere og andre lyssky karakte-
rer. Indimellem forsøger han at komme rusen til livs, men det 
bliver ved de gode intentioner. 

Som han skriver: »Det var udskejelser uden afbrydelse. Jeg 
boede i en slags blanding af Fear and Loathing in Las Vegas og 
Permanent Midnight, tv-filmen over en manuskriptforfatters 
selvbiografi om sit heroinmisbrug til 6.000 dollar om ugen, som 
jeg den dag i dag får kvalme af at se, fordi den i så hæslig grad 
ligner mine egne værste perioder.« 

De værste perioder vokser i antal, og det er lidt af et mirakel, at 
den konstant påvirkede Hunter ikke bukker fysisk under. Bogen 
efterlader et tankevækkende indtryk af, hvor kort afstanden er 
fra magtens veldækkede bord til bænken på livets skyggeside. 

Biden, som ellers synes at være uden filter, er tilbageholdende 
med at beskrive, hvordan det lykkedes ham at reparere på for-
holdet til sine døtre og øvrige familiemedlemmer og venner, efter 
at han er blevet clean.  

Det er den eneste regulære svaghed i en bog om svaghed. 

SELVTUGT . Hunter Biden, søn af USAs præsident, skriver usentimentalt om sit misbrug. 
Han skåner sine nærmeste, pisker sig selv og sender svirp i retning af »en ond mand«.

Et martret  
menneske genopstår

••
Mens de 
russiske soldater 
primært bliver 
skildret som 
venlige og 
omgængelige, 
er bitterheden 
over at blive 
svigtet af det 
øvrige Danmark 
et markant træk i 
erindringerne. 

••
En dag husker 
han pludselig i 
spiritustågerne, 
at han skal på 
en ugelang 
delegationsrejse 
til  Mellemøsten.

Danske soldater med 
bæltekøretøjer og 
bornholmske civile tager 
afsked med russerne  
5. april 1946. Foto: Ukendt, 
Bornholms Museum
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