
 

Navn og adresse.  
 
 
 
 
 
 

 
Karl, hvorfor demonstrerer du for Kærnehuset? 
Jo Ludvig, har du ikke lagt mærke til, at kommunen gerne vil ned-
lægge alle medborgerhuse? 
Jo, men er det ikke fordi de påstår de mangler penge? 
Jo, men vi kan da ikke undvære vores Kærnehus, så derfor bliver 
vi nødt til at møde op tirsdag d. 26.-8. kl. 19:00 på Kærnehuset Når 
de andre byer gerne vil have deres, så skal vi også have et her på 
Nordbornholm!    
Nexø, Aakirkeby og Rønne bliver jo nok ikke sparet væk! 

”BYTROMMEN” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August 2008. 
Medlemsblad for 
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Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. 
 
 
 
 
 

 
Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge,  
tlf. 56 48 06 17, e-mail:akl@sport.dk 
Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,  
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk 
Kasserer: Kell Andersen, Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge,  
tlf. 56 48 25 55, e-mail: cykelkell@pc.dk 
Sekretær: Thomas Hjort Lodahl, Havnegade 5, 3770 Allinge,  
tlf. 56 48 15 14, e-mail: hjorthlodahl@gmail.com 
Menigt medlem: Jørgen Hornskov Eriksen, Pilebroen 21, 3770 Allinge, 
tlf. 56 48 15 53, e-mail: jherik@get2net.dk 
Suppleant: mangler. 
 
Bevaringsfonden: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,  
tlf. 56 48 11 43, e-mail: richardtbendtsen@tdsadsl.dk 
 
Kontingentet på 150 kr. kan indbetales hos bestyrelsesmedlemmerne 
eller bankkonto registrerings nr. 0649 kontonummer 6494-408-440 
(Nordea). Husk at opgive dit medlemsnummer, som står ved dit navn på 
bagsiden af dette eksemplar af Bytrommen. Kontingentet kan også beta-
les ved vores møder eller på kontoret. 
Tegningen på bagsiden er udført af Willy Frederiksen. 
 
Kontortider for Allinge Sandvig Byforening på Kærnehuset, 1. sal, 

Kirkepladsen 2, Allinge 
I perioden 9/9 2008 – 31/4 2009. 

1. onsdag i måneden kl. 19-21. 
2. tirsdag i måneden kl. 19-21. 
4. tirsdag i måneden kl. 19-21. 

Der er dog lukket på evt. helligdage. 
Næste nummer af Bytrommen udkommer til januar 2009! 

Sommeråbent. 
Vi har også i 2008 haft sommeråbent for vores turister og tidligere be-
boere i Allinge og Sandvig. 
Vi havde åbent den 24. juni, 8. og 22. juli samt 5. august k. 19-21. 
 
Vi har været ganske overvældet over det fine fremmøde. De to bestyrel-
sesmedlemmer, der har passet ”vagten”, har haft rigeligt at gøre. 
Turisterne har for det meste aflagt et kort besøg, medens tidligere beboe-
re i vores byer, rigtigt har nydt at kunne blade i alle mapperne.  
Flere af vores gæster har fundet ud af, at de var i familie med hinan-
den!!! 
Det har også givet positive kontakter, dvs. personer, der har kunnet give 
os materialer til samlingen, eller som har lovet senere at komme med 
fotografier fra ”de gamle dage” i byerne. 
Det allerbedste er dog, at vi fik en hel del nye medlemmer, og det lover 
jo godt for vores fremtid! – og til stor glæde for os alle. 

AKL 
 

Nye Helleristninger. 
Atter er der fundet nye helleristnin-
ger. På en klippe, der ligger lige ved 
den tidligere jernbanes afkørsel til 
havnen, vidste man, at der var et par 
skålgruber. Den 13. juni 2008 blev 
man meget klogere. Ved en afdæk-
ning foretaget af Bornholms Muse-
um, blev der fundet adskillelige ski-
be, selv om de desværre var temme-
lig eroderet. 
Hvis du vil se en fotomontage af op-
tagelser foretaget ved lys, så kan du 
se Martin Stoltzes hjemmeside 
www.martinstoltze.com. 
Her ses Finn-Ole Nielsen og Michael 
Thorsen ved afdækningen. 
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Nye medlemmer! 
 
Det er os en glæde at kunne byde velkommen til nye medlemmer. Det 
drejer sig om: 
Kurt Skott Mortensen, Susanne Ringling, Vibeke Tungelund, Louise 
Wellejus, Niels Holger Larsen, Verner Christensen, Anni Rosenkvist, 
Gitte Rosenkvist, Gitte Goldsmidt, Inger Spanner, Ivar Nielsen, Torben 
Laursen, Lis Kallesøe Hansen og Helga Hye-Knudsen. 
Det er os en stor glæde, at der blandt de nye medlemmer er adskillelige 
fra det øvrige land. Det betyder at støtten til foreningen bliver forøget! 
 
Vi håber på, at I alle vil få glæde af foreningen.  
På gensyn ved vores arrangementer!! 
 

Husk at følg med på vores hjemmeside: 
www.allinge-sandvig-byforening.dk 

……..…………………………… Klip ……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til Allinge – Sandvig Byforening 
 

v/ kasserer Kell Andersen 
 

Grummeløkkegade 2 
 

3770 Allinge 
 
 
 

Program aug. 2008 – jan. 2009. 
 
August. 

Lørdag den 23. Kl. 14.00. Byvandring i Allinge ved Jens Riis Jør-
gensen. Vi mødes ved Kærnehuset. 

September. 
Skolejubilæum (50 år). Udstilling i skolens gymnastiksal i uge 38. 
15. – 21. september. Se åbningstider i skolens annonce. 

Oktober. 
Lørdag den 18. Kl. 14.00. Byvandring i Sandvig med Jens Riis 
Jørgensen, om bygningsstil og historier. Vi mødes ved Rådstuen. 

November. 
Lørdag den 15. Kl. 14.00 Byvandring med Thorbjørn Stenholm. 
Caperfortællinger og gennemgang af tur fra udgivet folder. Vi 
mødes ved Kærnehuset. 

December. 
Tirsdag den 9. Kl. 19.00. Billedaften. Kom og hjælp os med at 
sætte navne på! Vi har mange billeder med ukendt personer! 

Januar. 
Tirsdag den 13. kl. 19.00 Generalforsamling. Video  

 
Forventet program i foråret 2009. 

 
Februar. 

Torben Rønne Larsen om sodavand og øl fabrik i Allinge-
Sandvig. JE. 

Marts. 
Allinge i 1950´erne v/ Birger Pedersen.  

April. 
Rydning på Hammeren? 

Maj. 
Strandrensning. 
 

Husk at følg med på vores hjemmeside: 
www.allinge-sandvig-byforening.dk 
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Det er med beklagelse, at vi i Byforeningen må konstatere, at to af vores 
meget aktive medlemmer er døde. Det drejer sig om: 

Michael Åkjær. 
 

Michael blev valgt ind i bestyrel-
sen for Allinge-Sandvig Byfor-
ening i 1982, hvor han siden har 
beklædt mange forskellige poster. 
Han var aktiv i bestyrelsen indtil 
den 18/1 2005. 
Efter at Byforeningen havde nogle 
stille år i 90’erne, var det Michaels 
fortjeneste, at der atter kom gang i 
foreningen, idet han blev valgt som 
formand den 22/11 1999, en plads 
han varetog indtil han blev afløst i 
2003. 
Michael var en person, der med 
cerutten i mundvigene, stille og 
roligt arbejdede med sagerne og fik 
udført meget for foreningen.  

Han har i perioder fotograferet meget, både rundt omkring i byen, men 
også affotograferet gamle billeder, som vi nu har i vores arkiv – til vores 
store glæde! 
I 2006 holdt han foredrag om Blanchs Hotel, hvor han arbejdede i man-
ge år. Hans billeder, og ikke mindst hans historiske beretning om hotel-
let, er nu indgået som en vigtig del af vores lokalhistoriske arkiv. 
Michael havde et glimt i øjet og var fuld af lune. Han har derfor gjort 
arbejdet i bestyrelsen afslappet og muntert – noget vi vil huske i mange 
år! 
Ære være hans minde! 
 

Aage Kure. 
Aage virkede i hele sit liv – både i arbejdet, og i fritiden – til gavn for 
Bornholm. 
 
 

Gør byerne kønnere! 
I foreningen kunne vi godt 
tænke os, at byen blev for-
skønnet med et kunstværk. 
Det kunne muligvis erstatte 
de to ”blomsterkummer” i 
granit. 
Skulle det være et værk, 
der bragte byen og havet 
sammen? Ja, hvad mener 
du? Der kunne selvfølgelig 
også være mange andre 
steder, der kunne komme 
med i et forslag – både i Sandvig og Allinge. 
Hvis du er interesseret i at deltage i en ”kunstgruppe” til drøftelse om 
denne sag, så hører vi MEGET gerne fra dig! 
……………………………. Klip …………………………………….. 
 
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening. 
 
Navn      
 
Fødselsdag og år    
 
Adresse      
 
Tlf.   
 
e-mail adresse     
 
 
Underskrift      
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Fortid på et glemt hjørne i Sandvig. (nedkørslen til plejehjemmet). 
Janes Kiosk, Hammershusvej, Sandvig. Pressefoto B. Ilsted Bech., Røn-
ne. "Bliver 65 år …" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tinghuset. Der er desværre ikke flere oplysninger. 
 
Billederne er udlånt af Inge og Rudi Kuhn, Rønne. 2007. 
 

Konkurrencen om Allinge Havn. 
Den 30. juni 2008 blev resultatet af den åbne idékonkurrence, der var 
udskrevet af Bornholms Regionskommune med støtte fra Realdania, 
præsenteret på det gamle kommunekontor i Hasle. 
Målet for konkurrencen var at få bud på, ”hvorledes havnene i Nørrekås, 
Hasle, Allinge og Årsdale kan bibringes et nyt indhold, der tager ud-
gangspunkt i både stedet og historien og på en bæredygtighed i bred 
forstand”. 
Da der var mange ideer om Allinge Havn, synes vi i foreningen, at det 
var en god ide, at få vinderforslagene og alle forslag om Allinge Havn 
bragt til Allinge. Derfor afholdt vi en udstilling i perioden 7. – 11. Juli. 
Der var åbent to timer om dagen, i alt 10 timer, og i disse perioder var 
der ca. 100 besøgende. 
Vi synes, at der var kommet mange gode forslag! Der var dog ikke ET 
forslag, der var 100 % tilfredsstillende, men det er vel også for meget 
forlangt. 
Der var også kommet en del ideer, som alle lokale rystede på hovedet 
over. Forslagene om badebroer og gangstier på klipperne viser blot, at 
arkitekterne overhovedet ingen forestilling har, om hvor kraftige vinter-
stormene kan være. 
Der er dog ingen tvivl om, at de mange gode ideer kan samles til et hele, 
der vil være til stor glæde for Allinge. 
Vi er der for spændt på, hvorledes Regionskommunen vil følge sagen 
op, og vi vil naturligvis gerne komme med vores ideer og meninger. Vi 
vil derfor håbe, at der 
på langt sigt, kan 
komme et resultat til 
glæde for byen og os 
alle!! 
 
 
Fra Beredskabsdagen 
9-8-2008. 
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Jeg rejser. 
 
Jørn Sloth har meddelt bestyrelsen, at han rejser indenfor den nærmeste 
tid.  
Det er vi naturligvis meget kede af, fordi Jørn, som suppleant 
i bestyrelsen, har været et særdeles aktivt medlem. Jørn har 
aldrig været bange for at tage fat, når foreningen kaldte. Han 
har bl.a. deltaget i vores rydninger på Hammeren, hvor skan-
sen ved Salomons Kapel blev frilagt. 
Deltagelse i strandrensningerne har været en selvfølge, men også på 
kontoret har han udført et stort arbejde med mange praktiske ting, bl.a. 
har han ordnet alle bilagene fra Saddelmageren i Storegade 1. 
Vi håber naturligvis på, at du vil få mange gode år på den anden side af 
vandet, men vi vil savne dig i bestyrelsen, og din snak ved de mange 
arbejdsaftener. 
 
Hvem skal nu være suppleant? 
 
 
 
 
 
På billedet ses Jørn Sloth i gang 
med flagsætningen. (August 2007). 
 
Hvem skal nu hejse flagene i Al-
linge by? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Hammerværket blev nedlagt var han særdeles aktiv med at udforme 
de stier og trapper, der nu er til stor glæde for såvel turister og bornhol-
mere. 
Han har opbygget flere store databaser med f.eks. gårdsregister, men i 
øvrigt været særdeles aktiv indenfor mange områder. 
I Allinge-Sandvig Byforening deltog Aage i det hele.  
Han var deltager når vi foretog rydninger på Hammeren samt ved 
strandrensningerne.  
Han holdt foredrag for foreningens medlemmer og var med til at regi-
strere billederne for vores havne. 
Han samlede adskillelige artikler om huse og personer i Allinge-
Sandvig, skrev om Sandvig Fæstning, udarbejdede flere forslag til ture i 
byerne, og ikke mindst skrev han om Hammershus Birk. 
Hans arbejde vil til stadighed være til stor gavn for foreningen og dens 
medlemmer. 
Vi vil komme til at savne ham, samt hans mange ideer og store arbejds-
kraft. 
Ære være hans minde!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Her er Aage Kure leder på Byforeningens tur i Sandvig Fæstning i maj 
2004.  
 


