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Fremsyn og forlis Jan Vinther Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Bornholm havde i 1960erne sin egen
udgave af TV-serien ´Matador´. Det var selvfølgelig ikke grisehandler Oluf Larsen, bankdirektør Hans

Christian Varnæs eller iværksætteren Mads Skjern, der medvirkede, men færgekrigen mellem det etablerede
rederi 66-bådene og opkomlingen 62-færgen havde mange lighedspunkter med handlingen i den folkekære

TV-serie.

Siden 1866-rederiet blev grundlagt havde den samme familie siddet i direktørstolen, og 66-bådene var slet
ikke fulgt med tiden. Bilismen buldrede frem i Danmark, men det havde man ikke opdaget på Bornholm,
hvor man foretrak passagerskibe, og de besværligheder det medførte både for turister og erhvervsliv.

En række driftige erhvervsfolk dannede derfor i protest et bilfærgeri og bestilte færgen ´Jens Kofoed´, som
skulle udfylde det hul, som 66-bådene ikke ville eller magtede at udfylde. Men modsat ´Matador´, så

knækkede det nye rederi halsen efter blot 16 måneder, men dets indsats havde ikke været forgæves, Bornholm
fik sine færger.

Det højspændte drama oprulles i bogen Fremsyn og forlis, hvor historien fortælles i ord og billeder, og bogen
følger ´Jens Kofoed´s videre skæbne under nye ejere, indtil den hugges op i Tyrkiet i foråret 2010.
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