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Bornholms Valgmenighed blev grundlagt af Peter

Christian Trandberg i 1872. Da han forlod øen, op-

løste han menigheden, men dele af menigheden

holdt sammen, og i 1897 blev den stiftet påny af

Marius Jensen, den tidligere præst i Pedersker. Trand-

bergs missionshus 'Bethania' uden for Aakirkeby blev

indviet til kirke, og i maj 1900 indviedes desuden

den anselige Helligåndskirke i Rønne. 1947 ind-

viedes 'Siloam' i Nexø til valgmenighedskirke, hvor-

efter 'Bethania' senere blev solgt til Indre Mission.

Valgmenigheden blev opløst sidst i 1970'erne.

'Siloam' blev solgt til Nexø Teaterforening, og Hellig-

åndskirken er i dag overtaget af Bornholms Museum,

som bruger bygningen til opbevaringsformål.

I 1877 blev adjunkt C. Hasle ved Rønne Latinskole

kaldet til præst i Rønne-Knudsker, og han blev der-

med Indre Missions første præst på Bornholm. Be-

vægelsen markerede sig dog først for alvor, da den

33-årige Julius Friis-Hansen i 1890 blev sognepræst

i Olsker-Allinge. Med ham i spidsen vandt Indre

Mission for alvor udbredelse. Siden har bevægelsen

spillet en betydelig rolle i missionsarbejdet på

Bornholm.
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Da Grundloven i 1848 åbnede for religionsfrihed 

i Danmark, blev det mere synligt, hvor levende og

rigt det religiøse liv var (og er) på Bornholm. Fri-

menighederne blomstrede op. Det kristne budskab

har altid spillet en stor rolle her, ikke mindst på grund

af det nære forhold til havet. I de fleste familier med

fiskere og søfolk kender man til at miste, og derfor

betyder troen så meget. 

Det rige menighedsliv har sat sig synlige spor på

Bornholm. Der er adskillige kirkebygninger og møde-

sale i by og på land. I Hasle var der for eksempel

midt i 1950'erne syv kirker og missionshuse. Men

missionsarbejdet har ændret karakter, for eksempel

er søndagsskolerne ikke længere almindelige i for-

kyndelsesarbejdet, og derfor er flere og flere af

missionshusene tomme, eller også anvendes de til

andre formål. At missionshusene og kirkerne er

blevet flere eller færre er med andre ord ikke nød-

vendigvis noget udtryk for menighedernes omfang.

Gennem tiden har menighedslivet på Bornholm

været så stærkt, at det kunne præge det øvrige lands

kirkeliv. Første gang var da Christian Møller stod 

i spidsen for stiftelsen af Bornholms forening til

evangeliets Fremme. Initiativet udviklede sig til

Luthersk Missionsforening, som i dag har menig-

heder og missionshuse landet over, og som i dag er

den menighed i Danmark, der sender flest missio-

nærer ud i verden. 

I slutningen af 1800-tallet deltes Bornholms for-

ening til evangeliets Fremme. Ved siden af Luthersk

Missionsforening opstod Evangelisk-luthersk Mis-

sionsforening. Også denne menighed har bredt sig

til det øvrige land og repræsenterer i dag et rigt

kirkeliv på samme grundlag som Folkekirken.

Christian Møllers vej ind i kirken blev formet af

Peter Christian Trandberg, der blev den største væk-

kelsesprædikant, Bornholm har kendt. Trandberg var

født på Brunsgaard i Nylars i 1832. Han blev præst 

i Jylland, men kom hjem til Bornholm i 1860 og gav

anledning til et åndeligt stormvejr. Trandberg blev

sognepræst i Åker, og her rasede han veltalende fra

prædikestolen mod tidens verdslighed, mod kortspil

og dans og rettede stærke angreb mod Folkekirken

og dens præster og manede til bod og omvendelse.

Trandberg skabte en stor pietistisk præget vækkelse,

men delte naturligvis også sindene. På et tidspunkt

greb biskoppen ind, og øens kirker blev lukket for

Trandberg, som så måtte prædike i lader og skove. I

1863 dannedes hans egen menighed under et møde i

Almindingen, og i den menighed blev Christian

Møller medhjælper. Men i 1868 skiltes deres veje,

og Møller stiftede Bornholms forening til evangeliets

Fremme. Ikke mange år efter flyttede Trandberg til

Jylland, og senere blev han præst i USA, hvor han

døde i 1896.

Rønnes skatteopkræver, Jens Beck, blev pioner for

grundtvigianismen på Bornholm. Takket være sit

job som skatteopkræver kom han i mange hjem, og

hans fortolkning af den glade kristendom smittede.

Sognepræsten i Rønne-Knudsker, F.V. Christensen

(1863-1903), blev den første grundtvigske præst på

Bornholm. Han indførte tillægget til salmebogen

med Grundtvigs salmer, hvad mange ikke syntes

om. Ellers var det mest på Østbornholm, at grundt-

vigske præster vandt indpas.

KULTUR OG FOLKELIGE BEVÆGELSER

De religiøse bevægelser

Rutsker

Olsker

Allinge-
Sandvig

Ruts-
ker

Rø

Klemensker

Nyker

Hasle

Knudsker

Rønne
Nylarsker

Vester-
marie

Vestermarie

Åker

Pedersker

Peder-
sker

Povlsker

Østermarie

Ibsker

Svaneke

Nexø
Bodilsker

Povlsker

Øster-
larsker

Gudhjem

FOLKEKIRKER-LANGKIRKER

ANDRE KIRKER

FOLKEKIRKER-RUNDKIRKER

MISSIONSHUSE OG KAPELLER

KIRKERUINER

SOGNEGRÆNSE

Kulturmiljøet 1:250.000

Udsigt til Østermarie kirke.

Tejn Indre Mission Getsemane 1905.

Søndagsskolen i Emaus i Rønne. Skolen blev drevet af
Kirkelig Missionsforening, billedet stammer fra 1930'-
erne. Da søndagsskolerne langsomt forsvandt ud af
forkyndelsesarbejdet fik det også betydning for menig-
hedernes bygninger.

Menigheden i Rosenkranskirken i Aakirkeby foran kirken.
Pavens flag vajer under dannebrog.

Udsigt til Østerlars kirke.

Indre Missions bygning Nazareth i Sandvig.

Rø kirke er opført af mørk granit i jævne skifter i roma-
niserende stil. Kirken er tegnet af Andreas Clemmensen
og indviet i 1888, hvor den erstattede den gamle roman-
ske kirke. Den nye kirke er en meget fri og noget større
kopi af sin forgænger, der ved nedbrydningen viste sig
at være knap så faldefærdig som antaget.

Allinge Metodistkapel Bethesda 1918.

Siden midt i 1800-tallet har missionshusene været 
et meget synligt udtryk for det rige menighedsliv på
Bornholm. I 2001 foranstaltede Bornholms Museum og
Kulturarvsstyrelsen en gennemgang af husene, og der
blev ved den lejlighed registreret mere end 80 missions-
huse, som er blevet bygget i perioden fra 1862 og til i
dag. 

Missionshuse kendes overalt i Danmark. De udsprang
af en bølge af vækkelser, som begyndte i 1830'erne.
Med tiden har arbejdet i de mange forskellige menig-
heder skiftet karakter, og en del menigheder er ophørt
med at eksistere. På Bornholm var menighedslivet
særlig rigt, og enkelte af øens bevægelser viste sig så
stærke, at de slog rødder i resten af Danmark.

En oversigt fra 1990 viser, at Indre Mission på det
tidspunkt havde 23 missionshuse, Evangelisk-Luthersk
Mission havde også 23, baptisterne 11, metodisterne
fem, Pinsebevægelsen (De sidste dages Hellige) fem,
Adventkirken to, Jehovas Vidner to, Frimissionen en og
Den apostolske Kirke en. Hertil kommer to valgmenig-
hedskirker og tre katolske kirker og kapeller. Gennem-
gangen fra 1990 viste en interessant koncentration
enkelte steder, for eksempel i Rønne, hvor der var 17
(enkelte trosretninger havde flere mødesale). I Nexø
var der seks, i Allinge fire, og i Tejn var der også fire,
nemlig Indre Mission, Luthersk Missionsforening,
Adventkirken samt Philadelphia menigheden.

To af de mange missionshuse blev indstillet til fredning.
Menighedshjemmet i Allinge blev udvalgt som repræ-
sentant for de monumentale missionshuse i byerne, og
'Siloam' i Svaneke blev udvalgt, fordi det er typisk for
de uprætentiøse, beboelseshuslignende bygninger i
byerne.

IMissionshuset 'Siloam' i Svaneke står i dag næsten,
som da det blev bygget i 1897. Også indvendig er
huset bevaret i oprindelig stand.
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Kort efter Reformationens gennemførelse i 1536

blev det bestemt, at alle børn i Danmark skulle gå 

i skole. Formålet var at give børnene et indgående

kendskab til Luthers lære. Det kunne de ikke helt

leve op til på Bornholm, i hvert fald ikke på landet.

I 1621 fandt biskop Mathias Jensen derfor anledning

til at kalde alle øens degne sammen for at fortælle

dem, at han havde til hensigt at afskedige dem alle,

hvis de ikke straks underviste børnene bedre. 

Det var degnene, altså præstens medhjælpere, som

skulle undervise børnene på landet. Som regel foregik

det sådan, at degnen klemtede en snes gange ekstra

med kirkeklokken, når han havde ringet første gang.

Så skyndte sognets børn sig til kirke og satte sig i de

øverste stole, hvorefter degnen læste og forklarede

dem et stykke af Luthers katekismus.

I vinterhalvåret, fra Mikkelsdag (29. september) til

Påske, drog degnene ud på gårdene for at undervise.

Undervisningen måtte højst vare tre timer per dag.

Der blev nemlig taget vidtgående hensyn til, at

børnene også skulle deltage i det daglige arbejde.

Men i 1621 skældte biskoppen altså ud, og det har

han nok ikke gjort uden grund. Hans utilfredshed

gjaldt altså ikke undervisningen i byernes skoler, her

gik det langt bedre. I hvert fald for de børn som gik

i skole. Fra 1500-tallet kendes Rønne Lærde Skole

(amtsgymnasiet), og der blev også undervist i Nexø

og Bodilsker på dette tidspunkt. Nexø Latinskole

blev oprettet i 1616, i Svaneke blev der fra 1750

undervist i rådsstuen, og Aakirkeby fik skole i 1757,

i Hasle kom der skole i 1790.

I 1814 fik Danmark en ny skolelov. Nu fik undervis-

ningen et bredere sigte, og mange steder tog gods-

ejerne initiativ til oprettelse af egentlige skoler. Men

på Bornholm gik det trægt. Dels var der ingen gods-

ejere med det nødvendige initiativ og den nødvendige

kapital, dels lå gårdene spredt, og det var dyrt at

bygge skole og ansætte en lærer. 

Pastor Elieser Gad i Rø var en af de få fremsynede

bornholmere. Han havde øje for degneundervis-

ningens svage sider. De fleste degne var efter hans

opfattelse 'forulykkede personer', der havde tumlet

rundt i den store verden og mistet den smule formue,

de måske havde haft, og deres moral! Pastor Gad

foreslog derfor, at Bornholm blev inddelt i 20 skole-

distrikter med en skole og to lærere i hvert distrikt.

Han var overbevist om, at reformerne ville medføre,

at Bornholm ville blive ' ... en af de mest oplyste, en

af de lykkeligste Provinser i Europa'. Der rejste sig

en storm af protester mod forslaget. Præsten i Aaker

betegnede idéerne som et anslag mod den born-

holmske folkekarakter. Ovenpå den skuffelse forlod

pastor Gad øen.
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Arkitekturen. De fleste af Bornholms kirker ligger højt i landskabet. Kort 1:250.000.
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Tidligere skole i Brøddegade i Gudhjem, bygningen er typisk for skolerne i de mindre bysamfund: Hovedhus,
sidehus, skur og skole-pladsen omkranset af en mur. 

1 Allinge Kirke, sengotisk oprindelse, ombygget 
1892 af M. Bidstrup, gulkalket med kamtakkede
blændingsgavle

2 Tejn Distrikt Kirke, opført 1949 arkitekt E.
Grauslund placeret højt over byen

3 Sankt Olskirke, romansk rundkirke ca 1200, den
ligger frit i landskabet på en bakke og er synlig
viden om

4 Rø Kirke, 1888 tegnet af M. Bidstrup 1888 som 
en kopi af en mindre Romansk Kirke

5 Gudhjem Kirke, tegnet af M. Bidstrup 1893,
mørkegrå stenbrudsgranit, nyromansk stil

6 Østerlars Kirke, rundkirke 1150 med fritstående
klokketårn, fin udsigt til kirken med omgivelser 
fra sydvest

7 Østermarie Kirke, tegnet af Andreas Clemmenses
1891 i romansk stil, ligger smukt set fra landevejen

8 Svaneke Kirke, sengotisk oprindelse, ligger på
grænsen mellem by og land

9 Sankt Ibs Kirke, romansk langkirke, fritliggende
klokketårn, ligger frit i landskabet og ses viden om

10 Sankt Bodils Kirke, en romansk kirke, fritliggende
klokketårn, ligger lidt hævet over omgivelserne

11 Nexø Kirke, sengotisk langkirke, karakteristisk tårn
i kamp og bindingsværk afsluttet med løgspir

12 Sankt Pouls Kirke, senromansk langkirke,
fritliggende klokketårn, smukt beliggende på en
flad bakke

13 Sankt Peders Kirke, fuldt bevaret lille romansk
kirke, ligger frit i landskabet i jævnt terræn

14 Åkirke, anseelig, oprindelse romansk langkirke,
stærkt ombygget gennem tiden, karakteristisk
dobbelttårn

15 Nylars Kirke, romansk Rundkirke 1100-1200,
fritsbeliggende mellem vandlidende Arealer

16 Rønne Kirke, senromansk oprindelse, gennem-
gribende ombygning 1918

17 Sankt knuds Kirke, romansk langkirke fin udsigt 
til kirken og  præstegården fra nord

18 Nykirke, romansk rundkirke ca 1150, med frit-
stående klokketårn og teglkeglen kan stort set ses
fra alle kanter

19 Klemensker Kirke, opført 1882 Af L. H. Knudsen,
ses klart i byprofilen fra syd som et varetegn
sammen med det høje silotårn

20 Hasle Kirke, en lille sengotisk hvidkalket kirke
21 Ruts Kirke, romansk langkirke fritstående klokke-

tårn ligger frit og højt i landskabet, vidt udsyn

Adventisterne kom til Bornholm allerede i 1892, men

menigheden begyndte først at markere sig i 1916.

Adventisterne har en kirke i Tejn.

Baptisterne er Bornholms ældste trossamfund uden

for Folkekirken. 12. maj 1848 lod fem voksne sig

døbe i havet ud for Sose, og dagen efter stiftedes

Bornholms Baptistmenighed. Menighedens største

kirke ligger på Lille Torv i Rønne, og derudover er

der en kirke i Østerlars. Menigheden har haft 13

kapeller og mødesale på Bornholm, men de er nu

solgt.

Frimissionen er udgået fra Svenska Missionsfor-

bundet og Helgelsesforbundet. Den dannedes i 1892.

Menigheden indgår i dag i Dansk Missionsforbund.

Frelsens Hær kom til Bornholm i 1893. Hæren har

hovedsæde i statsskolens tidligere rektorbolig i

Rønne.

Jehovas Vidner begyndte på Bornholm i 1908. I dag

har bevægelsen mødesale og kirker i Rønne, Allinge

og Nexø.

Metodisterne oprettede deres første menighed i

Nexø i 1895 og byggede samtidig kirke. I 1900

dannedes menighed i Rønne, hvis statelige kirke

indvies i 1918. 

Pinsebevægelsen trådte offentligt frem første gang 

i 1916 anført af karetmager Jens Folkersen i Rønne.

Bevægelsen har nogen udbredelse på Bornholm med

to kirker i Rønne samt bygninger i Hasle, Klemen-

sker, Tejn og Nexø.

Den romersk-katolske kirke kom til Bornholm tid-

ligt i 1900-tallet, da polske roearbejdere kom til øen

i stort tal. Ved hjælp af penge fra katolske menig-

heder i Holland blev der bygget kirker i Rønne og

Åkirkeby, og siden er der bygget kloster i Olsker.

Provst K.F.H. Sodemann tilhørte, som en række

andre provster på Bornholm, den højkirkelige ret-

ning. Han var meget opmærksom på, om kirkerne

var store nok - det var en tid med vækkelser derfor

kom der også langt flere i kirke end i dag. Det

lykkedes Sodemann at få tilladelse til at rive de

gamle kirker i Klemensker, Vester Marie, Øster

Marie, Rø og Gudhjem ned. I stedet blev der bygget

granitkirker. Det kunne næppe finde sted i dag, at

flere hundrede år gamle kirkebygninger blev fjernet.

I Rø var kirken forøvrigt i langt bedre stand end

antaget, det voldte en del problemer at fjerne den.

Tårnet måtte bortsprænges med dynamit. 
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I 1817 lykkedes det at få startet et såkaldt præste-

seminarium i Nylars. Det var for indfødte bornholm-

ere, de kendte nemlig indbyggerne og de vilkår, som

de levede under. En løjtnant, en fisker og en skrædder

blev de første seminarister.

I Rønne havde man i 1808 oprettet en borgerskole,

som - i modsætning til latinskolen - ikke sigtede mod

at gøre børnene egnede til en karriere som embeds-

mænd, men som derimod søgte at lære dem at læse

og skrive, så de kunne blive gode samfundsborgere.

Den forståelse nød dog ikke tilslutning overalt på

øen. Mange skoler blev oprettet på trods af bornhol-

mernes ønsker, men altså i respekt for skoleloven.

De første skoler efter loven blev bygget i 1820'erne,

de sidste 40 år senere. Østermarie Friskole blev

opført af Luthersk Missionsforening i 1888, og

samme år startede en katolsk skole i Rønne.

Opbygningen af et undervisningsvæsen har naturligt

sat sig synlige spor i det bornholmske landskab.

Mange af de gamle skolebygninger eksisterer stadig,

omend de bruges til andre formål. Det er et karakte-

ristisk træk ved de bornholmske skoler uden for

SKOLEVÆSENET

byerne, at de - som Pedersker skole - ofte ligger for

sig selv, nærmest på den bare mark. De gamle skoler

i det åbne land er opført som små længebygninger. 

I byerne havde skolebygningerne en anden karakter.

Her tjente det ydre til at understrege lærdommens

bygninger som højborge. Centralskolerne på landet

har et ydre, som kan minde om det samme formål,

men her skabes udtrykket snarere i kraft af de ret

store bygningsvolumener.

Bornholms kendte arkitekt, Mathias Bidstrup,

tegnede ialt 20 skoler på øen, bl. a. Allinge skole i

1863. Poulsker kirkeskole fra 1911 kan nævnes som

eksempel på skolebyggeri på landet efter 1900.

Undervisningslokalerne lå i bygningens midte, og i

hver ende var der boliger til henholdsvis læreren og

lærerinden. Lignende skoler blev opført i Østerlars,

Østermarie, Aaker og Olsker.

Skolen i Rø (1840) er typisk for de ældste skoler,

som ofte blev bygget i solidt bindingsværk. Men der

er også eksempler på, at nogle af de gamle skoler

blev bygget i mur, for eksempel Østermarie og Ibsker.

Skolerne fra sidst i 1800-tallet var for det meste
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VESTERMARIE-
SKOLE

KIRKESKOLE 
1902

SMØRENGE 
SKOLE 1916

NYLARS
KIRKESKOLE

BORNHOLMS
FOLKEHØJSKOLE
1893 M. BIDSTRUP

PRODUKTIONS-
HØJSKOLE 1940

TEKNISK
SKOLE 1894

NORDRE 
SKOLE
AAKER

ØSTRE
SKOLE
AAKER

SØNDRE 
SKOLE
AAKER

GRØDBY
SKOLE
AAKER

CENTRAL-
SKOLEN 
1954, KJØLBY 
OG FINK

KATOLSK SKOLE
KIRKESKOLEN

BORGER- OG
REALSKOLEN
1934

PEDERSKER
NY SKOLE

NORDRE 
SKOLE
PEDERSKER 
1891

SØNDRE 
SKOLE
PEDERSKER 
1893 VESTRE

SKOLE
1910

EFTER-
SKOLE

FOR-
SKOLE 
1913SØNDRE

SKOLE 
1865

KOMMUNE-
SKOLE 1950

N. HOVED-
SKOLE 1862

NY SKOLE 
1960

IBSKER
SØNDRE 
SKOLE

ÅRSDALE
FORSKOLE
1922

IBSKER NORDRE 
SKOLE 1906

SKOLE 1924
K. V. BARFOED

TEKNISK SKOLE 
1890 H. MUNCK 
HANSEN

BORGERSKOLE
1823-1925

FORSKOLE 
1881

GLAFFEHUSE
NORDRE SKOLE
1907

KIRKESKOLE 1907

GADEBY-
SKOLE 1908

CENTRALSKOLE
1955 C. NIMB

GLAPPE-
HUSE

TEKNISK 
SKOLE 1936

ØSTERLARS 
HOVEDSKOLE 
1909

FORSKOLE 1910
HOVEDSKOLE 1897

TEKNISK 
SKOLE 1896

GILDESBO
VESTRE
FORSKOLE 

HØJAGER
FORSKOLE
1902 

TEKNISK 
SKOLE 1884

PRIVAT REAL-
SKOLE 1885

N. FOR-
SKOLE 1889

ERHVERVSSKOLER

DAGHØJSKOLE
ÅVANGSSKOLEN
1953

ØSTRE SKOLE 1909

RØ SKOLE 
1840

SØNDRE
KIRKESKOLE 
1900

NORDRE
SKOLE

VESTRE
SKOLE

UNGDOMS-
SKOLE

SKOLE 1853
UDVIDET 
FLERE GANGE

NY 
SKOLE

KIRKESKOLE 
1911

Arkitekturen. Skolernes placering markeret på et kort med kommunegrænserne. Kort 1:250.000.

KOMMUNESKOLE

FUNGERENDE SKOLE

HØJSKOLE

TEKNISKE SKOLE

SOGNE-, FOR- OG 
HOVEDSKOLE

KIRKESKOLE

PRIVATSKOLE

Historien 1:500.000. Skolernes udbredelse i slutningen
af 1800-tallet.

SKOLEVÆSNET

SKOLESTUE MUR

SKOLEGÅRD

CYKELSKUR

SKUR

Østerlars Hovedskole hører til blandt den fine del af skolebygningerne på Bornholm. Den er bygget i 1909 og
selvom der siden er foretaget flere tilbygninger, så er den stadig smuk og harmonisk og fungerer forøvrigt fortsat
som skole.

I slutningen af 1800-tallet blev der gjort en stor indsats
for at forbedre håndværksuddannelserne. Der blev
bygget tekniske skoler flere steder på Bornholm. Her
er en af dem, skolen i Allinge, bygget i 1895 og tegnet
af Mathias Bidstrup.

Rø Skole er en af Bornholms ældste, den er fra 1840 og
senere udvidet i 1927. Skolen er i bindingsværk.

Højskolebevægelsen vandt fodfæste på Bornholm i
1850'erne. I 1870 opførtes en højskole i Østermarie. 1
1893 blev den erstattet af ny skolebygning i Almindingen
i 1893, tegnet af Mathias Bidstrup. Den ligger med
sine rød-malede bygninger smukt i landskabet ud til
Læsåens nordlige løb.

Nylars forskole var kirkeskole i Nylarsker sogn. Nu
bruges skolen til privat beboelse.

Princip opbygning af skolerne i de mindste 
bysamfund.

Nexø Centralskole. Fint beskedent efterkrigsskolebyggeri.

grundmurede og karakteriseres af store, opsprossede

vinduer. I begyndelsen af 1800-tallet blev der i flere

af øens sogne bygget hovedskoler, de såkaldte kirke-

skoler. Måske en forløber for den senere centralskole.

Flere af disse bygninger var fornemme og markerede

sig i omgivelserne, se for eksempel skolerne i

Poulsker og Østerlars.

Pedersker skole blev opført i 1937. Det var Born-

holms første centralskole. De følgende årtier kom til

at stå i disse skolers tegn. Kommune efter kommune

indså, at et moderne skolevæsen med tidssvarende

undervisning krævede større enheder, men naturlig-

vis skete den udvikling ikke uden sværdslag. Øster-

lars Friskole blev for eksempel oprettet af forældre

som var utilfredse med, at deres børn skulle flytte 

til en centralskole.

Kun tiden kan vise, hvordan skolevæsenet på

Bornholm udvikler sig. I dag præges perspektiverne

af faldende børnetal, og skolestrukturen vil sand-

synligvis blive brudt op påny.

Bækkedal mejeriet etableret i 1887 ligger i Poulsker
sogn. Det kan kendes fra vejen på grund skorstenen, 
da bygningerne ligger gemt bag en tæt beplantning.
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På Bornholm har landbrugets fællesforetagener -

andelsbevægelsen - sat sig tydelige spor. Mejerierne,

brugsforeningerne og foderstofforeningerne er de

mest iøjnefaldende i kulturlandskabet. På enkelte

havne kan man finde vidnesbyrd om fiskernes fælles-

skaber, men ellers er sporene efter de mange andre

fællesskaber - pakhuse, kølefrysehuse, elforsynings-

selskaber o.s.v. - stort set forsvundet. 

I 1942 var der 42 brugsforeninger på Bornholm, 

i 1930 var der 18 andelsmejerier og desuden et

betydeligt antal grovvareforeninger. I dag er der kun

gang i et enkelt mejeri samt et mindre antal brugs-

foreninger. De øvrige bygninger er enten tomme

eller bruges til andre formål. Det var højskole-

bevægelsen, hvis historie begyndte i 1856, der var

med til at gøde jorden for andelsbevægelsen på

Bornholm. Øens første brugsforening blev oprettet i

1875 i Nexø. I denne forbindelse er det på sin plads

at minde om, at Danmarks første brugsforening blev

åbnet i 1866 i Thisted - initiativtageren var provst

H.C. Sonne, der var født i Nexø! Det lå vel ikke i

kortene, at andelsbevægelsen ville vinde stor ud-

bredelse på Bornholm. Bornholmernes medfødte

trang til at finde individuelle løsninger på givne

problemstillinger bidrog nok til en vis skepsis. Men

tiden viste noget andet, andelsbevægelsen kom til at

spille en stor rolle for øens udvikling.

Hovedparten af Bornholms mejerier er opført i slut-

ningen af 1800-tallet. Mejeridriften var, i teknologisk

forstand, til stadighed udsat for en betydelig ud-

vikling. Derfor blev der ofte bygget til og om på

mejerierne, men grundlæggende er de fleste opført i

den samme genkendelige stil med et fremskudt

midterparti udfyldt med et stort glasparti. Da jern-

banenettet bredte sig ud over Bornholm i begyndelsen

af 1900-tallet, blev der i høj grad skelet til

mejeriernes beliggenhed, hvilket Pedersker mejeri

er et eksempel på. 

Grovvareforeningerne markerer sig oftest i land-

skabet via de høje siloer. Gode eksempler på det

findes i Klemensker og Østerlars. Her er siloerne

næsten blevet vartegn for byerne, på niveau med

kirketårnene.

ANDELSBEVÆGELSEN

Hasle
Kommune

Allinge-Gudhjem
Kommune

Rønne
Kommune

Aakirkeby
Kommune

Nexø
Kommune

ANDELSMEJERI 1886-94

ANDELS KØLE/ISHUSE 1949-52

JERNBANEBYGNING

ANDELSFISKEFORRETNING 1918

ANDELSGROVVARE, SILO 1950-53

ANDELSSPAREKASSE 1926 OG 1949-54

ANDELSMASKINSTATION 1950

ANDELSSVINESLAGTERI 1928

ANDELSVANDVÆRK 1950

HUMLEDAL
MEJERI 1888

KAJBJERGGÅRD 
I ALLINGE 1892

HAMMERSDAL
MEJERI 1887

KLEMENSKER
MEJERI 1950

BJØRNEDAL
1888

SVOVLHØJ
MEJERI 1887

NYKER
MEJERI 1887

MEJERIET
CENTRAL 894

GODTHÅB 
1889

LOBBÆK
MEJERI 1887

BOREDAL MEJERI 
1888/1909

BØSTHØJ MEJERI 
1929/1952

PEDERSKER
MEJERI 1888

BÆKKEDAL
MEJERI 1887

VADDAM
MEJERI 1887

GADEBY
ØSTERMARIE
1887

BROHOLM
ØSTERMARIE 
1887

DYBDAJ
ØSTERLARS, 1886

NEXØ
MEJERI 
1916

Kulturmiljøet. Jernbanerne og andelsbevægelsen er tæt sammenknyttede. Kort 1:250.000.

Pedersker Mejeri, der nu fungerer som pension, ligger
tæt på den tidligere jernbanelinje. De gamle bygninger
ligger lige ud til gaden. Det skulle være let at komme
af med mælken fra egnens gårde.

Bornholms første mejeri, Dybdal Andelsmejeri i Øster-
lars, blev grundlagt i 1886. Den nuværende mejeri-
bygning er fra 1911. Det ligger stort og mægtigt ud til
Nybrovej. Skorstenen er væk, tilbygningerne er meget
forandrede, men hovedbygningen er stadig genkendelig
som mejeri.

Klemensker Andelsgrovvareselskabs silo er markant, en slags vartegn for byen på lige fod med kirken. 

Mejeriet Central på Årsballevej er beliggende i det
åbne land. Det store anlæg er ombygget og istandsat 
til privat brug og ligger i parkagtige omgivelser med
mange stor træer, som delvist skygger for bygningerne.

Klemensker andelsgrovvarerselskabs silo ses i by-
profilen sammen med kirketårnet ragende op over 
den tætte beplantning.

Der er stadig mejeridrift og slagteri på Bornholm,

men rationaliseringer og strukturændringer i takt

med forandringerne i landbruget har fjernet grund-

laget for det oprindelige netværk af mejerier og

forsyningsvirksomheder.

Allinge Andelssparekasse, nu Nordea. Den smukke bygning, der er fint vedligeholdt, indrammer byens torv.

Stenseby Mejeri er i dag ombygget til mjødbryggeri.
Frontispicen med svungne vandrette bånd og gesimser
og bygningens kvadrede hjørne pilastre, fortæller om
den historicistiske arkitekturstil på Bornholm

Mejeriet i Klemensker er grundlagt i 1887. De nuvær-
ende bygninger 'Bornholmske Mejeriers Andelsosteri'
er opført i 1950 og fungerer stadig som mejeri.

Bækkedal mejeriet etableret i 1887 ligger i Poulsker
sogn. Det kan kendes fra vejen på grund skorstenen, 
da bygningerne ligger gemt bag en tæt beplantning.
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23 røgerier

110

Bornholm var centrum i Østersøens sildefiskeri i

flere hundrede år. Købmænd fra hansestæderne

organiserede handelen, og markedet bestod af hele

Østersøområdet samt store dele af Nordeuropa. Saltet

sild var en eftertragtet vare, idet den både var holdbar

og næringsrig. Desuden spillede silden en stor rolle i

de katolske fastedage. Under fasten måtte der godt

spises sild.

I løbet af 1500-årene aftog sildebestanden i Øster-

søen, og samtidig betød Reformationen, at forbruget

af sild svandt ind. Da protestantismen fortrængte den

katolske lære, forsvandt nemlig også fastedagene.

Produktionen af saltede sild må ikke forveksles med

produktionen af røgede sild. De røgede sild blev for

alvor populære i sidste halvdel af 1800-tallet, og det

var i den periode, de mange røgeskorstene dukkede

op rundt om på Bornholm. Silderøgeriet var en

attraktiv nicheproduktion, og i løbet af få år skød

mere end 130 røgerier op på Bornholm og Chri-

stiansø. I næsten 100 år var de en eftertragtet

handelsvare i København fra maj til september.

Mellem Sandvig og Gudhjem ligger næsten halv-

delen af Bornholms eksisterende røgerier. Det drejer

sig om 23 røgerier, der spænder fra små private

røgerier i baghaven til store røgerier indrettet på

masseproduktion. Fælles for de store røgerier er en

længe med plads til rensning, tørring, røgning og

salg. Denne længe knyttes altid til en stor skorsten

som indeholder røgeovnen. Bygningerne er som regel

spartanske og holdt i en arkitektur, der er renset for

dekoration. Det gælder imidlertid ikke for de

murede skorstene, hvor strømskifterne forener det

konstruktive med det æstetiske. Røgerierne er vigtige,

landskabelige og historiske fixpunkter, derfor er det

vigtigt at bevare dem. De forankrer stederne til

historien.

Tæt ved havnen og klippekysten i Sandvig ligger to

røgerier. De to rosarøde skorstenspiber giver området

karakter.

Allinge har tre røgerier på Møllenæs og Gulehage.

Det største er Allinge Røgeri. Her står skorstenen

midt i en kalket, gul længebygning med sorte udhuse

af træ og et tag med tagpap. Det er et markant anlæg,

ANDELSBEVÆGELSEN

MØLLE-
BÆK

TEJN Å

BAKKE-
BÆK

KAMPE-
LØKKE Å

MOD 
HASLE

SPELLINGE Å

BOBBE Å

MELSTED Å

KOBBE Å

MOD 
RØNNE

MOD 
AAKIRKEBY

FRA BOKUL ER DER 
ET SMUKT VUE 
OVER GUDHJEM

TEJNS RØGERIER KAN 
SES FRA LANDEVEJEN

TEJN FEM RØGERIER

GUDHJEM 
15 RØGERIER

RØGERI PÅ GULEHAGE

TO RØGERIER PÅ 
MØLLENÆS

TO RØGERIER PÅ 
SANDVIG HAVN

Kulturmiljøet. Røgerierne mellem Sandvig og Gudhjem. Kort 1:100.000.

I dag er der brugsforening i disse bygninger i
Østermarie, men oprindeligt husede bygningerne
Bornholms første højskole.

Sådan så der ud i Pedersker Brugsforening i 1939.
Ser man bort fra ekspedienternes kitler, så kunne
billedet også være fra en af nutidens livsstilscaféer 
i København.

Sildene gøres klar til røgning i Allinge.

De fleste røgerier ligger tæt ved vandet i kystens stærkt
forrevne klippelandskab.

Hammersdal Mejeri i Rutsker bruges i dag som
mørtelværk. Det ligger ud til landevejen og bygning-
erne vidner stadig om den oprindelige mejeridrift.
Skorstenen og den karakteristiske frontispice på
facaden er bevaret.

der desværre svækkes af en uheldig tilbygning. Tæt

på Allinge Røgeri, helt ud til klipperne, ligger et

nedlagt røgeri, som i dag bruges til salgssted for

keramik. Anlægget er af høj arkitektonisk kvalitet.

Det viser på en eksemplarisk måde, hvordan turis-

mens behov kan kombineres med en bevarelse af

den gamle bygningskultur. Røgeriet på Gulehage

med udsigt til Allinges strandgårde giver Løsebæk-

gade en særlig identitet.

Tejn har to røgeribygninger ved havnen. Den første

er en lille, robust længe med sorte gavle, porte af

træ og tag af pandeplader. Skorstenens murværk

ville have medført løftede øjenbryn til en svende-

prøve. Trods det er der kvaliteter i anlæggets selv-

byggeragtige stil. Røgeriet ved Skipperkro helt ud 

til landevejen er med sin påmonterede tv-antenne,

flagstænger, et skibsanker, parasoller og ølreklamer

stedmoderligt behandlet.

Højere oppe i Tejn ved Smedebakken og Ålekildevej

ligger endnu to røgerier. Røgeriet ved Smedebakken

er i lilleputformat. Ser man bort fra tagmaterialet og

de uheldige vinduesudskiftninger, er røgeriet af

ANDELSMEJERI 1886-94

ANDELS KØLE/ISHUSE 1949-52

JERNBANEBYGNING

ANDELSFISKEFORRETNING 1918

ANDELSGROVVARE, SILO 1950-53

ANDELSBANK 1926 OG 1949-54

ANDELSMASKINSTATION 1950

ANDELSSVINESLAGTERI 1928

ANDELSVANDVÆRK 1950

DEN TIDLIGERE ANDELSSPAREKASSE I 
ALLINGE ER EN STATELIG BYGNING DER 
LIGGER FLOT PLACERET UD TIL TORVET

ANDELSFISKEFORRETNINGEN 
PÅ TEJN HAVN FRA 1918 

HUMLEDAL MEJERI 1888 LIGGER 
LIDT FORFALDENT I EN SAMLING 
AF GÅRDE OG HUSE

HAMMERSDAL MEJERI 1898, 
NU MØRTELVÆRK LIGGER MED 
SINE MARKANTE BYGNINGER 
LIGE UD TIL LANDEVEJEN

SILOEN MARKERE SIG 
FLOT I BYPROFILEN 
SAMMEN MED
KIRKETÅRNET

NYKER 
MEJERI 
1887SILO

CENTRAL 1894- ER ISTANDSAT
TIL PRIVATE FORMÅL. DET 
LIGGER OMGIVET AF STORE 
TRÆER I PARKLIGNENDE
OMGIVELSER I DET ÅBNE LAND

LOBBÆK 
MEJERI
1887

BRODAL MEJERI
1888-1909

BØSTHØJ MEJERI LIGGER FRIT 
I LANDSKABET OG ER NYDELIG 
INDRETTET SOM VANDREHJEM

PEDERSKER MEJERI ER
INDRETTET TIL PENSION,
LIGGER SMUKT I GADEBILLEDET

STENSEBY BRUGS, 
MJØDBRYGGERI
MED SIN EGEN 
SPECIELLE STIL
LIGGER FINT I ET 
LILLE BYMÆSSIGT 
MILJØ

BÆKKEDAL 1887 - 
PRIVAT, LIGGER LIDT 
GEMT BAG EN
TÆT BEVOKSNING

FISKE-
FORRETNING

VADDAM MEJERI 1887
MED ERHVERVSFUNKTION
LIGGER OMGIVET AF FÅ
HUSE OG ENKELTE GÅRDE
I ET LILLE TÆT MILJØ

ANDELS-
FISKEFORRETNING
ÅRSDALE LIGGER 
MARKANT STÆRKT 
PÅ HAVNEN

FISKEFORRETNING

GADEBY
MEJERI
1887

ANDELSBANK

BROHOLM
MEJERI 1887

DET VELHOLDTE 
DYBDAL MEJERI
MARKERER SIG I 
GADEBILLEDET MED
SIN KARAKTERISTISKE 
ARKITEKTUR

ANDELSBANK

ANDELSSILOEN
MARKERES TYDELIGT
I BYPROFILEN

SVALHØJ 
MEJERI
1887

KLEMENSKER MEJERI 1950,
DET ENESTE STADIG 
FUNGERENDE MEJERI

Arkitekturen. Kortet illustrerer, hvordan det gik med udvalgte andelsvirksomheder. Kort 1:250.000.

Aarsdale Andelsfiskeforening er stadig aktiv. Bygningen ligger massivt og tungt ud til den lille havn og markerer
sig i den ellers lave bebyggelse.
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Ypnasted

HER ER 
NÆRHEDEN 
TIL HAVET 
ÅBENLYST

KIG TIL PERLE-
RÆKKEN AF 
SKULPTURELLE 
RØGERI-
SKORSTENE

HER INDGÅR DE 
SKULPTURELLE
SKORSTENE I 
EN BYMÆSSIG 
SAMMENHÆNG

KIG TIL TERRÆNNETS 
UROKKELIGE GRANIT 
OG SMUK SKORSTEN

FRA LØKKEGADE 
ER DER UDSIGT
TIL BAGHAVERNES 
BIERHVERV

LØKKEGADE

NØRRESAND SCT. JØ
RGEN

SGADE

Arkitekturen 1:2.500. Røgerierne i Gudhjem - længehusene og skorstenene - er smukke arkitektoniske elementer,
som er uundværlige i havnemiljøet. Bygningerne og skorstenene fremstår enten i rød tegl eller med en pudset
overflade. De pudsede flader er kalket i farverne hvid, gul og rød, helt i overensstemmelse med byens farveskala.
Soklerne er ofte sorttjæret.

Røgeri i Gudhjem.

Hvor Høgebakken møder Nørresand i Gudhjem ligger
røgeri nr. 11.

Tejn røgeri -et markant anlæg trods skalmuren og
eternittagene.

arkitektonisk betydning. Det gælder også for røgeriet

ved Smedebakken. Her er den parcelhusagtige længe

med sort eternittag ikke værd at skrive om. Til gen-

gæld er de to murede skorstene værd at bevare.

I Gudhjem er der mindst 15 røgerier. Gudhjem

Røgeri må tjene som eksempel. Her er det på en fin

måde lykkedes at kombinere det gamle med det nye.

Anlægget er værd at værne om, ikke mindst på grund

af bygningsanlæggets retningsskift og det djærve

formsprog. Ved Nørresand ligger en perle af et røgeri

med en robust mur af granit og placeret på klipperne.

Sidst men ikke mindst skal som et kuriosum nævnes

den hvide røgeriskorsten, der indgår i et fint samspil

med det modernistisk inspirerede hus helt ude ved

landevejen syd for Tejn. Her er samspillet mellem

praktisk og ideologisk funktionalitet løst

tankevækkende godt.

Saltningen af silden var en konservering, hvilket

røgningen også var, men der er måske grund til at

minde om de to forskellige former for røgning.

Koldrøgning foregår ved 35-50 grader, og røgetiden

opgøres i dage, uger eller måneder. Denne røgning

HAVE ASFALT ASFALTGAMMELT RØGERI

EJNAR MIKKELSENS VEJ KIG TIL PERLERÆKKEN 
AF RØGERIER

KIG TIL KLIPPE-
KYST OG HAV

SKULPTUREL SKORSTEN
PIBE I GULE

   FLAMMEDE STEN

KIG TIL HAVET

GRANIT RØDMALEDE 
SKURE

ASFALT
GRÆS

    OKKERFARVET 
KALKET MUR

    SKILT
VINDUE

MUR

Røgerierne ved Gudhjem Havn markerer sig med de skulpturelle skorstene.

Oplevet snit ved det smukke nedlagte røgeri ved
havnen i Allinge.

Oplevet snit ved Gudhjems havn.

Historien. Nutidens bebyggelsen markeret på kortet fra
1887. Kort 1:5.000.

Bygningerne i Ypnasted er velbevarede gamle huse med karakteristiske sortmalede trægavle og strittende husbrande.

Ypnasted ligger for foden af den stejle klippekyst

mellem Gudhjem og Svaneke. Landskabet er stærkt

kuperet, og både nord og syd for Ypnasted markerer

sprækkedalene sig. Kysten er indskåret og stenet.

Langs kysten ved Ypnasted løber den gamle red-

ningssti.

Bebyggelsen bærer præg af, at husene er placeret 

på terrænets vilkår. Husene og husmandsstederne

ligger uden nogen egentlig orden, det eneste

gennemgående træk er, at de orienterer sig langs

kysten neden for den stejle kystskrænt. 

Ypnasted er grundlagt omkring 1700. I 1814 blev den

beskrevet som et sted med syv huse på bondejord.

Kun tre beboere ernærede sig på det tidspunkt ved

fiskeri.

Ypnasted var et lille fiskerleje. Husene var beskedne.

Allerede i 1920'erne blev de første taget i brug som

sommerboliger, og i dag er de fleste sommerhuse.

Ypnasted ligger isoleret og meget naturskønt. Stedets

bevoksning slører de fleste huse, hvilket giver om-

rådet en privat karakter og dæmper indtrykket af en

samlet bebyggelse. Flere af husene har en meget flot

og bred havudsigt. Der er mange gamle og velplejede

bygninger, og byggeskikken slår igennem: Sortmalede

trægavle med de karakteristiske husbrande.

Nord for Ypnasted havn ligger en kat mole kaldet

Haraldshavn efter fiskeren Harald Hansen. Under

den tyske besættelse blev der herfra udskibet mange

flygtninge til Sverige, ligesom modstandsbevægelsen

via havnen modtog betydelige våbensendinger.

Altsammen fordi havnen ligger så afsides. Der har

aldrig udfoldet sig noget stort fiskeri fra denne havn.

Før i tiden brugte fiskerne at hejse bådene op på

molen, når storm var i anmarch.

YPNASTAD 
HAVN

GAMMEL
VEJ

PRÆDIKESTOLEN

SPORADISKE KIG 
TIL KYSTEN GENNEM
BEPLANTNING

1

2

118 C

1 Kig langs vejen til den spredte småbebyggelse i 
den tætte beplantning

2 Det lille husmandssted markerer adgangen til
Ypnasted

konserverer madvarerne. Varmrøgningen er ikke

konserverende, men foretages mest for smagens

skyld. På Bornholm brugtes fortrinsvis elletræ til

røgningen. Dels på grund af smagen, men også fordi

elletræet var let tilgængeligt på Bornholm.

I 1940'erne begyndte sundhedsmyndighederne at

stille krav til silderøgningens hygiejne, og det var

sandsynligvis medvirkende til, at mange små røgerier

gav op. I stedet overtog fiskeindustrien røgningen.

YPNASTAD

YPNASTAD SET FRA ØST   VEJ        SKUR    HAVN    HAV

Oplevet snit og kig til den fine og lidt gemte bebyggelse.

Egon Mangler

Ypnasted ligger ved en stenet kyst.

Kulturmiljøet. Bebyggelsen ligget i et tilgroet landskab.
Kort 1:5.000.

 Bornholm 02  16/06/03  12:35  Side 112



115

SKIBSFART OG FISKERI

Bølshavn

REDNING-
STI

LANDBRUG

SØFRYD

KROGSGÅRD

LAUE-
GÅRD

OFFER-
GÅRD

MOD
SVANEKE

MOD 
GUDHJEM

BAKKELANDETS 
STORE GÅRDE

MOD LANDEVEJEN 
RØNNE-GUDHJEM

SOMERHUSE

SIDEVEJ 
NEDLAGT

VEJEN STIGER
MARKANT

BØLSHAVNS GAMLE FISKERHUSE 
LIGGER LANGS LANDEVEJEN

BØLSHAVNS LANDEVEJ 
HAR FINE EKSEMPLER 
PÅ SMÅ SKARPTSKÅRNE
FISKERHUSE

KIG TIL HAVNENS MOLER
OG DET SPÆNDINGSFULDE
MØDE MED KLIPPEKYSTEN

G
Y

LD
EN

S Å

Kulturmiljøet. Bebyggelsen i og omkring Bølshavn. Kort 1:10.000.

Havnen er beskeden. Den nuværende havn i Ypnasted ligger ovenpå en tidligere
brygge af sten. Betonmolen er fra 1970-80.

Denne vej, der løber parallelt med kysten, er bygget på opfyld fra vejarbejde. Skuret
er opsat ca. 1980.

114
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Bølshavn ligger ved landevejen mellem Gudhjem og

Svaneke. Her har der gennem tiden boet både dag-

lejere og fiskere. Bebyggelsen præges af enlængede

bindingsværkshuse med særprægede bygnings-

detaljer.

Bebyggelsen og bevoksningen langs landevejen

lukker stort set af for udsigten til havet. Mulighed-

erne for at danne sig et indtryk af kystlandskabet er

med andre ord ringe. Først ved vejen, der forbinder

Strandvejen med Louisenlund samt ved nedkørslen

til havnen, får man overblik. Mod Louisenlund

stiger terrænet kraftigt. Mod havnen er der udsigt 

til den kultiverede forstrand med redningsstien, der

næsten forsvinder i den lokale havnevej. Her til-

trænges en indsats for at tydeliggøre den historiske

stis forløb over havneterrænet. Redningsstien er

etableret samtidig med de øvrige redningsstier langs

Bornholms kyst (læs om baggrunden for rednings-

stierne under afsnittet om Vang). Havnens moler

skærer sig med præcision ind i kystens forrevne

klippeformationer. Mellem molerne er der en rampe.

Havneanlægget er fra 1886. Indtil for få år siden har

det været ejet af Bølshavns indbyggere, nu ejes det

af kommunen.

Bebyggelsen langs landevejen er værd at hæfte sig

ved. Den gule villa med det røde bindingsværk er

sammen med missionshuset og de små fiskerhuse

arkitektonisk værdifulde. Ærgerligt, at de tre små

bindingsværkshuse på stribe har fået moderne tage,

husene er nemlig gode eksempler på de vilkår, den

fattige del af befolkningen levede under. Bygning-

erne, der huser Louise kroen, er også værd at se på.

Det skæve murværk er iøjnefaldende.

Kong Frederik VII og grevinde Danner besøgte

Bølshavn i 1851. De blev efter sigende så glade for

beboerne i Bølshavn, at de skænkede dem arealet

'Bølshavn Frihed' syd for havnen. I Louisenlund er

der en samling på 51 bautasten.

Kig til kystens indskårne klippeformationer set fra
Bølshavn mod sydøst.

SOMERHUSE
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KIG TIL KLIPPEKYST KIG TIL SOMMERHUSE OG REDNINGSSTI

HAVNMOLE KIG TIL OPHALINGSSTED

MOLE GRÆS

Oplevet snit i Bølshavn. Mødet med klippekysten er oplevelsrig.

YPN
ASTED

YPN
AST

ED

Y
PN

A
STED

Bygningernes bevaringsværdi i Ypnasted, 1:6.000 Arkitekturen 1:5.000

1 Redningsstien
2 Bølshavns landevej har fine eksempler på små

skarptskårne fiskerhuse

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

Ypnasted 19. Fint, enkelt lille bindingsværkshus. Bevaringsværdi 4.

Ypnasted 8. Udlænge langs vejen med bevaringsværdi 3. 3 Smuk villa med bindingsværk
4 Fine landevejshuse
5 Bølshavns gamle fiskerhuse ligger langs landevejen
6 Kroens bindingsværkshuse er oplevelsesrigt
7 Tre fine bindingsværkshuse på linie 

1887

1916

1951
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Svaneke Havn

SVANNEKE 
TORV

TOLD-
KONTOR

HAVNE-
BRYGGEN

UDSIGT TIL 
HAVNEFRONTEN

POSTBÅDEN 
PETER TIL 
CHRISTIANSØ

HENRIK 
HANSENS-
GADES 
ARBEJDER-
BOLIGER

KIRKE

GAMMEL
GÅRD

ØSTER-
GADE

1

2

DET GAMLE 
BYCEMTER

FYR

GAMMEL 
GÅRD

GAMMEL
GÅRD

Naturgrundlaget. Højdekurverne viser, hvor der fra
naturens hånd er givet plads til by og havn. Kort
1:10.000.

GRÆS GRUSTERRASSE BINDNINGSVÆRK KLINKER ASFALT MELLEMOLE YDERMOLE

TEGLTAG KIG TIL HAVNEBRYGGEN

HÆK

POSTBÅDEN PETER 
CHRISTIANS Ø

TEGLTAG

 UDSIGTEN FRA
HOTELLETS

TERRASSE ER
SMUK

ASFALT KAJKONTOR

UDSIGT TIL HAVETFORNEMT VUE TIL
DE GAMLE GÅRDE

HAVNEBRYGGEN

KARRESTRUKTUR

Kulturmiljøet. Udvalgte bebyggelser på Svaneke Havn.
Kort 1:5.000.
1 Kig til havnebryggens bebyggelse af smukke gårde
2 Støttemur danner overgangen mellem by og havn

Udsnit af generalstabens kort målt i 1887 1:10.000

Bebyggelsen ved havnen i Svaneke har næsten form

som en halvbue. Omkring denne markante havne-

brygge er det muligt at fortælle hovedtrækkene i

havnens og byens historie. De store hoteller i havne-

bryggens facade var nemlig købmandsgårde i 1700-

tallet. Herfra blev der drevet handel og rederivirk-

somhed, mens havnen stadig kun var en naturhavn.

Først i 1800-tallet blev der bygget en egentlig havn,

derefter gik det til gengæld stærkt med udvidelserne.

Allerede i 1860'erne blev der udvidet. Det var på det

tidspunkt, at Svanekes navnkundige skibsbygger

Hendrich Hansen markerede sig med et imponerende

nybyggeri af skibe.

I 1872 hærgede en stormflod, og store dele af havnen

blev ødelagt. Takket være en landsindsamling kom

havnen og byen hurtigt på fode, og man benyttede

anledningen til at udvide havnen. Flere gange siden

er der udvidet på havnen.

Havnebryggen er en vigtig nøgle til forståelse af be-

byggelsen og landskabet. Udover at fordele trafikken,

så formidler bryggens kørebane et terrænspring på

fire meter. Halvdelen af terrænspringet er formet

som en smuk rampe. Det ses især ved Brænderi-

gænget i et oplevelsesrigt samspil med Siemsens

Gårds sorte sokkel. Terrænspringets øvrige to meter

mod havnen fremstår som en granitmur med et fint

gelænder. Fra muren er der et fint, overblik over

havnen.

Granitmurens opdeling understøttes rumligt af Hotel

Østersøen og Siemsens Gård, der med deres klare

bygningskroppe og høje, kraftfulde sokler danner 

en havnefront af høj kvalitet. Enkeltvis er de gamle

bindingsværksgårde kun en skygge af tidligere

tiders storhed. Hotel Østersøen fik i 1889 en ekstra

etage mod havnen. Den er ikke en arkitektonisk

gevinst. Siemsens Gårds forhus mod havnen blev

revet ned i 1935, og længen mod vest blev erstattet

af en ny længe i 1976. Siemsens terrasse mod havnen

har en fin havudsigt. Alligevel er der ud fra en arki-

tektonisk synsvinkel ingen tvivl om, at anlægget med

den gamle længe rumligt havde været smukkere.

HAVN

GYLDENS Å

REDNINGS-
STI

Naturgrundlaget. Bebyggelsen følger landskabets
linjer. Kort 1:20.000.

Udsnit af Generalstabens kort mål i 1887 1:20.000

Selvom det er ærgerligt, at husene ved vejen har
fået moderne tage, så vidner de godt om fortidens
vilkår for fiskere og daglejere i Bølshavn.

Bølshavns havnemoler ligger som om de var skåret ind i klippekysten.

Havnen i kystlandskabet - et snit.

Den gamle toldbygning udstråler stadig autoritet. Til-
pasningen af den bagvedliggende bygning er viser at det
er muligt at indpasse ny bebyggelse med respekt.

Bølshavn 3. Sommerhus opført i 1934 med ny
træbeklædning. Bevaringsværdi 4
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BØLSHAVN

SO
M

M
ERV

EJ

Bygningernes bevaringsværdi i Bølshavn, 1:6.000

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

Smidtegårdens naturstensbelægning er bevaret.
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ELVER-
HØJ

MOSEDALSVEJ

STORE-
HØJ

MOD BØLSHAVN

GAMMEL 
BAUNEHØJ

LILJE-
HØJ

GÅRD

SOMMER-
HUSE

FISKER-
HUSE

MUSEUM

BRØDDAM

PARCEL-
HUSE

LABYRINTISK
GÅRDBEBYGGELSE

KIG TIL 
LILJEHØJ
OG BAKKE-
LANDSKABET

H
A

NS THYGESENSVEJ

SMUK 
SLUGT

SKANSE

PARCELHUSE

GAMLE 
FISKERHUSE

HØL GAMMEL 
NATURHAVN

STORT VUE
TIL VESTERFLEJ,
HAVNEN 
OG HAVET

BAUTASTEN

BAUTASTEN

LANDSKABET 
STIGER
MARKANT

STRANDSTIEN

MOD SVANEKE
LANDEVEJEN 
OG BEBYGGELSE 
SPILLER FINT 
SAMMEN

ELVER-
HØJ

MOSEDALSVEJ

STORE-
HØJ

MOD BØLSHAVN

LILJE-
HØJ

SOMMER-
HUSE

BRØDDAM

PARCEL-
HUSE

H
A

NS THYGESENSVEJ

SMUK 
SLUGT

GAMLE 
FISKERHUSE

BAUTA-
STEN

BAUTASTEN

STRANDSTIEN

MOD SVANEKE

KLIPPEKYST

SKANSE

LANDEVEJS-

HUSE

1
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4
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Dele af havnen har former, som antager skulpturelle dimensioner. Her er det ydermolen, hvor der er udsigt til
Mågeflej.

Havnebryggens huse markerer sig med markante
gavle.

Her ved Brænderigænget bliver man, takket være de sorttjærede sokler, mindet om terrænspringet.

Gammelt foto fra havnen. Havnefronten er
domineret af Hotel Østersøen og Siemsens Gård.

SVANEKE 
TORV

TOLD-
KONTOR

HAVNE-
BRYGGEN

UDSIGT TIL 
HAVNEFRONTEN

HENRIK 
HANSENSGADES 
ARBEJDERBOLIGER

KIRKE

GAMMEL 
GÅRD

3

2

4

1

5

6

DET GAMLE 
BYCEMTER

FYR

Arkitekturen 1:5.000
1 Fra Siemsens gård er der udsigt over havn og hav
2 Kig til havnebryggens bebyggelse af smukke gårde
3 Støttemur danner overgangen mellem by og havn
4 Klippegrunden har været bestemmende for husenes

placering
5 Smidtegården har trods ny funktion beholdt sin

oprindelige stemning
6 Spændingsfuld smal passage

Fiskerlejet Listed ligger ved den forrevne klippekyst

nogle få kilometer fra Svaneke. Stedets historie

hænger nøje sammen med sildefiskeriet, og i perioder

var det her, man landede Bornholms største fangster.

Selve bebyggelsen er værd at opholde sig ved, både

fordi den vidner om fiskeriet, men også fordi Listeds

store gårde fortæller om egnens gode landbrugsjord.

Hovedvejen mellem Svaneke og Gudhjem er et godt

udgangspunkt for iagttagelsen af Listed. Vejen og

bebyggelsen smelter nemlig fint sammen. På vejens

sydside bemærker man sig det stærkt stigende terræn

ved Lillehøj, Storehøj og Elverhøj. Halvvejs gennem

byen blændes der ved havnen op for en fin udsigt til

Vesterflejs klippekyst, havet og himmelhvælvet.

Disse kig til havet er vigtige at bevare, og træbe-

voksningen skal holdes i ave. Af stor betydning er

også det stejle terræn mod syd. Her træder høje

bøgetræer i karakter.

Fra Liljehøj er der en smuk udsigt over Listed Havn

og klippekysten. Den nærliggende Storehøj indgik 

i middelalderens signalsystem som bavnehøj.

Mange af husene langs landevejen er af høj arkitek-

tonisk kvalitet. De er sikkert proportionerede, der er

smukt bindingsværk, og et godt vedligehold markerer

sig. Bebyggelsen spænder fra små fiskerhuse over

gedigne murermestervillaer til større gårdanlæg. Tæt

på kysten ved Vesterflej og Strandstien er der små,

ligefremme fiskerhuse og røgerier med de karak-

teristiske skorstene.

Hvor hovedvejen passerer havnen, er der en klynge

småhuse, hvis placering virker rodet. Forklaringen

på de mange retningsskift og drejede bygnings-

kroppe fåes ved hovedvejen, her får man nemlig øje

på undergrundens blottede granit, og så forstår man,

hvorfor husene er placeret, som de er.

Listed repræsenterer en kulturhistorisk og arkitek-

tonisk perle. Der er mange velbevarede bindings-

værkshuse, havnen er uspoleret, og ikke mindst er

det lykkedes at indfri turismens krav om service-

ydelser, uden at ændre stedets ånd.

Tæt på Hotel Østersøen og Siemsens Gård ligger

Smidtegården. Her viser et kig gennem porten til

gårdspladsens naturstensbelægning, at man har 

formået at fastholde en forankring i det oprindelige. 

De tre store købmandsgårde skal ses som en helhed.

Takket være deres robuste sokler, det spændstige

bindingsværk og de karakterfulde bygningskroppe

er gårdene af høj arkitektonisk værdi, men de er

blevet hårdhændet behandlet.

Havnen præges af smukke bebyggelser og spændende

detaljer. Tag for eksempel det gamle toldkontor og

Christiansøfartens pakhus med det lille billetkontor.

Ved ophalerstedet og ydermolen med de skulpturelt

formede trapper er der nær kontakt til vandet.

Havnemiljøet i Svaneke er værdifuldt, men det er til

stadighed en udfordring at finde den balance, der på

én gang bevarer, men også åbner for udvikling.

YDERMOLE GRANITKAJ OPHALINGSSTED

KIG TIL HAVET
HAVNEBASSIN KIG TIL HAVNEN

BEBOELSE

BUTIKHAVNEKONTOR

BEBOELSEHOVEDGADEN

ASFALT ASFALTGÅRD GÅRD

Oplevet snit ved Listed havn.

Husene langs Fiskergade fortæller om Listeds nære til-
knytning til havet.

SKIBSFART OG FISKERI

Det var her på havnen i Svaneke, at Hendrich Hansen
slog sig op som en af datidens store skibsbyggere.
Billedet viser havnens to ophalingspladser.

Kulturmiljøet. Bebyggelsen i Listed. Kort 1:10.000.

Arkitekturen 1:10.000

1 Kig til landevejens smukke løb. Fint samspil mellem
bebyggelse og vej

2 Vaseåens sidste løb mod havet
3 Kig til hav og smukt gammelt gårdanlæg

4 Fint røgeri
5 Kig til havnens fine bebyggelse
6 Havnebassin med fornemt granitarbejde
7 Kig til Brøddans smukke bindingsværkshuse
8 Kig til smuk gård og Liljehøj
9 Skippergården er et landevejshus af fornem karat

1887

1916

1951
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kileformede støttepiller af et format, der matcher

Kejser Hadrians villa uden for Rom. Afsnittet med

slotsgården har trods den årelange nedrivning mur-

værkskonstruktioner med kraftfulde profiler. Ved

den enorme støttepille, der holder det store stald-

afsnit, fastholdes den gamle naturstenskonstruktions

form på en enkel måde, der samtidig via skiftet i

materialerne tydeliggør det historiske forløb. Man-

telgården med det seks etager høje tårn trænger til

restaurering. Tårnets inderside er en oplevelse, når

man bruger sporene i murværket til at lede efter

etagernes bjælker, skorstene, lokummer og vinduer.

Borgens profil på Hammerknuden er vigtig som en

nøgle til stedets historie, bl. a. derfor er det vigtigt at

styre skovbevoksningen, så profilen af Hammershus

ikke sløres. 

Hammershus, Salomons Kapel og Hammer Havn

121120
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SALOMONS KAPEL

NATURHAVN

KRYSTAL-
SØEN

OPHALINGS-
PLADS

HAMMER 
HAVN

KIRKE-
GÅRDS 
AGRE

BRYGGER-
DAM

GALGE-
BAKKEN

SKYTTE-
DAMMEN-

PADDE-
SÆNKE

HAMMERSHUS

MØLLEDAM

ÅLEKISTEBRO

DÆMNING

DÆMNING

DÆM-
NING

DÆM-
NING

MØLLE-
BAKKE

DÆMNING

OPAL-
SØEN

UDSIGT TIL 
KLIPPEKYSTEN

HAMMERSHUS 
KRONER KLIPPE-
LANDSKABET

HAMMER
SØ

GAMLE 
DAM

Kulturmiljøet. Bornholms nordlige del. Kort
1:25.000.

Hammerhavn med Blanchs Hotel. For at sikre
billig transport af produkterne fra granitværket blev
Hammerhavnen bygget i 1892.

Hammer Havn og den fine bebyggelse på havnen. I baggrunden anes granitbruddet.

Skippergården er et smukt bevaringsværdigt længehus.
Overgangen mellem tag og facade er typisk for Listed.

Ved Listed Havn er der mulighed for nærkontakt med
granitarbejde fra 1882.

HØJMIDDELALDERLIGE 
HAMMERSHUS 1:8.000

LYBÆKKERNES 
HAMMERSHUS 1:8.000

LENSMANDSTIDENS 
HAMMERSHUS 1:8.000

Hammershus kan ikke dateres med sikkerhed, men

der gættes på 1250'erne. På det tidspunkt begyndte

en langvarig strid mellem kongen og kirken, men

også de Lübske købmænd spillede en rolle. Alle tre

parter har siddet på Hammershus - og så naturligvis

også svenskerne.

Borgen mistede sin betydning i midten af 1600-

tallet, da moderne kanoner ændrede måden at føre

krig på. Hammershus blev opgivet i 1743, og mate-

rialer fra borgen blev brugt til forskellige formål

frem til 1822, da en fredning satte en stopper for

nedbrydningen.

Der er store oplevelser i det imponerende anlæg.

Mod vest ved den ydre ringmur er der kraftfulde,
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Naturgrundlaget. Højene over Listed. Kort 1:20.000. Udsnit af generalstabens kort målt 1887, 1:20.000

Oplevet snit i Hammershus.

Bygningernes bevaringsværdi i Listed, 1:6.000

SKIBSFART OG FISKERI

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

Mosedalsvej 21, Listed. Sammenbygget anlæg med
beboelse og røgeri. Bevaringsværdi 2.

Borgruinen på toppen af klippeknuden.
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Tejn havn
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TEJN HAVN

Naturgrundlaget. Højdekurverne tydeliggør den
beskedne plads til havnen. Kort 1:20.000.
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Kulturmiljøet. Bebyggelsen på Tejn Havn. Kort 1:5.000.

SALOMONS KAPEL

NATURHAVN

KRYSTAL-
SØEN

HAMMER 
HAVN

HAMMERSHUS

KAMPE-
LØKKKE Å

OPAL-
SØEN HAMMER

SØ

Naturgrundlaget. Den stejle vestkyst og den skrånende østkyst. Kort 1:25.000.

Udsigt fra Hammer Havn til klippelandskabet.

UDSIGT TIL VANG 
OG SLOTSLYNGEN

UDSIGT TIL 
HAMMER-
KNOLDEN

KIG TIL
ØSTER-
SØEN

2
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4

5

1
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7

Arkitekturen 1:5.000
1 Kig til borgbroens murede spændstige spidsbuer
2 Den indre fæstning rummer fine havearkitektoniske

kvaliteter
3 Manteltårnet dominerer borggården 
4 Kombination mur/ granit er spændingsfuld
5 Borggården har fine rumlige kvaliteter
6 Overgangen mellem klippe og mur er en stærk

oplevelse
7 Kig til det indre forsvarsværks solide ringmur

Mantel tårnet dominerer med sin robuste tyngde.

Gammelt foto (fra slutningen af 1800-tallet) viser
arbejdere i gang med at restaurere borgruinen.

Salomons Kapel ligger i et skrånende landskab, som

domineres af tre høje bakker - Tingbakke, Klinte-

bakke og Hjortebjerg. Skråningen har en smuk

hedevegetation, som brydes af undergrundens granit.

Langs kysten løber en gammel sti. 

Kapellets historie skal ses i sammenhæng med de

store sildemarkeder i årene fra 1200 til 1400. Det

formodes, at kapellet blev bygget i 1300-tallet efter

ordre fra ærkebispen i Lund. Det er opført i munke-

sten og tilhuggede granitsten i to omgange - først

kapellet og derefter våbenhuset.

Det var især købmændene fra Hamburg og Lübeck,

der opsøgte sildemarkederne. Der er fundet mønter

fra disse områder i Salomons Kapel. Kapellets

placering forklares bedst, når man kigger mod syd-

vest til den lille naturhavn Kragkås. Her har der

været et velegnet landingssted for sildebådene og

handelsskibene.

Det er et spændende landskab at trave i, men når

man når frem til Salomons Kapel, så venter der

umiddelbart en skuffelse. Sammenligningen med

Hammershus er nemlig nærliggende, og i den skala

bliver Salomons Kapel lille. Her er for pænt, og med

et skilt lige foran indgangen, ser alt for kontrolleret

og tæmmet ud. Skuffelsen fortager sig, når man

glemmer Hammershus og i stedet betragter kapellet

i samspillet med den forrevne kyst. Her har fiskere

og købmænd fremsagt fromme bønner og bedt om

Guds hjælp, og omgivelserne har understreget

alvoren. Salomons Kapel er et uvurderligt kultur-

miljø. Derfor må uhæmmet bevoksning ikke sløre

oplevelsen af stedet og landskabet.

udvidede i løbet af 1940'erne sit is- og kølehus, og i

slutningen af dette tiår blev der bygget et filetskæreri.

I 1962 byggedes den nye vesthavn, i 1982 kom

midterhavnen til og industrierne på Tejn Havn ud-

vikledes i samme takt som fiskeriet. Der blev bygget

værft, vodbinderi og butikscenter. I starten af

1980'erne var Tejn Havn på sit højeste. Mere end et

halvt hundrede store både var hjemmehørende her.

Tejn hørte til blandt de største fiskerlejer i Danmark.

I dag er der mindre end ti både tilbage. Hvad ingen

kunne vide i 1982, da midterhavnen blev åbnet, var,

at nu vendte udviklingen for fiskeriet. Siden er det

gået ned ad bakke. Dengang var der beskæftiget

cirka 300 direkte og indirekte ved fiskeriet. I dag er

tallet under 50. På et tidspunkt var der 16 silde-

røgerier i Tejn, i dag er der ingen i brug.

Havnebassinerne i Tejn fortæller indirekte historien

om fiskeriets udvikling på Bornholm. Hver gang et

bassin blev bygget var årsagen pladsmangel. Natur-

ligvis handlede det om, at der kom flere kuttere til,

og at nye fangstmetoder også udløste nye følgeindu-

strier på havnen. Men den helt afgørende anledning

Tejns historie begyndte i 1569, men en egentlig havn

opstod først i 1868. Dengang var Tejn et bonde-

samfund, og de få fiskere var fattige. Med et tilskud

på 300 rigsdaler lykkedes det at bygge et bølgeværn,

og langsomt begyndte fiskeriet at tage fart. I 1888

kom den første havneudvidelse, et bassin mod vest,

og få år efter købte en af fiskerne i Tejn som den

første på Bornholm en motordrevet halvdæksbåd. 

I datiden et teknologisk fremspring, som ret hurtigt

blev fulgt op af andre fiskere, fordi fangstmulig-

hederne med det moderne grej blev stærkt forbedret.

I årene efter 1. Verdenskrig begyndte et af den nyere

tids fiskeeventyr, rødspættefiskeriet. Fangsterne var

betydelige, og de yngste og stærkeste fiskere sørgede

for at bringe fangsterne hurtigt i land og komme op

i byen og få fisken solgt. Det kneb af gode grunde for

de ældste at følge med. Konflikten kunne ikke skjules,

men efterhånden tegnede der sig en løsning, idet

fiskerne blev enige om at danne en salgsforening.

I 30'erne begyndte rødspættefiskeriet at svigte, og

langsomt voksede fiskeriet efter sild. Salgsforeningen

Havnen er omkranset af byen. Selvom byens huse er
meget forskellige, så er de ensartede i proportionerne,
og det giver byfronten et harmonisk udtryk. 

I havnens østlige ende er der et kig til noget af det ældre
Tejn med et par gamle røgerier.

BY  VEJ HAVNEOMRÅDE

Oplevet snit fra den tætte sammenhængende byprofil
over havnens sammensatte og mere kaotiske
bebyggelse.
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Havnen i Hasle
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Siloanlægget dominerer havnen, men det tilfører også havnens skala dynamik

KIRKE
SILO
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PARCEL-
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MED KYSTEN LØBER
PARALLELT MED
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SNORLIGE LANGS
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HØJDEKURVER
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GADE

FISKERI-
HAVN

DEN GAMLE 
BYMIDTE

MOD ALLINGE-
SANDVIG

TORVET

SØNDRE-
GADE

4

2

1

3

Kulturmiljøet. Udvalgte bebyggelser på havnen i Hasle.
Kort 1:10.000.
1 Det store havnevue
2 Indsejling og det store hav
3 Kig til den bebyggede kystskrænt
4 Smuk byfront

SILO

HAVNEN

KIRKE

Naturgrundlaget. Byen ligger på den stejle kystskrænt,
og havnen er bygget ud i havet. Kort 1:10.000.

Udsnit af Generalstabens kort fra 1887. 1:10.000

Havnen har i et par hundrede år været et væsentligt

element i Hasles udvikling. Fiskeriet har naturligvis

spillet en stor rolle, men udskibningen af de produk-

ter, der blev brudt i Hasles undergrund, betød endnu

mere. Fra Hasle Havn blev der i den første halvdel

af 1900-tallet årligt udskibet betydelige mængder

sten, kalk, cement og teglværksprodukter.

Hasle ligger på en undergrund, som består af lag af

ler, kul og sand. Kullene spillede en rolle under 1.

og 2. verdenskrig, men kullene fik også en anden

betydning, da havnen skulle udvides i 1834. Havne-

bassinet mellem de dengang to nye moler skulle

uddybes. Man vidste, at der var kul i undergrunden

under havnebassinet, og en snedig plan blev udtænkt.

Havnen blev spærret af ved indsejlingen og fra land

brød man det kul, der lå under havnebassinet. Da

kullejet var tømt, savede man sandstenslaget i bunden

af havnen ud, og dermed var havnebassinet uddybet.

Havnen er udvidet flere gange siden.
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til havneudvidelserne var altid, at kutterne blev

større. Derfor skulle der mere kajplads og større

vanddybde til. Det er den eneste havn på Bornholm,

som kan besejles i al slags vejr - selv i storm kan

kutterne komme ind. Tejn by omkranser havnearealet.

På kystskrænten ser man byens profil. Husene er

meget varierede, men i proportionerne er de ens-

artede, og derfor kommer de til at hænge godt

sammen. I helheden træder husmassen frem med

miljømæssige kvaliteter.

Nexø oplevede en udvikling næsten som Tejns. Men

helt så dramatisk som i Tejn gik det ikke. I Rønne

undgik man den store op- og nedtur. Her var havnen

ikke domineret af fiskeriet.

Udsnit af generalstabens kort målt i 1887, 1:20.000 Tejn Havn. Nyere byggeri fra den travle periode. I dag
er der ikke så travlt længere, og der er god plads til de
få kuttere, som lægger til i Tejn.

NÆRKONTAKT
MED VANDET

FINT REDSKABSSKUR

KAJ

UDSIGT TIL
  HASLE HAVN

TERRASSE

STORT 
KASTANJETRÆ

TERRASSE

GRÆSHOTEL HEROLD

UDSIGT TIL
      HAVN OG
KYSTSKRÆNT

VESTERGADE

KAMPESTENSMUR

Oplevet snit i Hasle havn ved Hotel Herold.Bygningernes bevaringsværdi i Tejn, 1:6.000

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

Nordre Strandvej 22. Røgerierne har ligget tæt her.
Bevaringsværdi 2.

Nordre Strandvej 20. Udhus med røgeriskorsten.
Bevaringsværdi 2.
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Vang
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GAMMEL
REDNINGSSTI

GAMMEL
REDNINGSSTI

MØLLE-
BÆK

GRANITUDVINDING 
GRUNDLAGT 1896
NU NEDLAGT

GENETABLERET 
MØLLEDAM

RINGEBÆK

GAMMEL VEJ 
FRA FØR ÅR 
1800

ARKITEKTONISK
BEBYGGELSES-
MØNSTER

GAMMELT 
STENBRUD

NY VEJ I 
FORBINDELSE MED
STENBRUDDET

BYMÆSSIG 
BEBYGGELSE

TIPVOGNS-
SPOR

Kulturmiljøet. Den oprindelige bebyggelse langs kysten og den stejle vej. Kort 1:10.000.

Hasle Havn har sammenhæng med byen, men ikke

så meget, at havn og by er smeltet sammen. Havnen

er bygget ud i vandet, mens den ældste del af Hasle

smyger sig til højdekurverne på kystskrænten.

Bebyggelsen på havnen er præget af store kontraster.

Siloens himmelstræbende bygningskrop er ude af

skala både i forhold til havskræntens huse og fisker-

nes både og rødmalede træskure. Alligevel er siloen

ikke uden kvaliteter. Med sin størrelse og dynamiske

linjer giver den havnen identitet.

Ved lystbådehavnen rejser baglandet sig brat.

Skrænten er ubebygget, mens bykroppen når helt

ned til havnen ved Hotel Herold og siloen. Ved

Gasværksvej flader landskabet ud mod syd. Her er

der langs havnens industriarealer en fin, sammen-

hængende bebyggelse af småhuse mod Strandgade. 

I samme område ligger en klynge af silderøgerier.

De tre røgerier syd for Søndre Bæk er en værdifuld

bebyggelse. Det er livgivende at opleve de skulptu-

relle skorstene, den rationelle konstruktion og de

gode materialer i samspil med havet.

På kajen neden for Hotel Herold er der små, åbne

redskabsskure på række. Med siloen som nabofylder

de ikke meget, men de understreger havnens funktion.

Havneafsnittet mellem Espersens Fiskeindustri og

havnegrillen ligger stort set øde hen.

Mens fiskeriet toppede på Bornholm, oplevede 

Nexø og Tejn en voldsom vækst. Hasle lod sig friste

af udviklingen, og en udvidelse af havnen blev

gennemført, men fiskeriet gik i stå, inden Hasle 

fik andel i det store fiskeri. 

Hvordan havnen skal udnyttes fremover er ikke let

at sige, men det er afgørende at pege på, at den både

har landskabelige og arkitektoniske kvaliteter. De nu

opførte boliger på den nordre kaj må siges at ligge 

i første parket til Østersøen.

Rækken af rødmalede redskabshuse er sympatisk ved
sin ligefremme forankring til stedets tradition.
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Arkitekturen 1:5.000

1 Kig til dominerende silo og lysende blå fiskerbåde
2 Molens åbne skure er oplevelsesrige
3 Fra Hotel Herolds terrasse er der udsigt til havnen
4 Toldbogade falder dramatisk mod havnen
5 Opkørslen til havnegade er smuk
6 Velbyggede fiskerskure
7 Smuk byfront
8 Dominerende industri
9 I haverne er der små røgerier med karakterfulde

skorstene
10 Hasle Søndregade falder blidt mod havet
11 De gamle røgerier er af høj arkitektonisk kvalitet

Kig til smuk havnebebyggelse og de små redskabsskure
ved Toldbodgade.

Mellem Ginesminde og Hammershus på Bornholms

vestkyst rejser klipperne sig lodret fra havet. Kysten

er utilnærmelig. Kun ét sted er der en strimmel flad

grund, og her ligger fiskerlejet Vang. De naturgivne

vilkår er domineret af hav og klipper, og sådan blev

også vilkårene for Vangs indbyggere: Fiskeri og

stenbrydning.

Vang er et gammelt fiskerleje, nævnt omkring 1600.

Fiskeriet slog tidligst igennem, da der blev anlagt en

egentlig havn i 1860'erne. Omkring 1890 blev mol-

erne udbedret takket være et statslån. Afgørende for

lånet var, at Vang Havn på det tidspunkt var et af de

store fiskerlejer på Bornholm. Men det spillede også

ind, at havnen var en meget brugt nødhavn, når østen-

stormene hærgede. I dag spiller fiskeriet fra Vang

ingen rolle.

Den industrielle udnyttelse af områdets granit

begyndte i 1896. Der blev etableret et stenbrud i

Ringebakkerne syd for Vang, og senere kom der

endnu et område. Granitbruddene dominerede egnen

i en længere årrække. I Vang beskæftigedes op mod

et par hundrede, da stenbrydningen toppede. 

Syd for havnen ligger, som perler på en snor, røgerier
af højeste arkitektoniske kvalitet. At opleve deres vel-
holdthed er en nydelse.

REDNINGSSTI

VANG

FEM-
MASTEREN

SKÆRERI 
OG SMEDIE

VANG
VANDMØLLE

VANG

Arkitekturen. Det tidligste bebyggelsesmønster. 
Kort 1:5.000.

Den fagpolitiske bevidsthed blandt stenarbejderne

var høj, ikke mindst i Vang. De var forrest, når der

skulle kæmpes for bedre løn- og arbejdsvilkår.

Vanggranitten er mørkegrå med et rødligt skær. 

Den blev meget brugt til brosten (chaussésten). Da

Christiansborg Slot i 1920'erne skulle genopbygges

efter branden i 1884, valgte man at bruge Vanggranit

til soklerne samt til vinduesindfatninger. I forbind-

else med byggeriet af Storebæltsforbindelsen blev

der hentet en del granit i det sydlige brud.

Bebyggelsen i Vang orienterer sig mod havet og

indordner sig vilkårene på den stejle kystskrænt. 

De ældste bygninger ligger tættest ved havet, og

flere af dem var udformede som sammenbyggede

længehuse. I nyere tid er der brudt med denne

byggeskik. De meget markante sokler giver be-

byggelsen på skrænten karakter, og de røde tegltage

spiller også en rolle for oplevelsen af bebyggelsens

placering. I nyere tid er der oven for den gamle

bydel opstået et villakvarter. 

Oplevet snit ved Hasle havns silo.

Dynamisk silo bryder stedets skala på en fin måde.

Opstalt ved lille redskabsskur.

Den snoede vej i Vang. Bemærk, at husene i den vestlige
ende er sammenbygget, hvilket var den oprindelige stil.

Oplevet snit gennem haven og bebyggelsen der snor
sig tæt op gennem de stejle kyst skrænter.

Vang 11. Byens kulturlandskab er under udvikling.
Parcelhusbyggeriet breder sig og ældre huse bygges
om til tidens krav.

1887

1916

1951

 Bornholm 02  16/06/03  12:36  Side 126



Helligpeder
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De stejle skrænter går næsten helt ned til strand-

kanten. Dette givet fiskerlejet en enestående markant

landskabelig placering.

Helligpeder ligger for foden af den stejle kyst.

Pladsen mellem kystskrænt og hav er så ringe, at 

der kun er blevet plads til en enkelt række huse. På

den stejle skrænt er der visse steder bygget huse ind

i skrænten. Tidligere havde mange af disse huse en

sparsom køkkenhave, hvor nogle få dyr kunne græsse

på det skånende terræn. Det er svært at forestille sig

i dag, idet skrænten nu er tætbevokset. 

Havnen blev anlagt midt i 1800-tallet. I 1870 blev

den ombygget og fik to bassiner. Siden er der ikke

ændret meget ved havnen, bortset fra reparationer.

Oprindelig var der fire røgerier i Helligpeder. Røge-

rierne er lukkede, men skorstenene er bevaret. Skor-

stene i bebyggelsens nordlige del formodes at være

fra 1880'erne - og dermed de ældste på Bornholm. 

I dag bruges havnen af fritidsfiskere og lystsejlere.

Syd for Helligpeder findes velbevarede skanser. Her

var der gode landgangsmuligheder, derfor skulle

kysten forsvares.

SKIBSFART OG FISKERI

I Helligpeder var der, da den stadig var i driftig aktivitet som fiskerihavn, flere små røgerier. De karakteristiske
skorstene er stadig bevaret og præger bybilledet i det gamle fiskerleje.

HAV HAVN SKURE KYSTVEJ BEBYGGELSE SKRÆNT
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Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887, 1:8.000

Langs kysten ved Vang snor redningsstien sig op 

og ned i det uvejsomme klippeterræn. Stiens historie

begyndte i 1900, da det danske kystredningsvæsen

fik til opgave at danne kystvagter. Kystvagterne

skulle ud, når der var storm og usigtbart vejr. De 

var udrustet med en lygte, en kasteline og et hylster

til advarselsblus. Kystvagten og redningsstien var

med andre ord en statslig indsats for at forhindre de

mange skibsforlis ved kysterne. 

Her ved Vang var der god grund til at gøre en

indsats. Når østenstormene rasede, gav kysten læ,

men strømforholdene var lunefulde. Også den store

kompasmisvisning spillede en stor rolle. Mellem

1832 og 1932 strandede der 202 skibe på stræk-

ningen mellem Skovly og Vang, og halvdelen blev

slået til vrag. Ordningen med kystvagter i dårligt

vejr ophørte i 1974.

Fra det nyeste brud er udsigten til havet indrammet af
klippesider.

Videnskabernes Selskabs kort, trykt 1805. 1:20.000
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Bygningernes bevaringsværdi i Vang, 1:6.000

Vang 10. Stuehuset til Kjøllergård. Flot fire-længet
gårdanlæg. Bevaringsværdi 4.
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Bygningernes bevaringsværdi i Helligpeder, 1:6.000

Oplevet snit gennem havn og bebyggelse til de stejle
skrænter.

Kulturmiljøet. Bebyggelsen ligger tæt på vejen. 
Kort 1:8.000.

1 Bebyggelsen er klinet op ad vejen presset af de 
stejle skrænter

2 Den spredte ensidige vejbebyggelse præges af de
gamle røgeriskorstene

3 Smuk udsigt over den lille havn med de gamle huse 
i forgrunden

4 Bebyggelsen ligger spredt med markant i landskabet
5 Kig til havnen fra den gamle landevej

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDIVang 119. Motorhus fra stenværket. Selvom produktionen
i stenbruddet er nedlagt, kan man i de tilbageværende
bygninger stadig få en fornemmelse af aktiviteten.
Bevaringsværdi 3.

Vang 101. Langhus ved havnepladsen kaldet Nord-
stjernen. Bevaringsværdi 3.
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HAV HAVN  KYSTVEJ BEBYGGELSE VEJ SKRÆNT

Oplevet snit gennem havn, kystvejen, bebyggelsen og
den stejle skrænt.

Rønne havn

131130

SKIBSFART OG FISKERI SKIBSFART OG FISKERI

KIG TIL DET 
GAMLE
BANEAREAL

LYSTBÅDE-
HAVN

SØNDRE 
REV

NORDRE
REV

BENZIN-
HAVN

FRITIDS-
FISKERE

FÆRGEHAVNSILO-
HAVN

M
U

N
C

H
PETER

SE
N

SV
EJ

MINDES-
MÆRKE

UDSIGT TIL DEN
BEBYGGEDE
KYSTSKRÆNT

REDNINGS-
STATION

INDUSTRI

KASTELLET

KIG TIL 
KASTELLETS
BASTIONER

KRAFT-
VÆRK

KULLAGER

UDSIGT TIL 
DEN BEBYGGEDE 
KYSTSKRÆNT

HAVNE-
KONTOR

DEN GAMLE
STATION 

KIRKEN

UDSIGT FRA 
KYSTSKRÆNT 
OVER HAVN

BOMBENEDSLAG

FYR

Kulturmiljøet. Rønne Havn er bygget ud i havet. Kort 1:10.000.

Udsnit af generalstabens kort målt i 1887, 1:20.000.

Fra nord kan man se de tæt liggende små huse, der ligger helt ud til vejen.

TEGLKÅS
HAVN

Naturgrundlaget. Den stejle kystskrænt. Kort 1:8.000.

Rønne Havn ligger ved den kystskrænt, som vidner

om isens bevægelser i sidste istid. Havnen er opstået

i middelalderen omkring en naturlig ankerplads

beskyttet af to stenrev. Havnen - eller ankerpladsen -

blev i slutningen af 1600-tallet meget brugt af den

danske flåde. Udbygningen til en egentlig havn tog

først for alvor fart i sidste halvdel af 1800-tallet.

På havnen markerer en række bygninger havnens

historie. Det gamle havnekontor, fyret på Havne-

bakken, Toldkammeret, skibs- og havnesmedien

samt den lille klynge skure ved Søndre Bådehavn.

Ser man på kajernes linjeføring ved Nordhavnen,

tegner konturerne af den gamle havn sig. Den gamle

redningsstation ved Fiskerivej viser havnens grænse

mod syd frem til 1945.

Toldboden stammer fra den periode, da skatterne i

vid udstrækning blev betalt i naturalier. Havnesmedien

på hjørnet af Havnegade og havnen er over 200 år

gammel. Huset blev bygget som ammunitionshus,

men i 1838 indrettedes det til pakhus. Senere blev

det ombygget til smedie.

Fra Kapelvej er det godt at danne sig et overblik

over det meste af havnen. Det vestlige afsnit er med

Søndre Bådehavn, Dampskibskajen samt Øernes kaj

det ældste. Det fornemmer man tydeligt i det lille

bassin med fiskerbådene. Stemningen er anderledes

ved Dampskibskajen og Øernes kaj. Her anløber de

store færger, der forbinder Bornholm med Polen,

Sverige og København. Færgeruterne er uomgænge-

lige, men terminalbygningerne, parkeringspladserne,

flagstængerne og de mange skilte pynter ikke. Midt

i dette visuelle kaos står det gamle havnekontor.

Havnekontoret, Toldkammeret og skibs- og havne-

smedien er elementer, som kunne gøre ankomsten til

Rønne havn til en arkitektonisk oplevelse og binde

havnen tættere til det historiske bycenter.

Havnens nordlige afsnit med Norgesvejs dominerende

siloer er et spændende sted. Materialerne er robuste,

og bygningernes skala matcher de store færger. 

Lystbådehavnen ved Remisevej er en oase for fri-

tidsfiskere og sejlsportsfolk. Her er havnekajernes

robuste bolværk i jernbeton afløst af lave træmoler

med fin kontakt til vandet. Bebyggelsen består af

ældre industribygninger og klubhuse. Arkitektonisk

spænder området fra norske bjælkehytter til post-

modernisme. Alene med regler for farvevalg kan der

skabes større homogenitet i bebyggelsen. Sydhavnens

bebyggelse er tæt, præget af kraftværkets murede

bygningskroppe, tankanlæggets beholdere, stålklædte

industrihaller, fiskernes redskabsskure samt den

gamle redningsstation. I disse omgivelser er oplevel-

sen af Fiskerivej og den gamle redningsstation noget

særligt. Her er det muligt at opleve fiskerierhvervet

på tæt hold. Næste stop er tværmolens spids. 

Teglkås

TRÆBEVOKSEDE 
STEJLE KLIPPE-
SKRÆNTER
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ENSIDIG VEJ-
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OG FOR-
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TÆT

Kulturmiljøet. Bebyggelsen kniber sig ind mellem vej
og skrænt. Kort 1:8.000.

Teglkaas ligner sig selv! Det skal forståes på den

måde, at der ikke i nyere tid er ændret meget på den

lille bebyggelse på Bornholms vestkyst. Kun to af

fiskerlejets huse er bygget efter 1920. Bebyggelsen

ligger på kystskrænten, og alle husene vender mod

havet. Havnen er stort set som efter den seneste

udvidelse - i 1895! 

Der er to veje til Teglkaas. Den gamle vej slynger

sig ned over de 80 meter høje kystskrænter, og den

nye går langs kysten fra Helligpeder. Husenes sorte

sokler er iøjnefaldende. På dem kan man aflæse, hvor

stejl skrænten er. Bebyggelsen er sammenhængende

og harmonisk. I Teglkaas er der mange bindings-

værkshuse med de smukke bræddegavle og karak-

teristiske brandstænger. 

Havnen er privatejet. I 1960'erne var der stort set

ingen både i havnen, men i dag fiskes der fra havnen

med mindre både. Havnen blomstrede i 1930'erne,

da var der 21 fiskere hjemmehørende i Teglkaas.

Fra den lille havn er der kig til fiskerlejets bebyggelse,
der ligger nedenfor de høje kystklinter.

Bygningernes bevaringsværdi i Teglkås, 1:6.000.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887, 1:8.000.

Lystbådehavnen og den bebyggede kystskrænt.
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UDSIGT TIL 
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KRAFTVÆRK

Oplevet snit ved kornkajens dominerende siloer.

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI
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Bakkerne Bådehavn er med til at fortælle en del 

af kystfiskeriets historie. I 1900-tallets begyndelse

foregik fiskeriet ved Bornholms kyster fortrinsvis

med åbne både, og hovedfangsten var sild, som man

fangede om sommeren. Dengang trak fiskerne i det

daværende Bakkerne Bådehavn deres både op på

stranden. Men efterhånden fik fiskerne her også

behov for lidt større både, og den lave dækmole blev

udvidet til en egentlig havn. Fiskerne havde forgæves

søgt om økonomisk støtte til projektet, så de måtte

selv bygge havnen. 

Bakkerne Bådehavn er charmerende og uordentlig.

Den er i ordets bedste forstand selvgroet. 

Havnens bebyggelse ligger ved foden af den stejle

kystskrænt. Det omliggende landskab er fladt, hvor-

for det overrasker, når man skal ned ad den stejle

vej til havnen. Bådehavnen ligger et stykke fra

kysten. Ud fra kysten til havnen er anlagt en beton-

mole. Havnen ejes af fiskerne og bådejerne.

Bakkerne Bådehavn

133132

SKIBSFART OG FISKERI SKIBSFART OG FISKERI

Havnen, som fiskerne selv byggede i 1940'erne, ligger for enden af den lange betonmole.

Historien. Kort over området fra 1887. Kort 1:10.000.
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Kulturmiljøet. Udsigtsmulighederne ved bådehavnen.
Kort 1:2.500.

1 Fra Østre Sømarksvej har man et flot overblik over
den meget sammensatte bebyggelse ved bådehavnen

2 Et fint kig fra den flade strand til den mere
stationære bebyggelse oppe på bakkerne

3 Mod vest ligger nogle istandsatte gamle skure, der er
en del af den ældre 'bebyggelse' på bådehavnen

4 Mod øst ligger bådehavnens øvrige bebyggelse, der
består af en skønsom blanding af huse og skure

5 Ud mod kysten ligger småhuse og skure beskyttet
under en tæt kystbeplantning.

6 Fra den lange betonbro er der gennem en grøn port
skabt af den kystnære beplantning et flot kig til havnen

7 Den lange lige betonbro har forbindelse med
havneanlægget, der ligger et stykke ud fra kysten
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Arkitekturen. Bebyggelserne på Rønne Havn. Kort 1:10.000.

135 KA

En ensartet farveholdning, for eksempel rød eller
sort, ville give sammenhæng på denne del af
havnen.

Rønne Havn set fra dampskibskajen. Fyrtårnet og
kirken markerer sig.

Midt på færgens opmarchområde står det fine, gamle
havnekontor, og tidligere lodsstation.

Parti fra havnen i Rønne. Postkort fra omkring
århundredeskiftet.

Her rummer panoramaudsigten 150 års historie og

vidner om en havn, der landskabeligt og arkitek-

tonisk er blevet skilt fra byen. Hvis man vil undgå

yderligere adskillelse mellem byskrænt og havn, så

skal den gamle naturhavn langs Munch Petersens

Vej bevares. En opfyldning vil kappe den historiske

forbindelse med havet.

Rønne Havn har næsten tre og en halv kilometer

kajer. Det er Bornholms største havn. I 2001

passerede 1,4 millioner passagerer og 265.000 biler

havnen. Fiskeriet har aldrig domineret havnen, der-

for undgik den også at gå i stå som andre af øens

havne, da krisen i fiskeriet indtrådte.

Oplevet snit af bebyggelsen og bådehavnen fra vest.

Udsigt fra den gamle inderhavn til Rønnes smukke
kirke.

1 Det gamle havnekontor og tidligere lodsstation
2 Kig til spændingsfulde siloer i megastørrelse
3 Uindlevet byggeri til færgefarten
4 Kig til den smukke kystskrænt
5 Det smukke toldkammer
6 Den gamle smedie er bevaringsværdig
7 Dominerende færgebyggeri
8 Kig til dynamisk tankanlæg
9 Herfra overskues siloer i deres helhed

Oplevet snit af bebyggelsen og bådehavnen set fra nord.

Indtrykket af bådehavnen præges af de mange røde
bliktage og den store farverigdom på skurene.

Redskaberne mellem skurerne fortæller om fiskeri og
skaber miljø.
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Arnager ligger på en flad, sandet hedeslette, der

blev dannet i den sidste istid. På kanten af den flade

slette falder terrænet brat 15-20 meter ned til den

smalle forstrand. Her finder man den markante

havn, der er anlagt som en ø næsten 200 meter fra

kysten.

Arnagers historie knytter sig til havet og dermed

fiskeriet. Stedet har næsten altid været betragtet

som et fattigt fiskerleje, og det spillede en ikke

ringe rolle, at der seks kilometer til havs i sydøstlig

retning strækker sig et rev, som flere steder ligger

tæt på havoverfladen. Besejlingsforholdene var altså

vanskelige. Men anlæggelsen af havnen i slutningen

af 1800-tallet fik gang i en positiv udvikling.

Nu blev det muligt at fiske med større både fra

Arnager.

Fiskeriet har med andre ord spillet hovedrollen for

befolkningen i denne lille bebyggelse. Men interes-

sant er det også, at der knytter sig et stykke industri-

historie til stedet. Adjunkt Magnus Jespersen i Rønne

fandt omkring 1865 et fosforitlag, som han mente

kunne få stor betydning for landbruget i form af

plantegødning. Udvindingen kunne imidlertid ikke

betale sig på dette tidspunkt. Fosforindholdet var

beskedent, og desuden var det nemt at importere

udenlandsk kunstgødning. Men under 1. Verdens-

krig stoppede importen på grund af ubådskrigen, 

og derfor gik man i gang med regulær minedrift ved

Madsegrav, hvor fosforitten fandtes. Der blev bygget

fabrik, gravet minegang og anlagt en udskibnings-

bro. Fosforproduktionen foregik i to år. Da krigen

var forbi, blev det påny muligt at importere kunst-

gødning, og derfor blev produktionen ved Madse-

grav indstillet.

Bebyggelsen i Arnager bestemmes af to forhold -

den flade slette og den stejle havskrænt. Oppe på

sletten består bebyggelsen af en blanding af store

karakterfulde landbrugsbygninger og små beboel-

seshuse. En bebyggelse med spændende sammenstød. 

SKIBSFART OG FISKERI
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Kulturmiljøet. Arnager. Kort 1:5.000.

VEJ GRANIT
STENSÆTNING

FORTORV ASFALT

GRÆS

STORSLÅET UDSIGT TIL HAVET

FLAGBANKE

VINDBLÆST KRAT SKANSEVEJ

Ved Madsegrav blev der skrevet industrihistorie
med udvindingen af fosfor. I dag er stedet tilgroet.

Fra havnen afsløres det, at bevoksningen på havskrænten er ved at tage overhånd. Kystens profil er næsten
tilsløret.

Oplevet snit ved Arnagers flagbanke.

1887

1916

1951
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Herfra er det naturligvis udsigten til havet, der

spiller en rolle. Bebyggelsen på havskrænten har en

næsten bymæssig stemning. Månsgade, Georgsvej

og Arnagervej er gode eksempler. Spændende er det 

at iagttage samspillet mellem terræn og bebyggelse.

Nederst, ved skråningens fod, reguleres skrænten 

af store støttemure. Højere oppe optages terrænnets

fald af høje sokler og lave havemure.

Bebyggelsen, som er en blanding af murermester-

villaer og små fiskerhuse, er med få undtagelser

ikke stor arkitektur, men i helheden danner de et

fint miljø. De fleste af husene udmærker sig nemlig

i kraft af enkle bygningskroppe og homogene mate-

rialer. Med udsigt til et nyt klientel af tilflyttere

samt et tiltagende vedligehold haster det med gode

råd om respektfuld bygningspleje. Jo enklere en

bygnings arkitektoniske virkemidler er, des vigtigere

er det korrekte vedligehold med omhyggelig

udførelse af detaljen.

Oplevelsen af havnen ude i vandet er noget særlig.

Turen ud er spændende, den 185 meter lange kon-

struktion demonstrerer sætninger, der langt fra

signalerer urokkelig soliditet. 

Ude på havnen er oplevelsen af lyset, vinden, lugten

og lyden intens. Udsigten mod land er fin. Det er

tydeligt, at en bevidst have- og landskabsarkitek-

tonisk plan på havskrænten er nødvendig. Træbe-

voksningen slører flere steder landskabets træk og

truer med helt skjule havskrænten.

SKIBSFART OG FISKERI

Udsigt fra havnen mod øst: Sommerhuse og et røgeri.

Arnagers øhavn for enden af den 185 meter lange bro. Med anlæggelsen af denne havn fik fiskeriet et løft.

SOMMERBOLIGASFALT

HAVE HAVE
UDSIGT TIL 
ARNAGER 
HAVN

GRÆS

HÆK

KIG TIL HAVET
FRA 1. PARKET

UDSIGT TIL 
BEBYGGET
SKRÆNT

ASFALT GRÆS ASFALT

MÅNS?GADESKANSEVEJ

STØTTEMUR FANGER 
TERRÆNETS FALD

Hver for sig udmærker husene på havskrænten sig ikke
ved smuk arkitektur, men i helheden opstår der trods
alt et fint miljø. 

Udsnit af Generalstabens kort fra 1887. 1:10.000.Naturgrundlaget. Bebyggelsen ved Arnager. Kort
1:10.000.

På den flade slette oven for skrænten er der en spændingsfuld blanding af store landbrugsbygninger og små
beboelseshuse.

Oplevet snit ved Arnagers bebyggede kystskrænt.
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De bornholmske jernbaner
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Aakirkeby
Kommune

Rønne
Kommune

Allinge - Gudhjem
Kommune

Hasle
Kommune

Nexø
Kommune

SPOR I LANDSKABET

GUDHJEMBANEN, 1916-1952

EKSISTERENDE STATIONSBYGNINGER

RØNNE - SANDVIG BANEN, 1913-1953

RØNNE - NEXØ OG ALMINDINGEN, 1900-1968

SANDVIG
(PENSION)

ALLINGE (BEREDSKABSCENTER)

HUMLEDAL
(PRIVAT)

RØ
(GLAS-
PUSTERI)

KLEMNSKER
(PRIVAT)

NYKER
(PRIVAT)

LOBBÆK
(MEDBORGERHUS)

AAKIRKEBY

UGLEENGE

PILEMØLLE
BALKA

NEXØ
ER NEDREVET

BODILSKER

PEDERSKER
(PRIVAT)

ALMINDINGEN
(STATSSKOV-
VÆSNET)

AALØSE (PRIVAT)

ØSTERMARIE

ØSTERLARS
(FRISKOLE)

GUDHJEM
(MUSEUM)

KØLLEREGÅRD
(PRIVAT)

CHRISTIANSHØJ
(UDSTILLING)

RØNNE
(KONTOR M.M.)

TEJN

Kulturmiljøet. De bornholmske jernbaners stationer tjener i dag andre formål. Kort 1:250.000.

Mange af de Bornholmske jernbanestrækninger er
omdannet til cykelstier som her ved Kløven. Her var
der jernbane i et halvt hundrede år.

Aarsdale havn

2 3

1

4

5

HAVN

LAKSEGADE

BRUGSEB
A

K
K

E
N

G
A

V
LEG

A
D

E

Arkitekturen 1:5.000
1 Udsigt til den smukke byprofil med fiskesalgsfor-

eningens dominerende bygning i forgrunden
2 Kig langs den tætte og harmoniske bebyggelse langs

Laksegade
3 Den smukke velproportionerede bygning, hvis

venstre del rummede den gamle købmandsbutik
4 Laksegade 16 ligger med sine røgskorstene som en

smuk afslutning på Laksegade
5 Fra det åbne forland, Oren er der en fin udsigt til

den gamle bebyggelse med de mange røgerier

Fra havnekajen er der udsigt til røgerierne i Aarsdale. Sådan så havnen ud omkring år 1900. Småbygninger på rad og række på havnen.

ÅRSDALE
HAVN

SKOVHOLM BÆK

OREN -
ÅBENT 
FORLAND

Naturgrundlaget. Havnen var oprindelig naturhavn.
Kort 1:20.000.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887, 1:20.000.

FISKESALGS-
FORENINGENS 
BYGNING

GAMLE RØGERIER 
VED OREN  

BEBYGGELSEN 
LANGS
LAKSEGADE

OREN - 
ÅBENT 
FORLAND

HAVN

SMUK
BYPROFIL

Kulturmiljøet. Bebyggelsen i Laksegade.
Kort 1:10.000.

I Årsdale kan man få et godt indtryk af, hvordan et

lille bornholmsk fiskersamfund så ud langt tilbage i

tiden. En tur gennem byen afslører bl. a. en del små,

krogede gader, grønne gaderum og fine eksempler

på traditionel bygningskultur.

Den ældste del af byen ligger på det flade terræn på

næsset Oren. Her finder man den fælles grønning,

hvor fiskerne tørrede og reparerede deres garn. Det

er et særsyn på Bornholm, at disse arealer ikke

senere er blevet brugt til andre formål.

Laksegade er det mest interessante sted i Aarsdale.

Gaden ligger langs med havnen og er siden slutningen

af 1800-tallet blevet forsynet med en sammenhængende

bebyggelse. Mod syd er der fra Laksegade et kig ud

til bebyggelsen på Oren, men man kan også danne

sig et godt overblik over bydelens sammenklumpede

bebyggelse. Mod vest er der gennem hele gaden en

betagende udsigt til det øvrige Aarsdale, der fremstår

med en sammenhængende byprofil ud mod havet.

Jernbanerne på Bornholm blev anlagt i 1900-tallets

begyndelse. De blev anledning til en betydelig vækst

i øens erhvervsliv, både på grund af den store opgave,

men naturligvis også fordi banerne åbnede for en

indtil da ukendt samfærdsel. Og vidste man det ikke

før, så fik man med jernbanerne desuden mulighed

for at opleve øens meget varierede landskab.

Havnen var naturhavn frem til 1867, da begyndte

man at sprænge egentlige havnebassiner ind i klippe-

kysten. Havnen er udvidet flere gange siden. Røge-

rierne adskiller sig fra de øvrige på øen. Deres

skorstene er bredere og lavere. De ældste af slagsen

stod med pudset kappe og pibe, men fra begyndelsen

af 1900-tallet blev det almindeligt at lade skorstenenes

overdel stå i blank mur med en fin mønstermuring 

i kapperne, hvilket er det, der i dag dominerer

bybilledet.

Oplevet snit gennem Oren, 
Laksegade og havnen.

Til de tre jernbanelinier har der til opførelsen af stationsbygningerne været tilknyttet hver sin arkitekt, og
bygningerne adskiller sig da også markant i stil og dominans. 

Fra venstre: Ove Funch-Espersens statelige bygninger med store tagflader, i midten Kay Fisker og Aage Rafns
rød og gulkalkede bygninger med karakteristiske høje skorstene og afskårne hjørner og til højre Mathias
Bidstrups mindre lændehuse der falder godt ind i den øvrige byggeskik i området

1887

1916

1951

ENG  Å GL. TOGSPOR KLIPPE

Cykelsti på gammel spor i Sprækkedal ved Kløven.

Jernbanen kom forholdsvis sent til Bornholm, nemlig

i 1900. I det øvrige land havde skinnetrafikken for

alvor markeret sig allerede i 1860'erne og 1870'erne.

Naturligvis var der også i de år interesse for jern-

banedrift på Bornholm, men diskussionerne om

fordele og ulemper tog lang tid. Ikke mindst fordi

anlægsopgaven på grund af øens klippegrund frem-

bød særlige vanskeligheder. Men i slutningen af

1800-tallet kunne ingen længere være i tvivl om

jernbanens fordele. Hvor jernbanen kom til i den

øvrige del af Danmark, blev den anledning til en

betydelig udvikling, og det skulle også komme til 

at holde stik på Bornholm.

I dag er alle øens jernbaner nedlagt, men flere af

banestrækningerne danner rygrad i øens net af cykel-

stier. Rønne-Nexøbanen forløb i det flade landskab

på det sydlige Bornholm, Rønne-Sandvigbanen gik

tværs over højderyggen, gennem sprækkedale i de

klippefyldte områder og ud langs kysten. Gudhjem-

banen snoede sig fra den højtliggende skov i Almin-

dingen, gennem hedeområder ved Aaløse og over

det klippefyldte landskab til kysten ved Gudhjem. 

Det siger sig selv, at en tur på cykel på nogle af

disse nedlagte jernbanestrækninger bliver en tur

gennem smukke og særegne landskaber.
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Rønne-Nexø Rønne-Sandvig
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Det andet jernbaneselskab på Bornholm kunne fløjte

start for forbindelsen Rønne-Sandvig i 1913. Ikke

mindst turismen nød godt af denne forbindelse. Hidtil

havde den hestetrukne postvogn været eneste regel-

mæssige forbindelse - en tur på tre timer. Jernbanen

skar rejsetiden voldsomt ned og åbnede naturligvis

for en langt hurtigere samfærdsel mellem nordøen

og resten af Bornholm.

Jernbanestrækningen mellem Rønne og Allinge var

31 kilometer. Banen gav stødet til nye bebyggelser,

for eksempel Nyker og Klemensker. Linjeføringen

betød, at der skulle anlægges jernbane tværs over

øens højderyg og gennem de klippefyldte områder.

Ikke sært, at trafikminister Thomas Larsen i sin

indvielsestale i 1913 udnævnte Rønne-Sandvig til

landets smukkeste banestrækning.

Rønne-Allingebanens arkitekt var Ove Funch-

Espersen. Hans bygninger var langt mere statelige

og med et tydeligt præg af historicisme. De er let

genkendelige i bybilledet med deres store bygnings-

kroppe i røde sten og med meget store tagflader.

Der eksisterede tre jernbanelinjer på Bornholm. Den

første forbandt Rønne og Nexø, og den blev indviet

13. december 1900. Idéen til denne jernbane havde

været til debat i 25 år, og det afgørende argument for

at gå igang kom, da Staten gav tilsagn om at bidrage

til anlægsudgifterne.

Jernbanestrækningen mellem de to byer var 36,6

kilometer. Det var en smalsporet bane med en meters

sporvidde. Skinnestrækningen var ikke indhegnet, 

og overkørslerne var ikke bevogtede. Kun var der

bevogtning og indhegning ved stationspladserne i

Nexø og Rønne samt en lille del af strækningen

gennem Rønne.

Der blev anlagt tre bystationer, Rønne, Aakirkeby 

og Nexø. 37 blev ansat til at drive jernbanen, nemlig

en driftsbestyrer, tre stationsforstandere, fire stations-

forstandersker, otte ekspeditricer, tre elever, to kon-

duktører, tre portører, en banemester, seks bane-

formænd, to lokomotivførere, tre fyrbødere og en

enkelt pudser.

Allerede i 1901 åbnedes en lille sidebane til Rønne-

Nexø. Det drejede sig om strækningen mellem

Aakirkeby og Almindingen. I de første 15 år var

strækningen kun åben for trafik fra 1. maj til 30.

september.

Professor Mathias Bidstrup tegnede stationsbyg-

ningerne til Rønne-Nexøbanen. Landstationerne

blev alle opført som forholdsvis små længehuse, 

Rønne-Nexø banens to lokomotiver fotograferet ved remisen i Rønne kort efter banens åbning. Lokomotiverne
var bygget i Tyskland.

Rø Jernbanestation. Rønne -  Allinge banen.

Almindingen-Gudhjem

GUDHJEM
STATION

SPOR
DÆMNING

MELSTED Å

KOBBEÅSPOR BRO

SPOR
CYKELSTI

SPOR

KELSEÅ

ØSTERLARS
STATION

ØSTERMARIE
STATION

SPOR-
DÆMNING

AALØSE
STATION

SPOR
GRAV

SPOR
GRAV

CHRISTIANS-
HØJ
TRINBRÆT

SPOR
CYKELSTI

ALMIND-
INGEN

Jernbanens forløb gennem terrænet. Kort 1:100.000.

GUDHJEM
STATION

SPOR
DÆMNING

MELSTED 
Å

KOBBEÅSPOR BRO

SPOR
CYKELSTI

SPOR

KELSEÅ

ØSTERLARS
STATION

ØSTERMARIE
STATION

SPOR-
DÆMNING

AALØSE
STATION

SPOR
CYKELSTI

ALMIND-
INGEN

SPOR
GRAV

CHRISTIANS-
HØJ
TRINBRÆT

Kulturmiljøet. Kun brudstykker af jernbanedæmningen
eksisterer. Kort 1:100.000.

Hovedbanegården i Rønne. Den ligger nær havnen
og fremtræder særdeles velholdt. Intet afslører i
dag, at bygningen blev opført som banegård.

Nogle af stationsbygningerne er ret anseelige som her
stationen i Sandvig, der er yderst velholdt. Idag fungerer
den som pensionat. Bygningerne har en stor detalje-
rigdom, som der er værnet om.

Aakirkeby station. Rønne - Nexø banen.

Gudhjembanen var den korteste af de tre born-

holmske jernbanelinjer. 18 kilometer fra Almindingen

til Gudhjem. Jernbanedriften på denne strækning

begyndte i 1916 og ophørte i 1952. 

Rejste man med Gudhjembanen, så kom man gennem

de fleste typer af Bornholms landskab: Gennem den

tætte skov i Almindingen, over hedelandskabet med

moser omkring Aaløse, over Østermarie i det højtbe-

liggende, flade landskab til Østerlars gennem et

stærkt bakket terræn præget af granitunderlaget og

sprækkedale til den sidste strækning mod Gudhjem

- en strækning, der ligger på en højderyg og byder

på en enestående udsigt fra klippekysten over havet. 

Sporene efter Gudhjembanen er mange, både i

landskabet, men også i form af de arkitektonisk

meget vellykkede stationsbygninger, hvoraf alle på

nær Aaløse er fredede. Blandt de mest iøjnefaldende

landskabelige spor efter den nedlagte jernbane kan

nævnes det sted, hvor jernbanen har krydset Kobbeå

nord for Østerlars for derefter at følge den lange

sprækkedal mod sydvest. Her er der nu cykelsti,

hvilket tydeliggør den tidligere banestrækning. Hvor

banen krydsede åen, finder man den gamle jernbane-

viadukt, som er opmuret i granit. Baneviadukten

bidrager til opstemningen af åen og dermed til det

smukke vandfald. Et andet spor efter den tidligere

banestrækning findes ved Kelse Å. Ganske vist er

den tidligere jernbanebro fjernet, men den gamle

milepæl i granit står stadig på sin plads ved den

stejle åbrink.

der skulle falde godt ind i den øvrige bebyggelses

stil og byggeskik.

Flere af de gamle stationsbygninger er bevaret. I

mange tilfælde kan man genkende deres oprindelige

funktion, men der er også eksempler på det modsatte.

Det gælder især ved Rønne-Nexøbanen. Her har

ombygning udvisket de oprindelige træk, eller også

er de skjult, fordi de indgår i mere private

sammenhænge.

Tegninger til Østermarie Station.

Gudhjem Station er omdannet til museum, hvorfor 
den er meget velbevaret, med de for Aage Rafn og Kai
Fisker så karakteristiske detaljer.
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Allerede i 1901 var der åbnet jernbane til Almindin-

gen. Ganske vist kørte den kun i sommermånederne,

men den viste snart sin berettigelse, og i 1916 for-

længedes banen til Gudhjem. Også i dette tilfælde

blev der dannet et tredje, selvstændigt jernbane-

selskab. Den nye banestrækning var 18,2 kilometer,

og der blev bygget fire stationer - Aaløse, Østermarie,

Østerlars og Gudhjem. Desuden trinbrædter på

Christianshøj og i Stavehøl. Østermarie og Østerlars

er med andre ord et par af de bysamfund, som opstod

i kølvandet af jernbanen.

Med ganske få fakta kan man illustrere den tidsånd,

som rådede, da den nye jernbane mellem Gudhjem

og Almindingen blev åbnet: Der kom mandlig

betjening på stationerne i Østermarie og Gudhjem,

mens Aaløse og Østerlars kunne nøjes med den

billigere kvindelige betjening. Efter nogle år ind-

drog man af sparehensyn den mandlige betjening 

på Gudhjem station, men i Østermarie blev der ikke

lavet noget om. Her var der nemlig så meget arbejde,

at man ikke mente, at stationen kunne betjenes af 

en kvinde. Frem til 1934 bevarede de tre
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Spor i landskabet

Jernbanerne satte meget forskellige præg på land-

skabet. Tydeligst ser man det ved Kløven på det

nordlige Bornholm. Her har banen fulgt den snorlige

sprækkedal. Desuden bemærker man den ret høje

banevold. Til den ene side er den stejle klippevæg

og til den anden side løber Spellinge å.

Østermarie station. Gudhjembanen.

Christianshøj trinbrædt i Almindingen. Bygningen er fint istandsat og rummer en udstilling om jernbanens
historie. Den fremstår som en gennem designet træbygning med flotte detaljer i træbeklædningen.

Østerlars station. Gudhjembanen. Spor i landskabet ved Møllegård Bæk 1:20.000.

Her ved Møllegård Bæk er der et tydeligt spor efter den
gamle jernbanestrækning. I dag fungerer den nedlagte
banestrækning som markvej.

Spor af den tidligere baneføring i udkanten af Aakirkeby
mod nord. Landevejen er i 1937 blevet ført over bane-
sporet med en viadukt. 1:20.000.036 A

Den tidligere banestrækning på Rønne-Nexø jernbane
løb her på cyklestien i udkanten af Åkirkeby. I 1937
blev viadukten bygget for at føre landevejen over jern-
banelinjen.

Spor ved Nykers sydlige afgrænsning fra den nedlagte
jenbanelinie. 1:20.000.

Bebyggelsen i Nyker afgrænses markant mod det åbne
land i syd af det gamle jernbanespor, hvis forløb synes
at have bestemt byens form. Sporet bruges idag som
gang- og cykelsti.

Spor efter jernbanens forløb mod Lobbæk stations-
bygning 1:20.000.

Bag den tætte beplantning anes det, hvor toget har
kørt. Strækningen har et mindre fald hen til Lobbæk
station som anes i baggrunden til højre.

Den tidligere jernbanestation i Pedersker. Markskellet
er uændret, men træerne mellem stationen og den
nedlagte banelinje er blevet høje.

Spor efter baneføringen, om Pedersker 1:20.000.

Den smukke bro, som har ført Gudhjembanen over
Kobbe Å.

Spor i landskabet ved Kobbe Å. 1:20.000.

Ved Nyker og ved Pedersker har jernbanen afgrænset

byen mod syd i en stor, blød bue, som bebyggelsen

har gået helt ud til. Disse grænser er stadig tydelige,

bebyggelsen i de to landsbyer har ikke overskredet

de gamle 'grænser', men tværtimod understreget

dem i form af en sammenhængende og ensartet

hækbeplantning.

Hvor jernbanen skulle passere vandløb, blev der ofte

lavet store dæmninger over ådalene. Viadukterne i

dæmningerne blev opmuret i granitsten. Dette er der

gode eksempler på ved Møllebækken og Blykobbehøj.

jernbaneselskaber uafhængigheden, men derefter

fandt de sammen i ét selskab, De bornholmske

Jernbaner. I 1952 blev banen mellem Gudhjem og

Aakirkeby lukket. Året efter lukkede man stræk-

ningen fra Rønne til Sandvig, og i 1968 lukkedes

hovedstrækningen fra Rønne til Nexø.

De arkitektoniske spor fra Gudhjembanen er mar-

kante, men sådan så man ikke på det i sommeren

1916, da banen åbnedes. Der blev udskrevet en

konkurrence om udformningen af banens bygninger.

Ingen blev fundet værdige til førsteprisen, men to

unge arkitekter, Kay Fisker og Aage Rafn, blev

belønnet med andenpræmien. Og deres tegninger

blev anvendt. Kritikken var tydelig. De almindelige,

lange, lavlængede stationsbygninger blev opfattet

som væsentlig ringere end Allingebanens flotte

bygninger.

Eftertiden har set med mildere øjne på Fisker og

Rafns bygninger. Bygningsværkerne betragtes nu

som noget af det ypperste og mest tidløse stations

arkitektur herhjemme. De to arkitekter havde fore-

taget grundige studier af 1800 tals-arkitekturen, og

deres stil er blevet kaldt begyndelsen til moderne

arkitektur i Danmark. De tog udgangspunkt i den

lokale bygningskultur - derfor de lange, kalkede

længer, det tjærede træværk og de afvalmede tegl-

tage. Alt var gennemarbejdet, men stationspersonalet

fandt bygningerne håbløst indrettede. Nu er stations-

bygningerne i Gudhjem, Østerlars, Østermarie og

Christianshøj fredede, men ikke banebygningen i

Aaløse.

Stationsbygningerne i Gudhjem og Østerlars har

stadig de oprindelige, rødkalkede facader. Byg-

ningernes arkitektoniske stil er stram. Bygningen 

i Aaløse blev moderniseret i slutningen af 70'erne.

Der blev lagt nyt tag og opmuret nye skorstenspiber.

De nye skorstene har udkragede skifter og giver

huset et ældre udseende. Christianshøj trinbrædt

adskiller sig fra de øvrige, idet bygningen er opført

træ som en pavillonbygning. Der er mange fine

detaljer i facadens træbeklædning og i vinduernes

udformning.
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Den gamle kro er en værdifuld bygning. Med sin drejning i forhold til landevejen opstår der foran
kroen en trekantet plads. Rækværket, der skærmer pladsen mod trafikken, skæmmer kroens forareal.

På vejen fra Gudhjem mod Hasle dækker fine landevejs- huse for oplevelsen af siloen i fuld figur.
For enden af det kurvede vejforløb ligger kirken og behersker det skarpe sving før kroen.

ASFALT

GAMMEL DEL - PUDSEDE 
FACADER,TAG MED 
PANDEPLADER

GRANIT
SOKKEL

ASFALT

NYERE DEL - 
FACADER OG 
TAG AF ATERNIT

FRA STATIONEN 
ER DER UDSIGT
TIL SILOEN

JERNBANEVEJ

Klemensker Station er tegnet af arkitekt Ove 
Funch - Espersen. Et fornemt bygningsværk.

Klemensker stationsby

Klemensker oplevede en betydelig udvikling i de år,

jernbanen eksisterede - fra 1913-1953. Landbruget

dominerede landsbyen i slutningen af 1800-tallet,

men det ændrede sig ret hurtigt efter jernbanens

åbning. I midten af 1900-tallet ernærede 23 af de

cirka 500 indbyggere sig ved landbrug, men 167 af

håndværk og industri og 58 af handel og omsætning.

I jernbanens 40 år fik Klemensker grovvareforretning,

savværk, betonvarefabrik, bibliotek, vandværk, køle-

hus samt de bornholmske mejeriers andelsosteri. Det

nyttede, at man i Klemensker satsede på at udnytte

de muligheder, jernbanen frembød. Og satsningen

var ikke tilfældig. Gennem Klemensker var jern-

banelinjen - på grund af terrænet - oprindelig pro-

jekteret så østligt som ved Tornegaard og Boesgaard,

men lokalt ønskede man banen så tæt som muligt på

mejeriet Bjørnedal og brugsforeningen. Selvom det

fordyrede anlægseudgifterme, så blev det, som de

ønskede i Klemensker. Stationen kom til at ligge tæt

ved kirken.

Den store kornsilo udgør det synsmæssige centrum

Klemensker. Tæt på siloen, i godt selskab med to

klynger af fint proportionerede murermesterhuse fra

1920'erne og 1930'erne, ligger Klemensker Station.

Trods stedmoderlig behandling af udearealerne og

uheldige vinduesudskiftninger, så er man ikke i tvivl

om, at man her står over for en bygning af kvalitet.

Soklen er udført af granit, sålbænkene af kobber, og

de fine tandsnitgesimser fuldender billedet af god

byggeskik. Fra samme periode, men i en helt anden

genre er Bornholms Andels Foderstofforening. Her

mødes nyt og gammelt i en dynamisk cocktail.

Selvom den høje silo er ny, er der i samspillet med

den gamle bygnings tagkviste og usentimentale

funktionalitet et råstærkt miljø, som er livgivende.

Ved overgangen til det ny industrikvarter fortjener

mejeriet med sit spil mellem dansk murværkstradition

og tankenes high-tech aluminium samt den smukke

trærække klos op af tankanlægget opmærksomhed.
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SLUGT
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KIRKEN 
BEHERSKER 
DET SKARPE 
SVING

Kulturmiljøet. Klemensker Stationsby. Kort 1:10.000.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887. Kort
1:20.000.
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Oplevet snit ved Klemensker gamle station
og den markante silo.

Bygningernes bevaringsværdi i Klemensker, 1:6.000

TRANSPORT OG KOMMUNIKATION

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

1887

1916

1951

Klemens Storegade 19. Opført i stationsbyernes første
store udbygningsperiode 1914. Bevaringsværdi 4.
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Langs hovedgaden spænder bebyggelsen fra
1920'ernes fine murermesterhuse, over 50'ernes
snusfornuftige rødstensvillaer til 1960'ernes
masseproducerede typehuse.

Nykers smukke station fotograferet fra det tidligere
jernbaneterræn. Det er en fornøjelse at opleve det
eksemplariske vedligehold.

GAVL

GRÆS  ASFALT BROSTEN TERRASSE GRÆS  GRÆS  

BILLETSALG
GRANITSOKKEL

HER ER STEMNINGEN AF 
TORNEROSESØVN STÆRK

BØGEHÆK

På grund af udviklingen i landbruget oplevede Nyker

sogn en kraftig stigning i indbyggertallet i første

halvdel af 1800-tallet, og da jernbanen kom i begynd-

elsen af 1900-tallet, blev det indledningen til en ny

periode med stor vækst. Som stationsby forandrede

Nyker sig betydeligt.

Stationsbypræget er stadig tydeligt. Skråt over for

kirken, i nærheden af den tidligere stationsbygning,

ses en klynge villaer fra 1900-tallets begyndelse.

Bebyggelsen er værdifuld set med arkitektoniske

øjne, og den er desuden med til at fortælle om

Nykers udvikling. Her ser man de bygningsmæssige

resultater af den vækst, jernbanen blev anledning til.

Allerede i slutningen af 1800-tallet var det blevet til

nyt andelsmejeri, to missionshuse og bibliotek, og i

1913, samtidig med jernbanen, byggedes forsam-

lingshuset.

Byens kerne domineres naturligvis af rundkirken.

Mod vest ligger den nyeste del af Nyker, en større

parcelhusudstykning, og her findes et af jernbanens

tydeligste spor. Den sydlige grænse mellem parcel-

huskvarteret og det åbne land markeres af en cykelsti,

som er anlagt på den tidligere banelinje.

Nykirke i Nyker, den lille rundkirke, er bemærkelses-

værdig. På en plæne ved landevejen ligger den arrede

rundkirke med sit tag af træspån. Kirken omkranses

af et stengærde med jernringe, som engang har været

brugt til tøjring af trækdyr. Når man betragter kirken

i samspil med det skarptskårne klokketårn, så frem-

står den som en arkitektonisk perle.

Den tidligere stationsbygning., som ligger skråt over

for kirken, er arkitektonisk værdifuld med granit-

sokkel, hvide tandsnitsgesimser og strømskifter i

gavlene. Indre Missions hus Salem ligger, hvor jern-

banen i sin tid krydsede landevejen. Bygningen er,

trods en uheldig tagudskiftning, et fint eksempel på

byggeri i den periode, da troen stod stærkt på Born-

holm. Nordvest for Nyker ses flere af de store gårde,

som var årsag til Nykers vækst gennem 1800-tallet.
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Arkitekturen. Bebyggelsen i Nyker. Kort 1:5.000.
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Kulturmiljøet. Nyker Stationsby. Kort 1:10.000.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887. 1:20.000.
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Oplevet snit i Nykers gamle station.

Bygningernes bevaringsværdi i Nyker, 1:6.000.

1 Kig til åbent landskab med en stribe af store gårde
2 Klokketårnet står som fixpunkt, hovedgaden

opleves som flad
3 Kig til den gamle jernbanevold
4 Set fra syd grænser kirken smukt op til det åbne

landskab
5 Kig til smuk længe og gammelt træ
6 Fine landevejshuse
7 Kig til have med blodbøg og smuk veranda
8 Kig til det gamle jernbaneterræn
9 Det gamle kirkegærde er oplevelsesrigt

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

1887

1916

1951

Nyker Hovedgade 31. Enkel stationsbyarkitektur fra
1916. Bevaringsværdi 4.

Stationsvej 15. Nyker Pakhus ved stationen.
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Nylars og Lobbæk lå begge langs jernbanelinjen

mellem Rønne og Nexø. Nylars fik aldrig en station,

der blev alene bygget et trinbrædt, hvorimod både

Køllergårde og Lobbæk, der ligger halvanden

kilometer væk på begge sider af Nylars, fik

egentlige stationer.

Togdriften mellem Rønne og Nexø ophørte i 1968,

og året efter blev der holdt ophørsudsalg, også af

stationer og trinbrædter. Trinbrædtet i Nylars, der

var bygget af Brødrene Andersen og Kofoed i

Aakirkeby, blev solgt for 25 kroner. Trinbrædtet var

seks alen langt og tegnet af arkitekt Mathias

Bidstrup.

I Lobbæk er den gamle stationsbygning intakt.

Stationen er blevet medborgerhus, og på den gamle

perron er der anlagt en terrasse.

Nylars blev til forskel fra så mange andre byer ikke

voldsomt berørt af jernbanens komme. Langs byens

hovedgade ligger der på den vestlige side en snor-

lige række af huse i stil med 'Bedre Byggeskik'. 

En fin repræsentant er det lille hus med navnet

'Ringelsbo'. Det udløser ikke ros, at den gamle

skorsten er revet ned og erstattet med en metal-

skorsten, men helhederne i huset er trods alt bevaret.

Et fint hus i et enkelt formsprog.

Nylars Kirke er en oplevelse. Villaen syd for den

firlængede præstegård er et eksempel på håndværks-

mæssig tradion, når den er bedst. Parcelhusområdet

mod vest truer med at vælte balancen i det lille

bysamfund.
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Skarpt skårne murermesterhuse 
på række i Nylars.

FORSAMLINGSHUS KIG TIL SMUK
PRÆSTEGÅRD

KIRKEGADE

SKARPT SKÅRET 
LANDEVEJSHUS

HÆK

FORTORV ASFALT HAVE CEMENT SKUR

Oplevet snit i Nylars hovedgade.

Trinbrættet i Nylars.

Den gamle jernbanes forløb i det blidt bølgede landskab mod sydøst set fra Nylars.Nylars kirkes anlæg er en arkitektonisk oplevelse af højeste format.
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Kulturmiljøet. Udvalgte bebyggelser i Nylars. Kort 1:10.000. Historien. Kortet fra 1887 viser det tidligste Nylars. Kort 1:10.000.

Bygningernes bevaringsværdi i Nylars, 1:6.000.
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Oplevet snit i Nylars smukke rundkirke.
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Lobbæk Station er blevet medborgerhus.

Kirkevej 21. En af længerne til den store fire-
længede gård ved Nylars Kirke. Bevaringsværdi 3.
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Hasle Klinker- og Chamottestenfabriks store anlæg

ved Hasle ligger i dag øde hen. Kulturhistorisk og

landskabeligt fremstår stedet som et gigantisk mindes-

mærke over Bornholms betydeligste industrivirk-

somhed gennem et helt århundrede.

Fabriksanlægget blev oprindelig placeret her, 

fordi der var kul i undergrunden. Haslekullet var 

i sammenligning med andet stenkul ikke specielt

godt, men det var noget bedre end det jyske brunkul.

Derfor har der i krigs- og krisetider været bud efter

kullet fra Hasle. Kulbrydningen ved Hasle begyndte

i 1843, men den foregik ikke uden vanskeligheder,

især fordi brydningen efterhånden måtte ske under

grundvandspejlet. Derfor blev de tykke lerlag i

undergrunden mere interessante. I 1860'erne blev

det første teglværk bygget, og det blev siden til

klinker- og chamottestenfabrikken.

Klinker er tegl brændt ved meget høje temperaturer.

Hasle klinker er derfor ikke porøse, men regel-

mæssige, ildfaste og stærke. De er meget velegnede

til gulvbelægning. Klinkerfabrikken producerede

også ildfaste sten til ovne, saltglaserede rør samt

væg- og facadefliser. Omkring 1. Verdenskrig var

der stor efterspørgsel på disse produkter. I 1948 

blev en ny tunnelovn taget i brug. Med den kunne

produktionen øges med 50 procent, og alligevel var

produktionen to år frem solgt på forhånd. I 1960'erne

ændredes markedet for klinker, og fabrikken sakkede

bagud. I 1998 lukkede klinker fabrikken i Hasle. I

de mellemliggende år bestod virksomheden af en

lang række fabrikker, bl.a. Rabækkeværket ved

Rønne samt Torneværket og Buskeværket.

Det er en særlig oplevelse at færdes på klinke

fabrikkens arealer. Stilheden har taget over, og det

virker stærkt blandt de store bygninger, som engang

har været fyldt med larmende virksomhed. Også

landskabeligt er oplevelsen stor, især ved Smaragd-

søen, der er en lergrav som måtte opgives på grund

af indtrængende vand, men også ved Sorthat lergrav.

Klinker fabrikkens bygninger er en beskrivelse værd.

Efter Hasle Klinkerskovs styrede kig er ankomsten

til fabrikkens åbne flader oplevelsesrig. En muret

nyklassicistisk gavl i gule sten fortæller om fabrik-

kens alder. Desuden bemærker man sig de to smukke

tørrelader med bærende konstruktion af træ og

bræddebeklædning på klink. Man bemærker sig

også klinkegulvene og tipvognsporene. Går man

langs tørreladen mod sydøst, passerer man to

karakterfulde gavle, og så åbner der sig et kig til 

et stort areal med smukke overdækkede råstoflagre

med støttemure. Den tværstillede bygning i en - og

to etager er forfalden, men et besøg værd. Her er der

mulighed for nærkontakt med fint, vandskuret mur-

værk, elegante støbejernsvinduer, sammenstillinger

mellem træ- og murværk samt rustne jernflader. Fra

sidebygningen går turen forbi en forfalden tørrelade

af træ til den moderne produktionshals enorme gavl-

parti med det store vindue. Gavlens størrelse impone-

rer, men arkitektonisk kan den ikke hamle op med

det næste byggeafsnits produktionshaller. Facaderne

mod nordøst på disse produktionshaller er rationa-

lisme, når det er bedst. Her er samspillet mellem

murværk, vinduespartier og porte af høj kvalitet. Fra

den nordøstlige facade er indkig til store fabrikshaller.

Dem er der mange muligheder i, men alene vedlige-

holdet af bygningerne vil være en bekostelig affære.

Dette enorme fabriksanlæg ligger nær ved havet og

sover tornerosesøvn. Det er et kulturmiljø af stor

interesse, og der er mange arkitektoniske kvaliteter.

RÅSTOFUDVINDINGRÅSTOFUDVINDING

Hasle Klinkerfabrik
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Kulturmiljøet. Hasle Klinkerfabrik. Kort 1:10.000.

Her er de to karakterfulde tørrelader. Rummet mellem de to længer lukkes af en stor industrihal.

Klinkerfabrikkens klassicistiske anlæg mod nordøst. Tydeligt præg af disciplin og stringens.

Udsnit af en af de smukt proportionerede tørrelader.De træbeklædte laders karakterfulde gavle.

Sorthat lergrav er Klinkerfabrikkens største. Her er
der lag af sand, ler og kul fra Juratiden. Fotografiet
er fra 1993 (foto: Klippefly).
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KLINKEGULV SOKKEL SPALTKLINKER 
PÅ GULV

VINGE-
TEGL

Oplevet snit ved tørrelade med bærende konstruktion
af træ.

Udsnit af Generalstabens kort fra 1887. 1:20.000.

SORTE-
HAT
LERGRAV

SMARAGD-
SØEN

HASLE
KLINKER-
FABRIK

MULEBY Å

BAKKE Å

Naturgrundlaget. Klinkerfabrikkens anlæg. Kort
1:20.000.
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STENBRUDS-
GÅRDEN

STENBRUDSGÅRDEN 
DANNER EN MARKANT 
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TÆTTE BY

STENBRUDSGÅRDEN 
ER OMGIVET AF SMUKKE 
STENGÆRDER

FRA NORD MARKERER DEN
SMUKKE GAVL ANKOMSTEN
TIL BYEN

STENBRUD, DER LEJLIGHEDSVIS 
ÅBNES, OG PUMPES FRI FOR VAND
VED STØRRE BESTILLINGER

FREDERIKS
STENBRUD

STIFABRIK

FRA LANDEVEJEN ER 
DER EN DRAMATISK
UDSIGT OVER DET 
VANDFYLDTE STENBRUD

Kulturmiljøet. Stenbrudsgården og de gamle stenbrud. Stien er markeret. Kort 1:5.000.

Klippeløkken og Stubbetuerne

Stenbrudsgården, der ligger i udkanten af det nord-

lige Nexø, blev bygget som inspektørbolig for 'Det

kongelige Frederiks Stenbrud'. Det var Frederik V,

der lagde navn til det nærliggende stenbrud. I 1754

var der brug for byggematerialer til en hel del byg-

gerier i hovedstaden. Palæerne omkring Amalienborg

slotsplads, Frederikskirken og andre større bygge-

arbejder skulle i gang.

Stenbrudsgården blev bygget 1759-1760. Den var

indrettet med tre boliger til inspektøren, smede-

mesteren og stenhuggermesteren. Gården er bygget

af sandsten. Murene er massive. Gården er hvid-

kalket, det er et firlænget anlæg. Hovedbygningen

ligger lige ud til landevejen. Her ved Stenbruds-

gården, og mange andre steder i Nexø, er der anvendt

sandsten fra stenbruddet. For eksempel er Stenbruds-

gården omgivet af smukke stengærder. 

Der har ikke altid været en landevej mellem gården

og stenbruddet. Med landevejens udvidelse og ud-

retning er der nu skabt en barriere, som yderligere

fjerner enhver synlig sammenhæng mellem gården

og stenbruddet. Gården er ualmindelig godt vedlige-

holdt, og den fremstår intakt og original i det ydre. 

I dag anvendes den ene halvdel af gårdens bygninger

til forskningscenter, den anden halvdel bruges til

udstillinger.

Frederiks Stenbrud har haft en omskiftelig skæbne.

Stenbruddet åbnede i 1754, men allerede i 1770

blev arbejdsstyrken reduceret fra 50 til 20. Det var

et problem for arbejderne, at der trængte vand ind i

bruddet. Pumperne måtte ofte i brug. På landtangen

mellem havet og stenbruddet blev der bygget en

vindmølle, som skulle drive pumperne. På vindstille

dage behøvedes 20-30 mand til pumpning, nemlig

otte mand ad gangen døgnet rundt!

Staten havde økonomiske problemer, og stenbruddet

udviklede sig til en underskudsforretning. I 1851

blev det solgt på auktion. I november 1872 gennem-

brød en stormflod dæmningen mellem stenbruddet

og havet, og herefter lå bruddet hen til 1922, da 

man gik i gang med at pumpe vandet ud. Den nye

produktion gik godt frem til 1957, da stoppede sten-

bruddet. 

I 1999 blev stenbruddet ryddet for tilgroning, og det

har fremhævet bruddet i landskabet.

Nær ved Rønne ligger to stenbrud, Klippeløkken og

Stubbetuerne. Bruddet i Klippeløkken har gennem

tiden leveret råsten til monumenter og bygningssten

samt kantsten, brosten og chaussésten. Fra Klippe-

løkken kom strømpillerne til Lillebæltsbroen, den

nye Knippelsbro i København og sten til en række

monumenter. I bruddet ved Stubbetuerne produceres

der hovedsageligt vejmaterialer. Det var komman-

danten på Bornholm, oberst Poul Magnus Hoffmann

(1778-1842), der i 1819 tog initiativ til et stenbrud

ved Rønne og senere bruddet ved Klippeløkken.

Granitten fra disse brud var meget slidstærk, og ved

slibning får den en dybsort farve med smuk glans.

Ikke mindst til gravsten fik denne granit afsætning.

Klippeløkken stenbrud er cirka 30 meter dybt. Farve-

spillet mellem nybrudt, sort granit og de okkerfarvede

flader (det er rust) er smukt. I bunden af bruddet

arbejder de store maskiner.

Stenbruddet ved Stubbetuerne har enorme sorte-

rings- og knuseanlæg. Man bemærker skalaspringet

til de små støvede, sorte træskure samt den gamle

hal med synlig bærende stålkonstruktion, rødt mur-

værk og elegante, småsprossede stålvinduer. Selve

stenbruddet er dybt med skarpe, lodrette sider. I

bunden dominerer en smaragdgrøn vandflade. Mod

nordøst bryder en stejl rampe bruddets stejle sider.

Transportanlægget op fra bunden forstærker ind-

trykket af effektiv minedrift. Hvis man vil iagttage

stenbruddet ved Stubbetuerne i en helhed, så er det

bedst fra Sankt Knuds Kirke.

RÅSTOFUDVINDING RÅSTOFUDVINDING

Stenbrudsgården

De smukke stengærder når helt ind til bygningerne.

Stenbrudsgården ved Stenbrudsvej i 1910.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887, 1:10.000.

Bruddet i Klippeløkken er 30 meter dybt, og der er
et flot farvespil i bruddet.

GRANIT

FRA BAKKE-
SKRÅNINGEN 
ER DER ET 
STORSLÅET 
VUE TIL HAVET 
OG RØNNES 
KARAKTERFULDE 
TEGLTAGE

SANKT
KNUDS
KIRKE

ALMINDINGSVEJ
MOD 
GUDHJEM

KAOLINGRAV
RÅSTOF-
UDVIKLING

KAOLIN-
AFLEJRING

STUBBEGÅRDS
GRANITBRUD

ØSTRE
RINGVEJ

INDUSTRI

KLIPPE-
LØKKENS
GRANIT-
BRUD

KIG TIL 
BRUDDETS 
SIDER OG 
DYNAMISK 
TRANS-
PORTBÅND

Kulturmiljøet 1:25.000. Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887,1:25.000.

I kontrast til Stubbetuernes stenbruds gamle industrihaller står de megastore moderne knusemaskiner.

Den gamle industrihal med den synlige, bærende stålkonstruktion og de røde tavl er industribyggeri af høj
arkitektonisk kvalitet.

I bruddet ved Stubbetuerne produceres der
hovedsageligt vejmaterialer.

Landevejens udvidelse har svækket sammenhængen
mellem gården og stenbruddet.

Oplevet snit gennem det lille stenbrud, Stenbruds-
gården, landevejen, Frederiksstenbrud og ud til
havet.

Stenbrudsgården er intakt og original i det ydre.
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Rabækkeværket

Øst for Rønne er granitten i undergrunden forvitret

til kaolin i et smalt bælte. Kaolinen, der også kaldes

'porcelænsjord', er et fint, hvidt og sjældent fore-

kommende mineral. Kaolin er uundværligt i porce-

lænsfremstilling og et efterspurgt fyldstof i papir-

produktion.

Kaolinlejerne blev opdaget i 1790 på Kanegaards

jord, og der blev årligt udført betydelige mængder til

Den Kongelige Porcelænsfabrik i København. Frem

til 1912 blev kaolinen udvundet af forskellige sel-

skaber, men så overtog Hasle Klinker- og Chamotte-

stensfabrik Rabækkeværket, og i 1943 beskæftigede

den store virksomhed mere end 600 mand. Det var

Bornholms største industri-virksomhed.

Også 1950'erne blev en blomstringstid. Produktionen

var da udvidet til at omfatte ildfaste sten, glasserede

rør samt væg- og facadefliser. I 1961 blev det nød-

vendigt at nedlægge vægflisefabrikken, i 1962 kao-

linfabrikken, og nu står Rabækkeværket og venter

på, at der pustes nyt liv i de historiske omgivelser.

Kvaliteterne i det store industrianlæg er meget for-

skellige. En iagttagelse af anlægget fra en ende af

kan derfor have mening: Længst ude ved afgræns-

ningen mod øst er der udsigt til store betonflader og

overdækkede, åbne, kraftfulde råstoflagre, der ligger

i et zigzag forløb mod syd. Lagrene er forskellige,

RÅSTOFUDVINDING

men fælles for dem er, at de er bygget til brug, der

er ikke meget pynt over dem.

På vej til siloanlæggene passerer man en muret, gul

længe med spændingsfulde støttepiller. For mur-

værket gælder også, at det er udført med henblik på

brug. Ved siloanlægget mødes nyt og gammelt. Her

er både en pladebeklædt buehal og en lagerbygning

med rød bræddebeklædning. Det er smukt, men

slidt. Fabriksanlæggets store parkeringsplads er

omkranset af fabriksbygninger. De er så nedslidte, 

at en nedrivning virker uomgængelig. Selve parke-

ringspladsen er et skatkammer af historiske spor.

Her er rester af gamle tipvognsspor, slidte teglsten 

i huller efter bærende søjler og varierede betonfelter

i et oplevelsesrigt mønster. Ved den store hal og

længehusenes gavle er der en fin rumdannelse. Her

er både den murede bebyggelse samt tørreladen med

de store porte og ventilationsribberne arkitektonisk

værdifulde. På den anden side af vejen, over for den

smukke tørrelade, er der mellem de sikkert propor-

tionerede længehuse fine, grønne rumdannelser.

Den sidste længe ved den klinkebeklædte admini-

strationsbygning er gammel og slidt. Det forhindrer

ikke, at den med sin karakterfulde bygningskrop,

tegltaget, støbejernsvinduerne og de udvendige

skydedøre er værd at bevare. 

I den sammenhæng er det ærgerligt, at reparationen

af gavlens murværk ikke alene er udført i simpel

løberforbandt, men også med sten i en forkert farve.

Længst mod nordvest er der en oplagsplads, hvor

man kan se produktionens spændvidde.

Samlet set er Rabækkeværket et kulturmiljø på

højde med Hasle Klinkerfabrik. Værket er rigt på

spor af den industrielle fortid, men man må på trods

af det frygte for værkets fremtid. Selv nødtørftigt

vedligehold vil være en bekostelig affære.

RÅSTOFUDVINDING

9

786
5

4

3
2

1

RATIONEL KONSTRUKTION
MED OPLEVELSESRIGE
MATERIALEUDVIRKNINGER

Arkitekturen. Rabækkeværkets enkelte bygninger. Kort 1:5.000.

KAOLINGRAV
RÅSTOF-
UDVINDING

KIG TIL 
KAOLINGRAVENS 
OPLEVELSESRIGE
SKRÅNING

RABÆKKEVÆRKET
ER ET INDUSTRIELT
ANLÆG RIGT PÅ 
HISTORISKE SPOR 
OG FINE RUMDANNELSER

RABÆKKEVÆRKETS PLACERING 
ER BESTEMT AF UNDERGRUNDEN
OG KRAVET OM TILGÆNGELIGHED 
TIL PORCELÆNSJORD

HARBO-
VEJ

ØSTRE
RINGVEJ

RÅSTOF-
UDVINDING
STENBRUD

Siloerne giver en dramatisk stemning.

Historiske spor. Det kunne være en udstilling af de
klinker, man producerede her.

Bygningerne ved administrationsbygningen er
bevaringsværdige.

Det røde træværk patinerer smukt.

GANGBRO

SILOHUS

RÅSTOFLAGERBÆRENDE 
STÅLKON-
STRUKTION

VEJ VEJ/ FORPLADSBETON 

PLADER
      BETON

BRÆDDER

Oplevet snit ved siloanlæg  på Rabækkeværket.

BETONVÆGBETON

BRÆDDE-
BEKLÆDNING

KIG TIL STOR STØBT 
BETONFLADE

ÅBENT

RÅSTOF BETON-
VÆG

ETERNITPLADER ÅSE AF TRÆ
STÅLKONSTRUKTION

Oplevet snit i råstoflagre.

Ved siden af siloanlægget er der en fin gammel industri-
hal med smukke røde porte.

Lastning af kaolin på Rønne havn. Udateret
foto, Hasle Gruppens arkiv.

Gammelt råstoflager med bærende konstruktion
af stål.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887, 1:20.000.

Kulturmiljøet. Rabekkeværket og områdets råstofgrave. Kort 1:10.000.

1 Vejforløb med bymæssig stemning
2 Kig til fornemt proportioneret gammel industrilænge
3 Kig til smuk tørrelade
4 Kig til sammensatte volumener med spor efter

industrielt slid
5 Parkeringspladsens belægninger er rige på

historiske spor
6 Fint gammelt kedelhus, markant skorsten
7 Kig til markant siloanlæg
8 Lagerbygning med smukke porte
9 Smuk muret længe med støttepiller
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Sommerhuse ved Turistvej

Syd for Snogebæk finder man en meget vellykket

sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen knytter sig til

Turistvej - en lang, snorlige vej, der fra Snogebæk

løber gennem det tætbevoksede område.

Sommerhusene ligger ved en af øens meget fine

sandstrande. Langs stranden er der et ufrugtbart

bælte af flyvesand og hævet havbund. Det meste af

det småbakkede område er bevokset med lyng og

tilplantet med nåletræer.

De fleste sommerhuse er bygget af træ. De repræ-

senterer mange bebyggelsestyper fra 1920'erne og

fremefter. Selvom næppe to huse er ens, så fore-

kommer området sammenhængende. Stærkt med-

virkende til det er, at der ikke er markerede skel

mellem husene, og at bevoksningen er meget

ensartet. Det vil sige, at der ikke - til forskel fra så

mange andre sommerhusområder - er skabt små

haver eller individuelle hegn omkring hvert enkelt

hus. Man har derimod respekteret den eksisterende

beplantning. Skoven har fået lov til at dominere

området, og ikke mindst derfor er dette sommer-

husområde særdeles vellykket.

RÅSTOFUDVINDING TURISME OG FRITIDSLIV

Skelbro, Limensgade og Smålyngsbruddet

3

2

1

SKELBROS
KALKBRUD
KOMSTADKALK

MOD 
RØNNE

RISEBÆK

LIMENS-
GADE

MOD
SNOGEBÆK

LIMENSGADES
SKIFER- OG KALKBRUD
ALUNSKIFTER OG
KOMSTADSKIFERKALK

VED VASEGÅRD 
ER DER KIG TIL 
GRAPTOLITSKIFERVASEGÅRD

LÆSÅEN STRÆBY
SANDSTENS-
BRUD

AAKIRKEBY

LANGS LÆSÅSTIEN 
ER DER STORE 
GEOLOGISKE
OPLEVELSER

HADEBORG
KLINTEN

Kulturmiljøet. Skelbro, Limensgaden og
Smålyngsbruddet. Kort 1:8.000.

Pedersker Sandstensbrud ved Smålyngen. Her er et udsnit af den lagdelte sten i bruddet ved
Skelbro.

Nogle steder gemmer husene sig blandt træerne, og
dermed slår skovpræget igennem.

Husene er meget forskellige, men det er et gennemgående træk, at de er bygget af træ.

Det giver området en særlig karakter, at der ikke er
individuelle hegn og haver omkring hvert enkelt hus.

GRUSSTIER

DEN LANGE LIGE TURISTVEJ 
ENDER I EN MINDRE PLADS-
DANNELSE, HVORFRA DER ER 
UDSIGT TIL DEN SANDEDE KYST

GLIMTVIS KIG TIL 
BEBYGGELSEN I 
DEN TÆTTE SKOV

TÆT
BEPLANTNING TURISTVEJ

STANGE-
BÆK

SOL-
GÅRDEN

Kulturmiljøet. Sommerhusene i skoven. Kort 1:10.000.

Udsnit af Generalstabens kort  fra 1887, med
indtegning af gårde og mindre huse i området samt
det gamle stiforløb. Kort 1:10.000.

Ved tre gamle stenbrud i nærheden af Aakirkeby 

er der mulighed for at få et indblik i Bornholms

geologiske fortid. Det drejer sig om Limensgade

skifer og kalkbrud, Skelbro kalkbrud samt det tid-

ligere værk ved Smålyngen. De stenlag, som man

får adgang til at se disse tre steder, er dannet for

540-465  millioner år siden. Det er sort alunskifer,

dictyunoema-skifer og komstad-kalk eller orthoce-

ratit-kalk. Landskabet ved de tre værker falder jævnt

med blide bakker fra Almindingens 120 meter over

havet til kysten i syd.

Bruddet ved Limensgade i Aaker Sogn er det ældste

og største. Limensgadesten blev anvendt til cement-

brænding. Produktionen foregik på en fabrik i

Rønne omkring 1840. I 1841 blev cementen markeds-

ført over hele landet, og det gik så godt med salget,

at der i løbet af få år blev sat seks ovne i drift. Men

ret hurtigt satte de jyske cementfabrikker sig på hele

markedet med Portland-cement, og produktionen på

Bornholm stoppede, forøvrigt netop som de store

havnebyggerier blev sat i værk. Ironisk nok måtte

man derfor med skib hente cement i Jylland.

Ved bruddet i Limensgade blev der også hentet alun-

skifer, som brugtes til tekstilfarvning og garvning 

i 1800-årene. Produktionen blev imidlertid aldrig

rentabel.

Ved Skelbro syd for Limensgade blev der brudt

betydelige mængder kalksten, til et nyanlagt cement-

værk i 1920. Det gik dog hurtigt fallit og er senere

fjernet.

Det er vigtigt at bevare adgangen til de tidligere

stenbrud, og ikke mindst er det vigtigt at sørge for,

at der ved stenbruddene sørges for en formidling af

historien om stenbrydningen. Her er der mulighed

for at se de ældste lag i Bornholms undergrund og

anledning til at fortælle lidt af øens industrihistorie.

Men vigtigt er det også, at publikum får adgang til

at opleve de smukke naturscenerier ved

stenbruddene.

Bruddet ved Limensgade er svært at finde. Det

gemmer sig i en tæt bevoksning, og der er risiko 

for at få våde sko, hvis man vil frem til den lagdelte

skrænt, hvor stenlagene kan ses. Men det er anstreng-

elserne værd. Der er interessante og farverige detal-

jer i den fire-fem meter høje skrænt. Ved værket ved

Smålyngen dominerer den mørke bebyggelse, så her

er der ikke så store oplevelser som ved Limensgade.

Men selve stenbruddet er værd at se. Den spejlblanke

vandflade og den tørlagte sandstensflade med forste-

nede sandribber og havdyr bringer beskueren cirka

500 millioner år tilbage i tiden.

Sommerhusene ligger ikke på lige rækker. Det er stærkt
medvirkende til, at bebyggelsen ikke dominerer
bevoksningen.

1 Kig til Hadeborgklintens spændingsfulde brudlinie
2 Læsåen bugtede løb er flankeret med træbevoksning 
3 Kig til smukt lagdelt kalkbrud

Sommerhusområdet domineres af den tætte sandflugts-
skov som sommerhusende helt har underordnet sig.
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Havebrug har altid spillet en stor rolle for Rønnes

indbyggere, og kolonihaverne har i mange år været

en markant del af byens kvarterer. Bortset fra haverne

ved Torneværksvej, så indgår de øvrige kolonihaver

sammen med idrætsanlæggene i et grønt bælte, der

skiller 1940'ernes bebyggelser fra periferiens

parcelhuse.

Fælles for Rønnes kolonihaver er et rationelt ud-

stykningsmønster med smalle grusgange, der som

hovedregel betjener dybe grunde med bebyggelsen

trukket helt til bagskellet. Haverne afgrænses af lave

hække. Et forbud mod overnatning har begrænset

husenes størrelse og modvirket tendensen til at gøre

kolonihavernes huse til parcelhuse. I Haveforeningen

Haabet ved Galløkkevej finder man fine eksempler

på havehuse, for eksempel det okkerfarvede stenhus,

og i Solvangen kan man pege på MS Susan.

Tættest på kolonihavernes oprindelige stemning og

pionerånd kommer man ved Torneværksvejs haver.

Her er haverne bogstavelig talt udlagt som en 

nybyggervognborg.  Bebyggelsen spænder vidt. Fra

nydelige huse med småsprossede vinduer til udtjente

campingvogne. Ukrudtet på fællesarealets petanque-

bane afslører, at her er det ikke hyggelig slendrian,

men dyrkning af jorden, der tæller. Der findes i dag

fem kolonihaveforeninger i Rønne: Solvang, Haabet,

Fælleshaab, Rønne og Omegn samt Friheden.

156

Stampen, der må betegnes som Rønnes fed, dækker

et areal på 31 hektarer. Navnet stammer fra den

stampemølle, som i midten af 1700-tallet blev anlagt

ved Vellens Ådal. I 1876 købte Claus Hermansen

den gamle stampegård og indrettede gæstgiveri. Det

blev hurtigt et populært mad- og dansested, og senere

blev det udvidet til et badehotel. Om søndagen var

der kaperkørsel med små charabanc'er fra Sønder-

gade i Rønne til Stampen. På et tidspunkt ejedes

stedet af restauratør P. Funch. Han var meget inte-

resseret i 'sportscyklisme', og han anlagde derfor en

cementeret væddeløbsbane. I en længere periode var

den meget populær.

I 1920‘erne dukkede de første sommerhuse på

Stampen op, men den store udbygning skete først 

i 40'erne, 50'erne og 60'erne med i alt cirka 150

parceller. Sommerhusområdet, der er tilplantet med

løv- og fyrretræ, grænser op til Onsbæk Plantage,

der blev fredet i 1975. Sommerhusområdet er i dag

attraktivt. Det indtryk får man imidlertid ikke umid-

delbart. Husene på Stampen Vej 1 er velbyggede,

men ikke noget særligt at skrive om. Vandværket 

er derimod spændende med den tempelagtige gavl.

Oplevelsesrigt er også det smukke stengærde og

vejens værn, der tydeliggør den kløft, som gennem-

skærer hedesletten. Efter kløften drejes skarpt til

højre. Her har vejen mod nordøst en dyb kløft, 

og mod sydøst er der en række gamle, velholdte

sommerhuse i klitrækkens første parket. Det næst-

sidste hus fra 1924 med den glasinddækkede

veranda er noget særligt.

På den anden side af kløften ligger Stampen Vej 3.

Herfra er der store vuer, og dramatiske trapper fore-

rer kystskrænten. Bebyggelsen er af høj kvalitet.

TURISME OG FRITIDSLIV TURISME OG FRITIDSLIV

Kolonihaverne i RønneStampen

1

2
3

4

5

SVØMME-
HAL     

FRIHEDEN
HAVEFORENING

Arkitekturen 1:5.000
1 Kig til Torneværksvejs bymæssige karreer
2 Kig til parcelhuse
3 Kig til fællesanlæg med petanquebane
4 Gangene kurver spændingsfyldt
5 Kolonihaveanlægget omkranses af træbe-

voksning den burde strammes op for at 
fremhæve anlæggets fine oval

SKRÆNTEN 
SKRIDER

GRÆS            LAVT 
FYRREKRÆT

BED BETON-
FLISER

SAND-
STEN

VEJ

VINDBLÆSTE 
TRÆER

PLACERING I 1. PARKET KIG TIL DRAMATISK 
SLUGT

UDSIGT TIL HAVET

HÆK ASIER

RØDBEDER
JORD-
BÆR

JORDBÆR

VANDBALJE

GRÆS

KARTOFLER

GULE-
RØDDER

BROMBÆR

SKUR
LAV TRÆ-
BEVOKSNING

KIG TIL DGI'S
LANDS-

STÆVNEANLÆG

KIG TIL NABO

HAVEGANG

Isometrisk gengivelse af en af Torneværksvejs
kolonihaver.

Ved Haveforeningen Viadukten har udstykningen fået
form af den gamle jernbanedæmning.

Ved Torneværksvejs kolonihavehuse blomstrer skaberglæden.

Kolonihaveidyl set fra Galløkkevej.

1

2

3

SOMMER-
HUSE

SOMMER-
HUSE

STAMPEVEJ 4

STAMPEVEJ 3

STA
M

P
E

V
E

J 1

STA
M

P
E

-

V
E

J 5

LANDEVEJ
       RØNNE/

        SNOGEBÆK

MOD
RØNNE

STAMPEN

KORSODDE

VAND-
VÆRK

ØRSTEDS
KILDE

SLUGT

Kulturmiljøet. Sommerhusene ved Stampen. Kort
1:10.000.

Udsnit af Generalstabens kort målt i 1887, 1:10.000.

1

2

BORGMESTER
NIELSENS VEJ

FÆLLES-
HÅB

SOL-
VANGEN

HAVE-
FORENINGEN
VIADUKTEN

HAVE-
FORENINGEN

STADION
ØST

FRIHEDEN
KOLONI-
HAVE

STADION
NORD

Kulturmiljøet. Rønnes kolonihaver. Kort 1:25.000.
1 Kolonihavernes udstykningsmønster er funktions-

bestemt
2 Ved Haveforeningen Viadukten fornemmes den 

gamle jernbane

Sandstranden og den bevoksede kystskrænt ved
Stampen.

Vandværkets tempelagtige gavl er en arkitektonisk
oplevelse.

Et af de særlige huse i området. Dette er fra 1924.
Huset med den fine glasveranda ligger med en stor-
slået havudsigt.

Det skarpe sving, hvor vejen passerer slugten ved
Ørsteds Kilde, og den tidligere stampemølle.

Oplevet snit ved Stampens bratte kystskrænt.

Herefter ændrer både landskab og bebyggelse

karakter. Nu skaber skoven dunkelhed og læ, og her

er der smukke hytter med raftebeklædning og fine

tømmerdetaljer. Det bidrager til stedets homogene

miljø, at grænserne mellem grundene ikke er

iøjnefaldende.

Stampen er et fint eksempel på et kulturmiljø fra

den tid, da borgerskabet tog på fedet. Ud fra en land-

skabsarkitektonisk synsvinkel ville en tydeliggørelse

af kløften pynte.

1 Udsigt til lufthavnens udstrakte flade
2 Udsigt til kystskrænten og havet
3 Kig til oplevelsesrig træbeplantning

Beboerne kalder treksnten for
Haveforeningen 'Viadukten' er det
rigtigt ?
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Egilsholm fremstår i en klar, geometrisk form.

Sammen med de mange træskærerarbejder fremstår

kolonien som et smukt bygningsværk af høj arkitek-

tonisk kvalitet. I den mørke skov virker de stærke

farver på bygningen livgivende.

Arkitekt Valdemar Hansen Hammer tegnede Egils-

holm. Hans hovedværk som arkitekt var det nu ned-

revne Alexandrateater i København. Han tegnede

bl.a. også en del store sommerboliger i Nordsjælland.
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Kulturmiljøet. Egilsholm. Kort 1:8.000.
1 Mellem sidefløjene mod vest åbner bygningen sig op

mod landskabet med store glaspartier og mange fine
snedkerdetaljer

2 Ankomsten til feriekolonien fra skovvejen markeres
smukt af det helt unikke, granitmurede vandtårn

3 Mod syd er der fra feriekolonien en fin udsigt over
kystområdet

4 Fra kysten er der et styret kig til feriekolonien, der
med sine stærke farver markerer sig smukt i
landskabet

Feriekolonien Egilsholm er en - i arkitektonisk for-

stand - usædvanligt spændende træbygning, som

ligger i Sømarken i Pedersker. Bygningen er blevet

brugt som feriekoloni, siden den blev bygget i 1917.

Først blev den drevet af Børnehjælpsdagen i Køben-

havn, som sendte, som det hed dengang, svagelige

skolebørn til Egilsholm. I 1947 blev kolonien over-

taget af København. Egilsholm blev bygget af fyr-

mesterens søn fra Hammeren. Hans fødenavn var

Stig Beldring, men efter et ophold i Sydafrika

skiftede han navn til Stanley Beldring. Under 1.

Verdenskrig tjente han en del penge på konserves-

produktion. 

Egilsholm ligger i et lyngdækket og fyrretræsbeplantet

flyvesandsområde. Bygningerne ligger højt over

stranden, men er omgivet af fyrretræsplantagen. Kun

ad stien til stranden får man udsyn til havet. Kolonien

er opbygget med en rund midterbygning og en ind-

skudt overetage. Til denne bygning er tilføjet tre

længer. Hovedindgangen er mellem to af fløjene og

vender mod syd. Ved indgangen er der et vindfang.

Bygningsdelen mellem de to sidefløje er dekoreret

med fine snedkerdetaljer, og indgangspartiet er malet

lyseblåt. Den øvrige del af den runde bygnings facader

samt længerne er rødmalede og forsynet med hvide,

småsprossede vinduer. Rundt om dørene er der træ-

skærerarbejder bemalet i kraftige farver. I nærheden

af kolonien ligger et højt vandtårn, bygget i granit.

Til vandtårnet er bygget to mindre bygninger i

bindingsværk.

Det store fællesareal - Galløkken - har været ud-

gangspunkt for de idrætsanlæg, der findes i Rønne 

i dag. På dette 80 tønder land store område syd for

byen, som militæret oprindelig havde brugsretten til,

opstod i sidste halvdel af 1800-tallet en lang række

foreninger, der alle dyrkede idræt under en eller

anden form. Her holdt borgerkompagniet skyde-

øvelser, der blev afviklet hestevæddeløb og spillet

kricket og hockey.

I 1890'erne blev fodboldspillet populært, og efter

århundredskiftet begyndte man ved særlige lejlig-

heder at opkræve entré af publikum. Rønne Boldklub

blev stiftet i 1897, byggede klubhus i 1908 og flyt-

tede i 1931 til egen bane øst for Askeløkken i det

sydlige Rønne. KFUM's idrætsafdeling slog sig 

også ned på Galløkken og fik bygget klubhus i

1930. Også Boldklubben Stjernen spillede på Gal-

løkken. Idrætsforeningen Viking startede i 1907 og

byggede sig et klubhus i 1913. Det var en stor og

aktiv forening, som efter besættelsen flyttede aktivi-

teterne til et nyt område.

Boldklubben af 1910 bestod oprindelig mest af

medlemmer, som ikke havde fundet sig tilrette i de

andre foreninger. De byggede klubhus i 1925 tæt

ved Rønne Boldklubs klubhus. I forbindelse med

den tyske besættelse blev B1910's klubhus flyttet til

det påtænkte stadion ved Torneværksvej. Arbejd-

ernes Boldklub blev stiftet i 1933 og fandt også 

en plads på Galløkken trods den betydelige trængsel,

som atletikanlæggene bidrog til.

I 1920'erne blev man enige om at skabe en fælles

opvisningsbane. Banen blev anlagt ved C.J. Kiel-

bergs Teglværk og blev kaldt 'Østergadebanen'. Den

blev indviet i 1927 og omkranset af byens længste

plankeværk.

I 1931 indviede Rønne Boldklub af 1897 et nyt

idrætsanlæg ved Saga, og få år efter blev klubberne

enige om i fællesskab at udarbejde planer for de

fysiske rammer for idrætslivet i Rønne. Dette sam-

arbejde førte til, at arbejdet på 'Stadion Nord' gik 

i gang i 1942. Anlægget var færdigt i 1947, og det

blev indviet med et brag af en fodboldkamp mellem

Bornholm og København.

I 1960'erne blev der atter pres på idrætsanlæggene,

banekapaciteten var for ringe. På den baggrund be-

gyndte det arbejde, som i 1983 førte til endnu et

stadionanlæg - 'Stadion Syd'.

En af de nye landvindinger på sportens område er

Bornholms Golf klub, som i 1986 kunne udvide

med et moderne 18 hullers anlæg. Men nyest er

DGI's anlæg. Med få undtagelser, DGI's anlæg især,

er alle idrætsanlæggene i Rønne integreret i byen.

DGI's anlæg ligger på en åben flade i nærheden af

Klippeløkken Stenbrud og Rabækkeværket. 
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Feriekolonien EgilsholmIdrætsanlæg i Rønne
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Kulturmiljøet. Rønnes idrætsanlæg. Kort 1:25.000. Klar til træning på Galløkken i 1913. Vikings klubhus
var tegnet af arkitekt Chr. Bentzen.

Rønne Idrætsklubs modernistiske hus er af høj arkitektonisk kvalitet.

Tennisbanen lever ikke op til 'den hvide sports' elegance.
Stålhegnene bør udskiftes af klippede, grønne hegn.

Fra Egilsholm feriekoloni er der gennem det tilplantede
klitlandskab fint kig til havet.

Mellem sidefløjene mod øst er der et lyseblåt indgangsparti med mange snedkerdetaljer.

Gammelt foto fra spisesalen, som ligger i den runde
bygning. Takket være vinduerne i den øverste etage er
her et overraskende lys.

Det specielle granitopmurede vandtårn markere på
imponerende vis adgangen til feriekolonien.

BELYSNING

UDSNIT AF SIDDEPLADSER

GRÆS GRÆSGRÆS

KIG TIL TORNE-
VÆRKSVEJS 
KOLLONIHAVER

JORDFORMATION

HAV STRAND TRÆTRIN EGILSHOLM FERIEKOLONI

Oplevet snit i DGI's landsstævneanlæg.

Oplevet snit fra havet til Egilsholm, der ligger smukt
placeret for enden af klitlandskabet.

På mange måder har det fællesskab med vikinge-

tidens særprægede ringborge. Udefra er formen

lukket. Derfor er kigget fra toppen af den omkrans-

ende jordvold ind i anlægget en overraskelse. Her-

fra er formen med de skrå sider og store, vandrette

flade et rum for samvær og kropslig udfoldelse. 

Det er  tankevækkende oplevelsesrigt og ud fra en

landskabsarkitektonisk synsvinkel bevaringsværdigt.

De øvrige idrætsanlæg udmærker sig mere ved deres

funktion end ved deres arkitektur. Stadion Nords

anlæg ved Byledsgade/Torneværksvej har ved ind-

gangspartiet en afslappet stemning. Den følges op

med Rønne Idrætsklubs lave, modernistiske hus.

På disse to steder stemmer den arkitektoniske kvalitet

godt med sportens elementer af dynamik og leg. 

Ved Stadion Syd, hvor Knudsker Idrætsfortening har

et klubhus, er arkitekturen ikke i samme harmoni.
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Mellem Svaneke og Aarsdale løber der en sti langs

kysten. Stien snor sig smukt i landskabet, nogle

steder helt ude ved kysten, andre inde mellem træ-

erne, så man ikke kan se havet. Terrænet er kuperet,

og klippekysten meget forrevet og uregelmæssig.

Stien synliggør en del af Bornholms historie. 

Langs stien finder man ved Frenne Mark tomter

efter primitive hytter, som formodentlig har været

brugt, når der var sildesæson, altså når silden skulle

saltes og sælges til de tilrejsende handelsskibe. Hyt-

terne har med andre ord fungeret som midlertidige

ly for de mange, der var beskæftiget med at forar-

bejde silden. Oprindelig har der været mindst 50

tomter efter disse hytter langs kysten fra Frenne

Odde til fyret, men de fleste er blevet ødelagt af

grusgravning i området. En snes tomter er bevaret,

men de fire, som ligger lige ved stien, er lettest at

finde. Tomterne ses som ovale fordybninger omgivet

af en lav jordvold og en åbning ud mod havet.

Voldene er rester af en cirka 50 centimeter høj fod-

mur af granitsten. De fleste af hytterne har været

små, cirka 3,5 meter x 3 meter.

TURISME OG FRITIDSLIV

Ved Frenne Odde finder man også resterne af en 

af de mange skanser, der ligger langs øens kyster.

Skanserne blev bygget på steder, hvor fremmede

kunne gøre landgang og plyndre. Resterne af

skansen tyder med andre ord på, at man her har

frygtet, at der kunne finde landgang sted.

På Frenne Mark og ved den sydlige ende af stien

langs kysten ligger der flere bautasten. Man regner

med at disse sten, som der er mange af på Born-

holm, er rejst i yngre bronzealder og det meste af

Jernalderen (mellem 1500 og 3000 år siden). Bauta-

stenene er hyppigst rejst for at markere et gravsted.

BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDI

Stien mellem Svaneke og Årsdale
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Kulturmiljøet. Stien langs kysten. Kort 1:10.000. Historien. Stien var også at finde på kortet i 1887.
Kort 1:10.000.

Fra stien er der med mellemrum en vid udsigt til
den klippefyldte forstrand og den forrevne kyst.

Stien snor sig langs kysten, og sommetider går den
ind i bevoksningen.

Det område, stien gennemløber, er fredet.

Ved Frenne Mark finder man tomterne efter de hytter,
som blev brugt i forbindelse med sildefiskeriet.
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Bygningernes bevaringsværdi i Rø, 1:6.000.

Bygningernes bevaringsværdi i Melsted, 1:6.000.

Bygningernes bevaringsværdi i Sandkås, 1:6.000.
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Bygningernes bevaringsværdi i Boderne, 1:6.000.

HAV  FRENNEHAVN STI TOMTER BEPLANTNING

Oplevet snit fra Frenne havn gennem stien og tomterne
til den tætte beplantnong.

Skitse af hvordan en skanse kunne have set ud.

FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

Rø, Boderne, Sandkås og Melsted
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BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDI
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Bygningernes bevaringsværdi i Østerlars, 1:6.000.

Bygningernes bevaringsværdi i Muleby, 1:6.000.

Bygningernes bevaringsværdi i Snogebæk, 1:6.000.

Bygningernes bevaringsværdi i Aarsballe, 1:6.000.
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Bygningernes bevaringsværdi i Arnager, 1:6.000.Bygningernes bevaringsværdi i Aarsdale, 1:6.000.
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Bygningernes bevaringsværdi i Lobbæk, 1: 6.000.
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FREDET BYGNING

HØJ BEVARINGSVÆRDI

MIDDEL BEVARINGSVÆRDI

LAV BEVARINGSVÆRDI

Østerlars, Muleby og Lobbæk Snogebæk, Aarsdale, Aarsballe og Arnager
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