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Melodi: Der er et land.

Aakirkeby - derinde midt i landet,
for søværts fjender her du søgte ly,
alligevel så skete det blandt andet
at Lybæk brændte ned den halve by.
En hævn forsøgte du ved Ugleenge,
fra tidlig morgen hørtes våbengny,
desværre varede det ikke længe,
før slaget tabt var forAakirkeby.

Du prale kan med øens hovedkirke,
og fonden vidt berØmt er her til lands,
her ærkebispen havde tit sit virke,
når han med fglge mødte ved sankthans.
Man for spedalskhedssmitte var urolig,
til Kæmpeåen syge måtte fly,
på "Hospitalek< fik de deres bolig,
de var ej velset i Aakirkeby.

I mangt et hus stod kgeme og gumled,
ja, sådan er det blevet os fortalt,
og grisene på gaderne sig tumled,
og hønsene man traf på overalt.
Men efterhånden blev sat skik på staden,
de handlende snart vejred morgengry,
og træer plantet blev ved hovedgaden,
og så kom banen til Aakirkeby.

Krigsfunger
Aakirkeby er kun en lille by, men byen har
en bevæget historie. Byen er vokset op om-
kring Aa kirke, der var en slags domkirke på
Bomholm, og her kom Ærkebiskoppen fra
Lund, når han besøgte øen. Et par gange
hærgede lybækkerne, og byen var udsat for
store brande, men alligevel voksede byen og
udviklede sig med tiden fra en by med land-
brug i næsten hvert hus til en modeme by.

Du i en dejlig omegn blev placeret,
og du har nær til både skov og strand,
i fred og ro har mange her camperet,
og byens pris de godt istemme kan.
Her er man langt fra verdens travle færden,
og fuglesangen lyder h6jt mod sky,
man drømmer om, at der er fred i verden,
når solen daler i Aakirkeby.

Sekshundredfemti år har du på bagen,
med øens hovedstad det ej blev til,
du overleved, det er hovedsagen,
og stadigvæk du godt dig hævde vil.
Og siden krigens slut i femogfyne
er byggeriet blomstret op påny,
vor by er blevet meget, meget større,
det fremad går her i Aakirkeby.

Begrebet købstad ej har overlevet,
men det lor dig betyder meget Iidt-
en storkommunes centrum er du blevet.
og det du lever op til, ubestridt.
En blomsterby forsøger vi at være,
butikkeme har skabt sig et godt ry
vi skabe vil en venlig atmosfære,
så vær velkommen i Aakirkeby.

Det er særlig de sidste par hundrede år, at
der er sket forandringer, og i det følgende
skal berettes om små og store begivenheder
i de sidste 300 ar.

For snart 300 år siden stiftede Aakirkeby
bekendtskab med en slags flygtningepro-
blem. Der var sket det. at der i året 1706 var
strandet et fartpj syd for byen med 500
krigsfanger, som svenskerne havde taget i
Polen. De var på vej til Sverige og blev over-
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våget af nogle få svenske officerer og meni-
ge. Officererne fik lov til at indlogere sig
privat, medens de menige og krigsfangeme
måtte nøjes med logi i kirketåmet i Aakirke-
by. Om dagen kunne de frit bevæge sig i
byen. Under dette ophold fandt polakkeme
på at tilbede et helgenbillede af Johannes
Døberen i kirken, og sognepræsten måtte
grave billedet, der var udhugget i træ, ned på
kirkegården.

Da fangerne blev overført til Sverige,
gemte ca. 30 af dem sig og tog deneste for-
skellige steder. Senere blev de sejlet hjem til
Polen.

I 1720 solgte kirken en brudekrone af
sølv. Præstedammen blev købt af præsten i
1729, så han havde et sted at vande sine
køer.

1740 blev kirken istandsat under ledelse
afden nye præst, Lars Nielsen Hjorth, og tre
år senere fik byen sin første skole, Jembane-
gade 1, der var på 7 fag og skulle bruges til
undervisning i kristendom, skrivning og
regning.

Omkring 1750 fandtes der ingen egentli-
ge gader i byen, kun stier og køreveje. De
fleste bygninger lå langs hovedlandevejen
gennem byen. Borgemes huse var lave, ler-
klinede bindingsværksbygniger med stråtag.

I 1753 havde byen 305 indbyggere. En
voldsom brand ødelagde i 1760 16 gårde og
huse eller ialt 242 fag huse. Det gik ud over
området øst og syd for kirkegården, og bl. a.
skolen og hospitalet brændte. Derfor blev
det i 1761 påbudt at lade husene brandfor-
sikre.

Doktorbakken 3 blev opfprt i l7 67 , r dag-
lig tale kaldet >Tandlægeboligen ", ogZ ir
senere blev borgemes antal opgjort til 361.
Der var blandt dem 2 kgbmænd og 4 værts-
husholdere. Næsten alle i byen drev land-
brug.

Møn$undet
Om formiddagen den 2. marts 1776 skete
der noget, der i lang rid optog sindene. En

l0

ung pige, Kirstine Hansesdatter, der var på
vej hjem fra markarbejde, fandt ud for Jep
Hansens hus en mængde mønter. Hun sam-
lede et hundrede stykker sammen, og forbi-
passerende gav sig også i lag med mønterne.

På en eller anden måde fik amtmand Urne
underretning om fundet, og han gav byfoged
Niels Jespersen ordre til at opklare sagen.

Ved byfogdens forhør oplystes det, at der
var fundet ca. 340 mønter, der nu var spredt
for alle vinde.

Det lykkedes amtmanden at få samlet 230
mønter sammen, og de blev sendt til Rente-
kammeret. Kongen skænkede nogle af mpn-
teme bort, men 205 mønter endte på Kunst-
kammeret.

De fleste af mønteme stammede fra Val-
demar Atterdags tid ca. år 1360.

Ved nytårstid 1777 skete der det meget
beklagelige, at Landstinget, der var Born-
holms overret, blev flyttet til Rønne.

Året efter blev en del af Dams gård på
Torvet opført.

Skolen blev genopbygget i 1782. 5 år se-
nere blev det konstateret, at en tiendedel af
byens borgere. 47. levede af tiggeri. men
kun en enkelt afdem var under fattigforsorg.

Der var i byen 5 snedkere, 2 smede, 2 ur-
magere, 6 skrædere, hvorafden ene også var
træskomager, 3 skomagere, I murermester,
I møller, I glarmestet I bødker og I sadel-
mager.

Der var to tækkemænd, hvoraf den ene
også var daglejer og den anden betler.

Der var i 1797 intel byråd i Aakirkeby,
selv om man fra myndighedeme flere gange
var opfordret til at udpege et sådant.

Rettighederne i fare
I året 1800 blev bindingsværksbygningen på
Torvet opfgrt. Byen havde på det tidspunkt
455 indbyggere, og kun 9 af dem ernærede
sig ved tiggeri.

I en beretning fra 1808 hedder det om Aa-
kirkeby: >Borgernes huse var lave, lerkline-
de bindingsværkshuse med stråtag. Husene
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FiB. l. Doktordammen i Aakirkeby, 1910.

lå ud til gader, som nærmest kun var hjul-
spor, der var optrampede af de mange krea-
turers færden til og fra marken. Gaderne var
tumleplads for svinene.<<

En anekdote giver også en beskrivelse af
byens tilstand. En rejsende fra København
ville ride fra Rønne til Nexø. Man havde for-
talt ham, at på midtvejen lå købstaden Aa-
kirkeby. Da han næsten havde passeret
byen, red han hen til en dør og spurgte be-
boeren: >Hvor ligger vejen til Aakirkeby?<

Ikke 10 af beboeme var gældfri.
Fra 1 8 I 5 stammer en beretning om sankt-

hansaften i Aakirkeby: >meget liv herskede
i Aakirkeby. Alle, der fra Bomholms søndre
og vestre herreder ville til festpladsen i Al-
mindingen (ved Koldekilde), må for største
delen lægge vejen gennem denne by. Alle
vegne fra strømmede man her sammen,
kgrende, ridende og gående. Værtshuset var
overfyldt med gæster.<

Et forslag fra byfoged Fr E. W. Knudsen
1818 kunne være blevet skæbnesvangert for
købstaden. Han foreslog nemlig at nedlægge
byen som købstad.

Men amtmand Mandix ville først høre
borgemes mening, og på en rådstuesamling
den 13. november 1818 viste det sis. at

samtlige borgere ville bevare deres by som
købstad. Og en uges tid efter mødet sendte
borgeme et til kongen stilet brev ind til amt-
manden, hvori de anmodede om at beholde
købstadrettighedeme. Det hed blandt andet i
skrivelsen: >Vel ligger Aakirkeby midt i lan-
det, har altså ingen næring fra sgen af, men
den har dog et mindre antal fattige end no-
gen anden købstad efter lige stgrrelse<<.

Efter udveksling af flere skrivelser endte
det med, at kancelliet den 2. oktober 1819
meddelte amtmanden, at det fandt det be-
tænkeligt at andrage om ophævelse afbyens
privilegier, så længe borgerne deri ikke er
emge.

På en tid, da det var embedsmændene, der
stort set styrede landet, var det altså borger-
nes gnsker og forslag, der blev bestemmen-
de for kongens afgørelse.

I 1822 blev Grødby- og Møllegfudsstene-
ne anbragt i ktkens våbenhus. To år senere
fik byen lov til at beholde sine stråtage, og i
1826 fik borgerkompagniet sin fane med det
forkerte byvåben, en øm i stedet for en slan-

En kedelig begivenhed indtraf i 1828, da
Ladegård syd for byen brændte. Ejeren, der
var borgerkaptajn, havde byens arkiv til op-
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bevaring, og dette brændte sammen med
gården.

Marked og væddelqb
Men i 1830 skete der noget glædeligt. Den
21. april indfønes kram- og kreaturmarked i
byen den første søgnefredag i april og okto-
ber. I forbindelse med oktobermarkedeme i
1831 og 1832 afvikledes et hestevæddeløb
på landevejen vest for byen. Banen var på
4000 alen, og vejen var så smal, at hestene
måtte starte enkeltvis, og man tog så tid med
et oltedagsur Ikke mindre end 32 heste del-
tog i det sidste løb.

I 1833 var der stor opstandelse. Den sene-
re kong Frederik Vll besøgte byen.

I 1836 fandt man på endnu en markeds-
fompjelse, nemlig præmieplgjning syd for
byen.

Kommmunalt skete der store ting den 24.
oktober, idet byen fik en borgerrepræsentati
on, som selv valgte sin formand. Det blev
snedkermester og købmand Johs. L. Balle.

Befolkningen blev talt den l. februar
1840, og det viste sig, at byen nu havde 542
indbyggere.

Et stort fremskridt yar det. at der fra l.
september l84l blev indfprt regelmæssig
postgang på ruten Rgnne - Aakirkeby - Nex6
- Svaneke. Postbudet gik ruten en gang om
ugen.

I 1842 ønskede amtsrådet, at byen skulle
have en politibetjent. Borgerne foreslog
ansættelse af en natvægter i stedet for Han
skulle alarmere brandvæsenet ved at ringe
med kirkeklokkeme. Ingen afdelene blev til
virkelighed, selv om Kannikegård, der lå
lige vest for kirken, nedbrændte natten mel-
lem den 7. og 8. januar.

Postvæsen og læge
I 1845 gik 82 bøm i skole. I oktober 1846
var der atter brand, denne gang brændte
Doktorbakken 15, og dette gav anledning til,
at det blev pålagt borgeme at lægge tegl på
tagene.
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Aret efter skete hele tre positive ting. Fra
nytår indførtes kgrende post mellem Rønne
og Nexg, Aakirkeby fik sin fgrste læge, Bol-
broe, og byen fik tilladelse til at ansætte en
politibetjent. Chr. Frederik Mossin blev
præst.

Den 18. maj 1847 kom den senere kong
Frederik VII igen på besøg. Byrådet holdt
møder på det nyopførte Doktorbakken 15,
og det vedtog ikke at holde åbne m6de1 men
at fremlægge et referat fra mødeme.

Kultusministeriet tillod i 1849 efter an-
søgning fra byrådet, at ringning med kirkens
klokker i sommermånederne kunne finde
sted ved middagstid i stedet for kl. 8 om
morgenen. Hensigten var at hjemkalde fol-
kene fra marken til middagsspisningen.

Og nu havde Danmark fået en gmndlov.
Valget for 2. valgkreds fandt sted på Torvet i
Aakirkeby for hele kedsens vedkommende.

Byen 1850
Hvordan så Aakirkeby ud omkring 1850? I
virkeligheden var der kun en enkelt gade i
byen, >Landevejsgaden<<, der fulgte Store-
gade, men drejede mod nord ved kirke-
gårdshjørnet og fortsatte ad Kirkegade.
Eskildsgade eksisterede ikke, men vejen gik
bag om de nuværende huse og kom ud mel-
lem Tatol (nu Smedetorvet) og Brugsen (nu
Biblioteke0.

Der var godt nok enkelte andre gader,
men de var så smalle og fulde af løse sten, så
de vanskeligt kunne befærdes.

Torvet kaldtes at være brolagt. Der var
mange steder, hvor der lå møddinger ud til
åben gade, og på Torvet, der kaldtes >Plad-
sen<, var det særlig galt.

Midt på Torvet lå et hus, og omhing det-
te lå der tre møddinger. I den nuværende
isenkramforretning boede avlsbruger Jens
Hammer med heste- og kostald ud til Torvet
med en stor mødding udenfor.

På få undtagelser nær var byens huse me-
get tarvelige. Mange steder var væggene
kalkede, der var lergulv og alkovesenge.
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Fig.2. Storegatle o. 1900.

Mange af byens brønde tørrede ud i varme
somre, men i Askebrpnden (der lå, hvor
vandværket nu står) var der rigeligt med
godt vand, der var bedst til at koge ærter i.

Af værtshuse var der fire. Der lå bl. a. et
lige over for kirken, hvor mange gik ind ef-
ter kirkegangen for at få en trekort med til-
behør.

Den 19. maj 1850 kom kong Frederik VII
på bespg sammen med sin gemalinde, grev-
inde Danner

Sundhedsvedtægt
Den 25. maj l85l indførte borgerrepræsen-
tationen på forslag af fysikus Grove en
sundhedsvedtægt, hvori det hed:

>Det påses herefter, at byens indvånere
udlufte deres værelser og sengeklæder samt
holde det indre af deres boliger fri for an-
samling afurenhed, navnlig at ikke fjerkrea-
tureme tillades at opholde sig i værelserne.

Alle i gården værende sumpe må udfyl-
des; det påbydes, at indvånerne ikke må
henlægge fejeskarn eller opsamle gjødning

på gaderne. Hvad renlighed og orden angar
inde i husene, ville repræsentånterne selv
have at påse det forngdne ved at foretage vi-
sitation hver 14. dag, hvorimod politibetjen-
ten skal have opsyn med den ydre renlighed,
dog således, at repræsentanterne har at fbre-
tage den første visitation.<

Den 12. august kom Frederik VII gennem
byen på vej fra Nexø til Almindingen. Året
efter besluttede borgerne at afskaffe byhegn
og byled, og i 1853 traf de beslutning om til
fodgængernes bekvemmelighed at anlægge
fortov på begge sider af hovedgaden.

Der skete noget meget vigtigt i 1854.
Brændevinsbrænderiet blev opført ved
Stokkekilden, hvor kong Christian IV i sin
tid forsøgte at få startet en fabrik med krudt
fremstilling for 6je.

Året efter fik byen sin første bager, Jørgen
Mathias Dam, Østergade 1, kaldet >I Kro-
gen<. Og der blev opsat en pumpe i Stokke-
kildebrønden, så det blev lettere for borger-
ne at hente vand her.

I 1856 skete der noget, der sikkert vakte
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en del opsigt. Løjtnanterne Lucianus Ko-
foed og Philip Rasch Dam oprettede Bom-
holms første højskole i Dams gård på Tor-
vet. Og hver lørdag aften var der offentligt
møde med foredrag af de to forstandere. En
del af højskolens elever blev senere frem-
trædende folk.

Hele herligheden varede kun til 1858.
Det nuværende >Hospital" blev genopført

i 1856, og 5 fattige fik her husly, brændsel
og 10 skilling om ugen samt 6 skæpper mel
årligt.

I 1857 var 54 af byens huse tækket med
tegl. Løjtnant Philip R. Dam holdt sin første
valgtale på trappen foran sit fpdehjem. Han
kom til at virke i folketingeL i 35 ar.

I 1860, da Storegade blev fprt igennem fra
kirken til Torvet, havde byen 133 familier
med ialt 613 personer

Philip R. Dam blev formand for borgene-
præsentationen den 4. oktober 1861. I 1863
blev man færdig med brolægningen af Tor-
vet, og Torvegade fik samme omgang.

Rådhus
Så skete der igen et stort fremskridt. Den 6.
oktober blev 5. skyttekrcds stiftet, og den le-
ver stadig i bedste velgående som Aakirke-
bys ældste forening. Kredsen har sin egen
skydebane i Nordre Byskov, og indendgrs er
der skydebane i Hallen. Byskoven blev be-
plantet, og til byens forskgnnelse plantedes
53 træer langs hovedgaden. Anders Olskas
hus midt på Torvet blev flyttet til hjørnet af
Torvet og Torvegade. Huset blev fornyet i
1923. Eskildsgade 4 opfprtes, og >Benhu-
set< fik sin plads på Sildetorvet.

Byen savnede stærkt sit eget rådhus, hvor
man bl. a. kunne indrette en arest, hvor uro-
stiftere foreløbig kunne anbringes. Man
mente, at alene tilstedeværelsen af et sådant
lokale kunne virke neddyssende på ustyrlige
personer

I februar 1865 indledtes forhandlinger
med købmand Dam om overladelse af den
ved Torvets østlige ende beliggende have.
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Det blev med store økonomiske betænkelig-
heder vedtaget at opføre huset, og fra nytåLr
I 868 kunne borgerrepræsentationen holde
møderne her. Huset blev også benyttet af
foreninger o.l.

Aret efter blev arealeme sønden Smede-
gade, der var præstegårdsjorder, indlemmet
i købstaden. Bethania blev taget i brug af
Trandberg, amtet fik lov til at benytte Råd-
huset som retslokale, og året efter kom der et
ur i Rådhusets gavl. Byrådsmedlemmer
skulle skiftes til at trække det op uden beta-
ling.

I 1867 indrettedes telegrafstation i Ba-
gergården ud mod Storegade. Aret efter ned-
lagdes Borgerkompagniet, og en stor del af
mandskabet overgik til brandvæsenet.

Den l. maj 1869 oprettedes >Bomholms
Landbo-, Spare- og Lånekasse i Aakirkeby<
med lokaler i købmandsgården på Kirke-
pladsen. Aaker sogns fattiggård, der ligger i
Aakirkeby, blev opført med plads til I I
mænd og l0 kvinder. Fra l. august skulle
byen styres af sine egne borgere, og Ph. R.
Dam blev borgmester.

I 1870 var den gennemsnitlige skatteplig-
tige indkomst for samtlige indbyggere 74 kr.
om året.

Sygekasse
Luthersk Missionsforenings hus i Østergade
blev opføn i 1872. Og den 4. oktober sam-
me år stiftedes >Aaker Sygehjælps- og Be-
gravelseskasse<. Den initiativrige pastorAl-
green blev formand. De første år kunne man
låne penge i Sygekassen mod en rente på
4Vo.

Fra 1872 stammer en beretning, der for-
tæller om, hvordan en tilflyttet >førder< så
på byen. En ung lægevikar, Otto Michael
Larsen, der vikarierede for lægen i byen i
nogle måneder. skev til sin broder'

>Jeg kan kun sige dette, at det måtte være
en pokkers elskværdig kone, der skulle kun-
ne gøre een opholdet muligt på sådan et sted.
Her er slet ingen anden omgang end præ-
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Fig. 3. Aakirkeby Sration, Gu.dhjem-banehs indvielse 1916.

stens. Omegnen er der ikke noget ved<<.
Præsten var P K. Ægreen, som lægen kend-
te i forvejen.

Da lægen hadede kortspil og var fanatisk
afholdsmand, havde han ikke megen for-
nøjelse af at blive inviteret ud. Han skriver
om et gilde, som han var inviteret til, fordi
han stod fadder til husets datter, at efter
gudstjenesten kl. 2 samledes gæsterne til
kaffe, hvorefter man straks gik i gang med
kortspillet. 2 timer senere serveredes smør-
rebrgd, derefter kortspil og dans og festmål-
tid kl. 1 1 . Slut henad kl. 4, men da var lægen
forlængst kørt hjem i seng med stærk ho-
vedpine.

Byen havde på dette tidspunkt 745 ind-
byggere. Det var dette år, at snedker Andr.
Nygaard startede sin virksomhed i Østerga-
de 28-30, Smedegade blev anlagt, ogAa kL-
ke blev hårdhændet restaureret, idet de indre
mure og klokketåmet blev fjemet. Klokker-
ne blev i stedet ophængt i tår:net.

Der blev ansat en nattevagt, der i tiden fra
23 til 3 skulle holde vagt og ringe med kh-
keklokkerne i tilfælde af brand.

Fællesskabet mellem byens og sognets
skolevæsen ophørte.

Jembane
Det var i 1875, at Aakirkeby fik sin første
>rigtige< butik med indgang lige fra gaden
og med udstill ingsvinduer. Det var isen-
kramforretningen på Torvet. Det hedder f.
eks. om Dams butik på Torvet, at man skul-
le banke på til privaten og pænt bede om lov
til at komme ind i butikken. Den 11. novem-
ber indviedes Friskolen i de lokaleq der se-
nere blev til Højskolehjemmet. Det var M.
M. Smidt, der stod for skolen.

Det var det ar, da der kom gang i planerne
om en jernbane. Der blev holdt møde på
Rådhuset om sagen den 15. august og 15.
september, og den 15. januar året efter blev
der udbudt til aktietegning i en jembane fta
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Aakirkeby til Rønne med sidebane til Al-
mindingen. Hele herligheden var beregnet
til at kosie 750.000 kr.

Den 7. september kunne Borgerskolen i
Østergade, dengang Øst for byen, indvies. N.
Hammer blev enelærer i20 år.

Forsarnlingshuset på hjømer af Smedega-
de og Østergade blev opført i 1877 og indvi-
edes den 8. september. Der sluttedes af med
fællesspisning for 220 personer.

Pastor Riemann gav i sin indvielsestale
huset mottoet >For historie og kristendom<<.

Mangfoldige religigse og historiske fore-
drag blev der da også holdt i huset i de føl-
gende år både af lokale og fremmede talere.

Efter at byen havde fået hoteller, overgik
huset til gyrnnastiksal, derefter til trykkeri,
senere privatbolig og nu lokale for David-
skolen.

GrPde i byen
En Realskole kom op at stå i 1879 i køb-
mandsgården i Kirkegade. Legeplads havde
man på Sildetorvet. Skolen varede kun i to
år, men skaffede 2l Aaker- og Aakirkeby-
drenge en god eksamen og gode stillinger
senere hen i livet.

Som man ser, var der grgde og liv i Aakir-
keby i disse å,r. Det er blevet hævdet, at det
var jernbanen, der gav Aakirkeby et stort
opsving, og det er nok tildels rigtigt, men i
fu:ene op til rårhundredskiftet kunne man tale
om et nyvakt folkeligt og religiøst liv i byen.
Halvlerdseme betegnes som et af de lykke-
ligste tidsafsnit i byens historie. Der herske-
de et levende, hjerteligt fællesskab og en rig
samfølelse.

Pastor Trandberg var stærkt medvirkende
til, at de andelige interesser blev vakt. Flere
brændte deres spillekort og holdt op med at
drikke, fester og baller blev aflyst. Og i åre-
ne 1876-77 holdt kapellan Riemann hver 14.
dag om vinteren møde i Dams sal med fore-
drag, sang og samtale, mens kvinderne strik-
kede og mændene snittede.

Ludvig Dam oprettede et fællesmejeri i
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Østergade overfor skolen i 1880. Tre mæl-
kekuske, der alle hed Jens Hansen, sgrgede
for at afhente mælken. Mejeriet kunne ikke
helt drives uden en ubehagelig lugt, og Øs-
tergade, hvorigennem affaldsvandet blev
ledt, fik tilnavnet >Balsamgade<<.

Indbyggertallet steg i disse fremgangens
år fra 613 til 832 i løbet af 20 år.

I 1882 rejste pastor Trandberg til Ameri-
ka.

Det var også ved denne tid, at håndværket
vågnede op til dåd. Den 1. oktober 1885
blev oprettet et bødkeri, og året efter starte-
de Chr. Jensen sin byggeforretning i Smede-
gade, hvilket resulterede i et omfattende ny-
byggeri i den østlige del af byen, først og
fremmest dobbelthuse var på mode

Den 3. september 1887 slog håndværker-
ne sig sammen og dannede Håndværker- og
Industriforeningen. Der oprettedes en aften-
skole på Borgerskolen, hvori deltog 2 me-
stre, 6 svende, 25 lærlinge og 9 avlsbrugere.
Afholdsforeningen blev startet samme år
den 30. november, Hotel Rønne blev opført,
og lærerinde, frk. Johanne lpsen, blev leder
af Friskolen.

I 1888 kom andelsmejeriet >Brodal<. i
drift med 162 andelshavere, der tilsammen
havde 562 køer Dajembanen kom, opfprtes
en drejeskive på baneterrænet med spor hen
til mejeriet, så man nu kunnne skubbe en
banevogn med smør hen til stationen.

En gang om måneden udbetaltes mælke-
pengene til leverandgreme, og det var noget
af en festdag. når man mødtes på mejeriet
for at få pengene udbetalt.

Sommerfest
I 1889 havde byen l0 telefonabonnenter, og
en telefoncentral blev oprettet i Eskildsgade
10. Dette år holdt man den første sommer-
fest i Aakirkeby, det var Håndværkerfore-
ningen, der festede i Savskærergårdsskoven.
Med musik i spidsen marcherede borgerne
til skoven, hvor der holdtes foredrag af fol-
ketingsmændene. Der var beværtning, og kl.
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Fig. 4. Teknisk Skoles anlæq, foto Bomholmeren 1970'enrc.

7 spilledes op til dans. Ikke-medlemmer
måtte betale en entre på 10 øre. Samme år
startede foreningen en husflidsskole.

1890 kom der yderligere gang i byggeak-
tiviteten, idet to svenske indvandrere.
brødrene Per og Niels Andersen, startede
Aakirkeby skæreri, der med tiden blev et
stort byggefirma med omkring 50 medarbej-
dere. Firmaet kunne klare snedker-, møbel-
snedker-, tømrer-, murer- og malerarbejde
og oprettede et cementstøberi. Der opførtes
rundt om på pten en mængde gårde og huse,
stationer, mejerier, forsamlingshuse m.m.,
og i Aakirkeby blev det til et stort antal huse
i den vestlige del af byen samt Baptistkir-
ken, Den katolske kirke og Menighedshjem-
met.

Gadelygter
I 1891 skete der et stort fremskridt. idet der

i februar blev opstillet 14 gadelygter. Det
var petroleumslygter, der tilsammen kostede
375 kr. Så nu kunne Husmandsloreningen
holde sine møder året rundt. Tidligere holdt
man kun møderne i fuldmånens skær, så
man kunne finde hjem. 8. maj stiftedes på et
møde i Aakirkeby Bomholms Andelssvine-
slagteri.

Brandvæsenet fik en ny vedtægt i 1891.
Det kom til at bestå ef I brandinspektør, 2
brandassistenter, 2 brandmestre, I sprøjte-
mestel 2 strålemestre og 10 brandsvende.
Alarmeringen skulle ske ved brug af kirke-
klokkerne, og trommeslageren skulle gå
gennem byen. Brandfolkene fik assistance
af politikorpset, der var på l0 mand.

I 1892 opf6rtes Evangelisk Luthersk mis-
sionshus i Smedegade, Nymplle blev opf6rt
på Nybyvej, på Stokkekildevej rejstes Ip-
sens savmølle, der tidligere havde stået på
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Hasle havn, og sommerfesten flyttede til
Spndre Byskov.

I 1893 talte man husdyrene og kom til det
resultat, at der var 107 heste, 461 stykker
hornkvæg, 148 ffu,265 svin og 3 geder.

I 1894 kunne Teknisk Skole indvies den
13. november Skolen kostede 14.000 kr.

Sygehus
Den 25. oktober 1895 brændte Kannikegård
lige vest for kirken. Der skete ved 22-tiden.
Gården blev ikke genopbygget på stedet,
men opført vest for byen, hvorefter der blev
plads til en udvidelse af Aakirkeby mod
vest. Men området lå godt nok i Aaker.

Rosenborghuset blev opfprt i 1896 efter
tegninger af maler P Kofoed. Skæreriet. og
Kanns Hotel blev nyopfgrt. Der var på det
t idspunkt I  be[al ingsmand og l0 menige i
politikorpset, medens brandvæsenet bestod
af 10 befalingsmænd og 50 menige.

P Blem startede dette år ægsalgskreds nr.
253 under Dansk Andels Ægeksport, der
med tiden blev Danmæks største k.reds.

Året efter blev den 20 år gamle Borger-
skole i Østergade udvidet med 2 lærerlejlig-
heder og en nybygning i 2 etager med 4 klas-
seværelser, den såkaldte >Kubik<. Bygme-
strene Chr. Jensen og Janus Hansen fik til-
sammen 7.500 kr for byggeriet. Midtbom-
holms første fagforening, Snedker- og Tpm-
rernes, så dagens lys den 10. f-ebruar. Byen
havde på dette tidspunkt 12 gader og stræder
plus Toryet med tilsammen 274 huse. Fri-
skolen blev nedlagt og blev til Højskole-
hjemmet, og lederen, Johanne Ipsen, blev
lærer på Borgerskolen.

Vi er nu nået til det tidspunkt, da Aakirke-
by sygehus kunne indvies den 28. december
1898. Det blev opført af 4 kommuner i fæl-
lesskab, nemlig Aaker, Aakirkeby, Peder-
sker og Vestermarie. Det rummede 3 syge-
stuer med 5 senge og kostede 12.362 k:. Yed
indvielsesmiddagen måtte de fremmødte
selv betale for fortæringen. En enkelt dame
passede hele sygehuset.
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Jembqnen
Den 5. februar 1900 dpde borgmester og fol-
ketingsmand Philip Rasch Dam, næsten 77
år gammel.

Han var en afholdt og af alle respekteret
mand, anerkendt for  s i t  f r is ind.  s in rets in-
dighed og sit sanddru væsen.

Den 30. april beskikkedes fhv. lærer N.
M. Hammer som borgmester. Byen havde
nu 1179 indbyggere. Det kneb med vandfor-
syningen, og 56 borgere med overlærer J. J.
Bro i spidsen søgte etatsrådinde Koefoeds
legat om tilskud til et vandværk, og ved et
borgermpde den 5. december vedtoges en
henvendelse til byrådet, der imidlertid ikke
var interesseret på det tidspunkt.

Det blev stor dag den 12. december, da
jernbanen kom til byen. Der havde været
stor uenighed om stationens placering, syd
eller nord for byen. Nordpartiet vandt med
det resultat, at banelinien kom til at slå et
mægtigt sving på vej til Ugleenge, hvilket
gav arbejde til masser af mennesker med
snekastning om vinteren.

Turen fra Rønne til Nexø kostede 90 øre
og varede i 2 timer, så passagererne fik no-
get for pengene.

Det blev efterhånden skik, at ikke blot
unge mennesker, men også bedsteborgere
med hat, stok og cigar tog en spadseretur til
stationen til halvnitoget om aftenen for at få
en sludder.

Uclstilling
Der blev omkring århundredskiftet opfprt
85-90 dobbelthuse i Aakirkeby.

Den store begivenhed i 1901 var Hånd-
værkerforeningens store udstilling, der vare-
de i 16 dage og viste hvad håndværkerne og
andre duede til. Udstillingen blev indrettet
på Teknisk skole og i en træbygning, der
blev op[ørr  der.  hvor ldrætsforeningens
klubhus blev opført i 1950.

Det år var læge Carlsen byens største
skatteyder med en skat på 360 kr. af en ind-
tægt på 6.000 kr.
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Den 16. maj blev en sidebane til Almin-
dingen indviet. Den sluttede ved Ahnindin-
gen station med en drejeskive. så lokomoti-
vet kunne vende. Der blev i de første år kun
kørt på strækningen om sommeren

En sorgens dag var det, da Brændevins-
brænderiet i Jernbanegade blev nedlagt.
men del var en lrøst. rl der ogsi vlr brygge.
ri i bygningen.

Aakirkeby Bank startede den 7. juni 1902
i Eskildsgade i lejede lokaler. Banken holdt
åbent 2 dage om ugen og beska:fiigede en
bogholder og en kasserer Banken måtte dele
plads med frisørmester Rasmussens salon i
en årække.

Den l. maj kunne Brugsfbreningen åbne,
og brødrene Andersen. Aakirkeby skæreri,
optbrte Jembanehotellet lbr deres søster, fru
Certzen. Byen [ik nu en postmestcr. og prins
Valdemar kom forbi med toget.

Boldklub
I 1903 blev H. P. Hansen borgmester. og året

ef ter  måtte Dunrs nrejel i  g ive op. og lere
randørerne flyttede til A/M Brodal. Hus-
mandsfbreningen blev stiftet den 13. febru-
ar, og Socialdemokratisk fbrening kom til
verden den I l. marts med M. H. Trommer
som formand.

I 1904 lysnede det så småt med vandfor
syningen. idet byrådet bevilgede 1.000 kr til
nærmere undersøgelser.

Kaptajn Jensen. Linensgård, opførte en
bolig i Jernbanegade. der senere skulle blive
til metodistkirken "Salem".

I Aaker oprettedes den første Tyendefore-
ning på Bornhohn, og den 23. februar dan
nedes Sygeplejeforeningen med sygeplejer-
rker. der skulle ulliegge besøg i hjemmene
ved sygdom og barsel. Sygeplejerskerne
skulle have en årlig løn på 300 kr med frit
ophold og vask.

Og så var tiden moden til, at sporten for
alvor kunne holde sit indtog. Aakirkeby
Boldklub blev dannet, og den fik lov til at
spille på en mark vcd Ladegård syd for

FiB.5. H.J. Jensens virksotlthd, l920 crnc.
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byen. Det var spillerne strengt forbudt at
ryge under spillet!

Vandforsyningen blev en realitet den l.
december 1907. Vandet blev hentet ved Val-
lingebjerget nord for byen, og det kunne
løbe ned til byen af sig selv. Hele herlighe-
den kostede 50.000 kr.

El-værk
Nu havde borgerne fået blod på tanden. Nu
ville de også have elektricitet. Stationsfor-
stander Mejdahl fremskaffede tegninger til
et værk, der blev overtaget afkommunen for
kr. 38,25, men så skete der ikke mere i den-
ne omgang,

Omkring Teknisk Skole dannedes et stort
og smukt anlæg, anlagt af isenkræmmer P.
M. Koefoed. Med sin store græsplæne blev
anlægget et yndet opholdssted for børnefa-
milier, og her blev holdt mange møder og
sammenkomster, ja, endog fjerkræudstillin-
ger. De to første søndage i juli holdt mis-
sionsfbreningerne deres iirsmøder her. Des-
værre blev anlægget helt spoleret ved hal-
byggeriet.

På den tid betalte en håndværkssvend kr.
6.67 iskat halvårligt, så l6nnen må have
været ringe. Ikle så mærkeligt, at arbejder-
ne på Aakirkeby Skæreri den 26. jan:ar
1907 dannede spareforeningen "Glædelig
Jul<, der eksisterer den dag i dag.

Elektricitetsværket blev til virkelighed i
1908 og kostede 100.000 kr.

Den alsidige stationsforstander Mejdahl
startede en biograf i Smedegade, der havde
premiere den 21. april.

Socialdemokratisk forening var gået i stå,
men blev gendannet den I l. april. De store
markedsdage var slut den fgrste fredag i
april, og >Højskolehjemnnet< opførte en sal.
Året efter blev sygehuset udvidet med 2
fløje med plads til l6 senge.

Fors kqnne Ls esfo rening
I 1909 blev lærerinde, frk. Johanne Ipsen,
byens første kvindelige byrådsmedlem.
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Kortspilklubben >Onsdagsklubben< blev
dannet. Det blev en stor dag eller rettere af-
ten den 7. september, da byens elektriske
gadebelysning blev tændt for første gang.

Aaker sogn forbedrede sit skolevæsen be-
tydeligt ved at opføre Kirkeskolen i 1910
som afløser for Degneskolen i Jernbanega-
de. Snedkersvend Ludvig Andreasen var
mester for tegningeme til bygningen, der i
dag er en del af administrationsbygningen.

Den l. oktober kunne postvæsenet flytte
ind i det nye posthus på Torvet, hvor man
boede til leje. Bygningen opførtes af Karl
Dam, og for at få plads, måtte en del af
slægtsgården !emes.

Den 23. september dannedes Forskønnel-
sesforeningen, der i en lang årrække fik stor
betydning for byens udseende. En udsigts-
høj iTeknisk Skoles anlæg blev opført,
hvorfra man kunne se store dele af Sydborn-
holm. Hen mod jul fik byen sit fgrste kondi-
tori i bagerforretningen på Torvet.

BibLiotek
Det var i disse år, at håndværkeme udsmyk-
kede husene med gesimser o.l. Ingenigr
Holger Dam og hans elever på Teknisk sko-
le i Rønne fandt frem til. at der i tiden fra
l9l0 er 39 huse med trukne gesimser, l0
huse med indmurede felter med rosenmoliv.
8 huse med indmuret cemenastøbt bort. 8
med indmuret cementstøbt æggestavsbort
samt 18 huse med trukne vinduesindfatnin-
ger

For at skaffe penge til en sti fra Teknisk
Skole til Søndre Byskov holdt Forskønnel-
sesforeningen en yderst vellykket fest på
Torvet i 2 dage omkring sankthans. Over-
skuddet blev på 2300 kr., således at der også
blev penge til et anlæg omking Præstedam-
men, kaldet Grønningen

Forsamlingshuset blev købt af kommunen
til gymnastiksal den 15. maj l9l1.I novem-
ber l9l I startede fabrikant H. J. Jensen sin
virksomhed på Doktorbakken, hvorfra han
forsynede store dele af 6en med landbrugs-
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Fig.6. Feste Sankthans. l9l I

maskiner. Her ligger nu Plejehjemmet

'rAabo<<.
Et stort fremskridt på det kulturelle offå-

de blev skabt, da lærerinde Johanne Ipsen
åbnede et bibliotek i sin egen stue den 7.
september 1912. I løbet af den første vinter
lante 2323 lånere tilsammen 3822 bØger.

Sparekassen flyttede sine lokaler til løjt-
nant Koefoeds ejendom i Jernbanegade den
1. decembel stubmøllen på Møllevej blev
revet ned, og sangkoret >Håbet< virkede fra
l9l2-1916. Byen fik sin første fodboldbane,
og byrådet og præsten modtog kongeparret
på Torvet.

Året efter kunne Afholdsforeningen ind-
vie >Afholdshotellet< i Jembanegade 7.

I l914 rejste Forskønnelsesforeningen en
flagstang i anlægget, og for 105.000 kr. blev
Borgerskolen udvidet med den såkaldte
1914-bygning. Byrådet bevilgede en tredje-
del af udgifterne til installation af elektrisk
lys i Aa kirke.

Realskole
I september l915 skete der det meget betyd-

ningsfulde, at en privat forening indviede en
realskole med 2 klasser. Den holdt til på
Teknisk Skole.

Det var en stor begivenhed, da Brænderi-
ets skorsten blev revet ned. En kommunal
vælgerforening blev dannet af borgerlige
vælgere, og fta dette år var det slut med den
store tilstrømning på valgdage til byen, idet
den nye grundlov bestemte, at valgene skul-
le holdes i hver kommune for sig.

Den 7. januar l9l6 skete der et stort kul-
turelt fremstød, idet sangkoret >>Canto< blev
dannet. Det blev ledet af komponist og hgj-
skolelærer Kaj Senstius og blev et kor af
usædvanligt format, der opførte store vær-
ker.

Realskolen købte købmand Ipsens bræd-
delagerbygning ved siden af Teknisk Skole,
for nu var der skabt grundlag for en væ-
sentlig forøgelse af elevtallet. Jernbanen
mellem Almindingen og Cudhjem var nem-
lig kommet i gang den 27. juni, og skolen
havde nu fået forbindelse med et meget stort
opland.

Den 6. maj blev Arbejdsmændenes Fag-
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forening startet på Afholdshotellet.
Efter at markederne var ophgrt, savnede

man de store forretningsdage i byen, men
man fandt på råd. Fastelavnsmandag 1917
startede man traditionen med auktion på
Kanns Hotel. Det var navnlig brugte og en-
kelte nye cykler, sko og manufaktur, der
blev falbudt, og folk strpmmede til fra hele
øen. Fastelavnsmandag blev årets største
dag for byens forretninger, og herligheden
varede helt til 2. verdenskrig.

Polakkerne
Del var det år. at Forskønnelsesforeningen
tog Bryggerdammen under behandling, og
katolikkerne indrettede et kapel i Jernbane-
gade 36. På det tidspunkt havde man både
præst og nonner for de polske landarbejdere,
der var strandet på Bornholm efter oprinde-
lig at være kommet på sæsonarbejde om
sorffneren. Præsten var på det tidspunkt fæl-
les for hele øen.

Under krigen kneb det for elektricitets-
værket at levere den nødvendige strøm, og i
1918 blev der installeret en vindmotor, der
skulle hjælpe til med leveringen.

På det tidspunkt hører man om arbejds-
forholdene i Aakirkeby. Arbejdstiden var fra
kl. 6 til 17.30, og timelønnen var 60 øre. Æl-
dre arbejdere fik dog lidt mindre.

Nu blev pater Zoetmulder ånsat som fast
præst for katolikkeme på Midtbornholm.

Metodisterne stod stærkt i Aakirkeby på
det tidspunkt, og de fik deres egen kirke,
>Salem", i Jernbanegade 11.

Nu kunne den første læsestue på Born-
holm åbnes i P Simonsens ejendom i Store-
gade. Hertil blev biblioteket flyttet, og det
blev flittigt benyttet. Det hed sig, at det hav-
de bøger af alle slags at låne ud, undtagen
bøger om mord og hor

På Nybyvej 27 blev opstillet en vindmøl-
le for at trække maskinerne på m6llebygger
Otto Hansens værksted. Hansen. der også
var bygmester, var Bornholms eneste fagud-
dannede møllebygger.
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Klintebakken
Naturområdet syd for byen, >Klintebak-
ken<., der er Skandinaviens gamle forbjerg,
var i fare for at blive ødelagt ved stenbryd-
ning. Området tilhørte ejendommen >Hade-
borg<, hvis ejer gerne ville afmed de ufrugt
bare arealer, og ved at bryde klippen på
skrømt, lokkede han kommunen til at købe
arealet til den pris, han forlangte. Her ligger

"Kyllingehpnen<, der for år tilbage var en af
øens rokkestene. Nu vil den ikke mere røre
på sig.

Det var det år, at Aakirkeby fik sin første
og eneste natbetjent, Carl Jensen, der i 1943
blev almindelig betjent.

På dette tidspunkt fik >Bedre Byggeskik<
indpas i Aakirkeby med murermester Albert
Andersen som igangsætter

Den idylliske savmglle på Stokkekildevej
blev revet ned den 10. februar 1921, og sam-
me år startede C. F Jensen sin byggeforret-
ning i Østergade.

Den 15. febuar l9l5 kunne byens borgere
for første gang se en reglementeret bokse-
kamp. Den 16. juli blev beklageligvis bytin-
get nedlagt, den l. oktober stiftedes Han-
delsstandsforeningen, og P. Simonsen i Sto-
regade og mekaniker Andr Madsen i Dam-
gade fik benzintanke. Løjtnant og sparekas-
sedirektør C M. Koefoed blev borgmester,
og i 1924 fik Aakirkeby sin første kæmner,
J. F. Jensen.

I drætsfo rening
Op mod jul 1925 stillede Handelsstandsfor-
eningen et juletræ op på Torvet. Baptistkir-
ken i Svanekegade blev opfgrt, selv om
mange protesterede mod, at kirken lukkede
af for Damgades videreførelse mod nord.
Den kommunale vælgerforening blev op-
løst, og kommunekontoret blev opført som
en del af Rådhuset.

Året 1926 blev det år, hvor Aakirkeby fik
officielle gadenavne. Indtil da blev hele ga-
den fra Vesterbro til sygehuset kaldt for Sto-
resade.
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Fig. 7. Aakirkeby Skereri og Cementstøberi 1920'erne.

Brugsforeningen opførte et pakhus på
Birgersvej, annoncebladet >Rytterknægten<<
blev stiftet, redigeret og trykt i Aakirkeby,
og )rBomholms historiske Samfund<< udgav
Aaker-degnen Rasmus Pedersen Ravns bog
fra 1671, >Cronica Boringiaca<.

>>For at få mere system og fart i arbejdet
har der været bestræbelser i gang for at sam-
le alle fodboldinteresserede i een klub - og
så sætte alle sejl iil, og i den anledning ind-
bydes alle sportsinteresserede til et møde på
Teknisk skole mandag den 19. september
1927<. Således hed det i annoncen, og resul-
tatet af mødet blev dannelsen af Aakirkeby
Idrætsforening, i daglig tale kaldet AAIF.
Formand blev N. M. Hedegaard.

Vandtåmet i Damgade blev opfgrt det ar,
som det stadig fremgår af tallet over dgren,
og el-værkets vindmotor blev solgt til Gade-
by mølle i Østermarie for 4.000 kr. Realsko-
len holdt sin sidste præliminæreksameen og
gik nu over til realeksamen. Arbejdersang-
koret >>Apollo< blev sriftet med sygekasse-
kasserer Anton Larsen som dirigent, og ka-
tolikkeme startede en skole i Jembanesade.

Idrætsforeningen fik sit første klubhus al-
lerede året efter starten. Det var lavet af træ
og kostede 945 k

Ud.stilling
En ny forening kom til verden detre år, og
den virkede meget ihærdigt i mange år. Det
var en afdeling af >Dansk Arbejde<. Den
stiftende generalforsamling holdtes den 20.
november 1928, og det var isenkræmmer P.
M. Koefoed, der tog initiativet.

I 1.929 blev præstegården restaureret.
AAIF fik den gode ide at arrangere et cykle-
løb >Bomholm rundt<< på almindelige cyk-
let og detle løb blev i mange år en fast tra-
dition. Aksel Nielsen vandt det første år med
Jens Eriksen som nr. 2 og Povl Aaby Svend-
sen som nr. 3, men senere blev i det nogle år
stationsforstanderens spn, Helmer Mejdahl,
der blev alle drenges helt som vinder af
løbet. Og selv om AAIF var stiftet med fod-
bold for øje, indførtes håndbold i gymna-
stiksalen dette år.

Sygehuset blev moderniseret for 142.769
kr. og fik nu plads til 26 patienter. På kom-
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munekontoret rykkede Aksel Jensen ind
som kasserer, og kæmneren fik bevilget en
regnemaskine. Den kostede 550 kr. og skul-
le stå t i l  rådighed lor  l igningskomm iss io-
nen.

Husmandsforeningens sydamer forærede
foreningen en fane. Men årets største begi-
venhed var "Dansk Arbejdecs udstilling på
Teknisk skole i samarbejde med Håndvær-
kerforen i ngen.

Sgndag den 28. juli kunne komiteens for-
mand, bødkermester Aksel Svendsen, byde
velkommen til amtmanden, borgmesteren,
sognerådsformanden, folketingsmanden
m.fl. Foruden skolen blev anlægget og
træbygningen på den senere fodboldbane
benyttet af de mange udstillere. Man regner
med, at der var 10.000 besøgende til udstil-
lingen, der sluttede af med et festfyrværkeri
til 127 kr. Overskuddet blev på ca. 500 kr.
Det var i 1929, at Aakirkeby fik ny borg-
mester, dyrlæge og bankdirektør N. Nissen
Petersen fra Venstre.

Vi er nu nået til 1930, da arbejdsløsheden
blev meget mærkbar. Den lokale faglige
sammenslutning med tømrer Markus Han-
sen som formand arrangerede flere fester for
arbejdsløse, hvor forretningsdrivende og an-
dre gav gratis nåturalier.

Menighedshjem
Den 12. april kunne man indvie Menigheds-
hjemmet i Gregersgade. Det var flittige da-
mer, der i en årække havde syet og broderet
for at skaffe penge til huset, der kostede
24.000 kr.

Byen fik mælkeudsalg i Jernbanegade 8,
sangkoret >Canto< holdt op, dameme fik lov
til at drive idræt i AAIF, der fik stor succes
på opfprelsen af >Gøngehøvdingen<< med
lokale kræfter. Og hjemmesygeplejersken
fik berømmelse for at have købt juletræer
for egen regning til fåttige patienter

Den 28. april 1931 kunne badeanstalten
indvies i Damgade og L. Sassersen ansattes
som kommunekasserer og opkræver. Kato-

4,4

likkerne kunne indvie Rosenkranskirken i
Gregersgade i 1932.

I 1933 bevilgede Aaker sogneråd 7 kr. om
ugen til arbejdsløse, hvis understøttelse var
sluppet op. Ph. R. Dams bog >Folkeliv og
indstiftelser på Bornholm.< udkom, og den
16. maj vedtog byrådet at overtage den pri-
vate realskole fra l. april 1934. Dette år fik
sygehuset anlagt en have, Arbejdsmænde-
nes og Landarbejderens fagforeninger blev
slået sammen, og i slutningen af august blev
blikkenslager Linds hus på hjørnet af Store-
gade og Hans Rgmersvej samt ligvognshu-
set fjernet, hvorefter Forskpnnelsesforenin-
gen skabte et li l le anlæg på steder. Og i

"mæljyln< blev de første organiserede bry-
dekampe vist i Aakirkeby.

M eni gheds kreds
Den l. januar 1935 blev Aaker faniggård til
institutionen >Strgbyhus". Beboerne, der
var mere eller mindre retarderede, blev
modtaget godt og venligt af byens borgere.

Den I. marts indledles en terrænløbs-trå-
dition ved afholdelse af det 4,4 km lange
>Aakirkebyløb< over Klintebakken og gen-
nem Spndre Byskov.

Brugsforeningen fik ny hovedbygning,
Sygeplejeforeningen indfprte en slags hjem-
mehjælp, idet hjemmesygeplejersken kunne
påtage sig at udfgre det huslige arbejde i no-
gen tid efter en fødsel i hjemmet.

Den 30. oktober stiftedes "Menigheds-
kredsen<< på initiativ af sognepræst Harald
Thorsager. og den 9. november kunne man i
Statstidende se, hvordan Aakirkeby køb-
stads våben egentlig så ud. Viadukten vest
for stationen var farbar fra den 24. oktober
1937 .

I 1938 blev grovvareafdelingen udskilt
fra brugsforeningen, og Husmoderforenin-
gen blev opreltet.

Den 24. januar 1939 erhvervede Spare-
kassen ejendommmen Jernbanegade 9 for
30.000 k.
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Fig.8. Sikletortet.
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I 1940 afholdtes ikke mindre end 130 møder
i Menighedshjemmet, den 29. marts starte-
des en lokal Turistforening med overlærer
Th. Sørensen som formand, og Bornholms
Andels Hørfabrik blev stiftet den 14. de-
cember. Det var et krigsforetagende, for kri-
gen var også kommet til Aakirkeby.

Man mærkede faktisk meget lidt ti l be-
sættelsen, selv om indledningen var ret dra-
matisk. Den 9. april deltog nogle unge men-
nesker i tpmningen af det militære depot i
Stausdal. En del skydevåben og ammunition
blev gravet ned på kirkegården, mens enkel-
te geværer med patroner endte på loftet hos
deltagerne i aktionen. Dagen efter kom tys-
keme, men de lokale frihedskæmpere holdt
sig ordren efterrettelig om, at der helst skul-
le undgås sabotage på Bornholm, så man
kunne undgå, at damperforbindelsen trl Kø-
benhavn, der var en yndet flugtvej til Sveri-
ee. ikke blev forbudt. Bortset fra afbrændin-

gen af Hprfabrikken fandt der kun nogle få
episoder sted, såsom rudeknusning. Tysker-
ne mærkede man ikke meget til.

Aakirkeby sygehus fik indrettet bade- og
massageklinik i 1941, den 18. februar brænd-
te Bryggeriet, og ilden kunne ses langt væk
i den mørkelagte nat. Det blev ikke genop-
ført, men erstattet af lejeboliger, et næsten
ukendt begreb i Aakirkeby på det tidspunkt.

Børnehave
Til høst kunne Hørfabrikken tages i brug, og
medarbejderne startede Tekstilarbejdernes
fagforening. Kommunen kgbte præstegårds-
jorden syd for byen og muliggjorde derved
en byudvidelse. og Arbejdemes Samaritter-
Forbund fik en afdeling med Viggo Nielsen
som en energisk formand.

Den 4. marts blev Danske Kvinders Be-
redskab til virkelighed, og karetmagerme-
ster Sigfred Olsen blev brandinspektgr.

Den 23. aoril 1942 indrettede Aaker-Aa-
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kirkeby Sygekasse eget kontor i Jembanega-
de l0 i en tidligere forretning. Det var den
fgrste sygekasse på Bomholm, der fik egen
bygning. Der blev oprettet en børnehave hos
nonneme i Jernbanegade. Det kostede 4 k.
om måneden at have et barn der. Brugsfore-
ningen var blevet Bornholms største, og
kommunen gik i gang med at udnytte den er-
hvervede præstegårdsjord ved at anlægge
Præstevænget.

Det var en stor begivenhed r 1943, da
Hørfabrikken brændte. Der er ingen tvivl
om, at det drejede sig om sabotage, og det
var da også kendt, at en stor del af produk-
tionen gik til Tyskland. 50 arbejdere mistede
arbejdet. Der var en del kvinder imellem, og
Hørfabrikken gav faktisk anledning til, at
kvinder i Aakirkeby og omegn fik arbejde
uden for hjemmet. Fabrikationen var i gang
igen til november.

Den 12. juni overtog Arne Grpnvang
Nielsen Afholdshotellet. Hotellet blev til
Kinohotellet, og en biograf kunne tages i
brug 2. juledag samme år.

En afdeling af "Det frie Nord< blev stiftet
den 18. juni, den gamle kirkegård omkring
kirken blev lidt efter lidt omdannet til anlæ9,
og i februar blev sangkoret >Apollo< oplgst.

Ved sommerfesten i 1944 kunne AAIF
tage den nye fodboldbane syd for Teknisk
skole i brug. Den blev betegnet som Born-
holms bedste. Den var blevet til virkelighed,
fordi kommunen havde erhvervet præste-
gårdsjorden.

Den 1. juli ansatte byrådet en skatteop-
kræver Det lyder fælt, men Karlo Kert blev
alligevel snart en populær gæst i hjemmene.
En luftværnsforening startede den 9. august,
sangforeningen >Håbet< kom i gang, og
kdgstidens pengerigelighed kan aflæses af,
at spareforeningen >Glædelig Jul< fik en
masse nye nedlemmer, så man havde et
medlemstal på 450.

Som følge af kigen havde Turistforenin-
gen ikke store muligheder for at udfolde sig,
men den opstillede bænke på Klintebakken.
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Jubilæum
Tyskerne rejste, og russeme kom i stedet for
i maj måned 1945. De blev godt modtaget
og betragtet som venner. Det fortælles såle-
des, at en russisk officer hver formiddag af-
lagde besøg i et bestemt privat hjem og fik
sin formiddagskaffe. Og i hjemmet boede
bestemt ikke kommunister

Efter at postvæsenet tidligere havde boet
til leje, erhvervede det nu Posthuset.

Den 24. januar mødte 130 mennesker op
for at nedlægge >Det frie Nord< og starte
>,Foreningen Norden<< for Midtbornholm.
Formand blev direktør Helge Larsen, Hørfa-
brikken.

Og så fejrede Aakirkeby 600 års jubilæum
som købstad. Man var endnu ikke kommet
rigtigt over de to besættelser, så det skete ret
spartansk. I løbet af sommeren skaffede by-
rådet samtlige borgere fribillet til friluftsfo-
restillingen >Der var engang<, der opfgrtes i
Almindingen af Det Kgl. Teater. Det var
f6rste gang, der blev vist teater på dette sted.

På festdagen den 7. december modtog by-
rådet på Rådhuset gratulanter dagen igen-
nem. Byrådet vedtog at yde samtlige pensi-
onister en jubilæumsgave på 50 k. for enli-
ge og 75 kr. for ægtepar.

Aakirkeby tilsluttede sig Højspændings-
centralen i 1946, Arbejdernes Byggefond
blev stiftet, og sangkoret >Håbet< gav op.

Venskabsby
I 1947 blev Ronneby i Blekinge venskabs-
by, og man omgik forbudet mod at arran-
gere andespil ved at spille om gæs i stedet
ror.

I dagene 9. - I l. maj 1948 blev forbindel-
sen med Ronneby, der var indledt af AAIF,
offrcielt bekæftet ved, at borgmesteren, vi-
ceborgmester Aksel Svendsen, formanden
for >Norden<, mejeribestyrer Haahr, den
nyudnævnte skoleinspektør Sv. Aa. Petter-
son og Werner Hansen besøgte byen. I juli
besøgte 50 bornholmere Ronneby med pri-
vat indkvartering, og 32 Ronneby-borgere
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Fig. 9, Fra opf,rclsen af >Nøddebo Præstegård< 1946. Øverst fra venstre: Elkt Kjøller - Martin Kofoed - Vera
Jensen Su E. Madsen - Magnus Mgllex 2. række: Sv. Aage Jensen - Agnes lpsen Will! Andersen - Dagny
Østerbye Holger Westh - Ella Madsen. Gruppen t.h. O. Kjeldsen-Rasmussen - Gudtan Funch Bodil Ipsen
- Holger Dam. Nederst: Sigurd Hansen - Kirsten østerb),e.

samt 35 idrætsfolk var på genbesøg senere
på måneden.

Det var dette å[, at Turistforeningen opret-
tede en lejrplads på den gamle festplads i
Sdr. Byskov. Den skulle vise sig at blive et
godt aktiv for turistforeningen og en god
økonomisk støtte for foreningen, men den
blev også et stort arbejdsområde i de fplgen-
de rår.

Starten var meget primitiv. Den tilsyns-
førende, Oluf Olsen, kørte hver dag på sin
tril lebør 2 mælkejunger vand til pladsen.
Men efterhånden blev der indlagt vand, byg-
get kiosk og moderne toiletter samt bad, og
til sidst enkelte hytter. Gang på gang er plad-
sen blevet udvidet i takt med det stigende tu-
ristbesøg.

Sparekassen gennemgik en omfattende
modernisering, og byen havde 84 hånd-

værks- og industrivirksomheder, 4 engros-
forretninger og 43 detailhandlere.

Gymnastiksal
Den 23. august startede >Aakirkeby Sang-
kor" med Sv. Aa. Pettersson som dirigent og
overlærer K. K. Hansen som formand.

Den 26. januar 1949 stiftedes >Boværk<,
nonneme lukkede skolen i Jernbanegade 33,
der nu kun havde 9 elever, og hjemmevær-
net blev dannet med Andr. Ipsen som kom-
pagnichef.

Det lykkedes Turistforeningen at overtale
DBJ til at etablere en busrute til Boderne om
sommeren

Man var nu i gang med en betydelig udvi-
delse afBorgerskolen, hvilket bl. a. bevirke-
de, at bogtrykker Aksel Larsen måtte købe
gymnastiksalen for at kunne fortsætte sin
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virksomhed. Der skulle nemlig opf6res en
ny gymnastiksal, og for at kunne få plads til
den, måtte trykkeriet jævnes med jorden.
Salen blev indviet først i det nye år

I 1950 rykkede politiet ud af lokaleme på
Rådhuset, og der blev opf6n en ny bank på
Torvet. Indre Mission erhvervede Bethania,
og Civilforsvars-Forbundet blev startet med
Johs. Dam som formand. Det fik lokaler i
kælderen under badeanstalten.

Der kom gang i atletikken, idet en løbeba-
ne kunne tages i brug den 15. juli sammen
med et nyt klubhus. Aakirkeby-lgbet gen-
indfgrtes, og den 29. juli afholdtes et stort og
velbesøgt atletikstævne, hvor hovedattrak-
tionen var den amerkanske neger Ralph Hi-
nes.

Turistforeningen diskuterede i disse år
gang på gang etableringen af et vandrer-
hjem. I 1950 fik foreningen tilbudt valgme-
nighedskirken Bethania for 25.000 kr., og 3
år senere tilbød DBJ at sælge Almindingen
jernbanestation for 35.000, men ingen af
disse tilbud blev modtaget.

Jubilæumsbog
G. L. Dam og H. K. Larsens bog >Aakirke-
by 1346-1946", der blev skrevet i anlednin-
gen af byjubilæet i 1946, udkom i 1951.

AAIF tog hul på en ny tradition, lokale re-
vyer, der gennemførtes i en halv snes år,
skrevet af Werner Hansen og undertiden
med hjælp af Philip Dam. Hovedkræfteme
var Søster og Willy Andersen, men også
mange nybegyndere på de skå brædder kla-
rede sig fint. Der blev købt bil ti l hjemmesy-
geplejersken, og Sygekassen gik over til
kontingentmærker samtidig med, at kassere-
ren fik bevilget en kontorstol på hjul!

Den 5. januar 1952 blev Pensionistfore-
ningen dannet med Gustav Lindquist som
formand. Midtbomholms Handelsskole blev
startet med lokaler på Teknisk skole og med
Holger Heltoft som leder. Og til manges
sorg blev Gudhjem-banen nedlagt. Det lille
anlæg ved Bryggerdammen fik ny flagstang.
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Den L marts 1953 blev afholdt licitation
på opfprelse af >Ungdomshjemmet< på
Præstevænget, og husmoderafløsning ind-
før[es med sygekassen som administrator.
Nu var turen kommet til nedlæggelse af Al-
linge-banen, og biblioteket rykkede ind i
den tidligere realskole den l. oktober.

Arets største begivenhed var besøget af
Donkosakkerne. Efter mange og døje for-
handlinger ver det lykkedes AAIFs for-
mand, Povl Aaby Svendsen, at lokke russer-
ne til at give en opvisning i den ædle ride-
kunst, og der mødte 8.000 mennesker op for
at overvære begivenheden på dyrskueplad-
sen i Almindingen.

I 1954 blev den finske by Mantta ven-
skabsby. Ungdomshjemmet, der blev opfprt
afAfholdsforeningens formue, kunne tages i
brug, og i Aaker skete store ting. En ny Cen-
tralskole kunne tages i brug, og Kirkeskolen
kunne indrettes som kommunekontor.

"Aakirkeby Sangkor< måtte give op, efter
at det havde holdt en hel del koncener. bl. a.
i kirken og Ekkodalen pinsemorgen.

Og så var det i 1954, at avlsbruger Karl
Pihl afløste N. Nissen Petersen som borg-
MCSæT

De gamles fiem
Den l. november 1955 fik Aakirkeby et ho-
tel mindre. idet Kinohotellet blev omdannet
til lejligheder.

Den 3. december fik hjemmevæmskom-
pagniet fane.

Der blev foretaget en optælling af motor-
køretøjer, der viste, at Aakirkeby havde 150
biler, heraf 85 personbiler, 4 drosker, I scoo-
ter og 38 motorcykler.

Den 17. april 1956 kunne Andelsbanken
indvie et kontor i Ludvig Dams bygning ud
mod Torvet. Pludselig opstod en voldsom
snestorrn, og flere af de deltagende i festlig-
heden kunne ikke komme hjem.

>Hospitalet.. blev overtaget af kommu-
nen.

Det lokale elektricitetsværk blev nedlast i
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Fig. 10. Ben4intanken i Damgade.

1957, og brandvæsenet, der havde holdt til i
en afLudvig Dams bygningel rykkede ind i
stedet for i oktober. De gamles Hjem blev ta-
get i brug den 1. december Der var plads til
30 beboere fra Aaker, Aakirkeby og Peder-
sker. Hjemmet havde ingen elevator, for
man mente, at de ældre havde godt af moti-
onen ved at bruge trappen. Ingen af beboer-
ne sad i kørestol.

Banken på Torvet åbnede den 14. decem-
ber. P. Sirnonsens gamle kgbmandsgård blev
revet ned for at give bedre muligheder for
trafikken gennem byen.

Silobrand
Højskolehotellet kunne iage en ny scene i
brug, to træer foran den nye bank blev fæl-
det, og Aaker sogn indførte gadenavne og
husnumre. Kort før jul blev en lysmast sat
op midt på Torvet.

Hørfabrikken måtte give op i 1958. Der
kom to kvinder i byrådet, fru Edith Appel

(V) og fru Laurie Jespersen (K). Den 7. de-
cember skete det formentlig for første gang
siden reformationen, at en præst blev ordi-
neret i Aa kirke, pens gamle domkirke. Bis-
kop Fuglsang-Damgård ordinerede hpjsko-
leforstander A. Lauridsen som valgmenig-
hedspræst.

Den l. december startede Kirkebladet.
Indenrigsministeriet kunne godkende, at

borgmesteren fik en løn på 12.000 kr. om
fuet.

De vakte en del opsigt, at >BT<( den 8.
april dette år bragte en tosides-artikel om
Aakirkeby med overskiften >En by bliver
overflødig<.

Den 20. juni 1960 kunne man afholde li-
citation over 4 enkelthuse og 2 dobbelthuse,
som kommunen opfgrte på den nye gade
>Gr6nningen<. Et navn, der rår tilbage dæk-
kede området omkring Præstedammen.

Fodboldbanen fik som den første på
Bomholm lysanlæg. Og Forskgnnelsesfore-
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ningen sygnede hen, idet kommunen havde
overtaget dens opgaver.

Den 5. oktober fældede man det store
asketræ ved >Parkkiosken<< over for Teknisk
Skole.

Den store begivenhed i 1961 varkomsilo-
ens brand den 29. august.

Den 17. april blev Teknisk Skole nedlagt
som aftenskole, og kommunen købte byg-
ningen.

Den 29.august blev smedemester A.P
Eriksens smedje jævnet med jorden for at
give plads til en parkeringsplads.

Siloen ved Brugsen brændte ved nattetid
den 29. august. Den blev ikke genopf6rt,
men en ny blev rejst ved viadukten.

Sokkeklubben
Valsemgllen fik nye vinger, den 12. novem-
ber dannedes en skakklub, og den 23. no-
vember fik Pensionistforeningen skænket en
fane af Danmarks-Samfundet.

Den 5. november åbnede Arbejdsmænde-
nes Fagforening et nyt kontor i Nygade.

Den 28. februar 1963 var der igen ordina-
tion i Aa kirke, det var Erling Kristiansen,
der blev valgmenighedspræst. Den 16. maj
observeredes den fgrste tyrkerdue i Aakirke-
by, byrådet vedtog at lukke kommunekonto-
ret om lørdagen, og den nyopførte silo ved
viadukten blev taget i brug den 5. september.

Andelsmejeriet >Brodal<. blev nedlagt
den l. oktober 1963, og det var det år, da
borgerne vågnede op til dåd. Der blev af-
holdt en stor varemesse, gademe fik midler-
tidigt nye navne i juletiden, og >Sokkeklub-
ben< blev dannet, en ungdomsklub, der
holdt til i Aaker skoles festsal. Brugsen ved-
tog at indføre selvbedening, >Hedegaards-
vej< fik navn, der indførtes fælles hjemme-
hjælp for Aaker og Aakirkeby, og købmand
H. P. Olsen indføne byens første selvbetje-
ningsbutik. Til jul blev byen udstyret med
staldlygter på gaderne. De består endnu.

Vi er nu nået til l9&, det år. hvor Aakir-
keby blev blomsterby, og den første blom-
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sterfest blev åfholdt. Initiativet blev taget af
bankdirektør Kaj Nielsen og sparekassedi-
rektør Birger Hansen.

Den l. april indlønes fælles dagrenovati-
on for Aaker og Aakirkeby med papirsække
i stedet for skaldespande. Den 1. maj kunne
Brugsen åbne selvbetjeningsbutikken, der
blev opfgrt en funktionærfløj ved De gamles
Hjem, så der nu blev plads til 4l beboere, og
den 20. november blev byens cementstøberi
nedlagt.

Ny bank
Handelsskolen blev nedlagt i 1965, og civil-
forsvaret fik kommandocentral under jorden
ved Aaker skole. Det kneb med pladsen i
Sparekassen, der måtte opfgre en midlerti-
dig tilbygning.

I maj måned blev indrettet en rasteplads,
hvor Bygaden lpber ud i Nexøvej.

Den 19. oktober blev Ungdomshjemmet
overtaget af >Evnesvages Vel<<. Man plan-
lagde to nye gader, Svinget og Vinkelvej.

Et nyt orgel blev indviet i kirken, og Bgr-
nehaven i Jernbanegade 33 blev overtaget af
kommunen. Bornholmerbanken blev dan-
ne1. Den tidligere bankbygning blev overta-
get af Statens Andssvageforsorg og blev
brugt som værkstedet og man var nu ved at
være færdig med restaureringen af kirken,
der var påbegyndt i 1960.

I maj måned forlod nonneme byen. Den
23. november måtte man opgive håbet om
en kombineret auktions- og idrætshal, idet
Landøkonomisk Forening nedstemte forsla-
get.

Kiosken på Doktorbakken blev kørt ned
afen lastbil uden fører, og Bomholms Syge-
hjem blev opført.

Vognmand Andr. Christensen, der havde
kørt ligvognen i 19 år, holdt op, og bilen
holdt også her sit indtog.

Den 15. november faldt der 30 cm sne, og
l0 biler blev sat i gang med at fjerne sneen
fra sademe.
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Fig. ll. NynPlle.
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Mqllerforsvandt
En sorgens dag var det i 1966, da Nymplle
på Nybyvej blev revet ned. Den endte som
vejmatriale i Nordre Byskov. >Evnesvages
Vel< overtog den 1. maj det tidligere Ung-
domshjem på Præstevænget 2. 20. juni ved-
tog byrådet at sælge avlsbrugerejendommen
>>Dams på Bakken< til brødrene Philip og
Holger Dam med indretning af hotel for øje.
Biblioteket blev kommunalt, den 25. marts
lukkede Badeanstalten, og >Sokkeklubben<
blev nedlagt den 1. november Kommunen
kgbte mekaniker Bgrge Lunds værksted i
Damgade, da man ville bruge området til
udvidelse af parkeringspladsen.

Det vakte stor opsigt, da rensdyret Rudolf
den 7. december 1967 ankom fra en zoolo-
gisk have i Stockholm. Undervejs tog renen
en svømmetur i Østersøen. Det blev slagter-
mester Sv. E. Madsen, der fik ansvaret for at
holde kæledyret i live, og det lykkedes.

På dette tidspunkt var samtlige bygge-
grunde i Svinget solgt, og Æblehaven var
fuldt udbygget. Derfor købte kommunen
avlsbrugerejendommen Nybyvej 53 for at
skaffe plads til Østerled-kvarteret. Rosen-
borg-huset blev revet ned for at skaffe plads
til en ny Andelsbank.

Ved menighedsrådsvalget den 25. novem-
ber stemte 317o, og Menighedskredsen fik
flertal i rådet.

Ved oktoberstormen blæste Gaalaas-Han-
sens vindmølle på Nybyvej ned, og et lille
hus på hjørnet af Jernbanegade og Svaneke-
gade. det tidligere fallighus. blev fjernet.

Den ældgamle br6nd på kirkegården blev
istandsat i 1968. Den 30. september blev De
bornholmske Jernbaner nedlagt, Kirkeplad-
sen blev holdeplads for rutebilerne, og post-
kontoret overtog postekspeditionerne i Pe-
dersker og Lobbæk.

Bussely
Borgerskolen rykkede ind på Teknisk Skole,
og Rudolf fik en mage, Laila, i oktober. Dy-
rene blev installeret ved Doktordammen.
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Den nye Andelsbank indviedes den 2l .
november, direktør var Rudolf Pedersen.
Der blev opført et >Bussely< på Kirkeplad-
sen, '>Dams på Bakken" åbnedes som hotel,
og byen fik sit lægehus.

Sognepræst nr. 25 siden reformationen,
Tage Rossel, blev den 10. marts ordineret i
sin egen kirke.

Det nye trafikselskab ville ikke mere
transportere Aakirkeby-borgerne til Boder-
ne, ved årets slutning var man så småt be-
gyndt at nedrive Dams gård på Torvet, og
søndag fbr jul opstod der brand i Jernbane-
gade 18, og skaden var stor. En tændt ad-
ventskrans var årsagen.

I 1969 rykkede arbejdsformidlingen ind i
Eskildsgades tidligere manufakturforretning
med Sv. Aa. Rasmussen som leder

Henry Koefoed indrenede skotøjsforret-
ning på Torvet, og Egon R. Nielsen havde
efterhånden købt hele Kirkegades nordlige
del og indrettede møbelfonetning der Den
19. april kunne AAIF indvie et nyt klubhus,
der efterhånden skulle blive en del af en hal.

Den 5. maj vedtog byrådet at opfgre en ny
administrationsbygning. Det blev konstate-
ret, at Aakirkeby i forhold til indbyggeran-
tallet havde Danmarks fleste pensionister,
283.

Den 2. juli kunne Bornholms første biolo-
giske rensningsanlæg 6st for byen tages i
brug. og den l. oktober blev Teknisk for-
valtning indrettet i Aaker tidlligere Kirke-
skole.

Der kom en ny virksomhed dette ar, idet
DLF, Roskilde, opførte et frørenseri på Bir-
gersvej 15.

Storkommune
Nu nærmer kommunesammenlægningen sig
med stærke skridt, men det var den kom-
mende storkommunes sygekasser, der først
sluttede sig sammen. Det skete fra 1. januar
t970.

Det varede ikke længe, før kontoret blev
flyttet til den nye kommunale administrati-
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Fig. 12. Prestedammen 1900.

onsbygning, og >'Sygekassen<< blev til >Ci-
garkassen<, forretning for tobakshandler
Axel Petersen.

Kommunernes sammenlægning skete i
god ro og orden. Det viste sig snart, at det
ville være naturligt at sammenslutte de 5
midtbornholmske komuner. Fællesudvalget
for de 5 kommuner arbejdede stille, roligt og
sagligt med P Jørgensen. Vestermarie. som
formand. En tid pr@vede man på at få Øster-
marie med i den nye kommune, men det
mislykkedes. Der var nedsat forskellige ud-
valg, der udførte et godt stykke forbereden-
de arbejde, og størst uenighed var der nok i
skoleudvalget i tovtrækkeriet om, hvorvidt
det skulle være Aakirkeby skole eller Aaker
centralskole, der skulle bygges videre på.
Centralskolen vandt i det lange løb.

Som ventet blev det Venstre, der blev det
dominerende parti ved valget, men derimod
var det sikkert uventet, at det skulle blive
sognerådsformand Aksel Jensen, Pedersker,

der blev valgt som borgmester. P Jørgensen,
Vestermarie, havde været toneangivende i
arbejdet, men han måtte nØjes med at blive
2. viceborgmester. Jens Brandt, Nylars, var
af de fleste anset som favorit. men når det
blev Aksel Jensen, der gik af med sejren,
skyldes det i nogen grad, at han havde været
temmelig neutral under forhandlingerne og
ikke været formand for noget udvalg. Var på
denne måde ikke blevet uvenner med nogen.

Samarbejde
Aksel Jensen var vant til et fordrageligt sam-
arbejde i Pedersker sogneråd, og han lagde
så stor vægt på et godt samarbejde også i Aa-
kirkeby, at han fik Aksel Andersen (S), Pe-
dersker, ind som 1. viceborgmester, og ud-
valgsformandsposteme blev fordelt mellem
partieme. Denne indstilling er stort set ble-
vet fulgt siden, hvilket har bevirket, at man
næsten helt har undgået voldsomme sam-
menstød som i mange andre byråd.



WERNER HANSEN

Administrativt var det heldigt, at påsken
faldt sidst i mafis måned, så personalet hav-
de fred og ro til at samle stumperne sammen.
Sekretadatet og borgmesterkontoret fortsat-
te på Rådhuset, og resten af administratio-
nen måtte finde et opholdssted i den tidlige-
re Kirkeskole.

En stor del af kommunernes arkiver blev
der nemt fundet plads til. De blev sorteret i 3
bunker, en, der skullle kasseres, en, der skul-
le gennemgås grundigt, og en, der absolut
var bevaringsværdig. Og så sendte man bud
efter en lastbil, der kørte alle tre bunker til
forbrænding!

Dette år kunne man i avisen læse, at blom-
sterbyen havde to store turistattraktioner.
Den største var rensdyrene Laila og Rudolf
med deres førstefødte, og turisteme strøm-
mede også til, når smedemester P. Aaby
Svendsen var i gang med at sko heste.

Sparekassen blev til >Sparekassen Bom-
holm<<, efter flere års forgæves forhandlin-
ger mellem Aaker og Aakirkeby vedrprende
Menighedshjemmet blev det nu besluttet, at
kommunen skulle overtage bygningen uden
vederlag mod at modernisere og stadig stille
huset til rådighed for Menighedskedsen.

Den 5. oktober kunne pensionisteme ryk-
ke ind, og huset blev døbt >Kontakthuset<.

Bømehave
Socialudvalget skyndte sig at indføre medi-
cinkort for pensionister, og det sendte opfor-
dring til pensionisterne om at få pensionen
sat ind i et pengeinstitut. Den nye børnehave
på Syrenvej kunne indvies den 8. juni.

Den l3.januar l97l blev den nye admini-
strationsbygning indviet.

Rådhuset blev derefter kaldt >Det gamle
Rådhus< og blev en slags medborgerhus.
Det nye byråd kaldes stadig kommunalbe-
styrelsen, men dens mødelokale hedder der-
imod Byrådssalen!

På Strøbyhus opførtes >Klintebo<<, Spare-
kassen flyttede ind i nybygningen, Aakirke-
by skæreri blev revet ned for at give plads til
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Super-Brugsen, og også den gamle Biografi
Smedegade blev jævnet med jorden.

Den 22. marts blev indfgrt dagpleje for 40
bøm, pensionisteme fik afsætning for deres
håndarbejder ved en foretning på Rådhuset,
kaldet >Bette Nøk<.

I 1972 konstaterede et dagblad, at der nu
på gademe i Aakirkeby kun var et enkelt træ
tilbage, nemlig kastanjen overfor kirken.

Nu var beboerne på De gamles Hjem så
svage, at man savnede en elevator.

Bette Nøk
Den 12. januar vedtog byrådet at nedrive
bagbygningen i Eskildsgade 4, i februar
brændte en stor del af >Dams på Bakken<,
Povl Aaby Svendsen trak sig tilbage som
formand for AAIF efter 32 års virke, og Ro-
bert Jensen blev formand.

Aakirkeby sygekasse blev 100 år den l.
maj og udgav bogen >100 år - og snart
glemt<<. Birthe Juel-Jensen blev ledende
skoleinspektør, og >Bette Nøk< flyttede ind
i Eskildsgade 4.

1973 begyndte med, at Aakirkeby vandt
slaget om Spånpladefabrikken, der skulle
give arbejde til 30 mand. Allerede den 2l .
januar var >Dams på Bakken< genopbygget,
og Borgerforeningen begyndte at interessere
sig for Eskildsgade 4. Den l. april ophæve-
des sygekassen, og kommunen overtog ad-
ministrationen.

Der var på det tidspunkt 90 bpm i dagple-
je. Den gamle gymnastiksal overgik i privat
eje. og den l. august blev Leif Christensen
kommunaldirektør, og fru Inge Eriksen be-
styrer på >De gamles Hjem".

Efter nogle års stilstand blev Aakirkeby
Skakllub genoplivet den 20. august. i sep-
tember blev Præstedammen næsten tømt for
vand for at kanten kunne repareres, og man
fandt mange rare ting på bunden. Den l. ok-
tober blev værkstedet i Eskildsgade flyttet
til Rønne. Amtskommunen vedtog at købe
en invalidebus til "Bornholms Sygehjem",
og i november måtte man af sparehensyn
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slukke hver anden gadelygte om aftenen og
dem alle efter kl. 23. Man ønskede ikke at
opstille juletræ på Torvet, da det ikke måtte
forsynes med lys. Den 2. december startede
H. H. Kjøller sin virksomhed i turismens tje-
neste, idet han indrettede et turistbureau i
hjemmet på Smedegård.

Den 12. november blev Sparekassen ind-
viet af 100 gæster på >>Dams på Bakken<<,
der servede gule ærter, flæsk og pandekageq

Aakirkeby sygehus fejrede 75 års fødsels-
dag.

Aksel Jensen blev i 1974 enstemmigt gen-
valgt som borgmester. Der var mangel på
byggegrunde, hvorfor det blev vedtaget at
byggemodne 21 parceller ved Kannike-
gårdsskoven. Støbegodslageret på Birgers-
vej blev revet ned, og der blev givet grønt
lys for en knallertbane i Ndr. Byskov.

Jembanehotellet blev fjemet den 28. maj.
Den 17. juni blev der opsat en mindepla-

de på "Det gamle Hospital" efler ansøgning
fra turistchauffør Ole Svendsen.

Det viste sig, at Aakirkeby var den born-

holmske kommune, der brugte fænest pen-
ge til administration, 417 kr. pr. indygger

Den 13. åugust startede >>Davidskolen< i
Luthersk Missionsforenings hus i Østergade
med 50 elever. Og med 9 stemmer mod 6
købte byrådet den tidligere Sparekasse for
310.000 k.

Davidskolen
I midten af 1970-erne blev der atter mulig-
hed for at spille udendprs tennis iAakirkeby.
Byrådet købte et areål syd for fodboldbaner-
ne og indrettede tennis- og håndboldbaner

Den l. februar 1975 fyldte byens ældste
butik, isenkramforretningen på Torvet, 100
år. Men forinden havde byrådet taget en me-
get vigtig beslutning. Man vedtog at ned-
lægge Borgerskolen og sælge den til Da-
vidskolen den 1. august 1978. Og Davidsko-
len rykkede foreløbig ind på Teknisk skole
efter sommerferien.

Og så blev det nemmere for beboerne på
De gamles Hjem at færdes i bygningen, idet
en elevator kunne tages i brug den 4. marts
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1975. Den 10. marts var der rejsegilde på
Børnetandklinikken. der skulle koste 2.6
mill. kr. Måneden efter påbegyndtes bygge-
modningen ved Kannikegård.

Den 4. maj vedtog kommunalbestyrelsen
at udvide Aaker skole for 1.7 mill. kr. I maj
var der 44 ansøgere til elevstillinger på
rådhuset.

Den 3. juni besluttedes at rejse en 25 m
høj mast i Kannikegårdsskoven til brug for
en fællesantenne. Den 30. juni indviede Tu-
ristforeningen et kontor hos installatør Hen-
ning Nielsen, og Boværk forsøgte at be-
grænse støvplagen. Den 18. augusl planlag-
des en udvidelse af De gamles Hjem for 7
mill.k.

I julegave blev kommunen ved retten i
Rønne dømt til at betale 10.000 kr. i erstat-
ning til et firma ovre, der hævdede at være
blevet snydt for betalingen af et skitsepro-
jekt til 10 pensionistboliger, som kommunen
ikke erindrede at have bestilt. Til gengæld
fik kommunen den opmuntring, at >Jul på
Bornholm<< bragte 8 sider og 14 fotos fra
Aakirkeby.

B evaringsplan
Det var i 1976, at Strøbyhus som måske den
første institution i Danmark begyndte at
flytte beboere ud i små lejligheder. Resulta-
tet blev så godt, at der efterhånden er 28 be-
boere, der ikke mere bor på Strøbyhus. Tu-
ristbureauet flyttede ind i Jernbanegade l.
Bornholms Valsemølle brændte. Ved årets
begyndelse gik kommunen over til EDB-
bogholderi, og den 19. januar skete det helt
uventede, at kommunen overlod Borgerfor-
eningen huset bag >>Bette Nøk< for en årlig
leje af I kr. mod, at foreningen skulle re-
staurere huset. Børnetandklinikken blev
færdig, og fru Kirsten Tolstrup, Klemensker,
blev ansat som leder Den 1. april tog køk-
kenet på De gamles Hjem et nyt servicesy-
stem i brug ved madudleveringen. Kommu-
nalbestyrelsen erhvervede Doktorbakken 2
for at indrette en parkeringsplads. Året efter
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blev udlængerne nedrevet, og parkerings-
pladsen blev en realitet. Den nye kpkken-
bygning på De gamles Hjem blev taget i
brug, og der kunne nu laves mad til 250 per-
soner.

Pensionisterne kunne glæde sig over, at
de fik lejlighed til at svømme i Gudhjem
svømmehal, og desuden blev der indført
fodpleje på De gamles Hjem og i Kontakt-
huset.

Der opstod debat om behovet for en beva-
ringsplan. Den 9. maj var spise- og opholds-
stuen på De gamles Hjem klar og kunne nu
rumme 100 personer. I september begyndte
man på en udvidelse af Hallen til en halv
mill. k , og pensionisteme kunne nu komme
i biografen gratis en gang hver måned

,Bomben<
Og så var det den 16. november, at kommu-
nekontorets personale blev opskræmt ved, at
der om morgenen på trappen lå en pakke
med påskriften >Bombe<<. Det blev taget al-
vorligt, og politiet blev tilkaldt. Det viste
sig, at pakken indeholdt en gammel gram-
mofon, og at der var tale om en hævnakt fra
en klient, der varblevet nægtet ekstra penge.

I december måned fik den katolske me-
nighed gkonomiske bekymringer, idet kir-
kens glasmosaikker skulle repareres. Man
var derfor nødsaget til at sælge jorden vest
for kirken, der oprindelig var tiltænkt et ple-
jehjem, til kommunen, der på denne måde
fik mulighed for at udvide byen mod vest.

I 1978 rykkede ungdomsskolen ind på
Teknisk skole, og Gordon Kerts bageri i
Jembanegade 1 blev nedlagt. Den 1. februar
indl'ønes 50% rabat for lokale pensionister
ved køb af rutebilbilletter på Bomholm. Da-
vidskolen overtog smedemester A. P. Erik-
sens bygninger for at lave parkeringsplads
til skolen. Valsemøllen blev genopfgrt, og en
deputation aflagde bes6g i den finske ven-
skabsby under ledelse af viceborgmester
Rob. Alsing. Borgerskolen blev nedlagt med
maner. Den 13. juni kørte afgangseleverne i
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Fig, 14. Haregade 21, der blev landbømehave og nu er ved at blive bygget om.

7 hestevogne traditionen tro til Almindin-
gen, og en 102-årig æra var slut.

I august var der røster fremme om at gøre
Nybygård til landbrugsmuseum. I septem-
ber blev Doktorbakken 20 oE 22 revet ned
for at give plads til Bornholms Sygehjems
udvidelse, og der blev indrettet en fritids-
klub i AAIFs gamle klubhus, kaldet >Vand-
værket<. Udbygningerne til Nybygård blev
fjernet, der blev skabt en mulighed for en
kælkebakke i Kannikegårdsskoven, og
>Væveloftet<<, der holdt til på Det gamle
Rådhus, forærede kommunen et vævet by-
våben. Det blev vedtaget at samle >overbyg-
ningen< på Aaker skole og at indrette den
tidligere brugsforening til bibliotek.

Den 30. december døde kommunaldAek-
tør Leif Christensen. Kommunebogholder
Poul Aksel Munch Eriksen blev konstitueret
som hans efterfalger og fast ansat 1. april
året efter. Nytårsaften oplevede man den
værste snestorm i de sidste 27 år, og sneen
var ikke helt {emet før den 5. februar.

Den 7. maj 1979 lukkede tobakshandler
Axel Petersen >>Cisarkassen<< efter 45 år

som handlende. Den 28. november blev
Smålyngsværket taget i brug. Dette vand-
værk, der var Bomholms største, er fælles
for Nexø og Aakirkeby. Det kostede 12 mil-
lioner kr.

Lige fpr jul blev det klart, at Specialarbej-
derskolen skulle ligge i Aakirkeby.

Borgerforening
I marts 1980 fik sagsbehandleme på social-
kontoret hver sit kontor, så de kunne tale
ugenert med folk. Den 21. april blev det af-
giort, at Aakirkeby fik lov til at beholde sin
landbedent. Byrådet vedtog at opføre et dag-
center ved De garnles Hjem til 2,5 mill. k

Borgerforeningen blev en realitet den 22.
maj, idet Håndværkerforeningen skiftede
navn. Den 16. juni vedtog byrådet at opføre
l6 kollektivboliger syd for Kristiansgade.
Alle 21 lejligheder på Tulipanvej er nu be-
sat.

Borgerforeningens bestyrelse gik i gang
med at kalke Myreagre mølle. Den 18. juli
købte byrådet >Baunehøj<, hvorved der
skabtes Dlads til et stort kolonihaveområde.
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Den 24. oktober gik Borgerforeningen i
gang med at sætte huset bag >Bette Nøk< i
stand. Udførtes som beskæftigelsesarbejde.
Den sidste forestilling i Aakirkeby Bio fandt
sted den 1. december. I 1981 bestemte amts-
rådet, at Aakirkeby Sygehus kun måtte have
6 patienter. Valgmenigheden solgte >Betha-
nia< til en privatmand.

"2'RN"
Den 4. februar l98l fandt byrådet frem til
navne på de nye gader, Bæverparken, Hjor-
tevej, Egemvej, Grævlingevej, Rensdyrvej
og Bjømevej. Den 18. maj fik civilforsvaret
kontor i den gamle brugs. I juni fandt man
frem til, at der i Aakirkeby ikke var nogle
narkomaner, men 15 mænd med alkoholpro-
blemer

Der kom 22 personer på bes6g fra ven-
skabsbyeme, Kinohotellet blev til privatbo-
liger, og Borgerforeningen stiftede en beva-
ringspris for ældre, velholdte ejendomme.
Prisen gik i l98l til Dagmar Holm, Smede-
gade 15.

Den l oktober startede en kiosk på De
gamles Hjem, og daghjemmet kunne indvi-
es.

Der var på dette tidspunkt 292 bpm i dag-
pleje.

Den 14. april 1982 var der rejsegilde på 6
pavilloner ved Aaker skole. Bevaringsprisen
tildeltes Daniel Hansen, Doktorbakken 9.

I juni blev der aflagt besøg i den norske
venskabsby, Hgyanger, og der var mange
protester mod nedlæggelse afAakirkeby Sy-
gehus. Først i oktober fik huset bag "Bette
Npk< navnet >2'RN<.

Den 25. november 1982 blev Handels-
standsforeningen og Turistforeningen til

"SYTE" med Birger Hansen som formand.
Og l. januar 1983 var det slut med sygehus
i Aakirkeby. Sct. Jørgens hospital blev over-
taget af kommunen.

Den I l. august blev pakhuset på Birgers-
vej revet ned, og spejderne rykkede ind i Re-
alskolen. Der kom El-kurser på Teknisk
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Skole i februar 1984. I februar blev der ind-
rettet ungdomsboliger i Jernbanegade 33, og
pensionisteme skulle på Kontakthuset for at
blive fotograferet, hvis de ville køre for halv
pris med DSB.

I april var det slut med gratis svømning
for pensionister. Skoleelever plantede træer
i Kannikegårdsskoven, den 5. maj blev det
nye bibliotek indviet.

Der var 4l boligs6gende i oktober, måne-
den efter fejrede vandværket 75 års jubi-
læum med en bog.

Postbestyrer
Det var snevejr de to første måneder af
1985. Butikskæden SPAR rykkede ind i
Jernbanegade, og kommunen indledte et
samarbejde med Fredningsstyrelsen om ud-
arbejdelse af en registrant over den ældre
bebyggelse.

Den 12. juli blev der plantet en silkegran
ved Kannikegård til ære for skovrider Eng-
berg. Hardy Lund Olesen blev sognepræst.
Den l. september sluttede Kjeld Alstrup sin
mangeårige kaniere som bibliotekar, og Lis-
beth Kubicki ansattes som bibliotekar på
heltid. I september blev det oplyst, at Aakir-
keby ville blive den første by i Danmark
med registrering af hele kvarterer. Arbejds-
formidlingen flyttede til Nex6. Årets beva-
ringspris gik til Edgar Nielsen, Østergade
10.

Byrådsvalget gav det resultat, at skolein-
spektpr Birthe Juel-Jensen blev borgmester.
Aksel Andersen trak sig ud af kommunalbe-
styrelsen efter 35 års virke, indtil 1970 i Pe-
dersker. Den 5. marts 1986 blev borgmeste-
ren valgt som formand for Kommunefore-
ningen. Den tidligere borgmester, Aksel
Jensen. blev hædret med et træ ved Nyby-
grård, og afdpde borgmester Karl Pihl fik et
træ ved indkørslen til Bygaden.

Den l. maj gik postmester Leif Langevad
på pension, og dermed var det slut med post-
mesterembedet i Aakirkeby, idet efterfølge-
ren blev Dostbestvrer
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Davidskolen købte den gamle gymnastik-
sal i Østergade 12 og indrettede den som
sløjdlokale. Den 13. maj kunne aviserne for-
udsige, at Aakirkeby ville få Europas fgrste
landbrugs-raffinaderi. RobertAlsing trak sig
tilbage efter 40 år som dyrlæge og efterfulg-
tes af Bente Johansen.

Biblioteksgården i 2 etager blev planlagt,
og i oktober blev oprensningen af Præste-
dammen noget af en folkeforlystelse. Der
blev fundet over 500 flasker og opfisket en
masse karusser og guldfisk.

Smedetorvet
AAIFs mangeårige formand, Povl Aaby
Svendsen, fik sit mindetræ ved Hallen, og i
november begyndte kommunalbestyrelsen
at opføre 42 pensionistboliger med Kommu-
nernes Pensionsforsikring som bygherre, 20
ved Kannikegård og 22 i Gregersgade. Den
9. december erhvervede kommunen Born-
holms Sygehjem af amtskommunen, og dis-
se to beslutninger blev grundlaget for, at
man mente, at De gamles Hjem kunne und-
væres som plejehjem.

Kort fprjul besluttede kommunen at støt-
te Byfornyelsesselskabets restaurering af
Stengade 7. Borgerforeningens bevarings-
pris gik til Mogens Hansen, Torvegade 4.

I 1987 sneede det næsten uafbrudt fra 5.
januar til 29. marts. I februar blev Højskole-
hotellet til Tanteme, og den tidligere Tatol-
forretning i Eskildsgade blev revet ned sam-
men med den gamle smedje og blev til Sme-
detorvet. Den 11. marts blev der til minde
om afdgde overlærer Th. Sørensen plantet et
træ ved Præstedammen. Årets bevarings-
præmier gik til Hans P Jensen, Vesterbro 3,
og Knud Jespersen, Bomholms Valsemølle.

Kommunen overtog Bornholms Syge-
hjem den 1. april, og det nye navn blev Ple-
jehjemmet Aabo. Den 24. aprtl ophørte
Hans Chr. Jensen, Smedegade, at drive
håndværksvirksomhed.

Billedarkivet fik lokaler på loftet i 2RN,
Borgerforeningen fyldte 100 år og fik sit træ

på Torvet, og midt i sommervarmen oplystes
det, at kommunen havde brugt I million kr.
til fjemelse af sneen i vinterens løb.

Døgnpleje
Sommeren igennem fgrtes en livlig debat i
aviserne i harme over, at en beboer skulle
flyttes fra Toftegården i Hasle til Aabo.

Robert Jensen forlodAAIFs bestyrelse ef-
ter 22 å,r, derafde sidste l5 som formand, og
hans efterf6lger blev Michael Kofoed.

l. februar 1988 besluttede kommunalbe-
styrelsen at gå ind for at frede >Hospitalet< i
Storegade. Og i denne måned var der en liv-
lig debat om muligheden for fjernvarme i
byen.

I juni fik Aakirkeby besgg af 25 fra ven-
skabsbyeme. Folketingsmand Niels Anker
Kofoed løftede sløret for. at forskningscen-
tret Bioraf helt bestemt ville komme til byen
inde i landet. En lokalplan foreslog, at Ba-
gergården blev bevaret.

Aase Rotvit Pedersen fik bevaringsprisen
for Kuleborgvej 43, og til ære for blomster-
festen plantedes en rødgran på Smedetorvet.

Ved nytårstid 1989 fik Aakirkeby som den
første kommune på Bornholm indført døgn-
pleje.

Den 23. oktober blev en sorgens dag for
de bomholmske pensionister. Det beslutte-
des at nedlægge >Bette Nøk<, formentlig på
grund af, at de pvrige kommuner, der også
havde gavn af forretningen, ikke ville være
med til at betale for driften.

Den 25. oktober var der rejsegilde på
>>Hospitalet< efter en omfattende istandsæt-
telse, og den nye parkeringsplads bagved fik
navnet >Sct. Jørgens Plads<. Samtidig plan-
tedes et asketræ på pladsen til ære for Wer-
ner Hansen som anerkendelse for hans virke
med at udbrede kendskabet til lokalhistori-
en.

Efter 5 års forarbejde blev registranten

"H,use i Aakirkeby. til virkelighec.
Arets bevaringspris tildeltes fru Edith

Nissen, Svanekegade 18. Byrådsvalget re-
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sulterede i, at de to konservative medlem-
mer gled ud. Den nye busterminal på Kirke-
plådsen blev taget i brug den 18. november,
og det oplystes, at der herfra var 88 ankom-
ster og afgange i døgnet.

I løbet af 1989 var Hallen udlejet i 5.827
timer

TV2
Inge Lorentzen blev sognepræst i 1990.
Forsorgen oprettede >>Butikken<< i Bager-
gården. Den 18. maj solgte >SYTE<< annon-
cebladel Rytterknægten til Bornholms Ti-
dende.

I juni måned aflagde en deputation besøg
i Hgyanger. Den 5. juli forsøgte kommunal-
bestyrelsen for tredje gang forgæves at gøre
Aakirkeby til grønt område, så butikkeme
kunne holde åbent, når de havde lyst.

Den 8. august kunne Turistbureauets le-
der, H. H. Kjøller, meddele, at der aldrig før
havde været så mange turister i Aakirkeby.
Den 1. september sendte TV2 Bomholm for
første gang udsendelser fra Brovangen. Der
blev indrettet en legeplads på Sct. Jgrgens
Plads. Der blev udskrevet en konkurrence
om udsmykning afbyens vandtåm. I decem-
ber påbegyndtes restaureringen af Ba-
gergården.

A. P Eriksens smedje blev revet ned for at
gøre plads til Jernbanegades udmunding i
Nybyvej.

B orgerforeningens bevaringspris gik det-
te år til Anne Marie Boesen, Kristiansgade
6.

Den 6. marts 1991 afløste manufaktur-
handler Kylle Smed H. H. KjØller som for-
mand for >>SYTE<<, turist- og erhvervssam-
menslutningen. Den 13. marts ophørte De
gamles Hjem med al. være plejehjem. men
blev i stedet til dagcentret >Aacentret<<. De
to sidste beboere blev overflyttet til >Aabo<.

I maj måned var der 53 personer, der ven-
tede på en lejerbolig, og der indkom 22 for-
slag til udsmykning af vandtåmet. Der blev
arbejdet på Birgersvej, der skulle blive en

40

mini-omfartsvej og fowentedes klar til nyt-
al

Bagergården
Restaureringen af Bagergården blev anslået
til at koste 12 rnillioner kr. I november for-
svandt gadenavnene Torvegade og Kirkega-
de, der sammen med en del af Storegade
blev til Torvet. Lene Riis og Jens Mikkelsen
fik årets bevaringspris for Østergade 18, og
der var 41 brandudrykninger dette ar.

Den 1. januar 1992 var det helt slut med
Aakirkeby sygehus som hjem for psykiatri-
ske patienter, og det var amtskommunens
hensigt at nedrive sygehuset, hvis det ikke
kunne sælges.

Overgangen fra 1991 til 1992 blev ret dra-
matisk, idet nytårsløjeme kostede korrmu-
nen 50.000 kr. Davidskolen købte Østergade
23 og 25 til brug for en skolefritidsordning.

Ved brandkorpsets nytårsparade kunne
brandinspektgr Helge Jensen præsentere en
ombygget tankvogn. I løbet af årct fik styr-
ken på 12 mand en ny sprøjte. Dette med-
førte en ombygning af facaden til brandsta-
tionen, for at vognen kunne komme inden
døre, hvilket i høj grad skæmmer den ellers
så karakteristiske facade. Bomholmerban-
ken blev den 10. februar overtaget af Biku-
ben. Mandag den 25. maj 1992 blev rutebi-
lernes holdeplads flyttet til >Eriksens
Plads<.

Den 30. april blev Bioraf indviet, og det
blev Bagergårdens tur den 21. juni. Turist-
foreningen flyttede ind i bygningen. Der var
hårdt brug for de nye lokaler, dels var turist
tilstrømningen tiltaget, og dels bruges bu-
reauet af mange lokale. Kontoret står for ud-
lejningen af ca. 300 sommerhuse.

Dronningebesøg
Tina og Ruben Elleby, Doktorbakken 6, fik
bevaringsprisen.

Der blev opstillet informationssøjler flere
steder i byen, og ved blomsterfesten uddelte
kommunalbestyrelsen for fgrste gang en
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blomsterfestpris på 3000 kr. Prisen gik til
Rudolf-klubbens 7 medlemmel der udfører
et stort arbejde ved byens udsmykring.

Den 29. september klippede Per Milner
snoren over til den nye Birgersvej, og den
18. november blev der atter brug for Aakir-
keby sygehus, nu kaldet Kildebo, idet 80
flygtninge fra det tidligere Jugoslavien flyr
tede ind.

I 1993 fik Bagergården bevaringsprisen.
Den 28. maj blev luftvæmssirenen flyttet fra
Posthusets tag til en hpj mast ved Præste-
vænget.

Den 26. juni blev der på kommunens for-
anstaltning ophængt en samling gamle fotos
og postkort i passagen i Bagergården, lige
tidsnok til, at dronning Margrethe under be-
spg i Aakirkeby kunne glæde sig over at se
et billede af kongeparrets besgg på Torvet i
t9t2.

Dronningen gik en tur i byen og bes6gte
Galleri >2'RN< og fik også tid til at besøge
billedarkivet på loftet, før turen gik til fro-
kosten på Christianshgj-Kroen.

Blomsterfestprisen tildeltes DKB og CFF.
Den 19. september klippede borgmesteren
snoren over til den nye glasfacade i Super-
Brugsen, og den I l. oktober vedtog kom-
munalbestyrelsen at slå social- og kulturud-
valget sammen.

Håndbold
Den l.januar 1994 måtte metodistmenighe-
den give op, og den solgte kirken >Salem<.
til Indre Mission. Davidskolen, der på dette
tidspunkt havde 230 elever, oprettede bøme-
have trl22 bøm i Østergade 23-25, og Hare-
gade 21 blev kgbq så børnene kunne komme
på landet og holde husdyr. Det hele kaldtes
Bømebakken.

L. H. Kjær Hansen, Smedegade 12, fik
bevaringsprisen.

Den 25. marts afholdtes et intemationalt
boksestævne i Hallen med et kommunalt til-
skud på 37.500 kr.

Man gik i gang med byfomyelse af Nyby-

vej 10-14 den 1. juni, og den 25. september
gik en meget omdiskuteret omlægning af
Toruet i gang.

I nogle år gik det temmelig dårligt med
fodbolden i Aakirkeby, men til gengæld
blomstrede håndbolden, og senior-herrer
rykkede op i 3. division.

Nexø Apotek, der i nogle år havde haft
udsalg i skotøjsforretningen på Torvet, ryk-
kede i 1995 ind i det tidligere Tatol i Eskilds-
gade. Da bygningen blev opfgrt og rumme-
de Aakirkeby bank, var der i starten 2 store
butiksvinduer. men i 1933 satte banken 4
mindre vinduer i med jemgitter bag. Da ban-
ken flyttede til Torvet, og bygningen blev
butik, kom der atter to store vinduer, men
Apoteket lavede facaden om til de 4 mindre
vinduer og fik derfor bevaringsprisen.

Den 28. januar flyttede Borgerforenin-
gens billedarkiv ind i den gamle brugsfore-
mng.

Jubilæet
I denne tid gik bølgerne højt med hensyn til
planerne om et storhotel ved Holsterodde.
En udløber af debatten resulterede i, at en
stor sten blev sendt gennem et af Kylle
Smeds butiksvinduer.

Den 17. februar 1996 købte kommunen
den gamle biograf i Jernbanegade. Bygnin-
gen skal være lejeboliger samt indrettes som
aktivitetscenter og værested. Jubilæumsvi-
nen blev en stor succes, Teknisk Skole blev
overflpdig, og i marts købte kommunen
Vesterbro 1 for trafikkens skyld. Der kom
nyt liv i skotøjsforretningen på Torvet, og
endnu en gang truede socialudvalget med at
levere kplemad til pensionisteme.

Og så går det stadig lps med arrangemen-
ter i anledning afjubilæet den 7. december.
Der arrangeres konkurrencer og idrætskam-
pe, udstillinger, markeder, koncerter og me-
get mere. Mange foreninger deltager og
også i hgj grad kirken.

Den næste store festdag bliver formentlig
indvielsen af >Natur Bornholm<<, der nu sy-

4l
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nes sikret. Derimod er det usikkert, om man Huse i Aakirkeby, registrant. 1989.
kommer til at fejre kommunens nedlæggel- Rawen og Garlieb-s besø8 i 1815'

,  , , .  , .  ^" . - ; -  -  .  C.L.  Dem og H.K. Larsen: Aakirkeby l146-1q46.
se. Jerv om rorKetrnSsmano l \ lets AnKer 1951.
Kofoed har lovet, at Aakirkeby bliver et nyt werner Hansen: Inde i lander. 1969. Vander inde Lan-
Washington, hvis kommuneme bliver sam- det. 1982. 100 år-og snart glemt. l9?2. Mod nye
menlagt, synes der ikke at være større inter- måI 197? De byggede Aakirkeby l9S?'

esse foi sagen. Og slet ikke i byen inde i lan- P,ll:l':1"-ollT:lT:P-**det. nH,lffljå[',", i,:'ili.lXffi ", o"-n",-.*.
aviser

Idet de fleste oplysninger stammer andetsteds fra, var

Kilder: det en håbløs opgave at bringe flere henvisninger

Laurids de Thurah: Bomholm og Christiansp. l?56. Tak til alle private, institutioner og foreninger, der på

Bomholmske Samlinger 1985. opfordring har givet oplysninger.

Jul på Bomholm 1978. Fotos: Aakirkeby Borgerforenings billedarkiv

OVERSIGT
1706 sfandede et svensk fartøj med 500 polske krigsfanger ved Bodeme.
l'705 blev Claus Clausen Lyng sognepræst, afløstes i 1?20 afAdolpAnd.
l'740 kirken istandsat af pastor Lars Nielsen Hjorth.
l'743 fik byen sin første skole.
l'760 blev Hans Severin Whitte præst. Voldsom brand i byen.
l77O blev Nyby en del af købsraden.
l'776 mønttund.
17'1'7 Nytår 1777 flyttedes landstinget til Rønne.
l78l var Lars Hansen Mahler præst.
1790 blev Peder Thomsen Balle sognepræst.
1850 kom kong Frederik Vl[ sammen med sin gemalinde, grevinde Danner, på besøg.
l85l blev seketær J. Miiller formand for borgenepræsentationen.
1856 blev købmand J. L. Balle formand for borgerrepræsentationen.
186'7 Valsemøllen opførtes, og Algreen blev præst.
l87l blev Østergade ansat på bykortet.
1876 besøgte kong Christian IX byen den 24. august.
18'7'7 blev Hans Vilh. Teisen sognepræst.
1878 kom præsten til at hedde Chr Theodor Christensen.
l89l ovenog Conrad Rudolph Madsen stillingen som p.æst.
l9l0 købte kommunen Præstedammen afpræsten for 1.000 kr.

Banken skiftede fra andelsselskab til aktieselskab.
Murersvendene fik fagforening den 10. maj.

191 I blev Hans M. Erichsen præst ved Aa kirke.
Otto Hansen etablerede sig som bygmester efter 8 år i USA.

1916 Den 6. maj stiftedes Arbejdsmændenes fagforening.
1933 blev Harald Thorsager sognepræst.
1946 TilslutningtilHøjspændingscentralen.
1956 Hospitalet blev overtaget afkommunen.
1958 Hørfabrikken måtte give op.
1959 Fester Thaysen blev præst.
1966 blev Biblioteket kommunalt.
1968 Tage Rossel blev præst.
19'74 Jembanehotellet blev nedrevet 28. maj.
1982 Bodil Toftdal blev sognepræst.
1985 hed præsten Hardy Lund Olesen.
1990 Inge Lorentzen blev præst.
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