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Program for perioden jan. 2007 – aug. 2007.
Tirsdag den 6. februar. Besøg på det lokalhistoriske arkiv i Hasle.
Kørsel fra Kærnehuset kl. 19.00
Tirsdag den 6. marts kl. 19.00. Foredrag om Blanchs Hotel. Michael
Aakjær.
Lørdag den 21. april kl. 14.30 Vandretur på den påtænkte helleristningssti. Leder: Anders Koefoed Larsen.
April. Skovrydning på Hammeren. Mødested ved P pladsen ved det
tidligere Bølgebad.
Lørdag den 5. maj kl. 09.00. Strandrensning. Mødested: Næs Badestrand.
Juni og juli. Der holdes åbent på kontoret enkelte aftener, forhåbentligt
til glæde for turister og tidligere Allinge-Sandvig beboere.

Kirkebøger
Der er nu mulighed for at studere kirkebøger fra Bornholm i Byforeningen.
Bornholms Slægtsforskerforening har fotograferet ca. 96.000 sider fra
den del af kirkebogen, der er frigivet.
Samlingen ajourføres hvert år og kan nu også ses på EDB maskinerne i
Allinge Sandvig Byforeningen.
Kirkebogen er anvendelig til slægtsforskning og indeholder bl.a.:
•
•
•
•
•

Oversigt over konfirmerede, navne på forældre og deres fødselsdag,
og hvem der har stået fader ved dåben.
Bryllupper.
Folketællinger.
Oversigt over indvandrede svenskere.
Mulighed for at søge på navne (i det registrerede materiale).

Interesserede er velkomne til at besøge Byforeningen i
åbningstiden.
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Arbejde.
For at vores medlemmer kan få bedre indsigt i, hvad vi bl.a. beskæftiger
os med i foreningen, er her et par linjer!
Det at arbejde i og for byforeningen, er jo ikke kun at afholde møder og
arrangere foredrag. Nej det er meget andet.
En af mine interesser, er forretningslivet i Allinge-Sandvig. Derfor er
jeg begyndt at registrere de enkelte forretninger, samt finde billeder af
dem. Det er dog vanskeligt, for selvom vi i byforeningen har mange
fotos, er der alligevel mange mangler. Jeg sad forleden og var i gang
med forretningerne, som ligger / lå i Nørregade. Jeg kan huske Kjeld
Lindgren´s radioforretning og forretningen ved siden af, nemlig sadelmager Andersen, - men jeg kunne ikke finde nogen billeder. Sådan er
det mange gange. Der er også forretninger, som jeg ikke kender til. Dette kunne jeg godt tænke mig at få hjælp til, så her må jeg bede medlemmerne om hjælp. Er der nogle, som ligger inde med foto af de forskellige forretninger, som vi måske kunne låne? Eller I har måske oplysninger om enkelte forretninger og om deres adresser. Hvis I også har
en historie om det, så vil jeg meget gerne høre om det. Det hele er for at
gøre vores registrering så fyldestgørende som muligt!
Richardt Bendtsen næstformand

Billedet fra Sandvig Torv er
udlånt af Erik Grønvang Nielsen.
På billedet kan man fra venstre se: Sandvig Turistbureau, Handelsbanken, Polyfoto, en barber og Rejsebureau.
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Allinge station.
Den gamle stationsbygning i Allinge ligger lige ud til Tejnvej. Bygningen blev allerede overtaget af CF-sektionen, da Allinge-banen blev nedlagt i 1953.
Det er en meget stor bygning, der de første 19 år af Allinge-banens historie havde en stationsforstander til at bestyre stationen. Der var desuden ansat en portør og i visse perioder en elev, der måtte gøre tjeneste
både i Allinge og i Sandvig.

Billedet er optaget kort efter at CF-sektionen overtog bygningen og man
ser her placeringen af godsbygningen, der senere er blevet flyttet ind på
kasernens areal.
Allinge-Sandvig Byforening vil gerne med dette lille indslag appellere
til medlemmerne om at kigge i gemmerne og se, om der her skulle
gemme sig noget materiale om banen og ligeledes høre, om der var nogen, der kunne tænke sig at komme til at arbejde med emnet i byforeningen.
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Vi er specielt interesserede i billeder fra gasværket og ydermolen, samt
fra Sandvig station.
Ligger du inde med billeder af tog og skibstrafikken på Allinge Havn, er
vi også meget interesserede heri.

Billedet er optaget i 2005 og viser facaden på stationsbygningen.
Beredskabsstyrelsen Bornholm anvender i dag stueetagen til munderingsdepot og indkvartering og vagtkvarter på 1.sal.
Allinge-banen.
Strækningen Rønne-Sandvig blev kørt sidste gang den 15. september
1953. En epoke sluttede efter godt 40 år.
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Nogle mener, det er underligt, at den fik lov at køre så længe, andre mener, at det var en stor synd at nedlægge netop denne strækning, der lige
fra starten fik prædikatet: Danmarks skønneste jernbane.

Billedet er fra indvielsesdagen den 5. maj 1913, en kold forårsdag med
en strid vind fra øst. Billedet er doneret af Jesper Reinfeldt, Østermarie.
Vingesignalet kom senere til at stå foran Jesper Reinfeldts jernbanemuseum i Østermarie, men er nu flyttet til indgangen ved Bornholms Museum i Rønne, hvor modelbanen er udstillet.
I det første driftsår havde banen en personmængde på 139.610 og et
overskud på hele 68.058 kr. Der kom betydeligt mere gods, end man
havde regnet med. Sidebanen fra Sandvig til Allinge Havn havde en hel
del gods til og fra Østbornholmske Dampskibsselskab og det gav også
transporter med kul til Allinge Gasværk.
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På billedet ses NR. 21, et af de største og tungeste lokomotiver dengang.

Sandvig Station.
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Kontingentstigning.
I formandens beretning er der et lille afsnit om regnskabet. Som følge af
dette foreslog bestyrelsen et stigning i kontingentet.
Generalforsamlingen vedtog at sætte kontingentet for 2007 til 150 kr. pr.
husstand.
Det er stadigvæk MEGET billigt, og vi håber derfor på, at alle vores
medlemmer kan acceptere dette.

Nye medlemmer.
Det er glædeligt at kunne byde følgende nye medlemmer velkommen!
Charlotte Bjørnager
Jan Eskildsen
Helle og Ajly Kofoed
Erling Marcher
Vi takker for interessen, og håber på at vi alle kan arbejde for at øge
medlemstallet for derigennem at holde gang i bl.a. Det voksende lokalhistoriske arkiv!
Benyt derfor tilmeldingssedlen!!!!

……..…………………………… Klip ………………………………

Til Allinge – Sandvig Byforening
v/ kasserer Kell Andersen
Grummeløkkegade 2
3770 Allinge
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Uddrag af Årsberetning for 2006
Vi har atter i år haft et aktivt år.
Foruden generalforsamlingen har vi haft 5 foredrag her i Kærnehuset, 1
udstilling med skole- og konfirmationsbilleder, 2 arrangementer udenfor
huset (Moseløkken og Grønbechs gård) samt to aktiviteter (skovrydningen på Hammeren og Strandrensningen).
Derudover har vi haft 4 månedlige kontortider i vinterperioden, og 6
åbninger i juli og august.
Det bedst besøgte arrangement vi havde, var uden tvivl ”Gennemgangen
af Kirkebøger” med over 30 gæster, medens ”Billedaftenen” kun blev
besøgt af ganske få.
Vores billedudstilling med skolebilleder blev besøgt af knap 100 personer, fordelt på 3 åbningstider på 2 dage. En udstilling er et stort arbejde,
og det er derfor kedeligt, at det er så vanskeligt at planlægge her i huset,
idet det faktisk kun kan lade sig gøre efter bankosæsonen. Ellers kan
udstillingen kun planlægges og fremvises indenfor en uge!
Ud over dette så er der selvfølgelig også arbejdet i Lokalarkivet hvor
der også i år har været stor aktivitet. Som noget nyt er vi gået i gang
med Stenbrud og ASG. ASG bliver varetaget af Ajly (Kofoed). Stenbrud og Stenbrudsmuseet er i de bedste hænder, idet Kurt Komstedt og
Stig Thomsen nu er i fuld gang med at scanne og indsamle materiale.
………………………………. Klip ……………………………………..
Indmeldelse i Allinge – Sandvig Byforening.
Navn
Fødselsdag og år
Adresse
Tlf.
e-mail adresse
Underskrift
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RSJDYHGHWHUDWVNDEHHWI OOHVIRUXPIRU$OOLQJH'HVY UUHHUGHWHQG
QXLNNHO\NNHGHV9LDUEHMGHUGRJVWDGLJY NPHGVDJHQIRUGHWHUQ¡G
YHQGLJWDWYLVDPPHQNDQDUEHMGHIRUXGYLNOLQJHQL$OOLQJH
%\IRUHQLQJHQV¡QVNHHU±VHWLGHWODQJHSHUVSHNWLY±DWYLInUHWJUXSSH
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%RUQKROPV)RQG'HWVLJHUYLQDWXUOLJYLVPDQJHWDNIRU'HWEHW¡GDWYL
KDYGH UnG WLO DW N¡EH YRUHV  ('% PDVNLQH PHG WLOK¡UHQGH K¡MWDOHU ±
K¡MWDOHUDIYLUNHOLJNYDOLWHW'HWJMRUGHYLPHGKHQEOLNSnDWNXQQHYLVH
HYW'9'¶HUHPHGO\G'HWEOLYHUMRPHUHRJPHUHDOPLQGHOLJDWRYHU
VSLOOHWLGOLJHUHVPDOILOPWLO'9'±RJQXNDQYLDOWVnRJVnK¡UHGHP
6DPWLGLJ¡JHUGHWDQWDOOHWDIDUEHMGVSODGVHUVnGHWHUMRKHOWILQW
5HJQVNDEHWYLVHUDWYRUHVEHKROGQLQJHU IDOGHWPHGNQDSNU'HW
VN\OGHVDWYLKDUDQVNDIIHWRVPDQJHQ\HWLQJ)RUXGHQGHQFRPSXWHUYL
ILNDI6SDUHNDVVHQ%RUQKROPV)RQGKDUYLVHOYN¡EWHQE UEDUFRPSX
WHU VRP PHG SURJUDPPHU NDEOHU R OLJQ NRVWHGH  NU 1X NDQ YL
GHUIRUOHWIO\WWHUXQGWRJYLVHIRUHQLQJHQVPDQJHELOOHGHUEODYHGYRUHV
IRUHGUDJ PHQ RJVn Sn SOHMHKMHPPHW R OLJQ VWHGHU 'HUXGRYHU KDU YL
DQVNDIIHWEHO\VQLQJWLOYRUHVXGVWLOOLQJVSODQFKHUIRUFDNU
.RQWLQJHQWHWKDULQGWLOQXY UHWSnNUSUKXVVWDQG
9LPnGRJNRQVWDWHUHDWYRUHVIRUEUXJDIPDWHULDOHUYRNVHUHIWHUKnQGHQ
VRPGHUNRPPHU IOHUHDUEHMGVJUXSSHU(QGYLGHUHKDU YL EHKRY IRUKHOH
WLGHQDWIRUQ\YRUHV('%XGVW\U
6DPWLGLJJnUGHUIOHUHRJIOHUHPDWHULDOHUWLOGHPDQJHDUEHMGVJUXSSHUVn
YLYLOGHUIRUXQGHUHWVHQHUHSXQNWSnGDJVRUGHQHQIRUVOnHQVWLJQLQJWLO
NUSUKXVVWDQG
-HJ YLO WLO VOXW JHUQH WDNNH DOOH GH SHUVRQHU GHU KDU Y UHW YLOOLJH WLO DW
VWLOOH RS VRP IRUHGUDJVKROGHUH 2JVn HQ WDN IRU DUEHMGHW WLO DOOH PHG
OHPPHUQHLDUEHMGVJUXSSHUQHVDPWWLOGH¡YULJHEHVW\UHOVHVPHGOHPPHU
2JVnWDNWLOGH¡YULJHSHUVRQHUVRPYLKDUDUEHMGHWVDPPHQPHGL
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