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Gudhjem By- og Mindeforening
Stationsvej 1 
3760 Gudhjem 

+45 6122 3365 (i åbningstiden)

www.gudhjembyogmindeforening.dk 
gudhjembyogmindeforening@gmail.com 

Forsidebillede: 

HIMMELBRAND malet af Robert Askou-Jensen i 1958 og senere solgt til Ny Carlsberg Fonden. 
Den forholdsvis ukendte bornholmer-maler udstillede på Gudhjem Museum fra 6. juni til 12. juli 
– for første gang på Bornholm. Han boede i København, men arbejdede på Bornholm i længere
perioder i samme tidsrum som Kunstnerkolonien Gudhjem 1920-1970. 
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Ordinær Generalforsamling 
Mandag 7. marts 2016 kl. 19:30 på Gudhjem Museum

Dagsorden
Ifølge foreningens vedtægter

  1. Valg af dirigent

  2. Beretning 2015

  3. Regnskab 2015

  4. Valg 
a. Bestyrelsesmedlemmer  

På valg er: Hans Jørgen Jensen
Hans Martin Bloch
Jørgen Jespersen
Kirsten Laurberg Lund

b. Suppleanter
På valg er: Maj-Britt Löwe Clausen

c. Revisor  
På valg er: Rønne Revision

  6. Kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret 100 kr. / person

  7. Indkomne forslag

  8. Eventuelt 

  9. Gudhjemprisen 2015

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Årsberetning for 2015 
Her ved indgangen til 2016 har vi i Gudhjem By- og Mindeforening meget at fejre: Vores 
smukke stationsbygning vil være i centrum, når den bliver 100 år den 27 juni; det er i år
65 år siden den ældste af vores fælles aner, Gudhjem Mindeforening, blev stiftet; og om 
to år kan vi fejre at Gudhjem By- og Mindeforening bliver 50.

Midt i dette historiske krydsfelt kan vi i den nuværende bestyrelse føje endnu et skel-
sættende årstal til historien: Vi ser tilbage på et år, hvor vi har arbejdet på at leve op til
vores løfte til flertallet af foreningens medlemmer, om at tage fat. Dette skete efter at 
medlemmerne på to ekstraordinære generalforsamlinger - den 9. og 29. april 2015 -
valgte at foreningens bygninger, omkringliggende jord, kunst og formue skulle forblive i 
foreningens eje og ikke muligvis overføres til Bornholms Museumsforening.

Den nuværende bestyrelse konstituterede sig ved et kort møde efter generalsamlingen 
den 29. april med formand: Birgitte Jallov; næstformand: Jørgen Jespersen; kasserer:
Hans Jørgen Jensen; og sekretær Bitten Danig. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kirsten 
Laurberg Lund; Jørgen Koefoed; Hans-Martin Bloch og Verner Jensen. Suppleanter: Maj-
Britt Löwe Clausen og Johan Lorentzen.

Foreningen har med 602 kontingentbetalende enkeltmedlemmer samme status som for
et år siden, samtidig med at det generelt gode museumsår på Bornholm, også for vores
museum betød 30% flere besøgende i 2015 end året før.

En arbejdende bestyrelse og mange aktive medlemmer

Bestyrelsen har organiseret arbejdet i arbejdsgrupper, der hver har udarbejdet en
strategi med klare mål, som bestyrelsen efter debat og enighed har godkendt. Ved hvert 
bestyrelsesmøde rapporterer arbejdsgrupperne tilbage til bestyrelsen – ligesom der er
megen udveksling og kontakt mellem bestyrelsesmedlemmer og grupper mellem 
bestyrelsesmøderne. Alle arbejdsgrupper koordineres af et bestyrelsesmedlem.
Medlemmer er både bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer af foreningen. 

� Foreningens tre ben: Museum, lokalhistorie og byforening
Gudhjem By- og Mindeforening er blevet til ved en sammenlægning mellem forskellige
foreninger. De identitetsbærende grupper er derfor:

Udstillingsgruppen: Kunst, kultur og kulturformidling, koordineres af Jørgen Koefoed;

Lokalhistorisk gruppe: Lokalarkiv og formidling, koordineres af Kirsten Laurberg Lund;

Bygruppen: Arbejder med byens fysiske rum og koordineres af Jørgen Jespersen.

� Driften af foreningen og dens aktiviteter
Uden ansatte og med mange aktiviteter har følgende arbejdsgrupper været med til at
sikre en ansvarlig drift af museet og det stigende antal aktiviteter:

Billettørgruppen: Passer udstillingerne. Koordineres af Bitten Danig og Verner Jensen
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Bygningsgruppen: Vedligehold og drift af bygninger. Koordineres af Johan Lorentzen

Økonomi og medlemspleje: Økonomikontrol, medlemskontakt. Hans Jørgen Jensen

Kommunikation og hjemmeside: Jørgen Koefoed og Birgitte Jallov

Udstillinger 2015
Der har været fire udstillinger i 2015. Da den nye bestyrelse tog over, var årets store
udstilling allerede i gang. Det var den markante udstilling med Kunstnerkolonien
Gudhjem 1920-1970. En udstilling hvormed den tidligere bestyrelse ville markere 
afslutningen på en epoke i det bornholmske udstillingsliv, hvor det var planlagt, at 
Gudhjem Museum efterfølgende skulle overgå til Bornhoms Museumsforening.
Sådan gik det som bekendt ikke.  

Udstillingen fokuserede på de kunstnere, der var forudsætningen for museets etable-
ring, nemlig dem der arbejdede i lokalområdet i mellemkrigsårene og indtil museets
etablering i 1968. Navne som fx Paul Høm, Axel Munch, Mogens Hertz, Kamma Salto, 
Olga Lau og Oluf Høst. De udstillede malerier og keramik var fra museets eget arkiv. 

Udstillingen kom op og ned to gange. Det var for at give plads til ’Vævekredsen på
Bornholm’, som 14., 15. og 16. maj fejrede deres 40 års jubilæum med en kæmpe
udstilling, der fyldte både udstillingshallen og stationsbygningen. Til fernisagen var der
så mange mennesker, at der ikke var plads til alle, da formand Dita Hansen bød
velkommen.

Da Kunstnerkoloni Gudhjem genåbnede 6. juni, kunne Museets nye udstillingsgruppe 
holde fernisage på sin første udstilling med en snes malerier af Askou-Jensen. Askou-
Jensen var en del af kunstnerkolonien Gudhjem – ganske vist på deltid. Han arbejdede i 
Gudhjem og omegn i lange perioder fra 1940’erne til slut 1950’erne og igen i starten af 
1970’erne.

Når han ikke malede på Bornholm, drev han en meget velbesøgt malerskole på
Glyptoteket, hvor han underviste en lang række unge mennesker, som senere kom på 
Akademiet, fx Søren Kjærsgaard og Freddy Fræk Poulsen, som begge i øvrigt 
efterfølgende i en lang årrække slog sig ned på Bornholm. 

Det var første gang at Askou-Jensens malerier blev udstillet på Bornholm. Det kom i 
stand takket være malerens søn, Hans Askou fra Tejn, som stillede de mange malerier til 
rådighed. Det skal dog nævnes, at Ole Nepper fra Gudhjem også udlånte et af sine store 
Askou-malerier. Stor tak til dem begge. 

Sæsonen sluttede af med den traditionelle udstilling af Holkahesten. Det var
sammenslutningens 15. sæson. Det blev fejret med, at Holkahesten fyldte både
Udstillingshallen og Stationsbygningen. Udstillingen havde åbent i tre perioder:
18. juli til 6. september, i Kulturugen i september samt i efterårsferien midt i oktober.

Ifølge foreningens kassemester gik nøjagtig 3.934 gennem tælleapparatet i årets løb til
de fire kunstudstillinger. 
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Lokalhistorisk arbejde

Lokalhistorisk arkiv har til huse på første sal i stationsbygningen. Vi har åbent onsdag 
fra 14 – 16 i vinterhalvåret, her kan man spørge om hjælp vedrørende historiske
spørgsmål eller give en hånd med. Vi har rigtig mange fotos og andre arkivalier. Vi har 
en hjemmeside, der hedder Lokalhistorisk Arkiv http://www.gudhjemarkiv.dk/
Fremover vil det også blive muligt at se nogle af vores øvrige arkivalier på foreningens 
nye hjemmeside. 

Gudhjem By- og Mindeforenings lokalhistoriske gruppe afholder forskellige
arrangementer i vinterperioden: 

Vi har indtil videre haft 3 medlemsaftener med foredrag af lokalhistorisk interesse. 
Sidst men ikke mindst Ellen Kert, der fortalte om sin barndom og ungdom i Salene. Vi 
har desuden haft Henning Bender, der berettede om den svenske indvandring til 
Bornholm, samt Kirsten Laurberg Lund, der fortalte om to bornholmske udvandrere. Vi 
er i gruppen altid glade for forslag til vores medlemsaftener. 

Den lokalhistoriske gruppe har også deltaget i events, som dækker hele byen.  
I efterårsferien deltog vi i Halloween i Gudhjem. Vi havde et aftenarrangement ”Spooky 
tur til Gudhjems overnaturlige væsener”, som var et stort tilløbsstykke.  Mange uden for 
gruppen hjalp til ved dette arrangement. Vi havde også julekalenderlåge d. 2. december. 
Marna Tranberg fortalte om julefesten på Sikem, da hun var barn. Derefter legede vi
gamle julelege. Juletræet var pyntet, som det var i hendes barndom på Sikem, med kun
hvidt pynt. 

Bygruppens arbejde 

Gruppen har holdt 2 møder i 2015, som forberedelse til møder med kommunen. Et
møde med Teknik & Miljø's ledelse blev holdt i september, hvor vi fik en generel
drøftelse af de emner, som berører foreningen: Trafik og parkering, tomme huse, 
bygge-sagsbehandling, skiltning, og vedligeholdelse af havne og stier og grønne
områder mm. 

I november blev som opfølgning holdt et møde med kommunens vej- og trafikfolk og 
færdselspolitiet om de kommende års trafikregulering i byen især i sommersæsonen; 
til dette møde var også inviteret ASTEs lokalgruppe, Christiansøfarten, Eventgruppen og 
Flådeselskabet Atlanten. Her aftaltes det at overveje en række justeringer af kørsels- og 
parkeringsforholdene om sommeren.

Trafikmødet vil blive fulgt op med et nyt i foråret 2016, og bygruppen vil til dette møde
udarbejde en række konkrete forslag, bl.a. om parkeringsforholdene på Nørresand, om
cykeltrafik og buskørsel nede i byen, samt om flere P-pladser oven for byen. Kommunen 
har samtidig bedt om vores synspunkter på den såkaldte P-licens-ordning for beboere i 
området omkring den store P-plads nede i byen med henblik på kommunalbestyrelsens
forestående evaluering af ordningen. 
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Bygruppen har i efteråret indledt et samarbejde med Svanekes Venner om hvordan 
man kan modvirke ulovlig anvendelse af helårshuse i vores byer.  En række initiativer vil 
blive taget i 2016. I november holdt foreningen et åbent informationsmøde på museet
om ideer til energibesparelser i boliger; der deltog ca 35 i mødet, hvor energikonsulent
Johan Lorentzen delte ud af sin store viden om emnet.

Den grønne gruppe – en undergruppe under bygruppen – fik flere nye medlemmer ved
foreningens medlemsmøde den 3. november, hvor også forslag om (gen-)etablering af 
bænke, rækværk og stier blev bragt frem. Disse indgår nu i gruppens handlingsplan. 

Bygningsgruppen

I 2015 fik vi hulmurisoleret stationsbygningen med ca. 20 m3 højisolerende fugtstabile
polystyrenkugler tilsat grafit. Fuger og murværk blev repareret og kalket 2 gange, og
samtidig blev også skorstene malet hvide.

Udstillingsbygningens tag og undertag blev udskiftet med brædder og pap og tegl
genoplagt. Flere frivillige reparerede tag, vinduer og døre og udførte diverse 
vedligeholdelsesarbejde, især på stationsbygningen.

Fjernvarmen blev forsynet med fjernbetjent og fælles vejrkompensering så vi via 
telefon eller PC kan styre varmen individuelt i stationsbygningen og 
udstillingsbygningen. Disse initiativer ses allerede som besparelse på varmeregningen. 

En større vandskade i foyeren i januar 2016 medførte omfattende reparationer som pt. 
udføres.

Museum for ALLE: Kunst, kultur, lokalhistorie – og andet! 

Det at vi som forening er bærer og formidler af kunst, kultur og lokalhistorie oplever vi
som en stor glæde og ansvar. Det skal jo være for os alle! Vi arbejder med at forstå og 
virkeliggøre også dén del af vores vision.  

� Handicapvenligt museum

Vores dejlige museum er rimelig handicapvenligt - og det er vi rigtig glade for. 
Adgangsforholdene er gode både for dårligt gående og kørestolsbrugere. Da den 
smukke udstillingshal blev bygget, blev der etableret et godt, stort og velindrettet
handicaptoilet. I den gamle stationsbygning er der et par små udstillingslokaler på 1. sal,
der kun kan nås via en trappe - dette er det eneste, der ikke er tilgængeligt for 
kørestolsbrugere. Der er flere høje dørtrin (af mursten), som er lidt svære at forcere
med kørestol - men der er nu bestilt et par ramper, som vil lette tilgængeligheden. 
Såfremt andre behov skulle vise sig, modtager vi meget gerne forslag og ideer. 

� Børn elsker kunst, kultur og spændende historier – og skaber gerne selv! 
En arbejdsgruppe er ved at formes, som har en masse ideer til, hvordan Gudhjem 
Museum kunne sikre aktiviteter målrettet mod børn og unge.  

Vi har mange spændende og nyskabende ideer, men da al aktivitet på museet og i
arbejdsgrupperne er frivilligt – og der er rigtig meget af det – er der vigtigt at vi finder 
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måder at byde os til på, som vi kan leve op til at imødekomme i en vis tid og med det 
kvalitetsniveau vi ønsker fastholde.  

Billettørgruppen

Da vi som ny bestyrelse trådte til, fik vi hurtigt en gruppe interesserede billettører, som 
var parat til at deltage i introduktionsdage og at passe vores udstillinger. Vores dejlige 
billettører – herunder også bestyrelsesmedlemmer – har sikret at alle udstillingsdage
var dækket ind, men der har ikke været ekstra kapacitet. 

Da Holkahesten foreslog at holde ekstraordinært åbent under kulturugen, var det 
derfor dejligt at de tilbød at dække ind med deres egne medlemmer ved døren.

Kommunikation, medlemsinddragelse og hjemmeside

Det er en stor glæde at kunne melde tilbage, at vores ønske om at inddrage
medlemmer og lokale i vores arbejde og arrangementer er lykkedes. Vi har mange
aktive i vores arbejdsgrupper; aktive lokale som har hjulpet med istandsættelse af
bygningerne, og andre igen som ekstraordinært er trådt til ved store arrangementer 
som Halloween gyset (beskrevet ovenfor).

Vi har gjort meget for at få fat i alle email adresser så vi på den måde regelmæssigt og 
meget billigt kan holde vores medlemmer informeret. Vi har bestræbt os på at sikre at 
alle skulle kende til vores aktiviterer og planer via nyhedsbreve (der er kommet 3) og 
en række medlemsinformationer (vi har udsendt ca. 10) samt medlemsaftner om 
lokalhistorie, energi og moderne dans (vi har haft 6) – og et decideret medlemsmøde 
(den 3.11. 2015).  

Vi er glade for at kunne præsentere vores nye hjemmeside ved generalforsamlingen,
som det har taget os lang tid at få på plads. Vi håber I vil bruge den og lade os vide, hvis
der er noget I savner. 

Regnskab for 2015 
Årets resultat udviser et lille underskud på 8.155 kr. ud af en omsætning på 223.419 kr. 

I løbet af året er der foretaget et par større investeringer for henlagte midler. Sammen-
lagt er der investeret ca. 370.000 kr. Der er anvendt 325.000 kr. til et nyt undertag og en
omlægning der fremtidssikrer taget på den nye udstillingsbygning, og ca. 45.000 kr. på 
bl.a. hulmursisolering samt intelligent varmestyring af fjernvarmen der forventes at 
spare museet for 10-15.000 kr. årligt. 

Især udfordringen med et utæt tag i udstillingsbygningen var forudset af den tidligere 
bestyrelse, hvorfor vi har kunnet anvende henlagte midler. Heldigvis viste det sig at 
tagrenoveringen kunne gøres for små 200.000 kr. mindre end oprindeligt forudset, - ikke 
mindst takket være frivillig indsats af bestyrelsens byggefagkyndige energivejleder Johan 
Lorentzen.  
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Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, og er især glad for det konstruktive 
samarbejde med Bornholms Regionskommune, og for at der er udsigt til en stabil drift i
årene fremover. Det årlige kommunale tilskud på godt og vel halvdelen af museets
driftsomkostninger er en forudsætning for at økonomien er i balance. 

Bestyrelsen drømmer om at kunne øge indtjeningen – via et øget aktivitetsniveau. Det 
kommende års kraftige øgning i antal udstillinger bliver en prøve på om en mangfoldig
og varieret udstillingsplan kan påvirke besøgstal og dermed entré-indtægt.  

Afslutning og tak 
Tak til Bornholms Regionskommune for tilskud til Gudhjem Museums drift i 2015, og en 
varm tak til årets udstillere. En stor tak skal også gå til alle de frivillige bestyrelses-
medlemmer, billettører, og aktive i vores medlemsgrupper, plakatomdelere og andre 
gode hjælpere, der alle har skabt de mange fine resultater sammen.

Gudhjem By- og Mindeforening har i løbet af året modtaget en del fotos og arkivalier, af
disse kan nævnes: Aage Hansen, Aakirkeby, der indleverede en mappe med plancher  
fra en detailopmåling af Gudhjem Station i 1970; og Bitten Danig der indleverede sin 
farfars fotos på glasplader. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Birgitte Jallov Jørgen Jespersen Hans Jørgen Jensen Bitten Danig 
Formand  Næstformand  Kasserer   Sekretær 

Kirsten Laurberg Jørgen Koefoed Verner Jensen    Hans-Martin Bloch
Lund

Suppleanter: Johan Lorentzen Maj-Britt Löwe Clausen 
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JORDT · NEXØ

Der er planlagt ti udstillinger i løbet af 2016. Her løftes en lille flig:

ÅRETS BORNHOLMSKE PRESSEFOTO 2015/16
Efter at Bornholms Tidende skiftede til det lille tabloid-format, begyndte avisen at 
opprioritere fotoet. Det har afstedkommet, at billedsiden er blevet højnet markant. 
Derfor hylder vi det bornhomske pressefotografi gennem en udstilling med 60 af de
bedste fotos i 2015. Desuden kåres Årets Bornholmske Pressefoto, som vil blive afsløret
under fernisagen søndag 20. marts kl. 14-17. Udstillingen har herefter åbent hver dag
til og med søndag 17. april kl. 13-17.
PS: Under udstillingen får publikum mulighed for at stemme på deres favorit-foto. Alle
de udstillede billeder kan købes og hjemtages efter udstillingen.

BORNHOLMS ENESTE AVIS FYLDER 150 ÅR 
Extra udstilling i stationsbygningen: Bornholms Tidende runder 150 år i år. Derfor
udstiller vi 50 markante forsider plukket fra alle årene. Fernisage og åbningstid som 
Årets Bornholmske Pressefoto.

EARTHBOUND
Fem kunstnere – Eva Brandt, Lone Schiøtz Nielsen, Hans Henning Pedersen, Barbara 
Sørensen og Ben Woodhams – henter inspiration fra naturen. Forskellige i deres udtryk, 
men forenet i deres fordybelse og betagelse af den bornholmske natur. Fernisage Kristi
Himmelfartsdag 5. maj kl. 14-17. Udstillingen har herefter åbent hver dag til og med 
søndag 29. maj kl. 13-17.

TEXTIL-UDSTILLING
Traditionen tro udstiller Vævekredsen Bornholm vinterens arbejder. De får i år følgeskab 
af øens strikkere, filtere og patchworkere. Fernisage torsdag 21. april kl. 14-17. Herefter
åbent hver dag kl. 13-17 til og med søndag 24. april. 

GUDHJEM-BANEN OG STATIONSBYGNINGEN 100 ÅR 
Den lokalhistorieske gruppe disker op med en spændende udstilling i Stationsbygningen 
fra den første togafgang 27. juni 1916 til det sidste fløjt i 1952. Festlig fernisage mandag
27. juni kl. 14-17. Herefter åbent hver dag kl. 13-17 resten af året, når der er udstilling i
Udstillingshallen.

SVANEKE CENSURERER GUDHJEM 
Den velbesøgte udstilling 3760 GUDHJEM i 2014, hvor kunstnere bosiddende i 3760
kunne få udstillet deres arbejder bliver nu gentaget. Denne gang med en lidt hårdere
censurering. Tre kunstnere fra Svaneke udvælger værkerne. Der kan indsendes max. 
seks pr. deltager og alle får minimum ét værk udstillet. Indlevering 8. og 9. september kl. 
11-13. Hent tilmeldingsskema i museets åbningstid. Det koster 200 kr. at deltage. 
Fernisage søndag 9. oktober kl. 14-17. Herefter åbent hver dag mellem kl. 13-17.  
Sidste dag søndag 30. oktober.


