
Bornholms Ismejeri by-
der på en lille smags- 
prøve på isdrinken  
Svaneke Sling, der  
indeholder den berømte  
Heering kirsebærlikør. 
Isdrinken er udviklet i  
anledning af, at vi fejrer 
200 året for Heering.
 
Isdrinken i stor udgave kan 
købes på dagen for 76,- kr.

200 året for Heering
 
Kom forbi Bornholms Ismejeri og hør om købmanden Peter Heering, 
der fik bygget 10 skibe i Svaneke. Svanekes Venner kommer og for-
tæller om, hvad det har haft af betydning for udviklingen i byen.

 
Vi hylder Heering i forbindelse med 200 års jubilæet for 

åbningen af Heerings købmandsbutik i København.
 
 
 

Arrangører: Byforeningen Svanekes Venner og Bornholms Ismejeri.

Torsdag den 18. oktober  
i Bornholms Ismejeri  
fra kl. 13.00 – 15.00



200 året for Heering 
Vi hylder Heering i forbindelse med 
200 års jubilæet for åbningen af 
Heerings købmandsbutik i 
København.  
 

Kom til et hyggeligt arrangement  
på Nansens Gaard og hør om 
købmanden Peter Heering og  
hans betydning for udviklingen i 
Svaneke.  
 

Svanekes Venner fortæller også  
om de mange skibe, som Jens 
Müller Nansen byggede for  
Peter Heering på havnen i 
Svaneke.  

Søndag den 4. november 2018 

kl. 14.00 – 16.00 

Nansens Gaard, Borgergade 1, Svaneke 
 

 

Svanekes Venner og Nansens Gaard byder  
på kaffe, kage og et glas Heering Likør. 
 

Arrangementet er gratis! 

Svanekes Venner og Nansens Gaard 



200 året for Heering 
”Heering i dag” 
Søndag den 25. november 2018 

kl. 17.30 - 19.00 

På Madvig Pub & Lounge 

Postgade 25, Svaneke 
 

Svanekes Venner 
fortæller lidt om, 
hvordan det hele 
startede for 200 år 
siden, hvilken 
betydning det fik  
for Svaneke og om 
Heerings handel 
med resten af 
verden.   
 

Poul Friis, Madvig Pub 
& Lounge, vil fortælle 
om ”Heering i dag”,  
lidt sjove anekdoter, 
om de mange Heering- 
produkter og berømte 
drinks. Til sidst ser vi 
nogle gamle reklame-
film om Heering. 

Arrangementet er gratis! 
Svanekes Venner og Madvig Pub & Lounge 



VI HYLDER HEERING 
I FORBINDELSE MEDI FORBINDELSE MED
200 ÅRS JUBILÆET FOR200 ÅRS JUBILÆET FOR 
ÅBNINGEN AF HEERINGS 

KØBMANDSBUTIK I KØBENHAVN 



Peter F. Heering, født 1792
her som ganske ung.her som ganske ung.



H i fø t b tik 1818Heerings første butik 1818
Hjørnet af Admiralgade og Boldhusgade



Motiv fra Heerings første lille kælderbutikMotiv fra Heerings første lille kælderbutik. 
Heering står med en sild = herring på engelsk. 



Heerings Gaard – 1838‐1977
Ovengaden neden Vandet  nr. 11g

Christianshavn



Fade/tønder i den gamle kælder påFade/tønder i den gamle kælder på 
Christianshavn, hvor Heering likøren blev lagret



Peter F. Heerings skibeg
der alle blev bygget i Svaneke



Logo på flasker og fadeg p g



Skonnert Arnold, byggeår 1833,  ca. 93 registertons



Brig Thorvald, byggeår 1838,  ca. 140 registertons



Skonnertbrig Skjold, byggeår 1840,  ca. 113 registertons



Brig Frode, byggeår 1843,  ca. 185 registertons



Brig Fylla, byggeår 1848,  ca. 185 registertons



Slup Castor, byggeår 1849,  ca. 83 registertons



Brig Flink, byggeår 1851,  ca. 129 registertons



Bark Svanen, byggeår 1858, ca. 270 registertons







Bemærk slædestedet/beddingen til venstre, 
hvor skibene blev søsat frahvor skibene blev søsat fra.

Foto af Svanekes gamle havn ca. 1865



"H d k å t kib"Hvordan kunne så store skibe 
søsættes i Svanekes lille havn?”

Svanekes drenge blev sendt ud i skovene for at indsamle g f
grene (ris), der blev bundet i knipper, 

og havnen blev så fyldt med disse risbundter, g fy ,
således at farten af skibet ved stabelafløbningen 

blev taget af, i samme øjeblik det begyndte g f, øj gy
at stikke stævnen i vandet, da havnen ikke var 

meget større end skibets længde.g ø g
Kajerne var ligeledes polstrede med risbundter.



En yderligere foranstaltning:

Å f i f b k SÅret før søsætningen af barken Svanen 
i 1857 havde man sat en dæmning g

for havneindløbet. 
Pumpet vandet op af havnebassinetPumpet vandet op af havnebassinet 
og derefter udhugget granitbunden 

ned til en dybde af ca. 3,5 m.



Selv om vi fejrer Heering er der enSelv om vi fejrer Heering, er der en 
grund til, at vi taler om Nansen.grund til, at vi taler om Nansen.

I perioden 1844 – 1851 (8 år) bygger 
Nansen 18 skibe i SvanekeNansen 18 skibe i Svaneke

til forskellige redere.



Nansen får fortjenstmedaljen i guld 
af Kong Frederik VII i 1851
og udnævnes til tysk konsulog udnævnes til tysk konsul 

på Bornholm.p



HEERINGS SKIBEHEERINGS SKIBE

Skibenes jomfrurejse j j
‐med deres besætninger. 

De fleste søfolk var fra Svaneke 
og det øvrige Bornholmog det øvrige Bornholm





















Velstand i Svaneke

De fleste bindingsværkshuse 
og gamle grundmurede huseog gamle grundmurede huse, 
man i dag kan se i Svaneke, 

er opført eller ombyggede/renoverede 
i ”skibsbygningsperioden”i ”skibsbygningsperioden”. 

Oplysningerne stammer fra bogen p y g g
”Kilder til Svanekes bygningshistorie” 

d i f i lUdgivet af Nationalmuseet.



Citat fra Bornholms Tidende, torsdag den 8. oktober 2009:

Flemming Larsen tidligere formand i Svanekes Venner 
fortalte ved navngivningen af Peter F Heerings Gadefortalte ved navngivningen af Peter F. Heerings Gade, 
hvor stor betydning Heering har haft for Svaneke.
”Det førte velstand til byen Der blev uddannetDet førte velstand til byen. Der blev uddannet 

dygtige skibshåndværkere. Svaneke var dengang en 
ludfattig by med brandfarlige stråtækte huseludfattig by med brandfarlige stråtækte huse. 

Velstanden medførte, at de fleste folk kunne købe 
tømmer og lægge tegltag på husene i stedet fortømmer, og lægge tegltag på husene i stedet for 

stråtag, så den altid overhængende brandfare næsten 
forsvandt”forsvandt .

Det vi alle sammen har glæde af i dag, er skabt på 
grundlag af jeres tipoldefars virke sagde Flemminggrundlag af jeres tipoldefars virke, sagde Flemming 

Larsen til Peter F. Heerings efterkommere.



Købmand Mogens Madsen Smidts gaardg g
‐ nuværende Kirkebakken 6 



Købmand Chr. Smidt 
k b d M S idt dog købmand Mogens Smidts gaard

kaldet ”Smidtegaarden,kaldet  Smidtegaarden, 
Storegade / Skippergade

‐ nu bl a Svanekegården og Svanekebageren‐ nu bl.a. Svanekegården og Svanekebageren



Købmand Holst og købmændene g
Smidts gaard, ved Svaneke havn

Nuværende Siemsens Gaard‐ Nuværende Siemsens Gaard



K b d H L S id dKøbmand Hans Larsen Smidts gaard, 
Vestergade ‐ nuværende Thims Gaard



Købmand Holsts Gaard, Svaneke Torv,
‐ nuværende Søllings Gaard



Købmand Jens Andersens Gaard, Svaneke Torv
‐ nu Restaurant Bryghuset, Svaneke Chokolade og Bolcheriet



Købmand Herman Jørgen Hansens Gaard, g ,
Svaneke Havn

nuværende Hotel Østersøen‐ nuværende Hotel Østersøen



Henrik Hansens Gade
Skibsbygmester på barken Svanen, H. Hansen, opførte  

håndværker‐/arbejderboliger til sine ansatte.



Svaneke Rådhus fra 1858
Velstanden betød, at man fik råd til at opføre 

et stateligt rådhus.et stateligt rådhus.



M d ld tidMen de gyldne tider
får en brat afslutningfår en brat afslutning



Toldvæsenet skriver:Toldvæsenet skriver:
”Skibsbyggeriet, der forinden 

Pengekrisen i 1857 
var i en saa fortrinlig Driftvar i en saa fortrinlig Drift, 

er nu saa at sige aldeles standset.
De 2 vigtigste Skibsbyggere paa

B h l li D b dBornholm, nemlig Dannebrogsmand 
Beck i Rønne og Consul Nansen i ec ø e og Co su a se

Svaneke gik under denne Krise Fallit.”



Peter F. Heering køber Nansens ejendom, 
Nansens Gaard på auktion



Peter F. Heering køber Nansens ejendom, 
Nansensgade 9 på auktionNansensgade 9 på auktion, 

og lader Nansen flytte ind og bo der.



Peter F. Heering – 1792‐1875



Nekrolog i Bornholms Avis om HeeringNekrolog i Bornholms Avis om Heering 



PETER F HEERINGS GADEPETER F. HEERINGS GADE
I 175 året for bygningen 

af det første skib i Svanekeaf det første skib i Svaneke, 
navngav Bornholms kommune i 2009 g
Peter F. Heerings Gade på stedet,

h kib bl b thvor skibene blev bygget.  



Susanne Heering (tv.)
P H iPeter Heering 

og datter Christel von Lüttichau (th.)



Inde på Havnekontoret taler 
formand for Svanekes Vennerformand for Svanekes Venner, 

Niels Sivebæk, ved navngivningen af 
Peter F. Heerings Gade i 2009



F k t i b åd l å Rådh tFrokost i byrådssalen på Rådhuset
ved navngivningen afved navngivningen af 

Peter F. Heerings Gade i 2009



Peter Heering i samtale med
Poul Sonne, til højre, der har skrevet 

en bog om de mange skibeen bog om de mange skibe, 
som er blevet bygget i Svaneke.ygg



Bogen kan købes i Daglig’BrugsenBogen kan købes i Daglig Brugsen



En model af barken Svanen, 
skænket af Peter Heering, 

står i en montré i arkivet på Rådhusetstår i en montré i arkivet på Rådhuset.



Vi viser nu en sjov reklamefilm om 
Heering, 

h d llhvor modellen ses.



Poul Friis vil nu fortælle om 
”H i i d ””Heering i dag”

Om de berømte drinks og cocktailsOm de berømte drinks og cocktails
med Heerings kirsebærlikørg

samt krydre det hele 
med nogle anekdoter.



I 1940’erne udvidede Heering 
i i k h d d l t tsin virksomhed med en plantage og et 

produktionsanlæg 
i D lb å d Sj ll di Dalby på syd‐Sjælland.



Fade/tønder i den gamle kælder påFade/tønder i den gamle kælder på 
Christianshavn, hvor Heering likøren blev lagret



Heering fik efter 2. verdenskrig
d h l i k let moderne og næsten helautomatisk anlæg, 
hvor likøren blev tappet på flasker





Berømte drinks og cocktails,
der alle indeholder 

H i ki b likøHeerings kirsebærlikør



19151915
Singapore SlingS gapo e S g



Raffles Hotel i Singaporeg p



Raffles HotelRaffles Hotel 
One of Asia’s most impressive luxury colonial‐era hotels, 

it was long the preferred residence in Singapore for visiting 
writers such as

Somerset Maugham, Rudyard Kipling,
Ernest Hemingway and Alfred Hitchcock, 

with the Long bar being their favoured watering hole.



Baren i Raffles Hotel





I tidernes løb er der lavet mange 
versioner og reklamer for Singaporeversioner og reklamer for Singapore 

SlingSling









I 2015 fejrede Heering 100 året 
f Si Slifor Singapore Sling



Blood and Sand 
l d d S d i f h f l i i d d i kBlood and Sand is one of the few classic mixed drinks 

that includes Scotch whisky.
I d fIt was named for 

Rudolph Valentino's 1922 bullfighter movie 
Bl d d S dBlood and Sand.

a

The red juice of the blood orange in the drink 
helped link it with the film.

a

The recipe is first known to have appearedThe recipe is first known to have appeared 
in the 1930 Savoy Cocktail Book.





Berømte filmudgaver afBerømte filmudgaver af 
”Blood and Sand”



Film 1922



Film 1941



Film 1989



Remember the Maine 
The cocktail comes from Charles H. Baker, Jr’s. The Gentleman’s Companion from 1939 

and is notable for its additions of cherry liqueur and a touch of absinthe.

The USS Maine blew up in the Havana harbor on February 15th 1898.
The cause of the explosion was never exactly determined, 

but it was blamed on the Spanish regime that controlled Cuba at the time.p g
“Remember the Maine, to Hell with Spain!” became a popular phrase 

leading into the subsequent Spanish‐American War.

Th h t h th t it tl t d thThe phrase was so catchy that it outlasted the war 
and eventually became the name of a cocktail, 

not just a forgotten political slogan





Opskrift på 
Remember the Maine

l h k60 ml. Rye Whiskey
20 ml. Vermouth

15 ml. Cherry Heering
1/2 tsk. Absinthe1/2 tsk. Absinthe

Pynt med et par kirsebærPynt med et par kirsebær



C h SliCopenhagen Sling
2009





Der findes et utal af andre
d i k kt il ddrinks og cocktails med 

Cherry HeeringCherry Heering 
‐ her blot nogle få eksempler













2 Svaneke Slings2  Svaneke Slings



Poul Friis’
M d i H i S i l SliMadvig Heering Special Sling 





Motiv fra Heerings første lille kælderbutikMotiv fra Heerings første lille kælderbutik. 
Heering står med en sild = herring på engelsk. 



Bornholms Ismejeris 
Isdrink ”Svaneke Sling”





Verdenskonkurrence i 2018Verdenskonkurrence i 2018
”200 års jubilæums‐cocktail”j

med Cherry Heering







200 års jubilæums cocktailen 2018200 års jubilæums‐cocktailen 2018
VINDERENVINDEREN

”Pavoni”Pavoni
Opskrift:Opskrift:

30 ml Cherry Heering
30 ml Fino Cherry30 ml Fino Cherry

10 ml Marachino Liqueur
4 stænk Angustura Orange Bitters



Pavoni



Heering de sidste 100 årHeering de sidste 100 år
Første verdenskrig gav et slemt afbræk i eksporten, men til gengæld steg salget på 
hjemmemarkedet. Dette gav anledning til fremstilling af andre spiritus mærker. 

1944 købte firmaet Heering  en kirsebærplantage ved Dalby på Stevns på 50 tdr. land, 
hvor behandlings‐ og lagerfaciliteterne blev opbygget,

så produktionen på Christianshavn herefter kunne reduceres.så produktionen på Christianshavn herefter kunne reduceres.

1958 genoptog firmaet Heering dets rederi‐tradition 
med køb af en hel del skibe og nybygninger.

1975 ophørte likør produktionen helt på Christianshavn, 
som herefter koncentreredes i Dalby.

1977 måtte dog alle skibene samt hovedsædet på Christianshavn afhændes1977 måtte dog alle skibene samt hovedsædet på Christianshavn afhændes. 
Det skete bl.a. på grund af oliekrisen.

1990 solgte familien Heering et solvent firma til 
D i k ”D D k S i f b ikk A/S”Danisco koncernen ”De Danske Spritfabrikker A/S”

1999 blev Danisco købt at  V & S spirituskoncernen  Vin & Sprit AB. ”Systembolaget”.

2006 solgte Vin & Sprit AB ”Cherry Heering” til familien Tilander Sverige2006 solgte Vin & Sprit AB.   Cherry Heering   til familien Tilander , Sverige.




