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Foreningens arrangementer 
 
Februar 
Torsdag den 22. kl.19 foredrag om ”Arkæologi på Nordborn-

holm” med Klaus Thorsen. 
Tirsdag den 20. kl. 19-22 bestyrelsesmøde. 
 
Marts 
Lørdag den 17. kl. 14 Rådstuen, Sandvig. Arrangement i 

anledning af 100-året for fredningslo-
ven. Foredrag af Niels-Holger Larsen 
og Jens Riis Jørgensen. 

Dato endnu ikke fastlagt Åbent hus arrangement. 
Dato endnu ikke fastlagt bestyrelsesmøde. 
 
April 
Dato endnu ikke fastlagt bestyrelsesmøde. 
 
Maj 
Lørdag den 5. kl. 9 strandrensning. 

 

Kontingentet: 
 

Byforeningens kontingentet er på 160 kr. for husstanden, og kan 
indbetales på vores konto i Nordea 0649-6494408440. 
 
Betalingsfristen er den 1. april, men betal gerne tidligere. 
 
Det kan anbefales at lave automatisk overførsel hvert år, da vi 
sjældent ændrer på kontingentet. 
I meddelelsesfeltet skriver i: medlemsnummer, navn. Kan I ikke 
huske medlemsnummeret, så skriver I bare jeres navn. 
Evt. spørgsmål rettes til kassereren. 
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Åbningstider for Allinge-Sandvig Byforening 
på Kærnehuset, Kirkeplads 2, 1. sal th., Allinge. 
I perioden 1/1- 30/4 og 1/9-31/12. 
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 
 
Generalforsamlingen den 23. januar 2018 
 

 
 

  

mailto:post@allinge-sandvig-byforening.dk
http://www.allinge-sandvig-byforening.dk/
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Autoværksted og tankstation på 
Strandvejen i Allinge siden 1959 

 

Min far Orla Truelsen og hans kollega Ove Holm arbejdede hos Emil 
Hansens auto- og maskinværksted i Østergade. 
De ville gerne have deres eget værksted og købte grunden på den gamle 
losseplads ude på Strandvejen i 1958. 
Det blev så både værksted og tankstation, da det var meningen, at stan-
derne skulle være i gården i den nye Brugs, som åbnede den 1. juli 1958. 
Der var ikke meget plads, så olieselskabet BP spurgte, om de var inte-
resseret i en tankstation. Det ville de gerne. De gik så i gang med at få 
bygget værkstedet og tankstationen, der åbnede i 1959. 

 
 

Engang i tresserne byggede Ove Holm nyt hus og indrettede værksted i 
kælderen. Han startede for sig selv og far kørte værkstedet og tankstati-
onen videre alene. Først i halvfjerdserne blev værkstedet udvidet med en 
ny hal til busser. I 1986 blev butikken gjort større, så der var plads til flere 
varer. Min far havde det til han pensionerede sig selv og solgte det. 
En epoke er slut. 

Flemming Truelsen  
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Henning Benders foredrag om 
”Den store svenske indvandring til 

Bornholm” 
 

Byforeningen havde i samarbejde med Foreningen Sandvig inviteret til 
en aften med foredrag torsdag den 16. november 2017 om ”Den store 
svenske indvandring til Bornholm”. 
Det havde stor interesse for borgerne i Allinge-Sandvig. Den store mø-
desal i Kærnehuset var godt fyldt op med ca. 48-50 personer, der gerne 
ville høre Henning Bender fortælle om den svenske indvandring til Born-
holm.  
Det er jo ingen hemmelighed, at rigtig mange familier på Bornholm har 
svenske aner. 

 
Henning Bender holdt et fantastisk inspirerende og meget levende fore-
drag om hvordan og hvor mange svenskere, der i en periode fra 1850-
1910 indvandrede til Bornholm. 
Han gjorde det meget nærværende ved at tale om hans egne relationer 
til Sverige og hvordan disse familieforhold hang sammen og hvordan vi 
kan skaffe os oplysninger om vores aner ved hjælp af de mange arkiver, 
der findes både i Sverige og Danmark. 
Henning Bender har bl.a. været Stadsarkivar i Aalborg og leder af udvan-
drerarkivet. Du kan læse om Henning Bender og også finde materialet 
fra dette foredrag, hans øvrige foredrag, publikationer og meget mere på 
hjemmesiden www.henningbender.dk 
Stor tak til Henning Bender for en rigtig inspirerende aften. 

LV  

http://www.henningbender.dk/
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Byforeningens julehygge for medlem-
mer den 5. december 2017 

 

Byforeningen tog i 2017 et nyt initiativ for medlemmerne med at arran-
gere en aften med julehygge i foreningen. Det blev godt modtaget af vo-
res medlemmer med 25-30 fremmødte, der havde en hyggelig aften. 
Vi havde fået Sanne Steenberg Hansen fra Bornholms Museum til at 
komme og holde et foredrag. Hun holdt et meget spændende og interes-
sant foredrag med titlen ”Nordiske juletraditioner og nisser”. 

 
Også blandt medlemmerne var der en stor interesse i emnet og der blev 
stillet mange spørgsmål til Sanne. Hun var i øvrigt meget interesseret i at 
få eventuelle historier med hjem til museet om der på Nordbornholm er 
nogle gamle nordiske juletraditioner, som stammer fra bl.a. Sverige, hvor-
fra der skete en stor indvandring til Bornholm. Stor tak til Sanne for et 
meget inspirerende og underholdende foredrag. 
Byforeningen havde julepyntet lokalet og bordene og serverede æbleski-
ver, gløgg og juleknas efter foredraget.  
Videre blev der sunget et par julesange og byforeningen havde lavet en 
lille quiz med 13 spørgsmål, lige fra noget om byforeningens egne forhold 
til spørgsmål om julens traditioner. Dette satte gang i snakken rundt om 
bordene og gav en god stemning. Desværre havde ingen 13 rigtige, men 
pyt med det, når bare vi havde en hyggelig julestemning. 
Alt i alt en rigtig god aften, der kan danne en ny juletradition i byforenin-
gen og som bestyrelsen gerne arrangerer igen i 2018. 

LV  
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Hvor bliver rampen til Næs Bade-
strand af? 

 
Den kommer. Den er blevet forsinket pga. prisen på arbejdet. Vi har 
nu fået oplyst, at arbejdet forventes udført senest i marts-april i år, 
dog afhængigt af vejret. 
Samtidig kan vi oplyse om, at der nu er søgt fonde om et tilskud til 
etableringen af et læskur til omklædning ved muren fra ovennævnte 
sti ned til badebroen. Skuret er et stort ønske fra vinterbaderne. 
Ovennævnte projekt blev startet i sommeren 2017, hvor borgerne i 
Allinge-Sandvig var indkaldt af Bornholms Regionskommune (BRK) 
til et lille borgermøde på stien fra Kæmpestranden til badebroen på 
Næs Badestrand. Der var mødt 25-30 borgere op til mødet og det 
blev livligt drøftet, hvordan en løsning skulle være. 
BRK ønskede at reparere den eksisterende sti med trappe og er-
statte den med en mere handicapvenlig adgangsvej til badestran-
den. 
De fremmødte borgere var mest stemt for, at der blev lavet en form 
for rampe, som ville give en tryg adgang for handicappede til stran-
den. 

 
 

Samtidig var der et stort ønske om etablering af et læskur til omklæd-
ning for vinterbaderne. Dette ønske blev også positivt støttet, hvis 
det blev udført, så det passede ind i det eksisterende miljø på stedet. 
 

LV  
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Bryggeristræde 
Denne Gade i Allinge er en kort Tværgade mellem de nuværende 
Gader Storegade og Vestergade. Som Navnet lyder, er Strædet 
opkaldt efter det dertil stødende Allinge Bryggeri. Saavidt det kan 
ses, blev dette Bryggeri anlagt Aar 1863 af Edward Sonne, der 
solgte til en Jyde ved Navn Hansen, som var fra Landsbyen Rejs-
trup, 12 Kilometer Nordvest for Randers. Han havde en Bror til at 
bestyre Bryggeriet, og en anden Bror, Christian Hansen, født i 
Rejstrup i 1837, var siden - ogsaa i følgende Ejeres Tid - i mange 
Aar Brygger ved Bryggeriet. Han var Veteran fra 1864, Deltager 
i Kampen ved Sankelmark. I Juni 1869 blev Bryggeriet solgt for 
7000 Rigsdaler til N. O. Worm Ira København. Denne var kun 
Ejer et Par Maaneder, idet han allerede i August samme Aar 
solgte Bryggeriet med Malt og Inventarium for samme Sum til P. 
M. Grønbech, der da nævnes Partikulier. Peter Michael Grøn-
bech, der var gift med sin Slægtning, Thora Oliva Grønbech, 
ejede Bryggeriet i en meget lang Tid, nævnes Ejer i 1910. Efter 
P. M. Grønbech ejedes Bryggeriet fra 1912 af Georg Salmon, der 
nævnes Ejer i 1922, da Ejendommen, som havde By-Matrikelnu-
mer 121, blev sat i Ejendomsskyldsvurdering til 16,000. Selve 
Bryggeristræde har iøvrigt kun en eneste Ejendom, ejet af Ko-
foed og Mortensens Byggeforretning, Matr. Nr. 120 b, og Nr. 2 i 
Strædet. Dette har Karakter af en Bakkegade, idet Terrænet her 
stiger betydeligt fra øst til Vest. 
 

 

llinge-Sandvig Bys Gader 
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CBU—CF—Beredskabsstyrelsen 
 
Som vi alle sikkert er klar over, så startede CBU under krigen i 
1941. Den første kaserne var på Strandhotellet i Sandvig, me-
dens øvelsespladsen lå på den nuværende campingplads, og 
køretøjerne havde garage, hvor nu Kiosken ligger. 
Vi er nu gået i gang med at samle billeder af alle årgange. Hvert 
år er der nemlig fremstillet en samlet oversigt over personalet. 
Her kan du se 1941-42 årgangen. 
 

 
 

Endnu er vores samling så lille, at vi kan nævne alle de billeder 
vi HAR. Vi håber på at du kan hjælpe os, så vi snart kan nævne 
dem, vi mangler. Vi vil altså MEGET gerne låne dit billede af dig! 
Vi har følgende: 1941-42, 1942-43, 1944-45, 1945-46, 1947-48. 
1948-49, 1949, 1952-1, 1965 og 1968. 
Vi håber på meget snart at høre fra dig! 

AKL  
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Byforeningens tur den 3/10 2017 
 
Den 3. oktober havde vi fået Niels-Jørn Jensen (fra Fyret) til at 
gå en tur på Hammeren med foreningens medlemmer. 
Han startede med at fortælle om strandinger og kampe - mod 
svensken - på stranden ved Osand (Sandvig Strand). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi gik derefter igennem Gâstarenden, hvor vi fik historien om Ra-
diumkilden, og da vi lidt senere befandt os ved russernes skytte-
grave, fik vi fortalt om 2. verdenskrig på Bornholm. 
Niels Jørn har en kolossal viden, så senere blev der fortalt om 
stenbrydningen på Hammeren, suppleret af Verner Olsen. 
Adskillelige gange udbrød deltagerne på turen: ”Nej, her har jeg 
aldrig været!”. Tak for turen Niels Jørn, og din behagelige måde 
at fortælle på. 
 
Til dem der ikke var 
med på turen, kan jeg 
kun sige: ”Du gik glip 
af noget! Kom med 
på vores næste tur!” 
 

AKL  
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Foreninger i Allinge-Sandvig 
 
Der har gennem tiderne været et utal af foreninger i Allinge-
Sandvig. 

 
Jeg kan bl.a. nævne 
Allinge-Sandvig Afholdsforening  
Allinge-Sandvig Begravelseskasse  
Allinge-Sandvig Byorkester 
Allinge-Sandvig Foredragsforening 
Allinge-Sandvig Håndværkerforening 
Allinge-Sandvig Sømandsforening 
Allinge-Sandvig Teaterforening 
Allinge-Sandvig Sangforening og mange andre. 

 
Vi kender desværre ikke ret meget til disse foreninger. Hvornår 
er de dannet? Hvad arrangerede de? Hvornår stoppede de med 
at eksistere? Hvem sad i bestyrelserne? osv., osv. 

 
Derfor vil vi gerne opfordre vores medlemmer til at undersøge 
gemmerne, og se om der ligger billeder, programmer, protokoller 
o. lign. Dem vil vi meget gerne låne (eller modtage), så vi kan få 
lidt mere at vide. 

 
På den modsatte side kan du se et par billeder af teaterstykker 
på Christensens Sal, Allinge (nuværende Gæstgiveren). Bille-
derne er udlånt af Peter Alexander Reinhold Kyhl. Det ene bille-
der er påført årstallet 1912, medens vi tror, at det andet er fra 
1913. 

 
Hvem der arrangerede stykkerne, hvad de hed, og hvad skue-
spillerne hed ved vi ikke. 

AKL  
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Program fra Nordbornholms Pædagogers musikaften 
den 20. september 1951 
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Jul på Bornholm 
 
På hjemmesiden for Bornholms Historiske Samfund findes en 
masse gamle årgange af Jul på Bornholm som pdf-filer. 
 

 
 
Samtlige numre fra 1933 og frem er tilgængelige. Dog ikke de 
sidste 10 årgange. 
 
Pdf-filerne er søgbare. Dvs. det er muligt at søge efter bestemte 
ord, når man først er inde i filen. Det skal dog bemærkes, at søg-
ningen ikke er helt 100% sikker, fordi de indskannede blade er 
OCR-læst, og den metode har nogle svagheder, men i det store 
og hele virker det udmærket. 
 

 
 
Hjemmesidens adresse er: 
http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-historie/jul-
paa-bornholm/ 

NW 

http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-historie/jul-paa-bornholm/
http://bornholmske-samlinger.dk/bibliotek-bornholms-historie/jul-paa-bornholm/


 
Fjernvarmen er 

kommet til Sandvig 
 
 

 
Den store forsyningslinje er nu ved at blive lagt fra Allinge til 
Sandvig. 
 

Her kan du se, at de 
starter med arbejdet i 
Sandvig  
 
 
Billedet er taget den 
4/11 2017 af AKL. 
 
 

 
I øjeblikket graves 
der i de små gader. 
Her Hammershusvej 
4/1-2018. 
 
Foto: AKL. 
 
 
 
 
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at bare fordi du har fået indlagt 
fjernvarme, må du IKKE fjerne din skorsten, hvis du bor i den 
bevaringsmæssige del af byen. 

Til Label. 


