Fra Karahavet til Allinge
Læge, botaniker og fotograf Sigfred Borch
Johan Sigfred Abraham Borch, 1849-1933, læge i Allinge 1896-1926

For tredve år siden modtog Bornholms Museum en samling billeder, som havde tilhørt
en tidligere ejer af Risenholm i Nyker. Enestående topografiske fotografier fra 1890erne.
Giveren fortalte, at Risenholms tidligere ejer, Thorvald Christiansen, var i familie med
læge Sigfred Borch, Allinge, og at billederne var fotograferet af ham.
Vi kalder det for »Risenholm-samlingen«.1
Af Ann Vibeke Knudsen
særdeles dygtig fotograf med det rette
fotografiske øje - og med en teknisk
kunnen, der på det tidspunkt kun var
de færreste beskåret - hvis man ikke
lige var professionel fotograf. Billederne er fotograferet af Sigfred Borch
i Karahavet og et sæt af originalbillederne befinder sig i dag på Arktisk
Institut4. Turens resultat blev beskrevet
af ekspeditionsleder, P. A. Hovgaard i

Et af Borchs billeder fra Risenholm, et af de få fotografier fra 1890erne der viser en
kæmpehøj 2. Den er ca. 35 m i diameter og et par stolte familiemedlemmer viser den frem.
Et kendetegn for Borchs gode fotografier er, at de sarte albuminkopier er monteret på sort
karton med guldtryk. Foto Sigfred Borch. Risenholm-samlingen.

For blot et års tid siden blev undertegnede gjort opmærksom på en privat
hjemmeside3, med vidunderlige familiebilleder fra årtierne omkring 1900
fotograferet af læge Sigfred Borch.
Endnu mere overraskende var en samling unikke billeder fra Karahavet nord
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for Sibirien, fra den såkaldte »Dijmphna-Ekspedition« (udtales iflg. Borch
Daifna), en Nordpolsekspedition, der
fandt sted i årene 1882-1883. Blandt
besætningsmedlemmerne var »læge,
botaniker og fotograf« J. S. A. Borch.
Billederne er unikke, vidner om en

En ung Sigfred Borch, fotograferet af Peter
Most, fotograf i København med adresse på
Hotel du Nord på Kongens Nytorv i årene
1875-1882. Fra Risenholm-samlingen.

Parret var blevet forlovet 4. maj 1882.
Brevene er - for den del der har almen
interesse vedrørende Dijmphna-Ekspeditionen - udgivet af et barnebarn,
Ivar Borch Hougs, i 1994.

Dijmphna-Ekspeditionen

Dijmphna Expeditionen. Foto S. Borch. »Kara Havet 8. April 1883. »Dijmphna«
flagsmykket i Anledning af H.M. Kongens Fødselsdag. Fuglen til Fugleskydning er opreist«.
Sigfred Borch berettede udførligt om sine fotograferinger i sine to dagbøger fra 1882-1883:
»Om Formiddagen photograferede jeg Skibet med Fuglen; 5 ’’’ [sekunder] i Solskin med
Bl[ænde]. 5. Dog blev det sløret og Sublimatforst. [kviksølvklorid] hjalp det til Kraft. Den
kegleformede Indretning foran Objektivet indskrænkede Synsfeltet noget.« Arktisk Institut.

1884, fotografierne af ekspeditionens
mæcen, grosserer Augustin Gamél kort
tid efter.5
Karahavet og Allinge har absolut ikke
noget med hinanden at gøre - andet
end at begge destinationer ligger nordligst i hver deres »verdensdel«. Men
alligevel - begge steder har lægen, botanikeren og fotografen, Johan Sigfred
Abraham Borch - fotograferet!
Vi kender til Borchs deltagelse i
Dijmphna-Ekspeditionen takket være
nogle rigtig gode dagbogsbreve sendt

til hans elskede, den bornholmske kæreste, Thora Mathea Boline Hansen.

Sigfred Borch var blevet opfordret til
at påtage sig arbejdet på ekspeditionen
af sin ven og tidligere medstuderende,
Arnold Gamél, der sammen med sin
velhavende bror, kaffegrosserer Augustin Gamél, var de økonomiske bagmænd bag det ambitiøse, arktiske
projekt. Foruden ekspeditionsleder og
kaptajn P. A. Hovgaard, der med succes havde deltaget i Nordenskiölds
berømte »Vega-Expedition«,7 deltog
bl.a. kaptajn af marinen N. Th. Olsen,
kommandør A. Garde, den italienske
Løjtnant de Rensis, samt stud. mag.
Th. Holm, som senere blev professor
i Brookland i USA.8
17. juli 1882 forlod dampsejlskibet
»Dijmphna« København for at undersøge de arktiske områder nord for Sibirien. Målet var at få bedre kendskab
til den arktiske flora og fauna samt
undersøge Nordpolen, som man endnu troede var fast land. Og måske

Dijmphna Expeditionen. Foto S. Borch.
»Kara Havet 24. Juli 1883.
»Varna« synker, Momentbillede taget fra
»Dijmphna«s Kommandobro 5 Minutter
før Skibet forsvandt fuldstændigt«.
Et af Sigfred Borchs vellykkede billeder fra
det ufrivillige ophold i det nordlige ishav.
Han skrev: »... en rolig Periode benyttede
jeg til at photografere den fra Broen paa en
tør Plade, som jeg længe havde holdt i
Beredskab til samme Brug«.
Arktisk Institut.
Jul på Bornholm
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Kort fra N. Th. Olsens: I Drift med Isen
i Kara-Havet, Dijmphna Expeditionen,
1891. Karahavet finder man lige øst for
Nowaja Zemlja.

finde sejlbar vej nord om Asien til
Kina.9 I Karahavet opdagede man om
bord på »Dijmphna« et andet skib, det
hollandske dampskib »Varna«, som
havde sat sig fast i pakisen. I et forsøg
på at hjælpe kom »Dijmphna« selv til
at side fast i isen, og måtte sammen
med det hollandske mandskab klare
sig gennem en lang, arktisk vinter i
isen. Begge skibe var i »besæt«. Det
endte med at »Varna« blev skruet ned
af »torosserne«, tårnhøje isskruninger,
medens det i den følgende sommer
lykkedes »Dijmpna« at komme fri af
isen. Mandskabet på begge skibe blev
reddet. Takket være Sigfred Borchs
enestående billeder fra turen, kender
vi til ekspeditionen. Men, som han
skrev i noget af sin korrespondance,
det »at tage Billeder i minus 40 Grader
Celcius var ikke særlig let…«10

Billederne fra
Risenholm må være
taget af Sigfred
Borch på bestilling
af familien,
i sommeren 1893
umiddelbart inden
salget af gården.
Det fortæller
billedernes teknik.
Det er et godt
fotografi af gården
set fra haven med
nogle familiemedlemmer i døren.
Billedet er signeret
TC for Thorvald
Christiansen,
søn af ejeren
Frederik
Christiansen.
Med de to andre
billeder er vi på
besøg i gårdens fine
havestue og
formentlig i en
dagligstue med
tromlekakkelovn i
hjørnet.
Sådan indrettede
man sig, når man
havde råd,
i 1890erne.

Fik lært at fotografere
I dagbogsbrevene fra juni og juli måned 1882 løftes sløret lidt efter lidt for,
hvordan Sigfred Borch fik sin fotografiske kunnen. Han skriver flere steder
om fotograferingen til sin kæreste,
11

Illustration fra N. Th. Olsens: I Drift med
Isen i Kara-Havet, Dijmphna Expeditionen,
1891. Efter et af Sigfred Borchs fotografier
fra Karahavet.
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Thora Hansen: »I Eftermiddag skal jeg
til Photografen og exercere med de nye
Apparater… I aftes var jeg hos Photografen i tre Timer og udpakkede og
opstillede de nye Apparater, jeg skal
have med paa Touren; det ser over

Et uendeligt smukt bornholmsk landskab, hvorfra ved vi desværre ikke, men hvorfor ikke fra egnen omkring Vallensgårdshuset i Aaker,
fætrene Sigfred Borch og Frederik Christiansen’s mødres hjemegn?

maade smukt og godt ud; jeg haaber
næste Efteraar at kunde sende dig en
Samling vellykkede Billeder fra de
arktiske Egne og nyopdagede Lande…
mine Hænder er snart sorte som en
Morians af at photografere; jeg er hver
Eftermiddag, fra 5-8 hos Photografen… Photografen, som jeg har gaaet
hos, har bedt om Tilladelse til at photografere os i Gruppe, og det skulde
gaa for sig i morgen Kl. 12… Jeg tog
til Byen og Kl 2 gik Expeditionens 6
medlemmer op til Weller og photograferedes… Efter Middagen gik jeg

op til Photografen og pakkede sammen…«

Sigfred Borch fik undervisning i fotografiets kunst af ingen ringere end

Rønne Havn i 1890erne
med Søndre Bådehavn i forgrunden.
Jul på Bornholm
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Christiansø 1890erne. Frederiksø set fra Christiansø. Foto læge Sigfred Borch, som selvfølgelig har taget sin familie med til Øen

Frantz Weller fra Hansen & Wellers
photografiske Etablissement, Østergade 15 i Kjøbenhavn12. Det var også

det firma, der kopierede og mangfoldiggjorde optagelserne fra Karahavet.
Når Borch skriver, at hænderne bliver

Gudhjem med det gamle Sct. Annæ Kapel og den ny Gudhjem Kirke. Den sidste blev
indviet 3. september 1893, det gamle kapel blev sprængt i luften i efteråret 1895.
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sorte som »en Morians« (en afrikaners),
er det fordi man endnu på det tidspunkt arbejdede med vådpladeteknikken, dvs. at en glasplade skulle præpareres med lysfølsomme kemikalier
(bl.a. det sortfarvende sølv) lige inden
eksponeringen. Glaspladen skulle også
fremkaldes umiddelbart efter billedet
var taget - ellers ville emulsionen krakelere og billedet være ødelagt. Den
proces gjorde ikke fotografering i Arktis lettere. Borch skriver da også: »Jeg
tog en Del Photografier i denne Tid af
Skibene og Isformationerne, men det
er meget vanskeligt at faa gode Billeder
i saa streng Kulde«.
Da det hollandske dampskib, »Varna« begyndte at synke, fotograferede
Borch alle dets bevægelser, tog et billede af skibet næsten dagligt, »hvoriblandt flere overordentlig gode«. Det
allersidste livstegn af »Varna« blev også
foreviget: »denne Tid benyttede jeg til
at tage et Momentbillede af den paa
en tør Plade, som jeg i nogen Tid
havde holdt i Beredskab for det Samme«. De fabriksfremstillede tørglaspla-

der var netop ved at vinde frem, da
Borch drog af sted på sin opgave med
»Dijmphna«, men de må endnu have
været dyre og ikke særlig almindelige,
når han kun havde få med på den strabadserende og udfordrende ekspedition. Først i 1890erne afløste tørpladerne de »våde« glasplader.
Da isskruningerne i løbet af foråret
1883 var blevet særligt slemme, og der
var fare for, at mandskabet måtte forlade båden for at redde sig i land, fik
Borch den ide at fotografere de sjældneste af de dyr, besætningen havde fået
indsamlet. Borch kunne ikke bruge
det fotoapparat han havde med, men
brugte de ledige stunder til at fremstille et nyt. I stille vejr i april måned
fik han gode fotografier af dyrene.
De mange bemærkninger om fotograferingen, som han fortæller til sin
kæreste hjemme i Rønne, giver en god
forståelse for, hvorfor Sigfred Borch
senere i livet kunne tage så fremragede
og fototeknisk perfekte billeder. Billederne fra Karahavet vil man med stor
fordel kunne nyde sammen med læsningen af brevene hjem til Thora Hansen i Rønne13.
Sigfred Borchs to tætskrevne dagbøger fra rejsen til Arktis findes på Arktisk
Institut. Heri kan man blandt meget
andet læse de udførlige notater om
fotograferingen under de vanskelige
forhold. Man havde tydeligvis god tid,
medens skibet lå i »besæt«, så dagbøgerne fortæller også i detaljer om livet
for mandskabet der var indefrosset i
Karahavet.

De bornholmske rødder
Johan Sigfred Abraham Borch var søn
af en garvermester i København, Johan
Siegfried Borch, 1798-1877. Hans mor
hed Bodil Christine Frederiksen, 18181879. Hun var bornholmer, hendes
far var Frederik Peersen fra »Vallensgaardhuset« i Aaker.
Sigfred Borch var født 13. oktober1849 i København og var uddannet
som læge. Hans hustru hed Thora
Boline Mathea Borch f. Hansen, 28.
marts 1857, og hun var født i Rønne.
Hendes far omtales som snedker- og

Besøg på Hammershus med hustruen Thora og de to yngste døtre, Dorthea født 1885 og
Bodil født 1887. Fotografiet er med al sandsynlighed fra 1890. Enkelte af Sigfred Borchs
billeder er monteret på det »sædvanlige« grågule karton med trykt indramning, som professionelle fotografer normalt benyttede. De billeder er ældre end dem, der er monteret på sort
karton. Her er fotografiet kopieret i gulligbrun albuminteknik, de øvrige og nyere billeder,
på brunmangant bromsølvpapir. Risenholm-samlingen.

Sigfred Borch havde også anskaffet sig et stereokamera, der med sine to linser kunne optage
datidens populære stereoskopiske billeder, der, når de blev vist i et stereoskop, kunne opleves
tredimensionelt. Her er det Østbornholmskes M. Davidsen i Allinge Havn.
Risenholm-samlingen.

bygmester i byen og familien boede i
hvert fald fra 1870 (folketælling) i
Rendegade. Han var blevet enkemand
i 1884, og det er derfor kun ham, vi
ser på familiebillederne. Foruden
Thora havde ægteparret sønnen Johan
Andreas Hansen, der blev kommunelærer med ansættelse på Borgerskolen
i Rønne.
Sigfred Borchs bornholmske moster,
Karen Margrethe, 1815-1904, var ble-

vet gift med Christian Christiansen,
1811-1863, på Risenholm i Nyker. De
fik sønnen Frederik Christiansen, f.
1839, der blev gift med Petra Kofoed,
1829-1890. Det var Frederik og ægteparrets søn Thorvald Christiansen,
f. 1874, som Sigfred Borch besøgte
formentlig i 1893. Risenholm var sat
til salg i juli 1893, den ny ejer hed Jens
Christian Rømer, og han overtog gården i oktober 1893.14
Jul på Bornholm
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Et herligt stereofoto fra Hotel Hammershus – med ruinen i baggrunden. Det ser ud som
om Sigfred Borch har fået overtalt såvel personale, gæster som nogle børn fra egnen til at
posere for fotografen.

Risenholm-samlingen
Risenholm er en af de store proprietærgårde i Nyker sogns sydlige del, på
grænsen til Knudsker. I 1893 var den
på ca. 154 tdr. land. Frederik Christiansen havde overtaget gården i 1869
- efter faderens død. Nu skulle den
sælges, men selvfølgelig ville man godt
have et minde med sig fra gården.
Billederne har en kvalitet, der forvirrede os på museet, da vi modtog dem
i 1984. De var 100% professionelle,
kunne det virkelig være »amatørfotografen« Sigfred Borch, der havde taget
dem? Men ingen af øens øvrige fotografer brugte det sorte fotokarton med
guldtryk til montering, som er benyttet her. Og en professionel fotograf
ville have stemplet billeder af denne
kvalitet. Nu forstår vi, hvorfor Sigfred
Borch havde baggrund for at fotografere i den kvalitet han gjorde - og da
han ifølge familien havde fået lov til
at tage det fotoapparat med sig, han
havde brugt i Arktis, så havde han også
det rette udstyr.
Sigfred Borch må især i 1880- og
1890erne have taget en del billeder fra
Bornholm på sine ferieture til øen.
Dem har han foræret til familie og
venner, bl.a. til fætteren på Risenholm.
Derfor har vi i dag knap 50 billeder
fra den samling, med motiver både fra
Risenholm, måske fra Vallensgårdshuset i Aaker og fra resten af Bornholm.
Sigfred Borch vendte tilbage fra ekspeditionen med Dijmphna i december
1883. Han blev gift med sin Thora 5.
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april 1884 i Rønne Kirke og i 1885
fik de deres første datter Dorthea. De
fik endnu en datter, Bodil i 1887 og i
1896 sønnen Sigfred, der blev født i
Allinge. Han blev læge som faderen og
overtog i 1926 hans praksis i Allinge.
Sigfred Borch havde afsluttet sit medicinstudie i 1874 og i årene efter var
han reservelæge ved Københavns Kommunehospital. Her fortsatte han, da
han vendte hjem fra ekspeditionen
sidst i 1883 og havde sit virke her i 13
år. Men så ville han til Bornholm. Familien skriver om flytningen til Bornholm: »Så engang i 1896 flyttede familien altså fra hovestaden til den lille
by Allinge på den nordøstligste spids

af øen Bornholm. Det var der naturligvis en årsag til, og den var, at Johan
følte sig forbigået ved en mulig forfremmelse og valgte at tage sit gode tøj
og forlade stillingen som prosektor ved
kommunehospitalet for at blive distriktslæge i Allinge. Han blev sur og
smækkede med døren og flyttede familien og al dens habengut til den
lille by, der mest omtaltes som »Købstaden Allinge-Sandvig«.16
Det var ikke så ringe for Nordbornholm. Bornholmerne fik en dygtig og
afholdt læge og han etablerede sig midlertidigt i en lejlighed på Hotel Central
i Allinge før han sidst i 1898 kunne
flytte ind i sin nybyggede villa i Storegade 25; den kom til at hedde »Læge
Borchs villa« eller »Tårnhuset«, en
markant bygning ved indgangen til
Allinge. Vi ved ikke hvem der tegnede
det store hus, men mon ikke Sigfred
Borch selv havde en finger med i spillet, bistået af sin bror Simon, der var
ingeniør, svigerfaderen, der have været
bygmester i Rønne og ikke mindst den
dygtige murermester i Allinge, Niels
Larsen, som stod for byggeriet af villaen.17
Sigfred Borch blev Ridder af Dannebrog ved Christian 10’s besøg på
Bornholm i juni 1914. Han overlod
sin praksis til sønnen i 1926 og han
og hustruen boede de sidste år i den
tidligere direktørbolig ved Hammersøens østende.18

Afslutning

Her ses Sigfred Borch på sine gamle dage –
omkring 1930 - med fotografiapparatet,
formentlig fra ekspeditionen til Karahavet
1882-1883. Fotograferet af et familiemedlem,
billedet tilhører Sigfred Borchs efterkommere.

Mit ærinde med denne artikel er at
gøre opmærksom på en særdeles dygtig fotograf, som på grund af sine bornholmske aner og sit ægteskab med
Thora Hansen fra Rønne havde sin
gang på øen fra omkring 1870. Da han
i forbindelse med Dijmphna-ekspeditionen 1882-1883 fik en professionel
fotografisk »uddannelse« udnyttede
han den kunnen resten af sit liv. Til
stor glæde for familien med mange
pragtfulde familiebilleder og for os
andre med gode topografiske billeder
fra hele Bornholm. Han signerede meget sjældent sine billeder, slet ikke sine
stereofotos, så man skal genkende ham

rigtig gode billeder og flere af dem kan
ses på familien Hougs hjemmeside.
Samlingen er på Bornholms Ø-arkiv.
Uden en fantastisk kontakt til og et
godt samarbejde med Sigfred Borchs
efterkommere, Inge Mardal og Steen
Hougs, var det ikke lykkedes at fylde
historien med så mange rige detaljer
om et usædvanligt menneske - og fokus
i denne sammenhæng på en dygtig
fotograf. Tak for det.

Sigfred Borch var bl.a. kendt i Allinge og omegn for sin særlige bil, en trehjulet, sandsynligvis tyskfremstillet, »phænomobil«. Den var indregistreret med nummer J. 205 fra 1919.15
Som hans ven og mæcen Arnold Gamél, skrev i et brev til Borch i 1883, så havde man på
turen til Arktis: »nydt godt af dine mange Talenter som Mekaniker, Botaniker, Photograf
etc.« Så selvfølgelig skulle han da også eje noget så specielt som en »phænomobil«!
Billedet tilhører Sigfred Borchs efterkommere.

på måden at fotografere på, monteringen på især det sorte karton - og så den
historie, der i øvrigt knytter sig til billedet.19
Det ser ud som om han tog de allerbedste topografiske billeder i årene
fra han vendte tilbage fra togtet med
Dijmphna til Arktis i 1883 og til han
flyttede til Bornholm i 1896. Han besøgte jævnligt Bornholm i sine ferier
og han dyrkede ivrigt sin fotografiske
hobby. Efter han slog sig fast ned på
Bornholm som distrikts- og sygehuslæge i Allinge, synes det især at være

familie og venner han forevigede.
Bornholms Museum fik - efter at
historien om den fine Risenholmsamling var offentliggjort i 1984 - et
album fra Valdemar Poulsen i Aaker.
Albummet havde tilhørt hans bedstefar, der havde boet på Risenholm i
Nyker. Her var tyve fine topografiske
billeder, især fra Hammeren og Hammershus - fra Sigfred Borchs hånd.
Sidst i 1980erne fandt Aage Kofod,
Havnegade i Allinge en lille stak glasplader på lossepladsen i Allinge! Det
er udelukkende familiebilleder, men

Fotografiet er fra Risenholm-samlingen og
viser »Tårnhuset« med Sigfred Borchs hustru,
de to døtre og en ukendt kvinde samt den
lille Sigfred Borch, f. 1896, der vel er en
syv-otte år gammel på billedet. Tårnets vindfløj var udformet som lægesymbolet slangen
omkring en nål. I tårnet var der, ifølge familien, en lang udtrækskikkert, så man
kunne følge skibstrafikken. Mon den havde
været med i Karahavet? Foto Sigfred Borch.
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BM 1152, samling på i alt 47 fotografier fra
1890erne, indkommet 1984, Bornholms
Museum.
Risenholm-højen, www.kulturarv.dk/
fundogfortidsminder/Lokalitet/93/
www.pbase.com/steen_h/nostalgia og
//anerne.nogetomfamilien.
com/2013/01/31/39/
www.arktiskebilleder.dk/
Andreas Peter Hougaard, Dijmphna - Expeditionen 1882-83, Kbh. 1884, Rapporter
til Dijmphna’s Rheder Herr Grosserer, Fabrikeier Augustin Gamél fra Andreas Peter
Hovgaard, Expeditionens Chef.
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Ivar Borch Hougs, Dijmphna-expeditionen
1882-1883. København 1994, 95 s. med
27 gengivelser af S. Borchs billeder.
Vegaekspeditionen, svensk 1878-1880:
se wikipedia.
N. Th. Olsen: I Drift med Isen i Kara-Havet,
Dijmphna Expeditionen, Gad, Kbh., 1891.
Først fra 2012 er det blevet muligt at besejle Nordøstpassagen pga. klimaændringer.
Jvnf. Note 6, Dijmphna-Expeditionen 18821883
Jvnf. Note 6.
http://www.weller.dk/Fotografen.htm
Jvnf. Note 6. Se alle billeder på Hougs hjemmeside: www.pbase.com/steen_h/dijmphna
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Bornholms Avis 6. juli og 12. oktober 1893.
Tak for oplysninger om phænomobilen fra
Bornholms Motorveteraner.
Hans Kaarsberg, læge, Memoirer. To bind,
1921-1926. Heri omtales, at Borch blev
forbigået som videnskabsmand ved en ansættelse.
Bornholmske Samlinger 2013, Niels-Holger
og Jeppe Eimose Larsen: Nils Larsson fra
Vallby.
Bornholms Tidende 11. oktober 1919 og
20. januar 1926 beretter om Sigfred Borchs
liv.
Hele samlingen ses her: fotobornholm.
weebly.com/risenholm-samlingen.html
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