
Til PRESSEN - GULDSTØV FRA ARKIVERNE – BORNHOLMSKE SAMLINGER 2018 

Lørdag 10. november kl. 14 sker der noget … 

Da præsenteres BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUNDS årbog 2018 på BORNHOLMS HØJSKOLE. 

De fleste forfattere vil være til stede på Højskolen og selv fortælle om deres artikler.  

* 

Vi har i Bornholms Historiske Samfund i flere år arbejdet på at styrke vores samarbejde med Bornholms 
store og små arkiver. Dels for at bakke op om det store frivillige arbejde, der foregår på arkiverne, dels for 
at ”lukke skattekisterne” op, så vi kan få øje på de gode sager, der gemmer sig i arkiverne. Både det helt 
lokale og også ”perlerne”, som er en del af den store historie om Bornholm. 

At der er rigtigt meget godt i arkivernes gemmer, håber vi, at dette nummer af samlingerne vil understrege.  

I ”GULDSTØV FRA ARKIVERNE” er Bornholms 21 arkiver/samlinger præsenteret:  

Det er 16 lokale arkiver samt Bornholms Museum, Bornholms Ø-Arkiv og tre specialsamlinger: Bornholms 
Forsvarsmuseum i Rønne, DBJ-museet i Nexø og Martin Andersen Nexø samlingen.  

Vi satser på, at alle, med bare en lille smule interesse for Bornholms historie, vil kaste sig over bogens 
indhold med 22 forskellige artikler. 

Artiklerne spænder vidt både i tid og emne. Den ældste historie handler om familien Nansen og et 
kongebrev fra Klemensker 1756. Den yngste fortælling er en artikel fra Forsvarsmuseet, hvor vi får fortalt 
om, hvordan det var at aftjene sin værnepligt i de år, som vi nu kalder ”koldkrigsårene”.  

Derimellem er der artikler om at bage kager i 1796, at fremstille svingplove i Pedersker, om Snogebæk – 
som måske – måske ikke – en gang var en købstad. Om den formidable stenhugger fra Nexø, hvis 
gravminder stadig pryder bornholmske kirkegårde og om nye fund af glasnegativer fra fotograf Valdemar 
Myhre i Svaneke. 
 
Tejn Lokalarkiv har en artikel om en lærer og flittig skribent, Vestermarie fortæller om konfirmander og et 
børnehjem, der måtte lukke. Der er en historie om Legatgården i Hasle og nogle af beboerne, om 
planlægning af jernbanen fra Almindingen til Gudhjem, om dengang der udkom et ugeblad på 
Nordbornholm – Allinge-Sandvig, om et kunstnerægtepar i Aarsdale, om Kjeldsebygårdene i Østerlars, om 
fotograf og billedhugger Elleby fra Østermarie, Peter Kochs vidunderlige erindringer fra Gudhjem, 
Espersens Mølle i Rønne, Aaker med Bodernes historie, en amatørfotograf fra Klemensker, en svensk flyver 
der nødlandede i 1941 i Nyker, om fyrmesteren på Hammeren, der i maj 1945 berettede om krigens sidste 
tid - og om de nye glasnegativer af Martin Andersen Nexø, der netop er dukket op.  
 
Blev du forpustet? Jeg kan i hvert fald love dig, at der er noget at læse om for enhver, og læsestoffet er fra 
hver krog af Bornholm. 

God læselyst! PÅ GENSYN 10. november kl. 14 på Højskolen ved Ekkodalen!! 

Ann Vibeke Knudsen 

1.11.2018 


