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Det hemmelige Bornholm \u00d8jvind Kyr\u00f8 Hent PDF Bornholmerne var Den Kolde Krigs danske
førstehåndsvidner. For dem var truslen fra Øst hverdag, når Østblokkens spionskibe lagde til i Rønne Havn

forklædt som fiskekuttere. Samtidig voksede modstandsånden på øen. Hvis russerne kom, forventede
bornholmerne ingen hjælp fra det øvrige Danmark – kloge af skade efter århundreders besættelse af
svenskere, tyskere og senest russere. Denne gang ville de tage sagen i egen hånd. Lokalpressens

chefredaktører indgik i et civilt beredskab og havde trykpresser stående klar på hemmelige steder. Luftfotos
skulle godkendes af politimesteren, før de måtte bringes i avisen. Og i Handelsbanken på Torvet i Rønne
deponerede Nationalbanken 100 millioner kroner i kælderen til brug i en krigssituation, hvis øen blev

afskåret fra resten af kongeriget – og måtte klare sig selv. I dag går historierne om det hemmelige Bornholm
fra mund til mund blandt indbyggerne på øen. I denne bog introducerer forfatter og journalist Øjvind Kyrø

den enestående og dramatiske historie om Bornholm under Den Kolde Krig for alle os andre.

 

Bornholmerne var Den Kolde Krigs danske førstehåndsvidner. For
dem var truslen fra Øst hverdag, når Østblokkens spionskibe lagde til

i Rønne Havn forklædt som fiskekuttere. Samtidig voksede
modstandsånden på øen. Hvis russerne kom, forventede

bornholmerne ingen hjælp fra det øvrige Danmark – kloge af skade
efter århundreders besættelse af svenskere, tyskere og senest russere.

Denne gang ville de tage sagen i egen hånd. Lokalpressens
chefredaktører indgik i et civilt beredskab og havde trykpresser
stående klar på hemmelige steder. Luftfotos skulle godkendes af

politimesteren, før de måtte bringes i avisen. Og i Handelsbanken på
Torvet i Rønne deponerede Nationalbanken 100 millioner kroner i



kælderen til brug i en krigssituation, hvis øen blev afskåret fra resten
af kongeriget – og måtte klare sig selv. I dag går historierne om det
hemmelige Bornholm fra mund til mund blandt indbyggerne på øen.
I denne bog introducerer forfatter og journalist Øjvind Kyrø den
enestående og dramatiske historie om Bornholm under Den Kolde

Krig for alle os andre.
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