Museumslederens beretning for året 2017
Året 2017 blev også et meget travlt år. Som nævnt i min sidste årsberetning,
fik vi installeret 3 varmepumper i januar måned. I den anledning vil jeg godt
takke alle de, der sponserede et beløb til disse varmepumper, for med dem
undgik vi det omfattende skimmelsvamp angreb, som andre museer har
opdaget nu. Vi holder en luftfugtighed på mellem 50 % og 54 % hvilket er
optimalt. Billetsalget blev sat på plads ude ved indgangsporten for at fange de
mange ”gratister”, og det virkede. Vi har haft 4.495 gæster. I april måned kom
den nye flagstang på Bastionen op. TV2 Bornholm var på stedet og vi fik et fint
indslag i nyhederne samme dag. På flagdage sætter jeg også flaget på
flagstangen. I maj havde vi en gratis Bunkertur, en prøve på det store arbejde
Jens Ole Fassel har lavet, omkring Russernes bombardement af Rønne og
Nexø. Det blev en stor succes, så den kørte flere gange i løbet af året. I år, er
den en del af Klub Tidendes tiltag, hver onsdag i juli og lidt ind i august også.
Kalkningen af Kastellet gik lidt i stå, men heldigvis fik vi Mads i
Virksomhedspraktik, og så gik han, Figa og jeg i gang med at kalke, og vi
nåede det. I vinterens løb, er tagrenden blevet utæt flere steder og det har
bevirket, at den skal laves, og at vi skal have kalket om, der hvor vandet har
løbet ned af væggen. Mads fortsatte med at sætte lys op i Lavetbygningen, og
i udstillingen, plus en masse andet udvendig vedligeholdelse som trængte. Han
har været en stor hjælp, men det har været dyrt med al den vedligeholdelse,
men det var nødvendigt.
Liv Trudsø’s arbejde med de tidligere hemmeligt stemplet dokumenter, har
været en stor publikums magnet, Liv og jeg var også i ”Mellem os” på TV2. Liv
arbejder forsat med disse dokumenter, samt andre arbejdsopgaver. Liv er
blevet ansat i 1 times Fleksjob om ugen.
På Peacekeeper Day, nedlagde Danmarks Veteraner kranse ved mindestenen
foran museet.
Vi skiftede internet udbyder fra TDC til Bornfiber, da TDC’s forbindelse var alt
for usikker. Når vi har et Dankort system, så skal det virker. Vi oplevede
dagligt en til flere afbrydelser. Siden vi fik Bornfiber, har der ikke været en
eneste- som vi har opdaget.
Der er blevet indkøbt et styk brugt Rider græsklipper. Det har betydet at nu
kan vi slå græsset oftere og på langt kortere tid. Det tager nu ca. 1½ time
mod før 5 timer.
Liv’s og min optræden i ”Mellem os” er ikke den eneste mediebevågenhed vi
har haft. Det blev til rigtig mange, både i de lokale medier, men også i
landsdækkende Radio 24/7. Endelig fik vi vores to hjulkøretøjer istandsat af
REP delingen på kasernen. Tak til JOM. Det var en gave for dem, at få lov til
det, idet de havde et par lærlinge, der også skulle lære ”gammeldags” køretøjs
teknik at kende. Så både vores Eagle og Jûlkat blev sat i stand, og begge blev
synet og godkendt. Så nu mangler vi bare et par omskolinger, så vi kan bruge

dem, dels til reklamefremstød, men også til at køre med gæster. Det er en lidt
længere historie, som jeg ikke vil komme ind på her.
Vores M24 lider stadigvæk med motorproblemer, men her tager Bornholms
Dragoner kampen op. En meget svær kamp. Men de har også lidt held, fik
fornylig Fondsmidler til to nye motorer.
Vores Store Familiedag blev igen i år en kæmpesucces, og den blev også
dækket af TV2 og Tidende. Denne aktivitet forsætter vi også med i år. Det
samme gjorde sig også gældende, på de lørdage hvor vi havde ekstraordinært
åbent, og samtidigt Sortkrudt Show, en rigtig god publikums træffer.
Vi har haft besøg af en tysk forsker, der hedder Todd Rider, han mener at
tyskerne under WWII forskede i atombomber på Bornholm. Jens Skaarup
havde et møde med ham på muset.
En anden speciel gæst var Amtmand von Stemann’s oldebarn, der kom til
Bornholm, udelukkede for at se vores udstilling om de hemmelige dokumenter
og hendes oldefars arbejde med disse.
Vi havde i juli besøg af ”Veterans and Their Families – Danmark” en rigtig
spændende dag med såvel danske som udenlandsk Veteraner. En anden
gruppe veteraner, på motorcykel, med Figa i spidsen så vi også på museet.
Den største enkelt gruppe vi havde, var da vejret viste sig fra sin grimme side,
en meget stor skole ikke kunne komme på udflugt. De forespurgte om vi
kunne tage dem, sådan lige i sidste øjeblik. Naturligvis kunne vi det, jeg fik
hjælp af Figa og Skaarup og så klarede vi 170 skoleelever på en gang. Skolen
var meget tilfreds og imponeret over vi kunne klare så mange elever.
Vi har ligeledes i år lagt lokaler til OPK øvelser med bevogtningsuddannelsen, i
flere omgange. KFUM Soldatermission har været på besøg. De var alle
Soldaterhjems bestyrer fra hele landet.
I forbindelse med programmet i Efterårsferien kørte Jesper fra REP vores Eagle
ned på St. Torv, hvor jeg så talte med folk der kom forbi, og det var rigtig
mange. Så når jeg er omskolet gør jeg det selv!
Alt i alt et meget travlt år både som Museumsleder, men også som privat
personen Klaus Linnert. Idet jeg i oktober/november tog 30 dage til Moskva,
hvor jeg besøgte så mange Militære Museer som muligt. Det gav nogle
spændende besøg, blandt andet et, skal vi kalde det ”Venskabs museum”
Armed Millitary Museum, Moskva.
Det ser ikke ud til at sæsonen 2018 bliver mindre spændende. Så følg med på
vores hjemmeside, vores Facebook side, og frem for alt – besøg museet.

Med venlig hilsen
Klaus Linnert

