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BANDHOLM 
 

 

FIGUR 1:  GUNNAR BÖRJESON - HAVNEGADE I BANDHOLM 1928 

 

Min far Børge Rasmussen blev født i Bandholm den 21. februar 1919 - et år hvor Europa 

var i kaos efter afslutningen af 1. verdenskrig. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles 

og i Danmark betød det at der blev foretaget en folkeafstemning i grænselandet, hvor 

resultatet blev, at grænsen mod Tyskland blev flyttet fra Kongeåen syd for Kolding, til den 

grænse ved Kruså som vi kender i dag. 

I Danmark betød det også at vi over en årrække indtil omkring 1930 måtte tage afsked med 

ca. 300.000 mennesker, der valgte at emigrere til USA. 

Min far bliver født i 22-årige Anna Louise og 25-årige Rudolph’s hjem i Havnegade 34, som 

det tilsyneladende første og ældste barn. Anna Louise og Rudolph Sophus var blevet viet 
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lørdag den 26. oktober 1918 i Bandholm Kirke hvor Anna Louise var 5 måneder henne i 

graviditetsforløbet. Det unge ægtepar havde nok at tænke på, og det var ikke 

verdenssituationen der bekymrede dem. 

 

Min far skriver omkring år 2000 i sine erindringer: 

”Jeg husker ikke så meget om min fødsel og ingen har fortalt mig om den, men jeg tror at 

jordemoderen hed Frk. Evaldsen. 

Da jeg blev født, boede vi ved snedkerværkstedet i Havnegade. Min far havde lige nedsat 

sig som mester. Oven på værkstedet var der et par værelser og da jeg var 1 år eller 

deromkring, flyttede vi over i forhuset til en lejlighed, hvor min morbror Niels Nyborg senere 

etablerede sig som skibsprovianthandler. Vi flyttede derefter til ejendommens gavllejlighed 

- en ende med fladt tag. Huset eksisterer endnu, men snedkerværkstedet brændte for en 

del år siden. 

FIGUR 2:  HAVNEGADE 34 I BANDHOLM 
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I den bolig som vi flyttede til, var der 2 værelser 

og et køkken. Lokum i gården og potten stod 

under sengen. Der var et komfur i køkkenet og en 

kakkelovn i stuen. Der var ikke indlagt vand, men 

en pumpe i gården og undertiden var der orm i 

vandet, så blev der bare bundet en klud om tuden 

på pumpen. 

Den tids boliger var vel nok som de fleste, men vi 

havde et godt hjem og selv om min far gik 

konkurs med snedkeriet, gik vi dog aldrig sultne i 

seng og ild i komfuret var der da også. Vi opholdt 

os altid i køkkenet. Stuen var blevet tømt af 

Kongens Foged. 

Lejligheden som jeg har beskrevet, bestod altså 

kun af 2 værelser og der var intet børneværelse. 

Jeg havde ikke engang min egen seng, den 

måtte jeg dele med min bror og efterhånden var 

vi blevet en flok på 5. Det var mig, min bror Bent, 

født i 1922, min søster Grete, født i 1923 og 

tvillingerne Lilli og Bodil, født i 1927. 

Det var andre tider den gang for folk som gik 

konkurs, så min far fik job hvor det bød sig. Min 

moster og hendes mand (Mathilde og Ferdinand 

Ibsen) havde Ibsens Hotel i Bandholm, så min far 

begyndte at ”knappe” øl op der, og gled således 

over i tjenerfaget.  

Det tidligste jeg husker, var at snedkersvenden og de 2 lærlinge Thomas og Ernst spiste 

hos min mor og bagefter gik de på værkstedet og sov til middag i ligkisterne som de var i 

gang med at snedkerere. 

Min mormor og morfar boede i Havnegade 14-16. Min morfar var i sine unge år sømand, 

senere fiskehandler og røgemand. Han kunne fortælle mange spændende historier om både 

FIGUR 3:  MIN MOR OG JEG UDENFOR HAVNEGADE 34 

FIGUR 4:  MIN FAR I TJENERFAGET 
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forlis og sejlads i smult vande mens vi sad og 

passede ovnen med sild der skulle ryges og ikke 

steges. Hvis der kom flammer, skulle der hurtigt 

kastes en håndfuld savsmuld på. 

Han nød især at fortælle om sin tid som 

orlogsgast om bord på fregatten ”Jylland”. 

I huset hvor røgeriet befandt sig, var der også et 

skomagerværksted - i midten af huset var der en 

slippe, som gav adgang til have og hønsehus. 

Slippens vægge var hvidkalkede og på disse 

vægge førte min morfar sit bogholderi. Når året 

var gået blev væggen kalket og man startede på et nyt bogholderi - det var nok før de 

autoriserede regnskabsbøger blev opfundet. 

Foruden min morfars beretninger læste jeg alle 

Peder Most bøgerne, indianerhistorier som 

Falkefod og Den Sidste Mohikaner, Paw i 

Urskoven m.fl. Da jeg var 8 år fik jeg min første 

cykel, indtil da kørte jeg på nabokonens cykel, 

den kunne jeg stå op og træde. 

En af kammeraterne var Kjeld. Engang da vi var 

ved stranden entrede vi en pram. Der var ingen 

årer men en stage, så vi stagede os frem, men til 

sidst kunne vi ikke nå bunden, så vi drev derudaf. 

Heldigvis var vi blevet observeret og Hans Ib 

hentede os i land. Vi slap med at få en røvfuld til 

gode. 

En anden kammerat var Henry kaldet ”Henry Ford”. Jeg var altid med til hans fødselsdag 

den 23. marts. Hans mor lavede appelsinfromage - min mor lavede citronfromage. De 

eneste to former for fromage jeg kendte foruden æblekage, som vi altid fik til Mortensaften 

og juleaften, og så budding med rød sauce. Min mor lavede verdens bedste hakkebøf. Det 

var livret sammen med frikadeller og pølse uden skind. Sulevælling UHA. 

FIGUR 5:  MIN MORMOR OG MORFAR, VIRGINIA 

THEODORA INGEBORG MARIE (FØDT JØRGENSEN) 

1864-1928 OG CHRISTIAN NIELSEN NYBORG 1856-
1938 

FIGUR 6:  MIG – CIRKA 1928-29 OMKRING 8-10 ÅR 

GAMMEL 
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Måske en gang om året besøgte vi vores farfar og farmor i Sdr. Ørslev på Falster. Det var 

langt borte. Hos farfar og farmor var der også Helmuth, som jeg først senere blev klar over 

var min 3 år ældre storebror. Min mor havde som 19-årig, under graviditeten opholdt sig hos 

sine svigerforældre som så fik den nyfødte i pleje indtil forældrene var etableret i Bandholm. 

Da der imidlertid kom flere småfolk til, først jeg (Børge i 1919), så en bror (Bent i 1922), 

dernæst en søster (Grete i 1923) og til sidst et hold tvillinger (Lilli og Bodil i 1927), ja, så blev 

Helmuth hos farmor og farfar, som han med tiden betragtede som sine forældre. 

Udover den årlige tur til Sdr. Ørslev, mindes jeg ingen længere udflugter. Der var to årlige 

ture til Maribo, 9 km væk, til marked og ved juletid for at se på juleudstilling. Ud at rejse kom 

vi aldrig. Jeg var 18 år før jeg første gang var i København med min far da jeg skulle antages 

i kokkelære på Hotel d’Angleterre. 

Min morbror Axel havde en fiskekutter og i 

ferierne var jeg undertiden tredjemand ombord, 

ellers rejste jeg mest på fantasiens vinger. Det var 

der rig lejlighed til i Bandholm hvor havnen 

dengang blev anløbet af ret store skibe, både 

danske men også fra de andre nordiske lande 

samt Tyskland, Holland, England, Italien og 

Grækenland. De græske skibe var nok de mest 

fremmedartede. Når der kom grækere gik 

trommen i byen, at folk skulle holde deres katte inde fordi grækerne åd dem. Det var jo nok 

en skrøne. 

Vi drenge var altid interesserede i at komme ombord i skibene, især i alle de udenlandske. 

Jo, det var spændende, havnen og området var den bedste legeplads, men det gav nok 

mødrene nogle urolige timer. Det hændte da også at man i ny og næ fik en dukkert med 

tøjet på. 

Alt dette skabte interesse for søen og mange ville efter konfirmationen til søs - også jeg. En 

skibsmæglerassistent foreslog mig at jeg skulle lære kokkefaget og blive hovmester. Jeg 

lærte faget, men der gik mange år før jeg kom til søs”. 

  

FIGUR 7 - MIN MORBROR CHRISTIAN SAMMEN MED 

SKIBSKAMMERATER OMBORD PÅ "HENRIETTE" 
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En af min fars favoritbøger var Egon Larsen’s bog ”Fabler fra en Ravnekrog”, og han 

elskede at læse i den bog, fordi den beskrev hans bardomstid i Bandholm så godt. 

Derfor gengiver jeg Egon Larsen’s forord i bogen, da man allerede her får et godt 

indtryk af Bandholm. 

  

Egon Larsen skriver i indgangen til sin bog fra 1963 ”Fabler fra en Ravnekrog”: 

Skal vi gå tilbage til den lille bortgemte flække med de primitive 

bindingsværkshuse og de spidsgavlede kornmagasiner omkring 

den eneste gades benbrækkerbrosten og de stumpede stræders 

og de vringlede jordvejes grusskorper og ”agemel”, der alt 

sammen kæmper for tilværelsen, klemt mellem skoven, 

slotsparken, stranden og markerne? 

Hvad i alverden skal vi i denne dødsens kedelige ravnekrog, som 

guder og mennesker for længst synes at være flygtet fra? Der står 

jo en dum og døsig em af hverdagstrivialitet og beklumret stilstand 

over de elendige rønners skæve og skimlede tage! 

Næ holdt!  

Med det sind er der overhovedet ingen adgang for dig! Du må først selv gå en lang vej 

tilbage, helt hen til det sted, hvor du i den årle morgenstunds første lysning undrende stod 

over for den nyfaldne sne’s eventyrrige og betaget tøvede med at tage det første skridt for 

ikke at bryde den fuldkomne skønheds uberørte renhed. 

Men hvorfor skal vi nu gå tilbage hertil? Du kunne dog ikke blive stående, vil du svare. Du 

måtte jo gå videre, og lidt efter lidt, skridt for skridt se det hele forandret til en fortrampet og 

smudsbesudlet virkelighed, som du måtte vandre ind i, for livet er bevægelse. 

Ja vel, men hvis du bare én gang har skuet ind i lykkens og skønhedens forjættede land, så 

vil en afglans herfra ledsage dig på alle dine veje - selv de allermørkeste. I tanken vil du 

bevidst eller ubevidst ofte søge tilbage hertil - især når du ikke kan skønne, om det mere 

bærer fremover. Og dette tilbageblik tværs igennem den henfarne tids vekslende tildragelser 

vil forlene din dom med forståelsens nådegave, for da vil du finde, at alle mennesker, hvem 

de end er, hvad de end er, og hvor de end er, bestandig søger mod en forjættende verden, 

FIGUR 8 - FABLER FRA EN 

RAVNEKROG, UDGIVET 1963 
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hvor livsglæde, skønhed og godhed er ét, og derfor er deres dybeste problemer til syvende 

og sidst altid de samme - og da vil også denne lille fjerne by med de jævne mennesker 

kunne åbne sin levende verden for dig. 

   

Min far fortsætter: 

”Bandholm var også udskibningssted for råsukker fra sukkerfabrikken i Maribo. Det kom 

med jernbane og blev lastet og sejlet til sukkerraffinaderi i København. Det var altid 

spændende at overvære lastningen, især hvis der gik hul på en sæk, så fyldte vi lommerne. 

Sukkerfabrikkerne havde en flåde på 6 skibe, der på skift regelmæssigt anløb havnen. 

Dengang blev de fleste varer fragtet med skib. 

Småskibsfarten havde alle de opgaver som nu er 

overtaget af automobilerne, til skade for miljøet. 

Der var regelmæssig paketfart fra Bandholm til 

København. Der var også plads til 5-6 passagerer 

og en enkeltbillet med liggeplads kostede 5 

kroner. Da jeg kom til København i 1937 rejste jeg 

engang på den måde. Det var ikke så behageligt - 

mon det var en julerejse, jeg husker det ikke så 

nøje. 

Da jeg var barn, var julen også børnenes fest, som den er nu, med juletræ som vi hentede 

i skoven. Vi fik andesteg og æblekage og julegaverne var mere enkle end i dag. Vi gav f.eks. 

vores far en rulle skrå, mor fik måske et eller andet til køkkenet eller et stykke sæbe. Jeg fik 

et år en dampmaskine, min bror Bent fik en blikviolin som han selv havde bestilt i kiosken 

uden fars og mors vidende. Juleaftensdag var jeg i andet ærinde i kiosken, hvor indehaveren 

Nielsen spurgte om vi ikke hentede den violin som min bror havde bestilt. Der blev lidt 

opstandelse, men det var jo jul og Bent fik sin violin. 

Vi havde ikke mange ører at købe for, af og til en 5 øre når vi løb et ærinde. Senere fandt vi 

ud af at samle gammelt jern og ben, som en produkthandler aftog. Vi samlede også agern 

og bog i skoven og i Knuthenborg Park, som vi solgte til skovfoged Skude i Merrits Skov. 

På Ibsens Hotel var der keglebane, hvor der kunne være en tjans med at rejse kegler. 

Madam Kjeldgaard der havde et brød- og slikudsalg, solgte også vafler med hjemmelavet 

FIGUR 9 - DAMPSKIBET "HENRIETTE" 

HJEMMEHØRENDE I NAKSKOV, VAR BYGGET PÅ 

HELSINGØR VÆRFT SOM NYBYGNING NR. 124, 
LEVERET I JANUAR 1910 TIL DE DANSKE 

SUKKERFABRIKKER 
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is til 5-10 og 15 øre pr. stk., var man heldig kunne man også dér få en tjans med at dreje 

ismaskinen og når isen var frosset, kunne man få lov til at slikke møllen efter at hun havde 

befriet den for det meste is. 

Jeg havde også budplads hos konditor Hansen, 

og jeg bragte vasketøj ud for fru Pihl, jeg var lidt i 

”stik-i-rend dreng” hos slagter Peter. Senere var 

jeg med fiskehandler Johannes Henriksen på 

landture og på Torvet i Maribo. Jeg husker endnu 

priserne på de dengang gængse fisk. Sild f.eks. 

35 øre pr. pund og 3 pund for 1 krone, torsk 25 øre 

pr. pund, men en ugeløn var måske ikke mere en 

35-40 kroner. 

 

Jeg kom også tit på slottet i Knuthenborg Park sammen med min 

morfar Christian Nyborg. Han var grevelig fiskeleverandør. Hvis 

jeg var heldig at der var en fødselsdag på slottet, blev jeg altid 

beværtet som en greve, med en masse dejlige kager og 

chokolade, samt frugt i kurven, når jeg sagde farvel og tak.  

Knuthenborg var et skønt sted i Bandholm. 

 

Da jeg begyndte at gå i skole som syvårig, begyndte et nyt afsnit i mit liv. Bandholm Skole 

som den officielt hedder, er beliggende midtvejs imellem Bandholm og Reersnæs og der var 

vel en skolevej på ca. 1½ km længde. Det var langt nok for korte ben. Vi gik i skole hver 

anden dag og der var 6 klasser. Det sidste år inden konfirmationen gik man to år i sjette 

klasse. Det kom jeg nu ikke til, fordi vi flyttede til Nysted i 1932, året før jeg skulle 

konfirmeres, og så kom jeg i 7. klasse, hvor vi gik i skole i ugens 6 dage.  

Jeg var glad for skolen i Bandholm. Der mødte man mange nye kammerater. For eksempel 

alle dem fra Reersnæs. Der var altid forskel på dem derfra og os andre. Der var lidt 

krigstilstand imellem os, men efterhånden jævnedes det ud. Min første sidekammerat hed 

Evald, han var med sin far ude at fiske, men var så uheldig at falde over bord. Det skete 

ikke langt fra havnen, men selv om han hurtigt blev bjærget, kom i land og Zone 

Redningskorpset blev alarmeret, var alle genoplivningsforsøg forgæves. 

FIGUR 10 - OLIVIA OG FRK. MORTENSEN VAR 

ANSATTE I FRU RUUS'S CONDITORI I BANDHOLM 

FIGUR 11 - KNUTHENBORG 
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Jeg husker endnu at han lå på et tæppe på kajen, hvor redningsfolkene arbejdede med ham. 

Dette var mit første møde med et livs endeligt. Skolekammeraterne satte en mindesten over 

ham og i tiden derefter, når jeg kom på kirkegården, undlod jeg aldrig at se til hans grav. Nu 

er den sløjfet. 

Men livet skulle gå videre. Skoletiden var noget der skulle overstås. Man skulle ud at stå på 

egne ben og de 3 vigtigste fag var regning, læsning og dansk. Jeg kunne godt lide historie, 

både danmarks- og bibelhistorie samt geografi. Jeg husker stadig Asiens floder. Vi havde 

nok ikke så mange fag som børn har nu om dage, f.eks. sexuallære - det var ikke noget man 

talte om, men vi lærte en del i tekst og tegninger på de ”røde lokummer” på havnen. 

I skolen underviste frk. Christensen og frk. Thunberg fortrinsvis i de små klasser og fra 3. 

klasse var det førstelærer Bendsen, der underviste i dansk, geografi og sang. For øvrigt tog 

han initiativ til oprettelse af et sangkor med elever fra 5.-6. klasse. Han øvede med os efter 

skoletid, en gang om ugen. Jeg var en af de udvalgte og vi sang til lærer Petersens orgelspil 

i kirken hver søndag. For øvrigt syntes jeg at det var toppen af al herlighed, at se lærer 

Bendsen der fungerede som kordegn, skride op ad kirkegulvet iført kjole og hvidt og 

overtoldassistenten, der som kaptajn af reserven mødte i fuld galla med sabel. 

FIGUR 12 - SKOLEBILLEDE FRA BANDHOLM SKOLE 1928-29. JEG SIDDER I 2. RÆKKE, NR. 8 FRA HØJRE, I FINT MATROSTØJ. 
LÆRERNE ER FØRSTELÆRER FRANDSEN, ANDENLÆRER ULRIK PETERSEN, LÆRERINDE FRK. THUNBERG OG LÆRERINDE KAREN 

MORTENSEN 
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Jo, verden var ikke så stor. Lærer Petersen, hvis orgelspil vi sang til, underviste i regning og 

gymnastik. Begge lærerinderne underviste os i de første år mest i religion, og så skrev vi 

bogstaver og tal med griffel på en tavle. Jo, vi havde da også en ABC-bog og jeg husker at 

vi også lærte de gotiske bogstaver. 

Henry og jeg pudsede frk. Thunbergs sølvtøj når det trængtes og vi fik som belønning et 

stk. franskbrød med syltetøj. 

I Bandholm var der også et fugleskydningsselskab. Den årlige 

præmieskydning blev en tredages fest, der startede med at 

skytterne marcherede igennem byen med hornmusik i spidsen og 

vi børn dannede bagtrop. Der var en masse gøgl på havnepladsen 

med gynger, karrusel, lykkehjul, honningkager fra Christiansfeld 

og meget andet. Der var også en indisk fakir Ali Baba, der lå på 

søm og var altædende, bl.a. levende ål som blev leveret af 

fiskeeksportør Chr. Jørgensen. 

Min moster Mathilde og onkel Ferdinand havde overtaget 

Brugsens Magasin i Havnegade i 1912 og i 1916 åbnede 

Ferdinand en krostue i magasinbygningen. Efterhånden var der 

mange der arbejdede i havnen og behovet for at kunne servere 

mad opstod. Der blev indrettet et køkken på 1. sal og 

magasinbygningen fik navnet ”Gæstgivergården”. I 1920 byggede Ferdinand til og køkkenet 

blev lagt i kælderetagen og hotelværelser blev indrettet på 1. sal. Staldbygningerne blev 

revet ned og der blev opført en ny bygning med dansesal og stalde til gæsternes heste. Så 

blev navnet ændret endnu en gang til ”Ibsens Hotel”. Hotellet var en succes. 

Hos min moster Mathilde og onkel Ferdinand på 

Ibsens Hotel, var der i mine tidlige drengeår 

sommerteater af teaterselskabet Emmy og Ove 

Jarne. Blandt skuespillerne var der en herre, 

Osvald Petersen, senere berømt under navnet 

Osvald Helmuth. 

I somrene derefter besøgte Osvald Helmuth af og 

til Bandholm. På et tidspunkt i begyndelsen af 

30erne, husker jeg at han ifølge avisen fortalte at 

FIGUR 13 - MED MIN MOR TIL 

FUGLESKYDNING PÅ HAVNEN I 

BANDHOLM OMKRING 1923 

FIGUR 14 - IBSENS HOTEL I HAVNEGADE. HOTELLET 

SKIFTEDE SENERE NAVN TIL PARK HOTEL. I 
SLUTNINGEN AF 1970ERNE FORFALDT HOTELLET OG 

DET BLEV REVET NED I 1983 
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hans kone ventede sig, og at det skulle være en søn, og at han skulle hedde Succes. Jeg 

kendte et chokolademærke af samme navn. Sønnen kom nu til at hedde Frits og succes har 

han fået i rigt mål. 

Ferdinand Ibsen havde foruden driften af hotellet og krostuen, 

hvorfra mange branderter blev båret hjem fredag aften, også 

udlejning af ligvogn - et meget fornemt køretøj med baldakin og 

gobeliner. Vi børn legede ofte i den. 2 på bukken og 2 eller flere 

lå udstrakt inde på ladet. Et makabert legetøj, men vi var jo kun 

børn. Det hændte også at hele familien kom på udflugtstur med 

Ferdinand i hans store Daimler. 

I 1928 måtte onkel Ferdinand opgive at drive Ibsens Hotel på grund af sygdom, og min 

moster og onkel flyttede til Maribo, hvor de boede i Mariagade. Ferdinand døde i 1931, 55 

år gammel. 

Bandholm havde også sine originaler. De fleste er gledet ud af min erindring, men en enkelt 

huskes stadig. Dyppeniels eller i daglig tale Dypperøv. Jeg tror ikke at nogen vidste hvorfra 

han kom. Han var helt anonym og lå ingen til byrde, igen førtidspension eller bistand af 

nogen art. Han var iført bukser med hængerøv og mindst to overfrakker og noget hovedtøj 

der lignede en trekantet hat. Vand, sæbe, kam og saks tålte han ikke. For os børn var han 

en trussel, men også et offer for vore drillerier. Min mor sagde at Dyppeniels var det eneste 

vidne til hendes bryllup i Bandholm Kirke. Han sad og snorkede oppe på pulpituret. Han 

søgte ofte til kirken i dårligt vejr. 

Præsten var Sigurd Olivarius, en særdeles rar og afholdt mand, ikke 

uden humor og meget børnevenlig. Når vi mødtes med dybe buk, tog 

han altid sit dobbeltkapslede lommeur frem og bad os blæse på det, og 

selvfølgelig var det barnets pust der fik kapslen til at springe op. Mange 

år senere da han som stiftsprovst gik på pension, lavede jeg 

afskedsmiddag for ham i præstegården i Maribo. Efter middagen blev 

jeg kaldt ind til selskabet, hvor jeg blev præsenteret for stiftamtmand 

greve Reventlow og biskop Plum m.fl. Til slut tog Olivarius sit ur op af 

lommen og rakte det mod mig og jeg forstod straks hvad meningen var, 

og blæste kapslen op til megen moro for forsamlingen, da de fik 

forklaringen. 

FIGUR 15 - FERDINAND OG 

MATHILDE IBSEN 

FIGUR 16 - SIGURD 

OLIVARIUS 1877-
1955, STIFTSPROVST I 

MARIBO 
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Selv om min far og mor havde et fallitbo at slås med, husker jeg kun barndommen som en 

dejlig tid. Vi havde det som de fleste, det var kun de færreste der havde bil og radio, for ikke 

at tale om køleskab med øller i. Når mor ingen penge havde, var det ofte mig der blev sendt 

til købmand og købe ”på klods”, men en dag var vor bedste ven i nøden, kreditten, afgået 

ved døden. Sløje betalere var skyld i den alt for tidlige bortgang. Jeg skulle hilse og sige 

hjemme, at nu løb det op i mod de 40. Jeg har aldrig glemt det. 

Dengang var der 3 købmænd og Brugsen. Jeg husker brugsuddeleren Valdemar Johansen 

”Brugs Valde”. Han klarede alle ekspeditioner, han skar pålæg, tappede petroleum, målte 

metervarer af sammen med koks og briketter. Der var ingen fliser på væggene eller 

håndvask, og ingen tog skade. 

Foruden disse købmænd, var der i byen 2 bagere, 2 slagtere, grønthandler, bryggeri samt 

håndværkere af alle slags. Der kom også handlende udefra, såsom bagere, slagtere, 

mælkehandler og ostehandler, ja sågar en cigarruller med sine hjemmerullede cigarer. Han 

hed Suhr og boede i Hunseby. I jagttiden kom ”fasanhanen” Thorkild Nielsen fra 

Knuthenborg, med harer og fasaner på cyklen, og så var der de 2 hoteller med 

underholdning, eftermiddagskoncert og dans imellem bordene. Undertiden var der også 

indlogering af letlevende damer. Nej, behovet for at komme udenbys, var ikke så stort. 

I en sen alder er jeg kommet besøg, men nu er livet i byen udslukt. Som ofte bliver det kun 

et besøg på kirkegården”.  
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Familien i Bandholm: 

Christian Nielsen Nyborg,  
Født 10.12.1856 i Vindinge ved Nyborg 
Død 09.02.1938 i Maribo 

  

gift med  

  

Virginia Theodora Ingeborg Marie Nyborg (født Jørgensen), 

Født 25.02.1864 i Østofte, Bandholm sogn 

Død 15. 09. 1928 i Bandholm 

 

 

Børn af Christian og Virginia: 

 
Mathilde Marie Ibsen (født Nielsen Nyborg) 
Født 17.05.1885 i Bandholm 
Død 22.03.1968 i Herritslev ved Nysted 

Gift med: 

Ferdinand Ibsen 
Født 29.04.1876 i Ryde, Stokkemarke Havbølle sogn 
Død 18.07.1931 i Maribo 

 

 
Niels Juel Nielsen Nyborg 
Født 10.10.1886 i Bandholm 
Død 05.04.1923 i Bandholm 

Gift med: 

Anna Dorthea Hansen 
Født 04.01.1884 i Hjelm, Majbølle sogn 
Død 12.04.1926 i Bandholm 

 

Axel Christian Nielsen 
Født 15.07.1888 i Bandholm 
Død 12.01.1894 i Bandholm 

 

 

 
Marie Eline Nielsen Nyborg 
Født 09.09.1890 i Bandholm 
Død 07.01.1919 i Bandholm 

Gift med: 

Octavio Schweitz 
Født 08.03.1892 i København, Trinitatis sogn 
Død 16.11 1962 i Blands, Stokkemarke 

 

Dagmar Christine Nielsen Nyborg 
Født 26.10.1892 i Bandholm 
Død 0 3.04.1907 i Bandholm 

 

 
 
Axel Christian Nielsen Nyborg 
Født 28.03.1895 i Bandholm 
Død 15.07.1964 i Bandholm (Maribo Sygehus) 

Gift med:  

Elna Augusta Nielsen Nyborg (født Larsen) 
Født 10.01.1908 i Masnedsund, Vordingborg sogn 
Død ? 

    
 
Anna Louise Rasmussen (født Nielsen Nyborg) 
Født 24.06.1897 i Bandholm 
Død 09.01.1984 i Nykøbing Falster 

Gift med: 

Rudolph Sophus Rasmussen 
Født 28.11.1894 i Idestrup sogn 
Død 22.04.1971 i Nykøbing Falster 

 

 
Ejnar Nielsen Nyborg 
Født 21.09.1899 i Bandholm 
Død 26.11.1969 i Nykøbing Falster 

Gift med: 

Thyra Nielsen Nyborg (født ?) 
Født ? 
Død ? 

 

 
Doris Axeline Birgitte Nielsen Nyborg 
Født 10.02.1902 i Bandholm 
Død ? 

? 

 

 

 
Christian Nielsen Nyborg 
Født 02.11.1904 i Bandholm 
Død 15.01.1988 i Bandholm 

Gift med: 

Johanne Nielsen Nyborg (født Madsen) 
Født 01.02.1905 i Knud, Rødding sogn, Viborg 
Død 10.04.1986 i Bandholm 
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Børn af Anna Louise og Rudolph Sophus: 

Helmuth Nyborg Rasmussen 
Født 09.08.1916 i Idestrup sogn, Falster 
Død 26.04.1989 i Haslev 
Gift 

 
Børge Rasmussen 
Født 21.02.1919 i Bandholm                                                                                            Min far 
Død 10.08.2006 i Nykøbing Falster 
Gift med Stella Rasmussen (født Bjarnason), islandsk 

 
Bent Nyborg Rasmussen 
Født 14.03.1922 i Bandholm 
Død 13.03.1992 i Hillested 
Gift 

 
Grete Ovesen (født Rasmussen) 
Født 17.10.1923 i Bandholm 
Død 2006 i Kolding 
Gift 

 
Lilli Winther Jensen (født Nyborg Rasmussen) 
Født 07.09.1927 i Bandholm 
Død 16.07.2012 i Holeby 
Gift 

 

Bodil Karlsson (Nyborg Rasmussen) 
Født 07.09.1927 i Bandholm 
Død 26.11.2007 i Landskrona, Sverige 
Gift 

 

Vedr. familieskema: 

I skemaet er der kun vist min far og hans egne søskende (grøn farve), hans forældre og 
deres søskende (orange farve) samt min fars morforældre (med blå). 

Der er kun vist navn på ægtefælle hos min far indenfor hans generation. 

Der er ikke vist navne på hans 10 fætre og 9 kusiner af hensyn til databeskyttelse af evt. 
nulevende personer.  
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Om maleriet, som denne beretning starter med: 

 

 

 

 

Thorstens kommentar: 

Maleriet er et motiv fra Havnegade i 

Bandholm, malet sidst i maj måned 1928, 

hvor den store hestekastanje står i blomst – 
når kastanjerne blomstrer, siger man ”Nu 

står kastanjerne i lys”.  

Det store flotte træ i Havnegade er 

desværre for længst fældet. 

Maleriet med ramme er 115 x 94 cm.  

Beboerne i Bandholm og Reersnæs gav maleriet som afskedsgave til sognepræst Sigurd 

Olivarius, f.17. april 1877 i Rønne, d. 5. juni 1955 i Maribo, ved hans fratrædelse fra 

Bandholm Kirke.  

Sigurd Olivarius blev efterfølgende stiftsprovst ved Maribo Domkirke og efter hans død i 

1955 arvede hans husbestyrerinde Erna Hansen maleriet.  

Min mor var islandsk - og Sigurd Olivarius’ mor Thorgerður Hallgrimsdóttir var islandsk.  

Dette forhold kom til at betyde at mine forældre, der i starten af halvtredserne boede i 

Maribo, ofte kom i stiftsprovstens hjem på Leonora Christines Vej i Maribo.  

Her genså min far, der nu var i starten af tredverne, det maleri han som 9-årig så Gunnar 

Börjeson sidde og male i Havnegade i hans barndoms by Bandholm. 

Sigurd Olivarius’ husbestyrerinde Erna Hansen arvede maleriet efter stiftsprovstens død i 

1955, men Erna lovede at min far at han skulle arve maleriet når hun døde – og det løfte 

holdt hun.  

Min far beskriver maleriet således: 

Mit barndomshjem er til højre i billedet, hvor den ”overskårne Ford” er parkeret. Den 

tilhørte Ølkølle - John Kølle - der var ølhandler og bl.a. solgte Stjerneøl.  

Under kastanjetræet holder mælkehandler Andersen.  

Børnene er Grete, Maggi og Almar, børn af Jørgen og Adda Nielsen, der boede i ”Det 

Gule Palæ”, samt Margaret kaldet ”Nutte”.  

Drengen der fejer gaden, er min fætter Poul Ibsen. Hans forældre Ferdinand og Mathilde 

Ibsen ejede Ibsens Hotel, som for længst er revet ned.  

At jeg ikke er med på billedet, skyldes at jeg, der dengang var 9 år gammel, dag efter dag 

stod bag maleren og fulgte kunstværkets tilblivelse. 
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Thorstens kommentar: 

Jeg arvede til sidst billedet og min fars ønske var at billedet ikke måtte sælges, men hvis 

jeg skulle skille mig af med det, skulle det gives til et plejehjem eller lign. i Bandholm. 

Jeg har derfor foræret billedet til Svanevig Hospice i Bandholm, da jeg mente at det ville 

give god mening at det befandt sig der. Det er et hospice med meget kunst i forvejen, og 

jeg håber at de værdsætter og passer på billedet og at det ikke bare er stuvet væk i et 

kælderrum. 

 

Om maleren: 

Gunnar Börjeson, født den 4. august 1877 på gården Nielstrup, Våbensted, ved 

Sakskøbing. Død den 12. juli 1945 i Melsted på Bornholm, begravet i Gudhjem, Bornholm.  

Elev ved Beskowska Skolan i Stockholm fra 1884; bestod modenhedseksamen på det 

sted den 21. maj 1897; studerede i Caleb Althins Malerskole i Stockholm fra oktober 1897 

- maj 1898; var elev ved Stockholms Kunstakademi fra 30 august 1898 - 

1903; fik Kungliga medaljen 28 maj 1903; har foretaget studierejser til 

Paris 1904 og med stipendie-understøttelse fra Stockholms 

Kunstakademi til Tyskland, Italien og Frankrig 1905-08; opholdt sig 

derunder 1½ år i Rom og omegn, bl. a. en sommer i Civita d'Antino som 

maleren Kristian Zahrtmanns elev. Bosatte sig i Danmark 1914. Gift den 

4. juli 1910 med Lili Beck Meincke, født den 1. april 1888, datter af 

løjtnant Edvard Andreas Beck Meincke. 

Gunnar Börjeson var søn af professor, billedhugger Johan Börjeson, 

Stockholm, født den 30. december 1835, død den 30. jan. 1910 i Stockholm og Louise 

Frederikke Anamathea Bartholin, født 14. december 1851 i Våbensted, død 1934 i 

Sverige. 

Gunnar Börjeson var 51 år da han malede Havnegade i Bandholm. 

Kilde: Svensk Biografisk Leksikon 

 

 

 

 

 


