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NEXØ·SVANEKE

Førerløs bil på tværs
En bil holdt lørdag formiddag ved 11-tiden på tværs af Søndergade i 
Svaneke, hvor den generede trafikken. Den var hoppet i gear, mens 
den holdt parkeret. Derefter var den uden fører trillet på tværs af ve-
jen, inden den standsede igen.

Politiet fik fat i ejerens mobilnummer, og da ordensmagten fik ham 
i tale, var han allerede på vej tilbage til bilen, som han fjernede.
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Stor interesse for »Svanen«
Byfesten To vilde dage i Nexø gav også mange besøgende hos 
Svaneprojektet, der holdt åbent hus på værftet på Østre Kaj-
gade 7. I løbet af de to dage lagde over 300 mennesker vejen 
rundt om havnen for at besøge projektet og opleve de store 
stævne, der i løbet af denne uge bliver placeret i dokken sam-
men med de store kølplanker. 

Bornholms Maritimhistoriske Forenings bestyrelse hav-
de nok at gøre med at vise de interesserede rundt på værftet 
og fortælle om det store projekt. Weekendens åbent hus gav 
omkring 100 nye medlemmer til foreningen, som er kraftigt 
voksende i takt med, at arbejdet med den store bark bliver 
mere og mere synligt.
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Arbejdet med rekonstruktionen af barken »Svanen« lokkede 
mange gæster på værftet i Nexø i weekenden. Arkivfoto

I weekenden åbnede en bemærkelses-
værdig udstilling i Svanekegaardens tea-
terfoyer. Det drejer sig om Claus Seidels 
teatertegninger fra det seneste halve år-
hundrede. Mange flere kan ses i Preben 
Harris’ bog Fra scenekanten (Forlaget 
Hovedland, 2009), men de tegninger, der 
vises i Svaneke, er i deres oprindelige for-
mater og i en fin og dristig ophængning.

I sin velkomsttale gjorde Preben Har-
ris rede for sit mangeårige arbejdsfælles-
skab og venskab med Claus Seidel, som 
han hyrede første gang i 1960’ernes slut-
ning, da han var blevet direktør for Glad-
saxe Teater og havde brug for en tegner, 
der kunne portrættere de optrædende.

Siden har Seidel siddet med sin blok 
og sin pen i utallige teatersale, eksempel-
vis i Folketeatret, og indfanget situatio-
nerne på scenen med skarpt blik og hur-
tig hånd.

Han startede karrieren hos Land og 
Folk, men blev siden tilknyttet Det Ber-
lingske Hus, hvor han stadig bidrager 
med sin streg, nu også som retsreporter. 
Men sin store indsats har han gjort ved at 
indfange de flygtige øjeblikke på diverse 
teaterscener og indskrive dem i histori-
ens hovedbog, om en sådan findes.

Seidel ejer evnen til at snapshotte os. 
Han behøver ikke mange sekunder til at 
tage os af, som man siger. Vi er kvabsede, 
kantede, skrutryggede, hjulbenede, dob-
belthagede, skeløjede, stor- og smånæ-

sede, barmfagre og vommede som i den 
skinbarligste virkelighed. Men ligegyl-
digt, hvor nådesløst klart han ser os, er vi 
skildret med forståelse og ømhed.

Der er mange skarpe observationer i 
den seidelske streg, men ikke en eneste 
af hans karakteristikker rummer så me-
get som et gran ondskabsfuldhed. Karen 
Blixen, Halfdan Rasmussen, Klaus Rif-
bjerg, Kaj Munk, Ulla Ryum, Benny An-
dersen og mange andre, selv H.C. Ander-
sen, Herman Bang, Gustav Wied og Jo-
hannes V. Jensen ser os mildt og bestemt i 
øjnene. Og skuespillerne, som har kæm-
pet med deres ord og levendegjort så 
mange af dem, står stadig midt i forløs-
ningerne. Det kan være Bende Harris og 
Erik Paaske i Soyas Parasitterne, som en 
spurv og en flodhest. Preben Harris som 
Dampe eller Ove Sprogøe, begge med eri-
gerede hager, der stikker frem som ekstra 
næb under mundene. Ved synet af John 
Hahn Petersens melankolske træk i Hen-
rik Edward III gør det rigtig ondt. Hvor 
man savner dette ansigt.

Jeg skal ikke nævne alle disse kroppe 
og ansigter, alle disse muntre og fortvivle-
de gestus, men blot understrege, at Claus 
Seidels intime udstilling er en overbevi-
sende dokumentation af, at bladtegnin-
gen er en umistelig kunstart, som formår 
at holde de svundne øjeblikke i live.

Det hele er slet ikke forbi.
Peter Poulsen

De blå og gule Nexø-farver var selvfølgelig i orden. Foto: Allan RTieck

Der var tæt på rekorddeltagelse i DIBA 
Tour de Nexø, der i lørdags blev afviklet 
på en rute rundt om Nexø Torv. Efter en 
træg start med tilmeldingerne kom del-
tagerantallet op på 37 ryttere, kun to fra 
rekorden. I voksenløbet var der 18 del-
tagere.

I alt blev der cyklet 70.000 kr. ind, 
hvor overskuddet går til Nexø Boldklub.

– Et flot beløb, selv om det ikke mat-
cher tidligere beløb på over 100.000 kr. 
Men med tanke på de guldsponsorer, der 
i forvejen støtter NB Bornholm, så er vi 
yderst tilfredse, lød det fra boldklubbens 
kasserer, Lene Hjorth Jensen.

Der var både små og store cykelrytte-
re. Mange af de yngste havde selskab af 
deres forældre på ruten. Det vigtigste var 
dog, at de kom ud og viste publikum, at 
de cyklede for fodbolden i byen.

Som sædvanlig optrådte granvoksne, 

godt udstyrede personer, der havde no-
get både til gården og gaden. Det var old 
boys-afdelingens festligt udklædte saftige 
damer. Der blev råbt og sunget undervejs 
i cykelløbet, og det hele blev skyllet ned 
med danskvand og nogle enkelte grøn-
ne flasker. Sjovt var det, og ikke uventet 
blev Claus Jespersen, der optrådte med 
bar mave, kåret som den mest populære. 

Både børneløbet og voksenløbet blev 
speaket på vanligt humoristisk måde af 
Carsten Andersen.

I alt kom der i forbindelse med voksen-
løbet 47.125 kr. ind, og der blev cyklet i 
alt 161 km. Hans Erik Sommer fra Vips 
Transport var den sejeste med 12 km.

Hos ungdommen blev der cyklet for 
22.250 kr. og kørt 256 km. Flest cyklede 
kilometer præsterede af Malthe G. Bech 
med 11 km, mens Christoffer M. Munch 
cyklede flest penge ind, nemlig 2.840 kr. 

Festligste deltager hos ungdommen 
var Lukas Munk Folkmann.
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Ivrige cyklister cyklede  
70.000 kr. i NB-kassen

 TOUR DE NEXØ

Jolle drevet til havs
Lørdag formiddag måtte marinehjemmeværnet på havet for at hente 
en jolle i land. Klokken 8.46 modtog politiet en anmeldelse om, at en 
cirka tre meter lang jolle var drevet til havs fra Turistvej i Snogebæk. 
Jollen tilhørte en tysk turist, og der var ingen mennesker om bord.
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Over rampen, ind i øjet

Claus Seidel i samtale med Bende Harris

Af Elisabeth Krogh

Støttegruppen »Bedstemødre for Si-
rius« synes, at der er for lidt åben-
hed om den mulige lukning af bo- og 
opholdstedet for børn, institutionen 
Sirius i Nexø, og sender nu igen en 
række spørgsmål til politikerne for at 
kaste lys over spareplanerne.

Gruppen har fået en mail fra borg-
mester Winni Grosbøll, hvor hun 
skriver, at hun gerne ser, at de frem-
sender en række spørgsmål, som 
endnu ikke er blevet besvaret.

– Vi er fortsat klar over, at der skal 
spares penge, men netop derfor un-
drer det os, at der ikke er større åben-
hed omkring de fremadrettede pla-
ner for Børn & Unge. Hvad hjælper 
det, at man har udskudt lukningen af 
Sirius, når man alligevel fortsætter i 
de spor, der åbenbart hele tiden har 
været bestemt, spørger »Bedstemød-
re for Sirius«.

»Bedstemødrene« vil gerne have 
svar på, om lukning af syv pladser 
på Sirius indebærer etablering af syv 
nye døgninstitutionspladser – for de 
7/12-årige?

Hvad etablerings- og anlægsudgif-
ter til en ny eller udvidelse af eksiste-

rende institution skønnes at udgøre?
Om der – hvis man lukker Sirius 

– så overhovedet er kapacitet til an-
bringelse af de 7/12-årige børn på 
øens øvrige døgninstitutioner?

Om man forestiller sig, at nogle af 
disse børn skal anbringes på døgnin-
stitutioner uden for Bornholm og i så 
fald, hvad vil det koste?

Er der en plan?
Samt om man har planer om en ny 
institution jfr. Forslag til Kommune-
plan 2009 (3.2 Retningslinier)?

Hvis der er en plan, så læg den 
frem for offentligheden, opfordrer 

»Bedstemødre for Sirius« og spør-
ger, om denne plan så vil betyde den 
ønskede besparelse. Eller bliver der i 
virkeligheden tale om merudgifter?

Endvidere undrer det støttegrup-
pen, at der er planer om at udbygge 
institutionen Phønix i Rønne med to 
pavilloner.

»Bedstemødre for Sirius« er Han-
ne Nimskov og Else Marie Carlslund, 
Svaneke, samt Birte Skot-Hansen, 
Nexø, og de har sendt deres spørgs-
mål både til borgmester Winni Gros-
bøll og kommunalbestyrelsen. Politi-
kerne har givet Sirius en frist frem til 
1. november, hvor det så skal vurde-
res, om institutionen skal lukke.

Bedstemødre for Sirius mangler stadig svar
 SPAREPLANER

Velovittigt 
i Svaneke

Af Elisabeth Krogh

Tøffende, dyttende og båttende lyde lød fra alle hjørner af 
byen, da Skandinaviens største Velo Solex Rally lørdag blev 
afviklet for 14. gang i Svaneke. Til underholdning for sig selv 
og mange tilskuere stillede omkring 70 kørere til start på Sva-
neke Torv. 

I – vistnok planlagt – uorganiseret orden blev de mange 
aldrende køretøjer sendt af sted under publikums store be-
vågenhed. 

Max Wüncshe fra Rø havde i tide til løbet i weekenden 
fået byttet sin franske Mobylette med en Velo Solex, så han 
kunne deltage i løbet for første gang, mens skuespiller Søren 
Pilmark stillede til start for anden gang med et stort Team 
Bølshavn, der puslede om og heppede på »deres« mand og 
havde sørget for passende hjælp i nødhjælpskassen til både 
køreren og holdet…

Søndag lød lyden af de mange Velo Solex’er igen i Svaneke 
og omegn, da de for fuld tank løb fra Svaneke Havn og ud i 
den skønne bornholmske natur. Max Wünsche fra Rø (i midten) er klar til start i sit første Velo Solex Rally på Svanke Torv

Ude på ruten var der udfor-
drende opgaver – på Sva-

neke Havn skulle Madam Blå 
håndteres i en spidsfindig 

prøve, som Søren Pilmark her 
forsøger sig med overvåget 

af Max Wünsche.

Søren Pilmark havde sikret sig fuld opbakning med sit Team Bølshavn, der også havde »nødhjælpskassen« i orden.
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