”BYTROMMEN”

Til Label.

Skal vi
rydde op i Allinge inden Folkemødet?

God dag Karl! Hvad i alverden er du blevet offentligt ansat nu igen?
Nej, men jeg kunne godt tænke mig, at byen var mere ryddet og så pænere ud til folkemødet, og så hjælper det måske, hvis folk tror at jeg er
kontrollør! Det kunne jo være, at man kunne få folk til at gøre en indsats. Tror du ikke det Ludvig?
Jo, jo Karl, lad os håbe det. Så skal vi bare også have folk til at huske
deres fortov, så der ikke står så meget ukrudt langs væggene! Nå, men
så må jeg vel også hellere komme hjem og gøre noget selv. Tror du ikke
Karl?
Jo gør du det Ludvig. Så er der i det mindste to steder, hvor det er i orden
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Februar 2014.
Medlemsblad for

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@tdcadsl.dk
Kasserer: Lynge Nielsen, Vestergade 30, 3770 Allinge, tlf. 56 48 13 48,
e-mail: lelolland@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Jon Ivar Fjeld, Kirkegade 9, Allinge.
tlf. 21 63 08 07, e-mail: jiffjell@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Steen Gornitzka, Havnegade 13, Allinge,
tlf. 56 48 12 14, e-mail: Granitten@mail.dk
Bestyrelsesmedlem: Henrik Hoffmann, Havnegade 12A, 3770 Allinge,
tlf. 30 72 13 19, mail: hoffmannhenrik@live.dk
Bestyrelsesmedlem: Flemming Truelsen, Ellekrogen 6, 3770 Allinge,
tlf. 56 48 07 03, e-mail: lt-ft@mail.dk
Suppleant: Arne Bech. Pilebroen 12, 3770 Allinge, tlf. 56 48 12 07,
e-mail: arnebech@mail.dk.
Suppleant: Elsebeth Maegaard, Søndergade 33, Allinge,
tlf. 56 48 98 76 / 40 16 21 36, e-mail: e_maegaard@mail.tele.dk
Fotografierne af bestyrelsen er taget af Jon Ivar Fjeld.
Tegningerne på bagsiden er tegnet af Willy Frederiksen, Allinge.
På forsiden en reklame fra Nord-Bornholms Ugeblad. Se også side 9.
Husk også at se vores hjemmeside:www.allinge-sandvig-byforening.dk
Vi har også en side på Facebook!
AKL
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Er DU derfor interesseret i at hjælpe til (evt. blot nogle få dage), vil vi
gerne høre fra dig. Du kan blot ringe til formanden, og give besked.
Du er dog også velkommen til blot at dukke op!!!
Måske er det dig der finder de helt store helleristninger!
AKL

Her laves der et frottétegning af ”krigsskibet”, der blev fundet i
marts 2013. (Se billedet i forrige nummer af
Bytrommen). Foto:
Finn Ole Nielsen
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”Redaktører” i Allinge, Sandvig, Tejn og
Gudhjem.
Bornholms Tidende har tilbudt ASTE, at få en side i deres digitale avis –
i lighed med den, som Aakirkeby har.
For at kunne levere dagligt nyhedsstof fra vores region skal vi have en
del personer, som har lyst til at skrive om stort og småt.
Der vil naturligvis være en oplæring i systemerne.
Har du lyst til at være med – eller kender nogen andre, der kunne – så
ring eller skriv til mig snarest muligt.
Susanne Andersen, Allinge Turistinformation. Tlf. 2441 6448
e-mail: mail@aste.dk

Helleristningerne.
I de 3 uger omkring efterårsferien deltog medlemmer fra Byforeningen i
arbejdet med helleristningsområdet Madsebakke, nærmest Sandvig.
6 medlemmer lagde ikke mindre end 145 timers arbejde med at blotlægge de mange overgroede klipper. Arbejdet blev udført i samarbejde med
Bornholms Museum, som havde to arkæologer der deltog i denne ”helleristnings jagt”. Terry den amerikanske arkæolog, gravede forsigtigt
gennem de mange gamle jordlag, medens James - den norsk talende
engelske arkæolog - ”styrede” os.
Heldigvis var arbejdet ikke forgæves, idet vi atter fandt nye skibe. I forrige nummer af Bytrommen, var der billeder af de to skibe der blev fundet i marts måned 2013.
På billede (øverst på side 15) kan du se en af de klipper, der blev blotlagt. Øverst ses de ”gamle” rødt opmalede skibe. Det hvide lodrette skib
blev vist i september nummeret, medens det nederste hvide skib er det
sidst ankomne. Her opmalet med kridtvand af Mogens Jensen. Fotograf
James Dodd.
Til efteråret 2014 - atter 3 uger omkring efterårsferien - vil vi gå i gang
med klipperne i hele fredningsområdet – bl.a. Store Madsebakke, hvor
man omkring 1900 tallet sprængte mange uvurderlige helleristninger
væk. Alle er dog overbevist om, at der findes mange flere på de skjulte
klippeflader.
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Foreningens arrangementer 2014.
Tirsdag d. 11/2 kl. 19.

Nytte fortsætter med at fortælle om turismen i
Sandvig.

Tirsdag d. 11/3 kl. 19.

AKL fortæller om Bornholms betydning under 2. verdenskrig.

Tirsdag d. 15/4 kl. 19.

Besøg på Sporvognsværkstedet i Østermarie.
Vi skal se, om sporvognene er ved at være
færdige! Kørsel fra Krølle Bølle baren i
Sandvig K. 18.15, og fra Kærnehuset kl.
18.30. 20 kr. til chaufføren.

Lørdag d. 3/5 kl. 9.

Strandrensning. Mødested: Næs Strand og
Cirkuspladsen kl. 09.15.

Søndag d. 4/5 kl. 15

Overdragelse af Ivenstenen, kunstværket på
havnen.

Onsdag d. 9/7 kl. 19
Sommeråbent i arkivet.
Tirsdag d. 22/7 kl. 19
Sommeråbent i arkivet.
Onsdag d. 6/8 kl. 19
Sommeråbent i arkivet.
Programmet for efteråret kommer senere.

Kontortider for Allinge Sandvig Byforening på
Kærnehuset, 1. sal, Kirkepladsen 2, Allinge
I perioden 1/9 2013 – 31/4 2014.
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 ved evt. arrangementer, og efter 1/5. Vi åbner igen
den 1/9 2014.
Næste nummer af Bytrommen udkommer til september 2014
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Italienske stenhuggere i Allinge-Sandvig 1875-1934
Af Jens Riis Jørgensen
I 1875 kom seks italienske stenhuggere
til Sandvig for at arbejde sammen med
bornholmske stenhuggere på Hammeren
og lære dem kunsten at hugge sten fint
til, så de kunne bruges som monumentsten, konsoller, sålbænke, trinsten og
undertiden håndvaske, der blandt andet
blev brugt i boligerne i Sandlinien i
Sandvig.

Nordbornholms Ugeblad den 14-1-1916.
Åbningstider:

Er dette mon nogen af de omtalte personer?
Huggebanen bag ved det nuværende bibliotek.

Fra folketællingslisten i 1901 får vi at vide, at stenhugger Emilio Giulio
Brentigani kom hertil i 1875 fra Tyskland. Til at begynde med arbejdede han på Hammerværket, og folketællingerne fortæller, at hans tro var
romersk katolsk. I Sandvig fik han logi hos Hansine Marie Wisser og
hendes nye mand Måns Johansson i Rådstuestræde 6, matr. nr. 21, der
endnu er bevaret. Huset blev grundigt istandsat i årene her omkring med
granitsokkel og en gavl mod syd opbygget udelukkende af granit, hvilket var ualmindeligt i Sandvig på det tidspunkt. Ved folketællingen 1.
februar 1880 boede hans kommende hustru Else Persdotter under samme tag som ham, og den 20. marts 1880 blev de borgerligt viede på Hasle Rådstue af herredsfoged Gregersen i henhold til lov af 13. april 1851.
Hun var indvandret i 1879 fra Krokaas. Emilio Giulio Brentigani var
født i Santa Massinas i Verona den 29. marts 1852, så han har været 23
år ved ankomsten. Ved hans død oplyser kirkebogen, at hans far hed
Lorenzo Lorenzi og hans mor Gioditta. I 1880 blev en datter Giuditta
født i Sandvig, mens sønnen Laurentio Petrus Aloisius blev født 30. nov.
1881 i Allinge, men kirkebogen nævner ikke nærmere hvilket sted. I
Allinge fulgte fødslerne af Regina 1883, Diana 1885 og Esther Emelia
1887, og ved fødslen af sønnen Emilio Giulio den 15. februar 1890 boede de i Kattedalen eller Kattedalsstrædet, matr. nr. 55 q, i dag Rosengade 8. Huset blev bygget for ham i 1888 og ses på billedet (side 5), hvor
det er noget forandret. Han opførte et vaskehus helt i granitsten med
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Tænker vi på Borgerservice?
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Sandt eller falsk?
Efter min farfar Otto Gornitzkas død i 1961 kom en tromme til vores
hjem. Min far Carl-Aage Gornitzka har fortalt følgende.:
I borgerforeningen var der forskellige
arrangementer med musik og dans. Der
blev vist nok hyret et 3 mands orkester;
sikkert violin, klaver og tromme.
Allerede den gang skulle der spares, og
bestyrelsen besluttede, at man kunne
spare trommeslageren ved at indkøbe en
tromme. ”Da enhver jo kan tromme”,
skiftedes man så under arrangementerne
til at tromme.
Det er jo ganske usympatisk, hvis det er sandt! Det må være sket omkring 1. Verdenskrig.
Mon nogen har hørt noget lignende, så vi kan få bekræftet om historien
er sand.
Trommen er nu i Byforeningens varetægt, ”klar til brug hvis der skal
spares en trommeslager”.
Steen Gornitzka.

Nye medlemmer!
Vi vil gerne byde velkommen til vores nye medlemmer. Tak for at I vil
støtte os i vores arbejde, samt støtte vores økonomi.
Steen Ebdrup
Bjarne Bidstrup
Grethe Pihl Birklid
Poul Albrektsen
Michael Haargaard
Mette Jensen.
Vi vil naturligvis gerne have endnu flere medlemmer. Hvis du eller andre har lyst til medlemskab, så kontakt et af vores bestyrelsesmedlemmer (se side 2). Prisen er kun 160 kr. pr. husstand!
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tegltag, ligesom han opmurede et svinehus ligeledes af granit. Brentigani var i efteråret 1887 medstifter af den første fagforening på Bornholm
kaldt "Granithuggernes Fagforening i Allinge-Sandvig". Ved oprettelsen
af Dansk Stenarbejderforbund i 1897 blev han en værdig repræsentant
for stenhuggerne i Allinge-Sandvig området.
Brentigani døde i Rosengade 8 (billedet til
højre) den 12. august
1927. Da var han stenværksformand, så vi
kan sige, at han var den
af italienerne, der karrieremæssigt nåede
længst. Som udgangspunkt var han monumentstenhugger, og
han fik tidligt arbejde som sådan ved brødrene Hans og Jørgen Larsens
Stenværk og Stenhuggeri i Pilegade, mens han var stenværksformand
ved deres brud i Moseløkken. Han var from, gik op i sin katolske tro og
blev begravet på ”Katolsk Vestre Kirkegaard” i København. Begravelsen blev foretaget af den katolske præst Bernhard Jensen fra Rosenkrantzkirken. Datteren Diana havde derefter huset indtil 1960.
Stenhugger Emanuela Stefano Guiseppe Guglielmetti, der var født i
Milano den 26. dec. 1844, havde ved folketællingen 1. februar 1880 logi
hos Peter Adam Arvidsson, der lejede den vestre ende af smed Lars Kofoed i Strandgade 40, tæt ved Hammeren. Guglielmetti giftede sig i
1881 med den bornholmske husmandspige Caroline Christine Frederikke Møller fra Østerlars og flyttede til Olsker, hvor sønnen Carl blev født
i 1881. Caroline var født 21. okt. 1840 og fik ikke flere børn. I 1888 var
familien tilbage i Allinge, hvor Guglielmetti købte huset Grummeløkkegade 3. Han havde i følge folketællingen arbejde ved Wibergs Stenhuggeri. Stenhuggeren Emanuela Stefano Guiseppe Guglielmetti fra Sandvig bosatte sig senest 1888 i Grummeløkkegade 3 i Allinge, hvor han
blev boende til sin død den 31. august 1914. Han blev 69 år. Den 21.
marts 1900 havde han fået en søn Petro med deres unge tjenestepige
Petra Svendsen fra Hasle, og hun blev så boende hos dem en tid. Hans
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enke blev boende i Grummeløkkegade 3 til sin død 79 år gammel den
19. januar 1920, hvorefter huset blev solgt til anden side.
(Billedet til højre er Grummeløkkegade 3)

Ved folketællingen i 1880 i Sandvig
blev den 32-årige italienske stenhugger
Joseph Manfroi registreret som logerende hos Monsine og Jens Lind i
Strandpromenaden 22 (nu nedrevet),
skønt han på tællingstidspunktet midlertidigt var indlagt på sygehuset i Rønne,
hvor han blev optalt under navnet
Josqhel Manfroi. Men allerede 14. april
1878 ser vi ham som dåbsfadder kaldt
Josef Manfred. Hos familien Lind logerede sammen med ham den 19-årige
østrigske stenhugger Johannei Costa
og den italienske stenhugger Anton Caldine på 31 år. Ingen af disse
stenhuggere ses i folketællingen i 1890 og de tog formodentlig hjem
kort efter 1880. Det samme gælder den italienske stenhugger Julio Viola (Vinjola) på 29 år, som ses i folketællingen i Markvejen 4 i 1880
logerende hos Johanne Margrethe Alling, der var blevet enke her i 1878.
Desuden boede her den italienske stenhugger på 37 år Johan Rekia
Brentevano fra Verona, også kaldt Giovanni Riggio eller Recchia. Han
optrådte som fadder ved en
dåb 16. marts 1879. Nogle år
senere flyttede Johanne og
datteren Thora ned i Strandgade 40,

Kunsten på havnen.
Så er det endelig lykkedes
for foreningen at skaffe tilstrækkelig mange penge til
køb af kunstværket – Ivenstenen – på Allinge Havn.
Det er kun lykkedes takket
være støtte fra Sparekassen
Bornholms Fond, Nordeafonden og ikke mindst ved
en stor anonym gave.
Kunstværket vil blive overrakt ved en lille festlighed
søndag den 4. maj kl. 15 –
naturligvis på havnen.

Ivenstenen en stormfuld januardag 2014.
Vi håber på, at mange af vores medlemmer vil møde frem!
AKL

Allinge-Gudhjem’s digitale kalender.
På www.allinge.dk har vi en kalender, hvor alle kan se, hvad der er af
arrangementer i Sandvig, Allinge, Tejn, Gudhjem – altså hele området.
Men det er jo kun de arrangementer, som vi kender, der bliver tastet
ind!!
Så har du et arrangement, du vil have i kalenderen, så send en besked på
e-mail til mail@aste.dk – eller ring på tlf. 2441 6448. Helt gratis!

(se billedet til højre fra o. 1920)

hvor ovennævnte Guglielmetti boede. Datteren fødtes
her den 7. marts 1884
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en søn Giovanni Battista Recchia, hvor den italienske stenhugger Giovanni Recchia fra Verona blev udlagt som barnefader. Han var også far
til Thoras anden søn, Thorvald Danelius Johanni Alling, som blev født
den 26. okt. 1886, hvor faren i følge kirkebogen var bosiddende i Sandvig. Ved folketællingen i 1890 boede Thora med sønnerne og moren i
Strandgade 40, mens Giovanni Recchia havde logi hos Janus Peter Johansson i matr. 55 e, Rosengade 14, i Allinge. Vejviseren fra 1910 nævner ham under Allinge. Hans to sønner flyttede med moren til kommunens fattighus i Sandvig ved Hammershusvej 10 omkring 1892. Den
ældste søn Giovanni Reccia blev kommunelærer i Rønne og blev medlem af DNSAP (jf. BS II. rk. bd. 9 p. 124 om attentatforsøg mod ham
29. maj 1944).

Annoncer:
Handelshuset lå
på Lindeplads. Nu
Hut li Hut.

Senere
Produkten.
Nu Øens
Engros

Senere
Nordea.
Nu tomt.

Hvis du har lyst til at se bladene, og ligefrem lede efter artikler, så har vi
også noteret de vigtigste overskrifter i et regneark, således at man kan
foretage søgninger dér.
Se kontorets mødetider!
AKL
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Ved folketællingen den 1. februar 1880 boede den italienske stenhugger
Benedetto Rosa til leje hos Per Johansson i et hus ”udenbys”, nord for
Allinge. Af folketællingen i 1901 fremgår det, at han netop tog fast bopæl i Allinge i 1879, hvilket stemmer med kirkebogen, der fortæller, at
han fik en søn Santo Frederic Rosa i Allinge den 18. december 1879.
Blandt dåbsfadderne var ”Giovanni Reggio” og ”Giulio Delore”. En
datter Ida Wilhelmine Lesemann var derimod født 7. april 1878 i Rønne,
hvor konen Ludovica (Louise) Wilhelmine Lesemann fra Vejle boede,
inden de traf hinanden. Blandt fadderne var teglværksbestyrer J. F.
Lesemann og søn samt bagerlærling Carl Stibolt. Benedetto Rosa blev
født 1. februar 1851 i Frisanco og var kommet til Allinge fra Nexø, står
der endvidere. Børnene blev kaldt uægte, da forældrene ikke var gift.
Sønnen Orlando Petro Oginio Rosa blev derpå født den 27. november
1881, hvor de så var blevet gift. Siden kom børnene Hermand 26. maj
1890, Johannei 14. juni 1893, Petro 10. september 1896 og Vilhelmina
10. maj 1899. Benedetto Rosa arbejdede ved Wibergs Granitværk og en
tid også ved Søren Mohrs stenbrud. Han overtog i 1898 Brogade 14,
som var blevet opført tre år før, og her opholdt familien sig frem til
1959. Benedetto Rosa døde selv i en alder af næsten 83 år den 24. april
1934 og hustruen i 1947 (i følge gravstenen på Allinge kirkegård).
Drengene startede som stenhuggere som faren. Orlando blev siden styrmand og overtog Brogade 14, men ved hans bratte død på Sjælland den
7. november 1921 måtte faren og moren tage huset tilbage. Datteren Ida
købte det af dem i 1928, så de kunne blive boende her resten af deres
tid,
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og hun havde huset til 1959. Benedetto Rosa var dermed den første italiener i Allinge og levede også længst.

Brogade 14 (huset
til venstre) den
29/1-2014. Foto:
AKL.)

Nord-Bornholms Ugeblad.
Nord-Bornholms Ugeblad var et annonceblad, der startede med at udkomme i oktober 2013.
Bladet blev trykt på Gornitzkas Bogtrykkeri og det blev uddelt med
postvæsenet i Allinge, Sandvig, Olsker, Klemensker, Rø og Rutsker.
(Tejn er sikkert med i Allinge området)
Senere blev det også uddelt i Hasle, Gudhjem.
Foruden reklamer (se forsiden), så indeholdt ugebladet, der var på 4
sider, også digte, artikler ”overfra”, samt en mængde historiske oplysninger. F.eks. Hammerens jubilæum, Gartneriet Hallelyst 25 års jubilæum m.m. Også kommunens regnskaber, samt de største skatteydere var
godt stof.
For at sikre disse blade, har jeg fået lov til at låne samlingerne fra Gornitzkas arkiv. Årgangene 1915-1919 er nu affotograferet, og kan læses
på PC’en i Byforeningens arkiv.
Her er et par eksempler på, hvad stof der var med den 7. april 1916.

Ved folketællingen i 1890 var der endvidere en italiensk stenhugger
Giulio Delore, som havde logi hos Else Olsen i matr. nr. 149. Han ses i
kirkebogen som dåbsvidne 1. febuar 1880 ved Santor Rosas dåb og må
have været den samme som Delore Giulio de Carlo ved folketællingen i
1921. Det forekom vanskeligt med stavningen af de fremmede navne i
de forskellige protokoller. Han var født 7. februar 1851.
Tilsammen var der således kun otte italienske stenhuggere på Nordbornholm fra 1875 og et par generationer frem.
Fra starten var der to i Allinge og seks i Sandvig, hvoraf tre fra Sandvig
siden endte i Allinge. Ud over Giulio Delore og Giovanni Recchia bosatte tre italienere sig i eget hus i Allinge, i hver sin gade. Den ene var
gift med en svensker, den anden en jyde og den tredje en bornholmer.
De fik en række børn, der næsten alle som voksne flyttede bort.
Men deres hjem eller huse er bevaret, og der findes billeder af disse huse
fra forskellige tider. Julio Viola, Josef Manfroi og Anton Caldine ved vi
mindre om siden deres ophold i Sandvig.
J.R.J.
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Se mere på side 10.
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