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Jørn Sloth har meddelt bestyrelsen, at han rejser indenfor den nærmeste 

tagelse i strandrensningerne har været en selvfølge, men også på 
 han udført et stort arbejde med mange praktiske ting, bl.a. 

 naturligvis på, at du vil få mange gode år på den anden side af 
, men vi vil savne dig i bestyrelsen, og din snak ved de mange 

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.  
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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. 
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Janes Kiosk, Hammershusvej, Sandvig. Pressefoto B. Ilsted Bech., Røn-

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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










