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ASGs klubblade 1941 - 1947
I anledning af ASGs 100-års jubilæum er klubbladet fra 1941 til 1947 lagt på byforeningens hjemmeside. De kan ses under Arkiv.
Åbningstider for Allinge-Sandvig Byforening
på Kærnehuset, Kirkeplads 2, 1. sal th., Allinge.
I perioden fra 1/9 til 15/5 året efter:
1. onsdag i måneden kl. 15-18.
2. og 4. tirsdag i måneden kl. 19-21.
Alle er velkomne. Der er dog lukket ved evt. arrangementer!
Mail: post@allinge-sandvig-byforening.dk
Web: www.allinge-sandvig-byforening.dk
MobilePay: 47854
Reg.nr. 0650 konto nr. 6494 408 440
Redaktør af Bytrommen: Niels Westh
Forside: Anders Koefoed Larsen blev udnævnt til æresmedlem ved
generalforsamlingen den 22. februar 2022 og modtog efterfølgende sit diplom.
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Foreningens arrangementer
30. sep. 2022 kl 14.30-16.00 Besøg på Stenbrudsmuseet
6. dec. 2022 kl. 19
Julehygge for medlemmerne med
foredrag af Lillian Hjorth-Westh
Ellers er der ikke planlagt flere aktiviteter i efteråret. Bestyrelsen
arbejder på det og melder ud på både hjemmesiden og Facebook, når der sker noget nyt.

Den stille protest
13. marts i år var der sat ukrainske flag ved indgangen til russerkirkegården. En stille protest mod Ruslands invasion af
Ukraine den 24. februar 2022.

Foto: Michael Darre
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Turistbrochurer
Vi har en mængde turistbrochurer i vores arkiv. Der er selvfølgelig mange fra Nordbornholm, men hele øen er naturligvis repræsenteret.
Nu havde jeg igen fat i de ældste – dem fra før 1939!
Jeg ledte efter en omtale af
nogle hvide sten, der lå/ligger
på Hammerknuden, De var
ført til øen under istiden. Desværre kunne jeg ikke finde
den!!! Er der nogen der kender
til disse sten? – og hvor ligger
de, for jeg har aldrig set dem.
Kontakt mig endelig, hvis du
har nogle oplysninger!!!
Men, man kan jo finde så meget andet sjovt. I den ”Illustrerede Fører og Fartplan” fra
1908 udgivet af A/S ”Østersøbadet Bornholm” er der tre
prislister.
Den første er for hestevogne,
datidens taxi, udgivet af Allinge-Sandvig Vognmandsforening.
De næste prislister er for badehuset i Sandvig og Allinge. Hvor
huset lå i Sandvig ved vi jo alle, men i Allinge er det mere ukendt.
Badehuset var her opført på klippeområdet umiddelbart før Næs
Badestrand, og her kan man endnu ser rester af cement.
Du er altid meget velkommen til at se på de gamle brochurer.
Kom og besøg os i arkivet!!!
AKL
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Efterlysning
I turistbrochuren fra 1927 er der en annonce for Hjortbøls Hotel,
der ligger ved Sandvig Station og Bad.
Jeg har aldrig hørt det navn før, og det kan jo også være et navn,
der kun har været aktuelt i kort tid.
Er der nogen af vores læsere, der har kendskab til navnet. Hvor
lå det, og hvad har det evt. heddet bagefter???
AKL
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Oplevelser i 1927
I turistbrochurer fra 1927 er der omtalt flere oplevelser på Nordbornholm.
Her er det Thor du kan sejle med, og der er også omtale af det
nye helsebringende stof der hedder Radium.
AKL
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Nye og gamle luftfotos
Det er muligt at se både nye og gamle luftfotos af det meste af
Danmark, og dermed selvfølgelig også af Allinge-Sandvig.
Hele Danmark er fotograferet som skråfoto. Og hver eneste
plet er fotograferet fra alle fire verdenshjørner.
Billederne kan ses på skraafoto.kortforsyningen.dk, og de er i
skrivende stund fra maj 2021, så det er forholdsvis nye billeder.
Hjemmesiden åbner altid på Marselisborg Slot, og siden er opdelt i seks felter. I feltet øverst i midten er der et kort, hvor man
kan zoome ud, finde det område, man er interesseret i, og så
zoome ind der. Når det så er fundet, kan man zoome ind og ud
i de enkelte billeder.
Ved at klikke på fås det enkelte billede i stort format, og ved
at klikke på
får man muligheden for at se ældre skråfotos.
Man kan downloade et billede, eller man kan kopiere et link ved
at klikke på
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Danmark set fra luften - før Google er en online tjeneste, hvor
man kan se gamle luftfotos af Danmark fra 1890 og frem. Billederne kan ses på kb.dk/danmarksetfraluften.
Man kommer ind på et kort, hvor der er markeringer på de steder,
hvor der er luftfotos fra . Ved at zoome ind eller ud dukker der
flere eller færre markeringer op.
Alle luftfotos på Danmark set fra luften kan downloades, og de
må bruges frit mod at kreditere Det Kgl. Bibliotek samt fotografen.
Se også bagsiden.

Sylvest Jensen Luftfoto 1958; Det Kgl. Bibliotek

NW
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Folkemødet
Efter aflysningen i 2020 og det minimalistiske folkemøde i 2021
var det rart endelig at kunne holde et rigtigt folkemøde igen.
Der var mere end 2.500 events, debatter og politiske arrangementer fordelt på 200 eventsteder og scener.
De tre første dage var det strålende solskin, og der kom besøgstallet op på 92.000, desværre var det kraftigt regnvejr om
søndagen, og de fleste arrangementer på Cirkuspladsen blev
aflyst.
Den officielle afslutning på hovedscenen med både fællessang
og taler blev dog afholdt, og trods vejret var der alligevel et
pænt fremmøde af paraplyer og regntøj.

Foto: Niels Westh

NW
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Allinge-Sandvig Byforenings
bestyrelse
Lene Vinberg
Formand
30 18 19 74 vinberg.lene@gmail.com

Anders Koefoed Larsen
Næstformand
40 32 20 02 akl@sport.dk
Maj-Britt Nordmaj
Kasserer
22 77 29 77 majbritt.nordmaj@gmail.com

Michael Darre
WEB / IT
40 10 19 18 michael@darre.dk
Flemming Truelsen
Bestyrelsesmedlem
40 56 48 58 lt-ft@mail.dk
Hans Jensen
Bestyrelsesmedlem
22 17 02 69 peo@city.dk
Arne Bech
Suppleant
53 64 34 18 arneogirenebech@gmail.com

Anne-Mette Stampe
Suppleant
51 52 62 72 ams@amstampe.dk
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Til Label.

Andre
spændende
luftfotos
Nymølle med jernbanen i baggrunden og "doktara"-tårnet i forgrunden

Sylvest Jensen Luftfoto 1946; Det Kgl. Bibliotek.

Allinge station da der stadig var jernbaneforbindelse mellem
Rønne og Sandvig

Sylvest Jensen Luftfoto 1946; Det Kgl. Bibliotek.

