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Øjvind Kyrøs bog 
udkommer i 
morgen, 
torsdag.

GAMLE ÅRGANGE

1892
Tirsdag Aften den 6. September
Mærk!
Undertegnede har begyndt en ny Skomager-
forretning paa 19. Slvg. Grund i Pedersker og 
anbefaler sig med alt til Faget henhørende. 
Med smukt og godt Arbejde haaber jeg at til-
fredsstille de ærede Kunder, som vil forunde 
mig deres Søgning.
Ærbødigst Chr. Mortensen, Skomager.

1917
Torsdag Aften den 6. September
Efterlysning
En Mulepose med en nedlagt Lædergrime 
med Tøjle er tabt paa Vejen fra Nyker til Al-
mindingen. Oplysninger bedes sendt til
Bestyrer Ross, ”Elleby”, Aaby.

Tabt
Et hvidt Broderi, indpakket i hvidt Papir, er 
tabt Lørdag Aften d. 25. August, Strøget Søn-
dergade – Dams Hotel.

Den event. Finder bedes mod Ducør ind-
levere Pakken paa Dams Hotel.

1942
Lørdag den 5. September
Rønne
Børnelammelse?
Der har været Forlydender fremme om, at et 
Par Patienter skulde være indlagt paa Amts-
sygehuset til Observation for Børnelammel-
se. Det kan dog oplyses, at der endnu ikke 
kan næres nogen begrundet Formodning, at 
man skulde staa over for denne frygtede 
Sygdom. Derimod er der indlagt en Patient, 
som muligvis lider af Meningitis.

1967
Onsdag den 6. september
Eksotiske gevinster i Røde Kors tombola
I morgen åbner Røde Kors Rønne-Knudsker 
kreds sin tombola på St. Torv. Gevinsterne er 
udelukkende håndarbejder fra u-landene
500 af disse gevinster bortloddes ved Røn-
ne-Knudsker Røde Kors tombola på Store 
Torv i Rønne. Blandt gevinsterne er hånd-
skårne figurer fra Tanganyika, smykkeskrin, 
tobaksdåser, bordskånere og håndciselere-
de messingvarer fra Indien, arm- og halskæ-
der fra det fjerne Østen, bambustaburetter 
ligeledes fra Indien og som hovedgevinst 
trommer fra Kenya.

Disse trommer laves af Kamba stammen, 
der er bosiddende i distriktet syd for Nairobi 
og normalt ernærer sig ved landbrug. Trom-
mefremstillingen er en tradition for denne 
stamme der er meget kendt for sine dygtige 
dansere. Trommerne fremstilles af sisal-
plantens nederste del, der udhules og over-
trækkes med et zebuokseskind.

1992
Lørdag den 5. september
I praktik som Falck-redder
Mariann Frederiksen var våd fredag mor-
gen, da Bornholms Tidende mødte hende på 
havnen i Rønne. Regnen silede ned fra kraf-
tige byger. Men hun var klædt på til det. I en 
dragt fra Falck, hvor der står ”praktikant” var 
hun med i arbejdet med at få en forulykket 
bil halet op af havnen.

I en uge har Mariann, 16 år, Vesterma-
rie-bo og elev i 10. klasse på Aaker Skole væ-
ret i praktik som Falck-redder i Rønne.

– Sidste år var jeg i praktik i en børnehave, 
og det var da også interessant, men dette her 
er mere spændende, fastslår Mariann.

Også selv om man altså kan blive drivende 
våd i efterårsregnen?

– Jamen, det betyder da ikke noget. Jeg 
har i denne uge dels kørt med Falckoline og 
dels med kranbil, og det har været sjovt.

Dengang Nationalbanken deponerede 100 mio. kr. i en kælder i Rønne:

Bornholm – 
en brik i spillet

Af Torben Østergaard Møller

NY BOG
”Bornholmerne er vant til at blive svig-
tet. De har prøvet det før, og de glem-
mer ikke. ”Danskerne glemte os”, kan 
de sige med en forbitrelse og en vrede, 
som ligger deres vanlige natur fjernt. 
Selv anser de sig først og fremmest 
som bornholmere; danskere er noget, 
de har valgt også at være”.

Mange bornholmere kender histori-
en, om ikke andet så i store træk. De 
ved godt, at Bornholm kom noget mere 
dramatisk ud af Den Anden Verdens-
krig end det øvrige Danmark, som ikke 
blev bombet og efterfølgende havde 
russiske soldater boende. 

Efterfølgende var bornholmerne 
danske førstehåndsvidner til Den Kol-
de Krigs. For dem var truslen fra Øst 
hverdag, når Østblokkens spionskibe 
lagde til i Rønne Havn forklædt som fi-
skekuttere. 

Alt det har journalist og forfatter Øj-
vind Kyrø skrevet en bog om under tit-
len ”Det hemmelige Bornholm”, som i 
morgen, torsdag, udkommer på 

Pe-
o p l e ’ s 
Press. Og hvori for-
ordet indledes af indgangsci-
tatet til denne artikel. 

I anledning af udgivelsen har Wil-
liam Dam, Bog og Idé i Rønne, inviteret 
forfatteren til at komme og at signere 
bøger i boghandelen klokken 16-17 for 
derefter klokken 18 ydermere at holde 
et foredrag i Raschs Pakhuz.

Modstandsånd
I omtalen af bogens indhold beskriver 
People’s Press på bagflappen, hvordan 
modstandsånden på øen voksede i 
koldkrigstiden. Hvis russerne kom, 
forventede Bornholmerne ingen hjælp 
fra det øvrige Danmark – kloge af skade 
efter århundreders besættelse af sven-
skere, tyskere og senest russere. 

Denne gang ville de tage sagen i 
egen hånd. 

Lokalpressens chefredaktører ind-
gik i et civilt beredskab og havde tryk-
presser stående klar på hemmelige ste-
der. Luftfotos skulle godkendes af poli-
timesteren, før de måtte bringes i avi-
sen. Og i Handelsbanken på Torvet i 
Rønne deponerede Nationalbanken 

100 millioner kroner i 
kælderen til brug i en 

krigssituation, hvis 
øen blev afskåret fra re-

sten af kongeriget og 
måtte klare sig selv. 

Nu også på print
I dag, skriver forlaget på bagflappen af 
bogen, går historierne om det hemme-
lige Bornholm fra mund til mund 
blandt indbyggerne på øen. 

Men fra i morgen bliver den enestå-
ende og dramatiske historie om Born-
holm under Den Kolde Krig altså også 
introduceret for alle andre af Øjvind 
Kyrø. Forfatteren er født i 1952 og er 
journalist fra Danmarks Journalisthøj-
skole. 

Han har gennem 35 år dækket krige 
og konflikter i adskillige lande, blandt 
andet som latinamerikakorrespon-
dent for Weekendavisen og Berlingske 
Tidende, samt som udenrigsredaktør 
på TV 2-Nyhederne. 

Siden 1993 har han arbejdet som 
freelancejournalist og især rapporteret 
fra Afrika og Latinamerika, og i 2014 fik 
han Nairobi-prisen for sin dækning af 
ulandsforhold.

 º Hvis russerne kom, 
forventede 
Bornholmerne ingen 
hjælp fra det øvrige 
Danmark.
Øjvind Kyrø,
journalist og forfatter


