
7TIRSDAG 14. JUNI 2022 | BORNHOLMS TIDENDE www.tidende.dk

FÅ ET AFBRÆK UNDER FOLKEMØDET OG  
KOM TIL FADØL OG PØLSER I HK’S TELT

KÆRE HK-MEDLEM OG FAMILIE
Vi gentager succesen fra tidligere år og 
inviterer dig og din familie til en hyggelig 
komsammen under Folkemødet

Lørdag den 18. juni fra kl. 15.30-17.30 
i vores telt bag Superbrugsen.

Vi griller pølser, serverer fadøl og sodavand, 
og du kan i uformelle omgivelser få 
en snak med kolleger og HK’s politikere.

Håber vi ses – se også vores spændende 
program for dagene på hk.dk/folkemoede

Mange gode hilsner fra
HK Hovedstaden Bornholm

Tidligere topembedsmand debuterer som forfatter
Claus Stensgaard Jensen, som frem til 2021 var  
økonomi- og koncerndirektør i regionskommunen, 
udgiver romanen ”Vogteren af det 7. segl”.

Af Torben Østergaard Møller

KULTUR
BORNHOLM

Fredag den 24. juni udkommer den hi-
storiske roman ”Vogteren af det 7. segl”, 
som er skrevet af tidligere økonomi- og 

koncerndirektør i Bornholms Regionskom-
mune Claus Stensgaard Jensen, oplyser for-
lagschef i Hakon Holm Publishing Brian 
Christensen i en pressemeddelelse.

Til de mange, som nu tænker på, om ikke 
den 24. juni præcis er dagen, hvor kong Val-
demar Atterdag blev kronet i 1340 er svaret: 
Ja da!

Romanen handler netop også om kong 
Valdemar Atterdags mystiske rejse gennem 
Europa i 1300-tallets senmiddelalder. En rej-
se i selskab med to jomfruer, som miraku-
løst har overlevet en flodbølge, og de er på en 
hemmelig mission udtænkt af pave Inno-
cens VI.  

For Claus Stensgaard Jensen er der tale 
om en debutroman, og han har rejst i fod-
sporet på Valdemar Atterdag gennem byer 
som Krakow, Prag, Wien, Avignon, Paris, 
Brügge, Gent og Visby. Den katolske kirkes 
mange historiske kilder og myter danner 
baggrund for romanens handling – hvor 
kun vogteren af det 7. segl kan forhindre 
dommedag. 

Bogen har været tre år undervejs, så Claus 
Stensgaard Jensen var altså godt i gang med 
den, da han i foråret 2021 fratrådte sit job i 
regionskommunen. 

I dag er han chef for administration og of-
fentlige kunder i tech-virksomheden Deci-
deAct i Nexø, men til daglig bor han i mid-
delalderbyen Faaborg.

I ”Vogteren af det 7. segl” bliver den sydli-
ge del af Jylland i vinteren 1362 ramt af en 
flodbølge, som fjerner byen Rungholt fra 
jordens overflade. 7.200 mennesker opslu-
ges af havet, og eneste overlevende er to 

jomfruer, som ifølge overleveringerne til-
bragte natten i kirken i bøn. Pigernes overle-
velse bliver af den døende pave Innocens VI 
tolket som dét mirakel, alle har ventet på si-
den det første korstog, hvor de kristne vandt 
Den Hellige By, Jerusalem, tilbage. Paven ud-
peger derfor den danske kong Valdemar At-
terdag til at stå i spidsen for en hemmelig 
mission, som bringer både kongen og de to 
jomfruer på en årelang rejse gennem Europa 
efter en række af kirkens relikvier – jagtet af 
både kristne ordner, jødiske stammer, mus-
limer og mamelukker.  

HISTORISKE KILDER
I pressemeddelelsen siger Claus Stensgaard 
Jensen blandt andet om sin bog:

– Mine forberedelser har stået på i tre år. 
Noter og tanker fra besøg i Europas gamle 
metropoler, som kong Valdemar Atterdag 
også passerede, har skullet bundfælde sig. 
Det samme med alle de historiske kilder om 
hans rejse og om kirkens pressede situation.

Romanens persongalleri og begivenhe-
der underbygges af historiske kilder. Det 
samme gælder den katolske kirkes relikvier, 
som spiller en væsentlig rolle i historien.

Tidligere professor i historie på Roskilde 
Universitetscenter Brian Patrick McGuire 
med speciale i middelalderen har bidraget 
med gode råd for at gøre romanen endnu 
mere historisk korrekt.

– Romanen præsenterer en verden præ-
get af pest, naturkatastrofer og social uro, 
samt af en kirke der blander tro med magt-
politik, fortæller han i pressemeddelelsen.

Bogens titel, ”Vogteren af det syvende 
segl”, henviser til Johannes Døberens åben-
baring, hvor det syvende segl er navnet på 
den ubønhørlige dommedag, som venter 
menneskeheden. En dommedag, som man-
ge troede var nær i senmiddelalderen.

Claus Stensgaard Jensen springer ud som for-
fatter efter tre års arbejde med bogen. Privat 
foto

Titlen ”Vogteren af det syvende segl” henviser 
til Johannes Døberens åbenbaring, hvor det sy-
vende segl er navnet på den ubønhørlige dom-
medag, som venter menneskeheden

Årets ‘Fuglekonge’ er kåret 
KULTUR

Bornholms Fugleskydningsselskab havde deres år-
lige skydedag lørdag, hvor der skulle krones en ny 
‘Fuglekonge’. 

Inden årets konkurrence gik i gang bød sidste års 
konge, Karsten Thiesen, alle brødrene i selskabet vel-
kommen med morgenkaffe på Hotel Allinge. Herefter 
gik turen til Hammershus, hvor dysten om at blive den 
nye konge skulle stå. 

Formanden for Bornholms Fugleskydningsselskab, 
Finn Kaas, beretter om perfekt vejr og stemning på sky-
depladsen, hvor der i alt var 45 deltagere, der deltog. 

Og vinderen af dette års skydedag blev Mogens Schou, 
der faktisk var en af nyoptagede skydebrødre. Han kun-
ne derfor lade sig hylde som årets konge og sammen 
med sin dronning, blev de hyldet ved aftenfesten på re-
staurant Det Gamle Posthus i Allinge, skriver Finn Kaas. 

Resultaterne fra årets skydning var som følger: 
Venstre æg blev skudt ned af Michael Madsen, mens 

Johann Karlsen tog sig af højre æg.
Halsringen blev skudt ned af Gorm Sørensen.
Venstre halefjer blev skudt ned af Torben Jensen og 

højre halefjer blev skudt ned af Ole Madsen. 
Allan Stenbye skød venstre klo ned, mens højre klo 

blev skudt ned af formanden, Finn Kaas.
Halsjernet blev skudt ned af Peter Karlsen. 
Venstre vinge blev skudt ned af Kim Christiansen, og 

højre vinge tog Simon Jensen sig af.
Og endelig blev Kongepladen skudt ned af årets Fug-

lekonge, Mogens Schou. JDM


