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LB94-L994

Om hundrede år er alting glemt!
lyder et gammelt ord, som jeg havde for øje,
da jeg påtog mig at skrive lidt ned om den
nordbornholmske turisme gennem 100 år, og
heldigvis kom »ordsproger« ikke til at passe.
Tåkket være et æresmedlem af ASTE, afdøde
Aage Kofod's store interesse for alt, hvad der
rørte sig i Allinge-Sandvig kommune, og hans
«samlermani«, har jeg haft et righoldigt materiale at dykke ned i. Forhandlingsprotokoller,

avisudklip og generalforsamlingsberetninger,
artikler, brochurer og mange andre arkivalier.
De fylder nu et helt skab på Nordbornholms
Turistbureau, et materiale så stort, at det har
været nødvendigt at vælge. Jeg håber mine
valg giver et nogenlunde dækkende billede af
turismen på Nordbornholm i 100 år.
Ælinge, den 15. aprll1994
PouI Erik Knudsen
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Østersøbadet
Hvorfor indlede et jubilæums-skrift med citarer fra et tysk
tidsskrift? Jo, for det var på tysk initiativ, en af Danmarks
første professionelle turistorganisationer blev stiftet for
100 år siden.
I f 894 oprettede en række driftige og fremsynede mænd i
Allinge-Sandvig Aktieselskabet »Østersøbadet«. Aktiekapitalen blev tegnet med I l0 aktier a 25 kroner. Den blev
senere udvidet til 5.000 kroner.
En af selskabets første opgaver vat at få stranden ved det
nybyggede badeetablissement afspærret. Det skete bl. a.
på grund af de farlige strømforhold ved pålandsvind, så
det var nødvendigt at have fast livreddervagt på stranden.
Under ugunstige vejrforhold blev stranden afspærret.
Til dækning af udgifterne blev der opkrævet entre af
badegæsterne, og denne ordning varede helt frem til
1971, hvor stranden blev åbnet. Det skal tilføjes, at beboerne i Allinge-Sandvig havde gratis adgang til stranden. Samtidig blev kurafgiften afskaffet.
I f970 forsøgte Danmarks Naturfredningsforening at
rejse fredningssag på Sandvig strand for at få ophævet
afspærringen og opkrævning af entre. Det skete på baggrund af en ny naturfredningslovs bestemmelse om fri
adgang til strandene. ASTE, der L947 havde overtaget
»»Østersøbadet«, kunne imidlertid henvise til en paragraf i
loven om strandarealer, der før 1916 var underlagt en
virksomhed, og derfor kunne afspærres. DaØstersøbadet
havde drevet virksomhed på stedet siden 1894, frafaldt
naturfredningsnævnet kravet om fredning.

Sandvig strand
189'l med de
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Ingen hoteller
langs kysten
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Sommerstemning på Allinge Havn juli 1936.
Lige for ligger »Østbornholm« ankommet fra
København. Til højre for den ligger
»Hammershus« ankommet fra Sassnitz.
Yderst »Borgholm« klar til afgang mod
Simrishamn.
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Sandvig badestrand

i tredivrrne. 2 lange rækker
af primitive omklædningskabiner
strakte sig vinkelret på stranden.
\oglen hentede man hos
bademesteren

Halvtag udenfor livredderens
kontor med klokken, som
advarede dem, der vovede sig
for langt ud i bølgerne
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Friluftsbad
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varmt vand i 1966 og
det blev fejret under
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Ahsel Jensen en hedel
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SommerH

Østersøbadets bygninger var efterhånden så ringe, at det
var nødvendigt at forny badehuse og toiletter. Id6en med
at etablere et friluftsbad i Sandvig havde spøgt længe,
bl. a. på grund af de somme tider livsfarlige badeforhold i
bugten, når vinden kom fra øst.I1957 var det nødvendigt
at udstede badeforbud i 25 dage til stor irritation for badegæsterne.
På ASTE's generalforsamling i 1958 besluttedes det at
opføre et helt nyt etablissement i Sandvig, der inkluderede et friluftbad. Den beslutning vakte voldsom debat i
lokalsamfundet. Mange gamle sandvigboere rystede på
hovedet over noget så tåbeligt som et badebassin, når
havet kun 1å få meter borte.
Arkitekterne Gunnar Jensen og Finn Monies fik overdraget opgaven, og det nye anlæg blev åbnet den følgende
sæson. Østersøbadet fik en ny flot indgang, en stor garderobebygning med toiletter og en L2,5x25m swimmingpool, i første omgang med hawand, tempereret af solens
stråler. Først 1966 kom der varmt vand i »pølen«.
Badebassinet blev trods megen skepsis en succes. I et
avis-interview i 1966 fortæller ASTE's formand, Aage
Kofod, at der i perioden fra 13. juni til 22. juli var godt
52.000 besøgende på stranden, hvoraf 26.600løste billet
til svømmebadet. I samme periode åretfør hoppede 9.500
personer i bassinet.
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Bølgebadet
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Foruden at opføre sommerhuse på Langebjerg havde S/I
Nordbornholm som formål ar virke til fremme af turistog erhvervslivet i Allinge-Sandvig, herunder ar forsøge at
få opført en svømmehal. Bestyrelsen tog denne del af
formålsparagrafferne alvorligt, og gik i gang med at
undersøge mulighederne for at få opf.ørr en svømmehal i
Sandvig. Der blev foretaget flere studierure til svømmehaller i Sverige og Tyskland, og da hallen forrrinsvis var
beregnet til turister, valgte man en hal med bølger.
På ASTE's generalforsamling i L974 blev det vedtaget med økonomisk baggrund i S/I Nordbornholm's aktiver at opføre bølgebadet i Sandvig. Anlægsudgifterne beløb
sig til 5,6 millioner kr., hvoraf 3 millioner blev finansieret
gennem udlandslån. Egnsudviklingsfonden bevilgede et
lån på 800.000 kr. og et tilskud på 700.000 kr. Bornholms Erhvervsfond støttede byggeriet med et lån på en
halv million kroner.
Den 21. juli 1976 blev svømmehallen - Nordens størsre
med bølgegang og brænding - indviet med megen festivitas. Daværende borgmester Emil Hansen satte med et
tryk på en knap gang i bølgemaskinerne og dermed i yderligere udvikling af turismen på Nordbornholm.
Planerne om opførelse af en svømmehal blev (selvfølgelig) mødt med kraftig modstand fra flere sider, bl. a. blev
beliggenheden på stranden kritiseret voldsomt. Men den
var initiativtagerne uden indflydelse på. Bølgehallen har
gennem årene været ude i svære »storme« med mange
»brådsøer og hårde bølgeskvulp«, men lad det ligge ved
denne lejlighed.
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Sommerhuse
I 1970 blev der udarbejdet

en dispositionsplan for Allinge-Gudhjem kommune. I den forbindelse fremsatte ASTE
forslag om at etablere en ferieby, der specielt skulle udlejes til udenlandske turister af hensyn til indtjeningen af
fremmed valuta. Der blev oprettet en søsterorganisation
til ASTE, et aktieselskab, der erhvervede et areal landbrugsjord på cirka 110.000 kvadratmeter ved Langebjerg.
Arealet blev udlagt til cirka 15 sommerhusgrunde.
Aktieselskabets formål var at opføre og udleje sommerhuse på arealet, og der blev ret hurtigt opført 10 sommerhuse på Langebjerg, der udlejedes fortrinsvis til tyske
turister.
Arealet på Langebjerg, der var erhvervet for 160.000 kr.,
havde efterhånden opnået en millionværdi, og aktieselskabet blev derfor i 1974 omdannet til en selvejende
institution »S/I Nordbornholm«. Det skete bl.a. for ikke
at friste aktionærerne til at dele værdierne mellem sig.
| 1976 overtog kommunen 59.000 kvm. af langebjerggrundene for 2,45 mill. kr. bl. a. fordi en udenlandsk
køber ville overtage grunden og stod parat med en stor
pose penge. ASTE beholdt et areal med 14 sommerhuse.
Gennem årene har der været mange planer fremme om
bebyggelse på Langebjerg, bl. a. var en svensker stærkt
interesseret i at bygge sommerhuse, men hans planer var
ikke realistiske, viste det sig.
Først nu cirka 20 år efter ser det ud til, at byggeriet på
Langebjerg kommer i gang.
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