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B O R N H O L M 
i 1950-60’erne

ogen giver et indblik i, hvordan livet 
formede sig på Bornholm i 1950-60’erne. 
Der er benyttet fotos og annoncer fra 

perioden, idet også annoncer viser, at tiden 
går og at samfundet forandrer sig.

Det er dagligdagen, der skildres - kort sagt,  
et ø-samfund på godt og ondt i den periode. 
I teksten er der indlagt statistiske oplysninger, 
der også er med til at vise samfundets 
sammensætning dengang.
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I 1950-60'erne sejlede de fleste, hvis 
de skulle til Bornholm. Man tog dam-
peren, som man kaldte det, og starte-
de fra Havnegade i København, hvor 
Østbornholmskes skib og de store 66-
både lå side om side.

Nordbornholm og Rotna side om side ved Havnegade i København.

Bo Bojesens plakat signalerer, at det er 
spændende at sejle med ”66-bådene”.

Østbornholmske signalerer en oplevelses-
tur med mange havneanløb.

Når turen gik til 
Bornholm ...
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Skulle man have sin bil med, blev den 
kørt ombord gennem porte i skibs- 
siden. To brædder og tungen lige i 
munden,  så  havde man fået sin bil 
med. Skibene havde dog kun plads 
til ca. 30 biler, og det passede med, at 
Danmark i 1950'erne havde 210.000 
på landsplan, der dog i 1964 steg til 
661.000. Ombord ventede kahyts-
jomfruerne - man fik anvist sin ka-
hyt, eller man sparede penge og sov på 
dæk.

En Ford Popular køres ombord på Ham-
mershus. Dette bilmærke blev produceret 
i England i årene 1954 -59, og udmærkede 
sig ved næsten ingen instrumenter at have 
samt meget små baglygter.

I 1956 blev kahytsjomfruernes uniformer opdateret, så de var på forkant med udviklingen.

To brædder - 
og tungen lige i 
munden ...

4
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Både Dampskibs-
selskabet på 
Bornholm af 1866 
og Østbornholmske 
havde hvide skibe ...

S/S Østersøen 1937 - 1953 M/S Bornholm  1961 - 1980

M/S Kongedybet 1952 - 1979 (den kunne laste 24 biler) M/S Rotna  1940 - 1969

M/F Hammershus 1965 - 1993, her i en storm,  
marts 1969.

I 1953 kunne man for sidste gang sej-
le med et rigtigt dampskib. Det var  
S/S Østersøen. Derefter kom de smukke 
motorskibe, og i 1963 kom den første fær-
ge - M/F Bornholmerpilen. To år senere i 
1965 kom endnu en færge - M/F Ham-
mershus.
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I Rønne var damp-
skibsekspeditionen 
altid åben ved 
skibenes ankomst 
eller afgang ...

I ekspeditionslokalet kunne man 
møde ekspeditør Andersen i jakke-
sæt. De øvrige mandlige funktionærer 
var i hvid skjorte og slips - gerne med 
opsmøgede ærmer for at vise, at man 
havde travlt. Før nedrivningen af den 
gamle ekspedition i 1965 var pladsen 
trang. Billetter, passagerlister m.v. blev 
udfærdiget i hånden - med blyant el-
ler fyldepen. Forbruget af trækpapir 
var stort.

Men i 1966 kunne man flytte ind i 
den nye bygning og til moderne loka-
ler med meget mere plads. Men bly-
anten, viskelæderet og kuglepennen 
fulgte med. Computere og elektro-
niske bestillingssystemer var ukendte 
størrelser. Ved samme lejlighed fulgte 
man tidens trend - man blev unifor-
meret.

Annonce fra vejviseren 1962.

Ekspeditionen på Rønne Havn i 1961.

Og den nye ekspedition  i 1966.

Lige udenfor ekspeditionsbygningen lå den lille hyggelige restaurant "Hytten”. Her kunne 
folk, der ventede på skibets ankomst eller passagerer, der gerne ville have morgenkaffe, slå 
sig ned. Stedets ejer, restauratør Munch, sad fastlåst bag kasseapparatet de fleste af døgnets 
timer. 1958.



7

Det skete 
på kajen ... 

Den gamle ekspeditionsbygning fotograferet i 1958. 1965 blev den revet ned for at give plads 
for en større og mere moderne bygning. 

Der var trængsel på kajen, soldaterne fra Almegårds Kaserne fyldte godt op i billedet.

Tidligt næste morgen anløb man 
Rønne Havn. 2 matroser satte en talje 
i loftet ved landgangen, og landgangs-
broen, der var gråmalet og af træ, blev 
trukket op fra kajen og fæstet. Deref-
ter gav styrmanden signal til, at man 
kunne forlade skibet.

Kajen var tætpakket med menne-
sker. Man kom for at hente en ven el-
ler familiemedlem og havde for det 
meste cykel med til kufferten.

De mange havnearbejdere var be-
skæftiget med at losse og laste. Man 
benyttede små trucks og skibets kran. 
Det var alt fra stykgods og levende 
kvæg til biler, der blev hejst ombord 
med kranen. Lastbiler med anhænger 
kunne damperen ikke medtage, men 
en enkelt flyttebil kunne komme med, 
når den stod på tværs.

Dampskibsekspeditionen, der lå på 
kajen, var om end ikke stor, så dog 
statelig - man havde sit eget spir med 
ur, og pakhuset lå i direkte forlængelse 
af ekspeditionen. Skorstensmærket på 
selskabets skibe var et posthorn og en 
krone. Skibene var postbærende. 

Dampskibsselskabets skorstensmærke.

DBJ's godsvogne kørte i 1950'erne helt ud 
på kajen i Rønne.
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I 1950-60'erne tjente skibsmæglerne 
gode penge. Der var gang i småskibs-
farten, og havnene var travle arbejds-
pladser, der summede af liv. 

I Rønne Havn lå de sorte træskibe - 
galeaser og skonnerter - side om side i 
1950'erne. Senere kom coasterne, der 
var lavet af jern og stål. Man lastede alt 
fra skærver, glaserede rør og klinker til 
roer, og havnene var næsten altid fyldt 
op med skibe. Arbejdsløsheden lå i 1956 
på 11 % men faldt, så man i 1965 lå helt 
nede på 2 %.

Lastning og losning foregik for det meste med skibets egen kran og direkte fra lastbil eller tog. Skinnerne var ført ud på havnearealet.

Skibsmæglerne 
tjente gode penge ...

De sorttjærede galeaser og skonnerter lå tæt, som her ved  Vindriverkajen i Rønne i 1961.
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Klokkekrogen i Rønne Havn 1961.

Kunne skibenes egen kran ikke klare opgaven, havde Rønne Havn topmoderne kraner.
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Rabekkeværket var specialist i syrefri, glaserede rør, der anvendtes til bl.a. kloakker. 
Hele Danmark var kunde.

Dengang eksporterede man betydelige 
mængder bornholmske produkter ...

M/S Rotna laster smørdritler 
på Rønne Havn.

Inderhavnen i Rønne fotograferet 1961. Den blev senere fyldt op og er nu tilkørselsareal for biler til færgerne.

Alle former for sten og grus, smør, klinker og glaserede rør fra Hasle Klinker og 
Rabekkeværket, for blot at nævne nogle. Bornholm havde i 1962 15 aktive meje-
rier. Og landbruget bestod af mange bedrifter. 
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Når Dannebrog anduvede Rønne  
Havn, stod statens repræsentant - amt- 
manden - klar til at modtage.

Repræsentanter for det officielle 
Bornholm stod linet op på kajen, og 
skolebørnene havde halv fridag. Amt-
manden udbragte det traditionelle ni-
foldige leve, når Majestæten satte fo-
den på bornholmsk grund. Børnene 
var spændte. De var kommet for at se 
Majestæten og amtmanden ”i fjer”, 
som man sagde. Kongen var kommet 
til en ø, der i 1960 havde  48.373  ind-
byggere fordelt på 6 købstadskommu-
ner og 15 sognekommuner. 25.573 
boede på landet, mens 22.644 boede 
i købstæderne. På Christiansø var ind-
byggertallet 156.

Havnen dannede 
også rammen 
om festlige 
begivenheder ...

Amtmand Niels Elkær-Hansen modtager kongen 
i galla. Elkær-Hansen afløste Chr. von Stemann i 
embedet 1961.

Dannebrog ved kaj, mens kong Frederik IX hilser på de mange fremmødte.
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Foto fra 1958, der bl.a. viser kraftværket, kul kajen, fiskerihavnen og i baggrunden 
den gule badeanstalt.

Man fulgte 
udviklingen ...

I 1950-60'erne blev mange små elvær-
ker over hele Danmark lukket og er-
stattet af kraftværker. Kraftværket, der 
skulle forsyne hele øen med strøm, 
blev placeret i Sydhavnen omgivet af 
kuldepoter og olietanke. Her lå også 
fiskerihavnen, der i 1950'erne var den 
næststørste på Bornholm, kun over-
gået af Nexø. Man importerede kul i 
store mængder, først og fremmest til 
kraftværket, men også til det kommu-
nale gasværk og til de mange private 
fyr og kakkelovne. Fjernvarme fandtes 
ikke, og oliefyr var først så småt ved at 
vinde frem.

Fiskerihavnen med eget røgeri. Arealet til 
højre fungerede senere som losseplads, blev 
derefter byggemodnet og er i dag bebygget 
og udlagt til erhvervsformål. Billedet er fra 
1958.

Fiskerihavnen set mod vest. 1952.
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Man fulgte 
udviklingen ...

Rønnes svar på 
en svømmehal 
var den gule 
badeanstalt ...

De fleste skolebørn i Rønne lærte at svømme i Sydhavnen - på den gule bade-
anstalt. Skoleeleverne ankom i samlet flok overvåget af gymnastiklæreren. Ba-
deanstalten var opdelt i en drenge- og pigeafdeling, og svømning forgik på hver 
sin side af broen. I starten af 1950'erne sørgede overofficianterne Hansen og Sø-
rensen for disciplinen. Ingen løssluppenhed her. Først i 1976-77 kom afløseren - 
Rønne svømmehal.

Den gule badeanstalt fotograferet i 1951. Placeringen af badeanstalten ville nok ikke blive godkendt i dag.

Den gule badeanstalt med dame- og herreindgang og billetlugen i midten, hvor man også kunne købe is.
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Kommunen 
var stolt af sit 
gasværk ...

Rønne Gasværk lå indtil 1971 ved 
Strandstien - nu kystvejen - i den 
nordlige bydel. Efterfølgende blev ho-
tel Griffen opført på grunden. Det  
var en stor arbejdsplads, der levere-
de gas til såvel private gaskomfur og 
ovne, som til byens gadebelysning. I 
50'erne blev byens gamle gasgadelam-
per tændt og slukket manuelt. 

Lygtetænder Jensen på arbejde 12. december 1959.
Annonce fra 1962, hvori man  påpeger, at byen både har asfalterede 
gader, gasværk samt varmtvandsbadeanstalt med bruse- og karbad.

Annonce fra begyndelsen af 1950'erne, 
hvori man reklamerer for den sidste nye  
komfurmodel.
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Rønne Gasværk set fra Kajstræde.

Rønne Gasværk set fra Nørrekås.

Gasværket havde omkring 4.000 bru-
gere og havde op mod jul en fast an-
nonce i aviserne. Deri bad man hus-
mødrene om at fordele stegningen af 
julemaden over et par dage, for at und-
gå kapacitetsproblemer. Mange valg-
te så at gå hen til bageren med steg og 
and, der var påmonteret et navneskilt. 
Mange var diskussionerne om det nu 
var de rigtige ænder, man fik retur. 
Den store and var jo skrumpet noget, 
men man stolede på bageren, og så 
var det jo trods alt jul. Gasværket blev 
lukket 1971 på grund af slitage samt 
de faldende oliepriser i 1960'erne, der 
udkonkurrerede kullene.
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I 1950'erne 
havde Bornholm 
3 ø-dækkende 
aviser ...

Den konservative Bornholms Avis, 
der lå i Storegade, lukkede dog i 1957.  
Den socialdemokratiske avis Dagbla-
det Bornholmeren lukkede i 1994, 
mens venstreavisen Bornholms Tiden-
de, nu er eneste tilbageværende. Det 
var dengang, aviserne blev sat i bly. 
Det var et stort arbejde, og der skulle 
bruges mange hænder for at få dagens 
avis på gaden. Der var journalister, 
pressefotografer, typografer, litogra-
fer m.v. foruden hele distributionen. 
Dengang, som nu, var aviserne øko-
nomisk afhængige af annoncerne. 

Bornholms Avis fotograferet 1952.

Dagbladet Bornholmeren i Storegade, fotograferet 1969.
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Typograf Henning Nielsen sætter den daglige avis i bly. 
Sætternissen ser på.

Fotograf Algot fra Bornholms Tidende var altid på pletten. Her i jakkesæt, 
slips, armbind og det sidste nye fotoudstyr - i læderetui for at skåne det.

Annonce, der appellerer til forældrene. Kom herind med søn-
nen, 1951.

Annonce med sidste mode for konfirmandinder. 1951.  




