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12 personer om deres Bornholm
Af Torben Østergaard Møller

Om godt fire måneder udkommer bo-
gen »Mit Bornholm – 12 personlighe-
der fortæller«. 

Det er en bog om Bornholm og 12 
personligheder, som fortæller om deres 
liv, karriere og tilknytning til øen, for-
tæller en pressemeddelelse, som offent-
liggør, hvem de er. 

Alle har, oplyser pressemeddelelsen, 
sat deres tydelige aftryk på det Born-
holm, som vi kender i dag. De 12 for-
tællere er: 

Annelise Molin (fhv. borgmester og 
politiker), Bent Jørgensen (fhv. direk-
tør for Zoologisk have i København), 
Birger Rasmussen (politiker og fhv. for-
mand for Bornholms og Christiansøs 
Fiskeriforening), Inge Lorentzen 
(præst og tidligere formand for Ældre-
rådet), Kristian Barslund Jensen (fiske-
skipper og erhvervsmand), Lars Kærulf 
Møller (museumsdirektør for Born-
holms Kunstmuseum), Lotte Svendsen 
(filminstruktør), Niels Anker Kofoed 
(fhv. landbrugsminister og EU-parla-
mentsmedlem), Ole Bjørn Almeborg 
(erhvervsmand),  Peter Vesth (musi-
ker, sanger og sangskriver), Steffen 
Brandt (musiker, sanger og sangskri-
ver) og Ursula Munch-Petersen (kera-
miker).

Vidt omkring
De 12 personer er valgt ud, således at 
bogen kommer bredt omkring det 
bornholmske samfund og emner som 
fiskeri, landbrug, turisme, natur, mu-
sik, malerkunst, kirke, keramik og po-
litik. 

Hver især har de i særdeleshed gjort 

sig gældende inden for hver sit felt. 
Nogle har skabt arbejdspladser på 

øen, andre har kæmpet politisk, mens 
kunstnerne har udbredt kendskabet til 
Bornholm på fornemmeste vis i resten 
af landet. Ud over et markant aftryk på 
Bornholms historie har flere af de med-
virkende været en del af de begivenhe-
der, som har en central rolle i mange 
bornholmeres liv og erindring.

Eksempelvis bombningen af Rønne 
og Nexø, fiskeriets op- og nedture og 
lukningen af natfærgen. 

Bogen udkommer lørdag den 12. ok-
tober, hvor der er bogreception på 
Gudhjem Museum klokken 14. 

Bogens forfatter er Brian Christen-
sen, som er født i 1971 i Roskilde og 

uddannet historiker og journalist på 
RUC med speciale i biografier. Han har 
siden 2002 arbejdet på DR P4 Born-
holm som reporter, P4s eventkoordina-
tor og tv-tilrettelægger. I øjeblikket er 
han radiovært på regionalradioen, hvor 
han primært sidder bag mikrofonen i 
weekenden. 

Pensionatet i Tejn
Som forfatter har han skrevet bogen 
»Roskilde Festival – Keep on rockin« 
for DR Multimedie i 2008. I 2011 ud-
gav han portrætbogen »Mit Roskilde – 
10 personligheder fortæller« på eget 
forlag. 

– Mine forældres forlovelsesrejse til 

Tejn i tidernes morgen fik stor betyd-
ning for mit liv. Alle ferier som barn gik 
til Bornholm, hvor vi pudsigt nok altid 
lige skulle forbi pensionatet i Tejn, for-
tæller han i pressemeddelelsen og fort-
sætter:

– Stort indtryk må det have gjort på 
mine forældre, men for mig var det 
klipperne, de små vandhuller og havet, 
som bed sig fast. Da jeg mange år se-
nere skulle vælge praktikplads som 
journalist, tænkte jeg, hvorfor ikke 
prøve at opleve øen i et helt år? Det 
gjorde jeg, og nu har jeg boet her on 
and off i 10 år. Bornholm er blevet mit 
andet hjem, Svaneke min bopæl og 
pensionatet i Tejn sender jeg altid et 
kærligt blik, når jeg kører forbi.

❞
For mig var 

det klipperne, 
de små 

vandhuller og 
havet, som 
bed sig fast

Bil stjålet
Bornholms Politi har modtaget en anmeldelse om, at 
en biltyv har været på spil på Syrenvej i Aakirkeby.

En mørkeblå Suzuki Baleno er blevet stjålet i timer-
ne mellem klokken 12 fredag og klokken 12.30 lør-
dag.

Den har registreringsnummeret GF 34 918.
tøm 

Kvinde overså vigepligt
Klokken 15.25 søndag kom en 60-årig mand kørende 
ad Havnegade mod vest i Nexø med cirka 50 km/t, da 
en 23-årig kvinde fra Esbjerg, som kom kørende med 
cirka 20 km/t ad Paradisvej mod syd, overså sin vige-
pligt, hvorfor hun kørte direkte ud i den 60-åriges bil.

– Der skete ingen personskade, siger vagtchefen.
– Men kvinden får et klip i sit kørekort.

tøm

Tidligere museumsleder rasler med sabelen

 ny Bog Niels Anker Ko-
foed, tidligere 
landbrugsmini-
ster og EU-parla-
mentsmedlem. 
Her med sin el-
skede Citroën 
2CV og sin ejen-
dom Nordvan-
gen i baggrun-
den. 
Foto: 
Kurt Christensen

Af Torben Østergaard Møller

Hvis en bog ikke bliver en 
succes, kan man så betegne 

den som en maveplasker? Og 
hvis det handler om nærvæ-
rende bog, er det så en mave-
pallasker?

Nu kan succes måles på 
mange måder, og forfatterne 
bag bogen »Dansk-Norske 
Militære Pallasker – 1700-

1866« har formentlig allere-
de på forhånd gjort sig klart, 
at den næppe bliver en stor-
sællert. Til gengæld kan den 
indgå i den store og fornem-
me fødekæde af publikatio-
ner, som dokumenterer vor 
civilisations mange udtryks-

former og frembringelser.
Ordet pallasker kommer 

af tysk »pallasch« og tyrkisk 
»pala«, sabel, og det beteg-
ner et tveægget tungt hug- 
og stikvåben med sabelfæste 
og lige, en- eller tveægget 
klinge.

yderst moderne
Sådan nogle er vi ikke man-
ge, der går rundt med på 
dagligt basis længere – og 
hvis vi gjorde, skulle man 
nok regne med at blive viftet 
om næsen med Våbenloven 
af politiets lange arm – men  
omkring år 1700 gik rytterne 
i mange nordeuropæiske 
lande over til pallasker til 
forskel fra kårde som rytter-
våben.

Ved at benytte en pallasker 
må man altså formodes den-
gang at være blevet betragtet 
som yderst moderne i sin 
krigsførelse. 

Det er den tidligere leder 
af Bornholms Museum, Hen-
rik Vensild, der sammen med 
Kay W. Petersen således 
trækker blank med denne 
nye bog, som udgives af  Vaa-

benhistorisk Selskab. 
På Bornholms Museum 

kan man se flere af de palla-
sker, som tidligere er blevet 
brugt af det bornholmske 
kavaleri, fortæller Henrik 
Vensild i bogen.

I det første årti efter 1700 
ændrede man på kavaleriets 
bevæbning på landsplan og 
erstattede kårderne med pal-
lasker, som altså er et lidt 
tungere våben med ret og 
tveægget klinge samt sabel-
fæste med buet nakkestykke, 
som hånden kunne glide op 
over, når man huggede med 
den.

Til øens kavaleri 
På ydersiden af fæstet er der 
en parerplade til beskyttelse 
af hånden og bag på en bøjle 
til tommelen – en ændring, 
der særligt skyldtes rytternes 
problemer i slaget ved Hel-
singborg i marts 1710, da 
den svenske feltherre Mag-
nus Stenbock slog en dansk 
hær under Christian Ditlev 
Reventlow i det sidste slag i 
Skåne mellem danskere og 
svenskere. 

I 1722 kom pallaskerne 
også til det bornholmske ka-
valeri, og man kan i Køben-
havns Tøjhusregnskaber læ-
se, at »sværdfeger Jacob 
Kopper har repareret og 
istandsat, for det Bornholm-
ske Cavalleri, 300 Palla-
sker«.

Dengang, fortæller Henrik 
Vensild, havde man messing-
fæstede pallasker med mus-
lingeformet parerplade.  

Igen i 1730 modtog det 
bornholmske kavaleri 200 
pallasker med messingfæste 
og såkaldt lædergehæng. 
Ifølge en Kongelig Ordre fra 
1733 var Bornholms Kavaleri 
da på 500 mand. 

I 1743 kom en Kongelig 
Ordre om, at kavaleriet nu 
skulle indrettes til dragoner. 
Det indebar, at de blev lidt 
tungere bevæbnet med ge-
vær med bajonet i stedet for 
karabin og muligvis også 
med brystplade af kraftigt 
jern samt naturligvis med 
pallask.

En dragon var dengang en 
infanterist til hest, oplyser 
Henrik Vensild.

Bogen
Henrik Vensild & Kay W. Petersen: 
»Dansk-Norske Militære Pallasker, 
1700-1866« (Vaabenhistorisk Sel-
skab, Vaabenhistoriske Aarbøger 
2013, nr 58, 199 ill. sider).

To bornholmske dragoner fra 1758 af 
1ste og 2det Compagni med jernfæstede 
pallasker. På Bornholms Museum findes 
der to jernfæstede pallasker med mus-
lingeformet parerplade fra 1734 og Chri-
stian VIs spejlmonogram på klingen. Den 
bedste finder man på Forsvarsmuseet i 
montren med blankvåben. 
Illustration fra bogen. 

 Pallasker

Rønne Havn
Indgået: Costa Neoromantica af Italien, fra Amster-
dam til Helsinki

Fokus på ældrepolitik
Socialudvalget har på onsdag inviteret 110 personer 
til en inspirationsdag som optakt til at få udformet en 
ældrepolitik for regionskommunen. 

De særligt indbudte gæster repræsenterer beboer- 
og familieråd, aktivitetscentre, ældrerådet, Ældre Sa-
gen, Ældremobiliseringen, Sammenslutningen af pen-
sionistforeninger, kommunalpolitikere og ansatte in-
den for ældreområdet. 

Inspirationsdagen holdes i Aakirkebyhallerne, og 
der bliver oplæg fra sociolog og forfatter Henrik Dahl 
samt centerleder Gunvor Hector fra Baeshøjgård i Vig.

far

Hærværk mod Elværket Knallert stjålet fra udhus

Uro på Store Torv

Bornholms Politi oplyser, at der er begået 
hærværk mod Elværket i Lille Madsegade, 
Rønne.

Hærværket er begået i løbet af tidsrummet 
fra torsdag nat klokken 00.30 og til fredag af-

ten klokken 23. Flere ruder er blevet smad-
ret, et plankeværk er væltet og dørhåndtag er 
banket af, oplyser politiet. 

tøm

En politipatrulje fra Bornholms Politi fik nat-
ten til lørdag ved 03.40-tiden talt to grupper 
af unge mennesker, som var ved at komme i 

slagsmål på Store Torv i Rønne, til ro.
Det oplyser døgnrapporten.

tøm

Bornholms Politi har modtaget en an-
meldelse om, at der i tidsrummet mel-
lem fredag klokken 23 og til lørdag 
klokken 07.30 har været indbrud i et 
udhus i Jernbanegade, Aakirkeby.

Gerningsmanden har opbrudt to døre 
til udhuset ved et kraftigt ryk i dørhånd-

taget. Fra udhuset er der stjålet en knal-
lert 30 af mærket Generic, model Trig-
ger 50. 

Den er orange/sort og har registre-
ringsnummeret XX 9513, oplyser poli-
tiet.

tøm

Foto: Berit Hvassum

KÆRE PATIENT

VI ØNSKER FORTSAT AT VÆRE DIN LÆGE, OG IKKE REGIONENS LÆGE.

DERFOR HOLDER ALLE PRAKSIS I HELE LANDET 
LUKKET TIRSDAG DEN 28. MAJ P.G.A. STORMØDE I ODENSE.

ET NØDBEREDSKAB VIL VÆRE ÅBENT FOR PATIENTER MED AKUT OPSTÅET 
SYGDOM, ELLER AKUT FORVÆRRING AF KENDT SYGDOM. 

PÅ BORNHOLM KAN MAN I TIDSRUM 08.00-16.00 KONTAKTE:
TLF. 5648 0501 (ALLINGE LÆGEHUS).

EFTER KL. 16.00 KAN LÆGEVAGTEN KONTAKTES PÅ 3869 3869 SOM VANLIGT.

VI BEKLAGER ULEJLIGHEDEN OG HÅBER PÅ JERES FORSTÅELSE.

Med venlig hilsen

ALLE PRAKTISERENDE LÆGER PÅ BORNHOLM

Producér træbrikker på Bornholm
Næsten ny briketpresse fabrikat GROSS type GP 
300 S årg. 2012. inkl. oliekøling for hydraulik ved 
kontinuerlig drift, automatisk centralsmøring m.m.
Kørt ganske få timer, nypris kr. 446.680,- 

Salgspris nu kr. 335.000
alle priser er excl. moms. Kan evt. leases.

TEKNISKE DATA:
Motorstørrelse:  22 kw.
Briketdiameter:  Ø 80 mm.
Briketlængde:  80 – 300 mm.  (afhængig af råmateriale)
Kapacitet:  200-300 kg. pr. time (afhængig af råmateriale)

Kontakt Lars Lyskjær for besigtigelse på
Bornholm, tlf. nr. 23213568


