Gudhjem By- og Mindeforening
Stationsvej 1, 3760 Gudhjem  Telefon: +45 29853365  gudhjembyogmindeforening@gmail.com

Gudhjem, september 2016
Kære medlem!
Her hvor en god sommer går på hæld får du lidt information om, hvad der sker i vores fælles
forening.
Opgjort pr 1. september er vi ca. 450 medlemmer, der har betalt.
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen i marts udvidet til 9, og vores ene suppleant, Johan
Lorentzen, som styrer bygningsvedligeholdelsen, blev valgt ind i bestyrelsen og der kom en
ny suppleant, nemlig Hanne Strøby. Vi har indtil nu afholdt 4 bestyrelsesmøder siden
generalforsamlingen. Vi arbejder målrettet på at løse de mange opgaver, der er i en
forening, som både er Byforening, Lokalhistorisk forening og som en forening der driver et
Museum med mange skiftende udstillinger.
Med billettører, deltagere i arbejdsgrupper og andre hjælpere og frivillige til forskellige
opgaver er vi over 50 aktive i foreningen; det svarer til næste 8 % af byens indbyggere - så
det er da ganske godt (selv om enkelte aktive bor andre steder på Bornholm)!

Foto: Et par billeder fra Gudhjembanens 100 års jubilæumsudstilling.

UDSTILLINGER MM
Denne sæson er den første, som den ny bestyrelse har hele ansvaret for.
I forhold til tidligere har vi ændret visse ting:
- Vi har droppet åbning om formiddagen, så der i år er åbent kl. 13-17. Det betyder, at
vi kan nøjes med een daglig billettørvagt.
- Vi har udvidet sæsonen, så der er flere åbningsdage.
- Vi har vi øget antallet af udstillinger.
Palmesøndag indledte vi en ny tradition: Udstilling af årets bedste fotos fra Bornholms Tidende og
kåring af ÅRETS BORNHOLMSKE PRESSEFOTO. Da det i år er avisens 150 års jubilæum, udstillede vi i
stationsbygningen samtidig 50 forsider fra de forgangne 150 år. Udstillingen var åben helt til midt i
april og havde i alt 460 besøgende, som udover juryens vinderfoto, kunne stemme på deres favorit.

Gudhjem Væveforening overtog museet i Bededagsferien (torsdag til søndag) og udvidede den
traditionelle udstilling af årets vævearbejder med bornholmsk strik, filtarbejder og patchwork mm. i
salen. Det blev noget af et tilløbsstykke, med over 450 som gæstede museet for at se den meget
levende udstilling med over 20 udstillere fra hele øen.

Foto: Tv. Udsnit fra væveudstilling. Th. Trængsel ved åbning af Earth Bound

Herefter havde vi i udstillingssalen 5-29. maj udstillingen EARTH BOUND med 5 bornholmske
kunstnere (Lone Schiøtz, Eva Brandt, Hans Henning Pedersen, Benn Woodhams, Barbara Sørensen).
Samtidig var der i stationsbygningen en udstilling med den ofte oversete Melsted-maler Aage
Backhausen (1908-66). Udstillingerne blev godt besøgt, selv om turistsæsonen ikke var begyndt –
med i alt 800 gæster.
11. juni - 24. juli præsenterede vi vores gæster for udstillingen BILLEDHUGGEREN OLE CHRISTENSEN
– I STEN OG STREG. Med en lang række mindre skulpturer der virkelig fyldte udstillingssalen og blev
suppleret af skitsetegninger mm.

Foto: Udstillingssalen var på det nærmeste omdannet til et atelier der gjorde Ole Christensen meget
nærværende.

Undervejs - nemlig den 27. juni fejrede vi 100 året for GUDHJEMBANENs åbning. (se mere om dette
nedenfor) og samtidig åbnede vi i stationsbygningens stueetage en større udstilling om banens
historie, udarbejdet af Lokalhistorisk Gruppe i samarbejde med Bent Boesen fra Bornholms
Jernbanemuseum i Nexø. Begge udstillinger blev, frem til slutningen af juli, besøgt af ca. 800
museumsgæster. Jernbaneudstillingen fortsætter resten af året.
Den 29. august kunne vi i udstillingssalen åbne en udstilling med store portrætfotos af den berømte
portræt-, teater- og hoffotograf RIGMOR MYDTSKOV (1925-2010) og samtidig på TV-skærm i
forrummet vise 200 af hendes mange portrætter. Mydtskov var gift med Gudhjem-drengen Steen
Rønne, og kom derfor meget i byen. Udstillingen varede 1 måned og havde næsten 600 besøgende.
Vores aktuelle udstilling er GLAS PÅ BORNHOLMSK (10-25. september), hvor 8 ACAB-glaskunstnere
viser, hvad de arbejder med lige nu. Denne udstilling finder sted i forbindelse med den store
biennale ’European Glass Context’ med førende europæiske glaskunstnere, som vises på
Kunstmuseet og Grønbechs gård.

Udstillingssæsonen slutter i oktober med udstillingen SVANEKE CENSURERER GUDHJEM. Her kan alle
kunstnere bosiddende i 3760 Gudhjem indsende værker, som bedømmes af tre kunstnere fra
Svaneke.
Sæson 2017 er vi fuld gang med at planlægge, men det vender vi tilbage om i et kommende
nyhedsbrev. Vi glæder os til at Holkahesten vender tilbage med sin 16. sæson, efter at den har været
opstaldet i år!
MUSEETS DAGLIGE DRIFT
Vi er i gang med at øge sikkerheden på museet (nye låse mm) og samtidig regner vi med at kunne
reducere de faste forsikringsomkostninger, som jo er en stor post på budgettet.
Vi har forbedret forholdene for handicappede, idet vi har fået lavet små ramper til kørestole over
den gamle stations murstensdørtrin, og vores toiletter er jo allerede store med plads nok.
Vi har set et stigende brug af P-pladsen foran museet af bilister, der ikke gæster museet, men bare
ønsker en nem P-plads oven for byen. Det giver problemer i højsæsonen, hvor der ofte er helt fuldt
på pladsen, inden vi åbner dørene. Derfor har vi nu sat et forklarende P-skilt op - lige midt i
indkørslen. - Det skulle gerne hjælpe.
Igen i år holder vi en arbejdsdag (kun 4 timer!) for bestyrelsen og andre, der gerne vil give en hånd
med. Det drejer sig i år dels om alm. rengøring indendørs dels rensning af tagrender og forskellig
oprydning udendørs. Alle er velkomne. Arbejdsdagen er lørdag d. 24. Sept. Kl. 10-14. Der vil være et
let traktement undervejs. Giv Johan et praj hvis du har tid og lyst (lorentzenjohan@gmail.com; 2020 6923).
GUDHJEMBANENS 100-års JUBILÆUM den 27.juni.
Det blev er dejlig dag med smukt vejr og over 150 gæster. Udendørs arrangement med flag og
pavilloner, taler og lidt til ganen. Vi takker DBJ-museets formand for talen til jubilaren og formanden
for fritids- og kulturudvalget for åbning af udstillingen. Rønne byorkester spillede for fuld
udblæsning, bl.a. Jernbanedampgaloppen af H.C.Lumby. Dagli’ Brugsen i Gudhjem og Restaurant
Brøddan stod for beværtningen. Vi takker alle der medvirkede, og især de fonde og privatpersoner,
der gjorde dagen og udstillingen mulig: kommunens kulturpulje, Sparekassen Bornholms Fond og
Bornholms Brand.

MEDLEMSMØDE i november måned – KULTURUGE nu!
MEDLEMSMØDE holder vi igen i år. Vi vil gerne fortælle lidt mere om foreningens arbejde og
modtage ros og ris og gode ideer. Det bliver i november, men dato meldes først ud i oktober.
Den årlige KULTURUGE, i år med tema BRUD, afholdes 17.-25. September. Vi holder åbent med
glasudstillingen på museet og den 21. september kl 17 er der et særligt foredrag på museet om
Gudhjembanens stationsbygninger, hvis udformning udgjorde et kraftigt brud med datidens
almindelige opfattelse af hvordan stationsbygninger skulle se ud. Det er arkitekt Jørgen Hegner
Christiansen, København, der fortæller.

LOKALHISTORIE
Lokalhistorisk Gruppe holdt åbent hver onsdag eftermiddag kl. 14-16 indtil maj. Det har givet mange
sjove og spændende oplevelser. I dag er det meget populært at “finde sine rødder”, det mærker vi.
Det er både folk i udlandet, der søger familie i Gudhjem og såmænd også søskende, man har mistet
kontakten til. Vi får hele tiden nyt materiale, så vi scanner billeder og registrerer historisk materiale.
For historisk interesserede er museets arkiv guld; det drejer sig om at få oplysningerne frem i lyset.
Vi har bl.a. fundet en tegning fra 1850-erne der viser Gudhjem set fra ”Graabaken” med vue over
Holkadalen, Bokul og havet. Købmandskonen Christiane Holm, der havde lavet tegningen, havde to
sønner Lars Nikolaj og Hans Peter Rømer; der er skrevet om dem og deres øksefabrik i Bornholms
Historiske Samfunds bog ”Bornholmerne udvandrede”. Se mere her:
http://gudhjembyogmindeforening.dk/christiane-holms-tegning/
I forsommeren fik vi noget retur, vi havde savnet: kassettebåndoptagelser, hvor ældre
Gudhjemboere fortæller. Optagelserne er lavet i 1998-2000. Næste opgave bliver nu at få dem
konverteret til et medie, vi kan bruge. Det kan blive et spændende supplement i vores historiske
udstilling.
Til vinter har vi en større opgave, nemlig at lave en blivende udstilling om stationen og banen; noget
vores gæster ofte spørger efter. Materialet udvælges fra den igangværende jubilæumsudstilling. Det
bliver i pakrummet, der hidtil har huset Vasegård-udstillingen og i ventesalen, som især får nye
billeder på væggene.
Arkiv-onsdagene går i gang igen fra oktober. I uge 42 er vi en del af Halloween i Gudhjem med vores
”spooky” aftentur, og vi deltager igen i år i Gudhjems julekalenderarrangement - på museet bliver
det d. 8. december.
Derudover er der i øjeblikket planlagt 3 historiske aftener, som vil blive annonceret direkte via mails
og hjemmeside, - i kombination med en lille annonce i Rytterknægten.
BYENS VE OG VEL
Bygruppen har været i gang igen i år med ideer og forslag til forbedring af trafik og parkeringsforhold
i turistsæsonen. Et uopslideligt arbejde! Desværre må vi belave os på fortsat ofte kaotiske tilstande
nede i byen i højsæsonen, uanset ensretning osv. Der er simpelthen alt for mange biler på Bornholm
i højsæsonen, og alle vil tilsyneladende NED i Gudhjem - endda på samme tid - sådan opleves det i
hvert fald af mange borgere. Vores vision er at byen neden for landevejen lukkes for biltrafik i
dagtimerne i højsæsonen og der bliver “tivolitogs-kørsel” fra parkeringspladser oven for byen. Men
det sker ikke på kort sigt!
Den 10. marts deltog Bygruppen i et møde hos kommunen (Teknik & Miljø) om trafik og parkering i
Gudhjem i denne sæson. Vi forelagde en række forslag til forbedringer og justeringer vedr.
parkering, skiltning, vejafmærkning, afsætning af buspassager, cykelfærdsel nede i byen.
En del er blevet gennemført af kommunen, efter vi havde en udmærket besigtigelse med
Ejendomme & Drift, bl.a. ændret skiltning til Kranpladsen, regulering af parkeringen på Nørresand og
flere P-pladser nær svømmehallen.
Flere af vores forslag har kommunen og desværre endnu ikke fået forhandlet med politiet (bl.a. om
vejafmærkning på Nørresand (gaden), fri cykling nede i byen og en række skilte- forbedringer)
selvom vi har ude i god tid. Det er vi rigtig kede af. Og det vil vi følge kraftigt op på i den kommende
vinter.
Havnebrugerrådet har diskuteret Nørresand havn, hvor kommunen truer med at ændre udseendet
kraftigt ved at fjerne den beskadigede betonmur der afgrænser kajen og i stedet lave
græsskråninger. Det er vi meget imod, og vi arbejder stadig på at undgå dette “overgreb”, som
samtidig vil koste kommunen en masse penge. Vi har lavet en redegørelse til kommunen for at få

dem til at indse behovet for især vedligeholdelse af kaj- og moleanlæg ved simpel mørtelreparation
mellem stenene. Det er hårdt tiltrængt - i begge havne.
Årets Gudhjempris - forskønnelsesprisen har foreningen den 29. juni overrakt ejerne af Kaffeslottet
for den nænsomme og smukke restaurering og opgradering af denne særprægede og vigtige bygning
i byen.

Den 4. juni var der igen strandrensning i samarbejde med Flådeselskabet Atlanten og Melsted Havn.
Dejligt vejr, ikke så meget affald - heldigvis - men ret mange døde edderfugle, desværre. Der var
flere nye deltagere og vi havde en fin afslutning med Tine Hammerlunds traditionelle grill-pølse og
salatbord. Tak for det!
I juni har vi givet høringssvar til kommunen om bopælspligt- og flexboligordningen, der skal
evalueres i år. Vi mener, der fortsat bør være bopælpligt i Gudhjem-Melsted, og at kommunen skal
være mere aktiv over for (de forholdsvis få) købere, som ikke overholder reglerne.
Vi fortsætter til efteråret arbejdet vedr trafik og parkering, skiltningen til grønne stier, nye bænke og
gelændere og vi påtænker at henvende os til husejere, som vi mener ikke respekterer bopælspligten.
MIDLER TIL UDDELING BLANDT GUDHJEMS FORENINGER
Kommunen uddeler jo hvert år et beløb via Bornholmske Borgerforeningers Samvirke til
forskellige tiltag (flagning, juletræer, arrangementer osv) i byerne. Beløbet deles mellem
byforeningerne efter en fordelingsmodel. Gudhjem-Melsted er i år igen tildelt ca. 33.000 kr.
Anvendelsen af disse midler sker ved at holde indhente forslag og ønsker fra alle lokale
foreninger, og så afklare fordelingen på et møde med foreningerne, som bestyrelsen som
ansvarlig kan godkende. I år besluttedes at bidrage til Gadeteaterfestivalen, Musik over
Gudhjem, det nye teaterværksted Undreværket, Aktive Kvinder ifm. Jul i Gudhjem Mølle,
køb af et brugt PA-anlæg der f.eks. blev brugt til 100 års jubilæet mm.

foto: Gadeteater i Møllegaarden.

BILLETTØRER.
VI har fået flere nye billettører i år, så nu er vi oppe ca. 20 billettører, fordelt på faste og
vikarer. I samarbejde med Bitten Danid holder Vibeke Krüger sammen på “flokken” og
afholder et antal møder med billttørerne i årets løb.
Vi har fået NYT telefonnummer til museet tlf.: 29855365 (kun i åbningstiden, og kommer du
ikke igennem, da kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne – se kontakter på hjemmesiden).
Hjemmeside: www.gudhjembyogmindeforening.dk Facebook: søg på foreningens navn og
giv den et ”like” 
Enkelte har endnu ikke fået betalt årets kontingent på 100,- kr. pr. person eller 200 kr. for
husstand. Betaling kan ske via netbank Nordea 0650 - 6595 624 620, eller på museet i
åbningstiden eller ved at kontakte et bestyrelsesmedlem.

Med dette laaaaange nyhedsbrev sender vi
kærlige og glædelige sensommerhilsner til alle medlemmer
fra alle os i
Bestyrelsen for Gudhjem By- og Mindeforening

Bilag: Fakta om Gudhjem By- og Mindeforening Bestyrelsen og arbejdsgrupper
Bestyrelsen af Gudhjem By- og Mindeforening består af:
Formand: Birgitte Jallov, Gudhjemvej 62, 3760 Gudhjem, 56498348/61546761
Næstformand: Jørgen Jespersen, Gudhjemvej 57, 3760 Gudhjem, 22121508
Kasserer: Hans Jørgen Jensen, Grevens Dal 6, 3760 Gudhjem, 56485465 / 20 42 33 70
Sekretær: Bitten Danig, Grevens Dal 42, 3760 Gudhjem, 22519150
Verner Jensen, Malkestien 18, 3760 Gudhjem, 28865085
Jørgen Koefoed, Kirkestien 1, 3760 Gudhjem, 27820241
Kirsten Laurberg Lund, Peter Kochsvej 6, 3760 Gudhjem, 40811640
Hans-Martin Bloch, Grevens Dal 12, 3760 Gudhjem, 56485023
Johan Lorentzen, Malkestien 17, 3760 Gudhjem, 20206923
Suppleanter:
Maj-Britt Löwe Clausen, Bagergade 15, 3700 Rønne, 61360930
Hanne Strøby, Ejnar Mikkelsensvej, 3760 Gudhjem,
Åbne arbejdsgrupper – kontaktpersoner:
Er du interesseret i at deltage i en eller flere af disse arbejdsgrupper er du mere end
velkommen til at henvende dig til kontaktpersonen:






Billettørgruppen: Bitten Danig
Udstillingsgruppen: Jørgen Koefoed
Bygningsgruppen: Johan Lorentzen
Bygruppen: Jørgen Jespersen
Lokalhistorisk gruppe: Kirsten Laurberg Lund

