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Valdemar Myhre var født i Svaneke og leve-
de her hele sit liv. Af sin far, der var maler-
mester, lærte han malerhåndværket og ned-
satte sig som maler i sin fødeby; men snart 
lærte han fotografering og blev  

 

den første fastboede fotograf i Svaneke, og 
det er som "Fotograf Myhre” han blev 
kendt. Foruden personfotografering kastede 
han sig tidligt over fotografering ude i natu-
ren, og da postkort blev almindelige, frem-
stillede han fotografiske postkort, der  

 

 

 

 

 

 
 I øvrigt gik han med liv og lyst op i arbejdet 
med de dilettantkomedier, som i stort tal 
spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke 
kunne tænkes opført uden ham. Han instru-
erede, han var sminkør, og  

 

han spillede selv med. I sine senere år læste 
han op i bornholmsk dialekt ved forskellige 
sammenkomster og blev derved kendt rundt 
om på øen.  Det blev naturligvis især partier 
i Svaneke, Myhre foto  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  
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 I øvrigt gik han med liv og lyst op i arbejdet 
med de dilettantkomedier, som i stort tal 
spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke 
kunne tænkes opført uden ham. Han instru-
erede, han var sminkør, og  

 

han spillede selv med. I sine senere år læste 
han op i bornholmsk dialekt ved forskellige 
sammenkomster og blev derved kendt rundt 
om på øen. 
     Det blev naturligvis især partier i Svane-
ke, Myhre foto  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  
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 I øvrigt gik han med liv og lyst op i arbejdet 
med de dilettantkomedier, som i stort tal 
spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke 
kunne tænkes opført uden ham. Han instru-
erede, han var sminkør, og  

han spillede selv med. I sine senere år læste 
han op i bornholmsk dialekt ved forskellige 
sammenkomster og blev derved kendt rundt 
om på øen. 
     Det blev naturligvis især partier i Svane-
ke, Myhre foto  
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spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke 
kunne tænkes opført uden ham. Han instru-
erede, han var sminkør, og  

han spillede selv med. I sine senere år læste 
han op i bornholmsk dialekt ved forskellige 
sammenkomster og blev derved kendt rundt 
om på øen. 
     Det blev naturligvis især partier i Svane-
ke, Myhre foto 

 

 

 

 I øvrigt gik han med liv og lyst op i arbejdet 
med de dilettantkomedier, som i stort tal 
spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke 
kunne tænkes opført uden ham. Han instru-
erede, han var sminkør, og  

han spillede selv med. I sine senere år læste 
han op i bornholmsk dialekt ved forskellige 
sammenkomster og blev derved kendt rundt 
om på øen. 

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 

han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  
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 I øvrigt gik han med liv og lyst op i arbejdet med de dilettantkomedier, 
som i stort tal spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke kunne tænkes 
opført uden ham. Han instruerede, han var sminkør, og  

han spillede selv med. I sine senere år læste han op i bornholmsk dia-

lekt ved forskellige sammenkomster og blev derved kendt rundt om 
på øen.   Det blev naturligvis især partier i Svaneke, Myhre foto  
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med de dilettantkomedier, som i stort tal 
spilledes i Svaneke i hans tid; intet stykke 
kunne tænkes opført uden ham. Han in-
struerede, han var sminkør, og  
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rundt om på øen.   Det blev naturligvis især 
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ke, Myhre foto 
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kunne tænkes opført uden ham. Han in-
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Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  
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Valdemar Myhre var født i Svaneke og leve-
de her hele sit liv. Af sin far, der var maler-
mester, lærte han malerhåndværket og ned-
satte sig som maler i sin fødeby; men snart 
lærte han fotografering og blev  

 

den første fastboede fotograf i Svaneke, og 
det er som "Fotograf Myhre” han blev 
kendt. Foruden personfotografering kastede 
han sig tidligt over fotografering ude i natu-
ren, og da postkort blev almindelige, frem-
stillede han fotografiske postkort, der  

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, 

Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her hele sit liv. Af sin 
han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i  
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Valdemar Myhre var husket i mange år 
som en af Svanekes ivrigste amatørskue‐
spillere. Han optrådte første gang i 1880 
som blot 16årig, første stykke var Erik 
Bøghs ”En lille Da er”. Han optrådte som 
pige og det gjorde han også i sæsonens 
andet stykke. Det skyldtes ganske enkelt, 
kan e erkommerne bere e, at det var 
svært at få byens unge piger  l at optræ‐
de. Han deltog i de kommende år også i 
mange syngestykker, han var en fremra‐
gende tenor, og Myhres familie har fortalt, 
at han fik undervisning hos ingen ringere 
en den store tenor Vilhelm Herold fra Has‐
le. Man kunne også opleve ham på oplæs‐
ningsa ener – og gerne på syngende born‐
holmsk. 
 
Myhre var  lbage igen på Svanekes skrå 
brædder i 1883 og bortset fra året 1890 
spilled han ua rudt frem  l 1896. Han var 
med igen i 1898, i 1900 (for første gang på 
Frem, ellers spillede man især på Hotel 
Østersøen eller på Teknisk Skole.) og 1901. 
Der er ingen optegnelser for årene 1902‐
1912, men i 1913 var han med igen og så 
for sidste gang i 1915.  
 
Hans allersidste stykke var 
”Slægtningene”, en vaudeville i 1 akt af, 
Henrie e Nielsen, 1815‐1900. Stykket, der 
havde premiere 1. september 1849 på Det 
kongelige Teater, foregår på Fanø. Der var 
frems llet nye kulisser  l stykket – og også 
de blev Myhre sidste.  
 også rækken af skuespil, der er opført de 
mange år, sirligt og ens indbundet.  

Valdemar Myhre var husket i mange år som en af Svanekes ivrigste 
amatørskuespillere. Han optrådte første gang i 1880 som blot 16årig, 
første stykke var Erik Bøghs ”En lille Da er”. Han optrådte som pige 
og det gjorde han også i sæsonens andet stykke. Det skyldtes ganske 
enkelt, kan e erkommerne bere e, at det var svært at få byens unge 
piger  l at optræde. Han deltog i de kommende år også i mange syn‐
gestykker, han var en fremragende tenor, og Myhres familie har for‐

talt, at han fik undervisning hos ingen ringere en den store tenor Vil‐
helm Herold fra Hasle. Man kunne også opleve ham på oplæsnings‐
a ener – og gerne på syngende bornholmsk. 
 
Myhre var  lbage igen på Svanekes skrå brædder i 1883 og bortset 
fra året 1890 spilled han ua rudt frem  l 1896. Han var med igen i 
1898, i 1900 (for første gang på Frem, ellers spillede man især på Ho‐
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han op i bornholmsk dialekt ved forskellige 
sammenkomster og blev derved kendt rundt 
om på øen. 
     Det blev naturligvis især partier i Svane-
ke, Myhre foto  
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op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen.  Det blev naturligvis især par er i Svane‐
ke, Myhre foto  Valdemar Myhre var født i Svaneke og levede her 
hele sit liv. Af sin far, der var malermester, lærte han malerhåndvær‐
ket og nedsa e sig som maler i sin fødeby; men snart lærte han foto‐
grafering og blev den første fastboede fotograf i Svaneke, og det er 
som "Fotograf Myhre” han blev kendt. Foruden personfotografering 
kastede han sig  dligt over fotografering ude i naturen, og da post‐
kort blev almindelige, frems llede han fotografiske postkort, der 
blev meget e erspurgt, og som sikkert stadig er  l glæde for dem, 

der i sin  d har modtaget sådanne og gemt   dem som de sjældne, 
smukke billeder af bornholmske egne de er. Myhre havde en udmær‐
ket evne  l at se et godt mo v, og hans interesse for naturen gav sig 
også udslag i, at han nu og da malede landskabsbilleder.  
     I øvrigt gik han med liv og lyst op i arbejdet 
med de dile antkomedier, som i stort tal spilledes i Svaneke i hans 
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han var sminkør, og han spillede selv med. I sine senere år læste han 
op i bornholmsk dialekt ved forskellige sammenkomster og blev der‐
ved kendt rundt om på øen. 
     Det blev naturligvis især par er i Svaneke, Myhre fotograferede, 
og ved disse billeder er minder om Svaneke, som byen var i 
1890erne, bevaret i mange enkeltheder. Det var den  d, da byens 
idyl fremhævedes af de mange træer, der endnu den gang fik lov at 
stå og forskønne byen. De første større indgreb i træerne kom, da 
elektricitetsværkets lu ledninger 1909 krævede beskæring af mange 
trækroner. Da fik mange af disse hæslige sår, og en del træer blev 
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