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Henning Bender
 

Henning Bender er mag.art i historie fra Københavns Universitet, fhv. stadsarkivar i Aalborg, fhv. leder af 
Udvandrerarkivet og fhv. leder af Center for Regional og Turismeforskning i Nexø. Holder ofte foredrag om dansk udvandring 

og svensk indvandring til Danmark.   

Af Jens Stubkjær 

Hvornår og hvordan/hvorfor kom du til Bornholm?
– Jeg er fra Sjælland, men har kendt Born-

holm siden min barndom. Holdt ferier på ”Sol-
gården” i Snogebæk først i 1950’erne, havde min 
første flyvetur til Rønne i 1956 og arbejdede om-
kring 2000 i Nexø. Min kone var her første gang 
i 1961, og da vi skulle pensioneres i 2008 trak 
øen stærkt. Gode erfaringer, natur, sol – og øko-
nomi. Øen og størrelsen på vore pensioner pas-
sede simpelthen godt sammen! Et godt sted at 
blive gammel.

Hvorfor har du som historiker og forsker speciali-
seret dig i udvandring og indvandring? 

– Jeg har skrevet om meget andet, særligt in-
dustri- og fotohistorie, men da jeg også blev le-
der af udvandrerarkivet fangede migrationshi-
storien mig ganske særligt. Antallet af foredrag 
og publikationer har taget vældigt fart efter 
pensionering i 2008. Men da kilderne hertil fin-
des på nettet, var hovedkravet til, at vi kunne 
flytte til øen god netforbindelse! 

Hvilken viden om tidligere tiders migration er mest 
brugbar i nutidens migration/flygtninge-situati-
on? 

– At kunne fortælle, at årsagerne til ar-
bejdsvandringer og problemerne i forbindelse 
med integration og accept er de samme før som 
nu, men også, at et samfunds kultur, viden og 
sundhed på sigt vil forvitre uden menneskelig 
udveksling med resten af kloden.

Hvad er særligt for Bornholm sammenlignet med 
andre steder, du har boet? 

– Bornholm har lyset, havet og naturen, er 
selvhjulpent og har sin helt egen identitet. Dis-
se fordele finder man særligt i de mindre born-
holmske samfund, mindst i København, Aal-
borg og Malmö.

Hvad giver det dig at være med i bestyrelsen for 
Bornholms Historiske Samfund? 

– Gode muligheder for at formidle historie til 
læsere og tilhørere på Bornholm. En ø hvis be-
folkning i procent er landets mest historieinte-
resserede. Men også muligheden for at gøre øen 
kendt ovre og i udlandet gennem bøger og fore-
drag.

Hvad giver det dig at være webansvarlig og sup-
pleant i bestyrelsen for Snogebæk Borgerforening? 

– Tilfredsstillelsen ved at være en lille brik i 
det store frivillige arbejde, der får vor lille by til 

at hænge sammen. At få vores multi-kulturhus 
til at fungere så godt som det gør. At gøre Snoge-
bæk attraktiv for turister og gæster, der som os 
selv, uden familie på øen, i sidste ende bosætter 
sig varigt her.

Har du et yndlingssted uden for Bornholm? 
– Det er Gotland. En ø med mange af de sam-

me kvaliteter og problemer som Bornholm. Og 
øen hvor jeg mødte min kone.

Hvad skal du i weekenden?
– Plukke svampe og forberede efterårets fore-

drag og publikationer.
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 i MÆRKEDAGE - GRATIS I AVISEN! 

Vi bringer 18 års fødselsdage samt runde fødselsdage fra 30 år og opefter, som 
redaktionelle omtaler. Det samme gælder halvrunde fødselsdage fra 65 år, bryllup-
per, kobber, sølv-, guld-, diamant- samt krondiamantbrylupper. Personjubilæer 25, 
40 og 50 år samt virksomhedsjubilæer 25, 50, 75 og 100 år bringer vi også ger-
ne. Derudover bringer vi andre fødselsdage og mærkedage som gratis annoncer.

Du kan gratis meddele en mærkedag
Sørg for at navn og adresse er korrekte, husk datoen på mærkedagen og skriv ty-
deligt. Mærk kuverten ”Mærkedag”.
Mærkedage kan også sendes på mail: annoncer@bornholmstidende.dk  
eller på telefon 56903000 mandag-fredag kl. 8.15-15.30.

NB: 
Personer som ikke ønsker deres mærkedag offentliggjort kan anvende ovenståen-
de kontakt. Ønsket registreres og respekteres


