
Nyholm Olsen!

Fotograf i Løgstør fra 1908 til 1916 
!
!
Christian Nyholm Olsen blev født den 26. juni 1880 i Spøttrup, Halling sogn i 
Århus amt. Han er søn af Maren og hjulmand Johan Olsen, Spøttrup og blev døbt 

i Halling kirke den 15. 
august 1880. 
Faderen var fra 
Sverige og han forlod 
familien da Christian 
var 4-5 år gammel. 
Han rejste vistnok til 
Amerika.!

Hans mor flyttede i 
1885 alene med børnene til Frederiksberg, hvor hun forsøgte at tjene til sig selv og 
de fem børn som vaskekone. Det blev dog nødvendig at sætte de tre yngste børn i 
pleje, blandt dem Christian Nyholm Olsen.!
I 1889 kom Nyholm Olsen derfor tilbage til Halling, hvor han var plejebarn hos 
skrædder Thomas Jensen.!
I årene 1905-1906 var han på Ry Folkehøjskole.!
Nyholm Olsen havde egentlig tænkt sig at blive journalist og arbejdede kortvarig på 
en avis, muligvis i Århus. Han havde dog problemer med at klare arbejdstiderne, 
så han valgte at blive fotograf. Hvor han blev udlært vides ikke, men det har sikkert 
været i Århus.!
Nyholm Olsen drev fotografisk atelier i Skolegade i Holstebro i en kort periode i 

1906-1907. I 
1906 møder 
han Jenny Emi-
lie Hansen, der 
stammer fra Svaneke på Bornholm. Hun havde fra 
1901 arbejdet for forskellige fotografer. De blev gift 
den 16. august 1908 i Svaneke og herefter driver 
de i fællesskab atelier i Løgstør. Atelieret ligger i 
ejendommen på hjørnet af Jernbanegade og 
Østergade.!
I den tid man boede i Løgstør fik familien 3 børn, 
Inger der blev født 16. januar 1910, Else, født den 
25. oktober 1911 og Jens, født den 3. februar 1913.!
I årene 1913-1916 arbejdede Jennys søster Karen 
også i atelieret.!
Christian Nyholm Olsen fik tuberkulose og han vid-
ste i 1916, at han ikke havde lang tid tilbage. Fami-
lien besluttede derfor i august 1916 at flytte til 
Svaneke på Bornholm, hans kones hjemby. Byens 
eneste og meget dygtige fotograf, Valdemar Myhre,       

var netop død og familien Nyholm Olsen kunne overtage hans atelier.!
De slog sig ned i Jennys forældres store hus i Storegade 12.!
Det var meningen, at Jenny Nyholm Olsen, skulle drive atelieret videre efter sin mands død.!
Christian Nyholm Olsen dør den 4. januar 1917 og hans hustru Jenny driver atelieret videre sammen med søsteren 
Karen.!
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I januar 1918 bliver Jenny for syg til at arbejde, da 
hun også havde fået tuberkulose, så Karen fort-
satte alene. Jenny dør den 5. april 1918.!
To af de tre børn kommer i pleje hos Karen 
Hansen, det tredie barn hos Jenny og Karens 
søster Marie, der er svensk gift og bor i Sverige.!
Christian Nyholm Olsen var radikal og ateist. Han 
blev kremeret i København og urnen sat ned uden 
præstens tilstedeværelse. Christians og Jennys 
gravsted står stadig på Svaneke kirkegård!

!
Kilder:!
Ingrid Larsson, Skanör, Sverige (barnebarn af Nyholm Olsen)!
Ann Vibeke Knudsen, arkitekt, Bornholm!
Philip Kofoed, Bornholm!!
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