
Navn og adresse.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
under en rejse til Skåne, mod til gengæld at frigive 4 svenske fanger, der sad 
fængslet på Hammershus. Kettingh gav efter, og svenskerne sejlede bort med 
trussel om at vende tilbage, 

1570. 16. juli kommer hen imod aften en flåde på 50 svenske skibe, hvor de 43 var 
orlogsskibe og resten koffardiskibe, og ankrede op ud for Sandvig. Den 20. juli 
forsøgtes landgang, men den lokale milits, Kettinghs landsknægte og 
Sandvigbatterierne, afviste landgangen. Svenskerne havde mange døde, som de 
sendte i land bundne til brædder. Beboerne sørgede for deres begravelse. 
Herefter forlod skibene Sandvigbugten, men kom ud i en nordøst storm, hvor 
flere skibe grundstødte. Den 26. juli sejlede de sidste skibe væk.  

 

Sandvig Strand og Badehus. 
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Allinge-Sandvig Byforening. 
September 2004 � januar 2005.



Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. 
 
 

 

 

 

 

Formand: Michael Aakjær, Hammershusvej 20, 3770 Allinge, tlf. 56 
48 08 52, e-mail: lenest@tdcadsl.dk 
 
Næstformand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, 
tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk 
 
Kasserer: Kell Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, tlf. 56 48 
25 55, e-mail: cykelkell@pc.dk 
 
Sekretær: Thomas Lodahl Hansen, Havnegade 5, 3770 Allinge, tlf. 56 
48 15 14, e-mail: thomas-lodahl@mail.dk 
 
Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge, 
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk 
 
Suppleant: Willy Frederiksen, Havnegade 49, 3770 Allinge, tlf. 56 48 
06 19, e-mail: w.frederiksen@mail.tele.dk 
 
Bevaringsfonden: Preben Hagedorn Pedersen, Nørregade 45, 3770 Al-
linge, tlf. 56 48 11 70, e-mail: brutalis45@mail.tele.dk 
 
 

Billederne forestiller: 
Forsiden: 
Bytrommen i Sandvig. Fisker og strandfoged Hans Jørgen Pedersen 
(1851-1944), Sandvig. 
 
Bagsiden: 
Østersøbadet set fra søsiden. Billedet er fra omkring 1930 og fotografen 
er Kjøller. 
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Kontortid for det Lokalhistoriske Arkiv. 
Kærnehuset 1. sal, Kirkepladsen 4, Allinge 

 
I perioden 1. september 2004 – 30. marts 2005. 
 

1. onsdag i måneden kl. 19-22. 
2. tirsdag i måneden kl. 19-22. 
4. tirsdag i måneden kl. 19-22. 

 
Der er dog lukket i følgende perioden (helligdage) 
21. – 31. december 2004, 22. og 23. marts 2005. 
 

Sandvig Strand. 
I disse tider er der en voldsom diskussion om, hvad der skal ske med 
Bølgebadet. 
Der har i mange år været voldsomme kampe om Sandvig Strand. Se blot 
en kortfattet opremsning af historiske begivenheder i kampene under 
Svenskekrigene. 

1563-70. syvårskrigen med Sverige. 
1564. 15. juli ankrer 45 svenske flådeskibe op ud for Sandvig. Næste dage ankommer 

18 tungt lastede lybske handelsfartøjer forbi Hammeren mod Narva i Estland. 
Schweder Kettingh observerer skibene fra Hammershus. Han forsøger at advare 
dem ved hjælp af kanonskud. De lybske skibe tror, at der er tale om danske og 
lybske flådefartøjer. De sejler lige ind i fjenden. Svenskerne erobrer 11 skibe. 2 
af dem bliver tømt for deres last. De tilfangetagne søfolk blev bundet om bord 
på det ene skib, der derefter blev sat ild til. Fangerne blev således brændt leven-
de, Denne episode blev iagttaget af beboerne i Allinge og Sandvig. 

1565. 10. september ankommer en svensk flåde på 14 store og 22 mindre orlogsfartøjer 
under ledelse af den svenske admiral Claes Christerson. Med 5 chalupper fyldt 
med landsknægte forsøger han at komme i land, men Kettinghs folk og den lo-
kale milits afslår forsøget fra Sandvigbatterierne. 

1566. 14. juni ankommer ud for Sandvig 35 svenske orlogsskibe og 24 koffardifartøjer 
og sender brev i land, om at Bornholm skal overgive sig. Kettingh afslår det og 
10 dages småtræfninger og flere landgangsforsøg finder sted. En nat sejlede 2 
Sandvigbåde, bemandet med 12 mand, ud til koffardiskibene, overmandede 
vagten og kom tilbage med bådene fyldt med gode købmandsvarer og 3 tilfan-
getagne svenskere. 

1567. 25. juli ankommer en svensk flåde på 33 orlogsfartøjer og 23 andre skibe og 
ankrer op i Sænebugten. Med 13 både forsøges landgang under en heftig kamp,

der varede til mørkets frembrud. Næste dag kommer en udsending fra flåden

med et tilbud til Kettingh om frigivelse af 10 bornholmere, der var blevet fanget

Se fortsættelse på næste side
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Nye medlemmer. 
 
Det er os en glæde at kunne byde velkommen til følgende nye 
medlemmer. 
 
 
 
Lene og Leif Kragelund, Louise Willejus, Jørn Sloth, Bjarne Krak, Niels 
Chr. Bohn Pihl, Lisbeth Thiesen, Irene Christoffersen, Karin 
Christiansen, Jørgen Jensen, Mogens Andersen, Heidi Finne Nielsen, 
Bjarne Hansen, Claus Winkel, Poul og Bodil Stoltze, Flemming 
Rosendorp, Anita og Jørn Kofod, Pernille Finne og Michael Hornshøj. 
 
 
Vi takker for Jeres interesse, og håber på, at alle forsat vil arbejde for at 
øge vores medlemsantal. Kun ved kontingentet kan vi holde gang i vores 
voksende lokalhistoriske arkiv. 
 
Benyt derfor nedenstående tilmeldingsseddel. 
 
 
 

…………………………………… Klip ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Til Allinge – Sandvig Byforening 
 

v/ kasserer Kell Andersen 
 

Grummeløkkegade 2 
 

3770 Allinge 
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Program for perioden sep. 2004 – aug. 2005. 
 

Tirsdag den 21. september kl. 19.00 
Bronzealderen i Hammershus Birk. Helleristninger og kæmpehøje 
omkring Allinge-Sandvig. Foredrag ved Aage Kure. 
 
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.00. 
Virksomhedsbesøg på Beredskabsstyrelsen, Bornholm. Mødested: 
kasernen. Fortæller Jørgen Eriksen. 
 
Tirsdag den 2. november kl. 19.00 
Fiskeriet før i tiden. Fortæller Bjarne Larsen. 
 
Tirsdag den 7. december kl. 19.00. 
De Bornholmske Jernbaner DBJ. Foredrag ved Steen Møller. 
 
Tirsdag den 18. januar kl. 19.00 
Generalforsamling. 
 
Tirsdag den 15. februar kl. 19.00 
Poul Erik Knudsen fortæller om sine børne- og ungdomsår. 
 
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 
Fyrvæsenet og arbejdet som strandfoged. Foredrag ved Mogens 
Christensen. 
 
Tirsdag den 5. april. 

Virksomhedsbesøg på DBJ i Nexø. Der skal betales 20 kr. til chaufføren 
samt entré. 15kr. pr. næse. Samling ved Kærnehuset kl. 18.00 
 
Tirsdag den 24. maj. 
Rundtur til Helleristningerne i omegnen. Start fra Kærnehuset kl. 19.00. 
Vejleder Aage Kure. 
 
Lørdag den 4. juni kl. 09.00 
Strandrensning. Mødested: Næs. Leder Anders Koefoed Larsen. 

Fortsættes næste side.
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3. – 13. juni. Udstilling i Kærnehuset med emnet Befrielsesdagene i 
1945. Offentligt åbent den 4. og 5. juni. Tidspunktet angives senere. 
 
Juli. Tur. Emnet er endnu ikke fastlagt. 
 
Nye medlemmer er meget velkomne! 

Kontingentet er 75 kr. pr. kalenderår. 
Næste nummer af Bytrommen udkommer til januar. 
 

Gaver. 
 
Siden sidste sæson sluttede har vi været så heldige, at vi har modtaget en 
del gaver. 
 
Først og fremmest har vi modtaget 5000 kr. fra en ”papkasse” i Sandvig. 
Det er vi særdeles lykkelig for, idet det har givet os mulighed for, at 
anskaffe et 4 skuffet arkivskab med tilhørende mapper. Restbeløb har 
desuden været en væsentlig del i anskaffelsen af extern harddisk, således 
at vi let kan foretage sikkerhedskopier, og derved sikre de mange bille-
der, som vi allerede råder over. Uden disse penge havde foreningen ikke 
haft de økonomiske muligheder for selv at anskaffe de omtalte sager. 
Tak! 
 
Fra Axel Gornitzka har vi modtaget en del postkort, rapporter andet ma-
teriale fra befrielsesdagene. 
 
Gyda Pihl har foræret os postkort og bøger 
 
Liselotte og Bjarne Nyboe er kommet med en koge- og syltebog udgivet 
af Allinge Messe, samt forskellige andre papirer. 
 
4 bøger med Fiskeritidende af Poul Stadler. 
 
Lauegårdsfamilien (v/ AKL) har foræret foreningen to printere (HPL4 
og HPL5). Printerne er nu tilsluttet vores to ældre maskiner. 
 
 
Tak til alle! 
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Det lokalhistoriske arkiv. 
Her i september måned har vi fået koblet vores tre EDB maskiner sam-
men til et net. 
Det vil gøre vores registreringsarbejdet MEGET lettere, så vi håber på, 
at vi kan komme et væsentligt skridt videre i den sæson, der netop er 
startet. 
Vi er dog MEGET interesseret i, hvis der er nogle personer der vil gå 
ind i arbejdet. Specielt mangler vi personer, der kan tage sig af havnene 
med tilhørende skibe. 
Hvis du ikke er ”bange” for EDB maskinerne, vil vi også gerne lære dig, 
hvordan du kan registrere materialerne. 
Ring til Anders Koefoed Larsen på tlf. 56 48 06 17 og hør nærmere, 
eller mød frem i kontortiden (se andet sted i Bytrommen). 
 
Vi er meget interesseret i billeder, litteratur, bøger (også gamle vejvise-
re, skattebøger o. lign) når blot det har med området at gøre. 
For at arbejdet skal kunne udføres, er det dog nødvendigt med en god 
økonomi. Derfor er det absolut afgørende, at vi får flere medlemmer, der 
ved deres medlemskab giver os et økonomisk tilskud. 
Derfor håber jeg, at I vil benytte nedenstående tilmeldingsseddel, og 
videregiver det til en I kender. På forhånd tak. 
………………………………. Klip …………………………………….. 
 
 
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening. 
 
Navn      
 
Fødselsdag og år    
 
Adresse      
 
Tlf.   
 
e-mail adresse     
 

Underskrift_________________________________________
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