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Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Årsberetning for 2019
Ved generalforsamlingen i marts 2019 var der genvalg af Claus Sonne og nyvalg af
Hanne Strøby, Käthe Bruun Jensen, Flemming Willum og Finn Mogensen (for 1 år).
Nye suppleanter blev Bitten Danig (for 1 år) og Pernille Lydersen Funch.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med formand Jørgen Jespersen,
næstformand og kasserer Hans Jørgen Jensen og sekretær Ole Stigemo. De
øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hans-Martin Bloch, Käthe Bruun Jensen, Finn
Mogensen, Claus Sonne, Hanne Strøby og Flemming Willum.
Bestyrelsen har i 2019 holdt 6 ordinære møder, samt et heldagsmøde i juni for en
bredere drøftelse af foreningens opgaver og fremtidsperspektiver.
I årets løb er udsendt 4 nyhedsbreve til medlemmer m.fl.
Økonomi og besøgstal
Besøgstallet på museet blev stort set som i 2018, nemlig 4.239.
Årets regnskab viser en omsætning på ca. 400.000 kr. og ender med et lille plus
på 31.000 kr.
Ved årets udgang har vi 459 medlemmer.
Kommunens driftstilskud var 151.000 kr og fra kommunens lokalsamfundspulje
modtog vi i lighed med foregående år ca. 50.000 kr til lokale aktiviteter.
Sidstnævnte blev i juni på et møde mellem byens foreninger fordelt til Aktive
Kvinder (Jul i Gudhjem), By- og Museumsforeningen (byens store juletræ), Scala
Gudhjem (nyt lydanlæg), Flådeselskabet (hjælp til ny brændeovn i klubhuset),
Teaterforeningen Undreværket (isolering), Erhvervs- og Handelsstandsforeningen
(bidrag til halmlabyrint under Halloween og den store sommerbyfest i september).
Museets udstillinger
Året bød på 9 særudstillinger - med meget forskellig karakter og med ret så
forskellige målgrupper: børnehavefamilier, textil-entusiaster, lokalhistorisk interesserede og naturligvis kunstinteresserede.
Det var:
Handel og Håndværk i Brøddegade 1890-1990 udarbejdet af Lokalhistorisk
gruppe.
En hyldest til træet
En lille udstilling, skabt af børn fra lokalområdet, der blev vist en uge samme med
værker af papirklipperen & fortælleren Ane Cecilie Mogensen.
50 år med kunst og kultur
Udstillingen i anledning af 50 året for museet var med værker fra museets egen
store samling. Mest værker, som museet i tidens løb har modtaget som gave.
Her var gensyn med bl.a. Bredsdorff, Lergaard, Høm, Hertz, Havsteen Mikkelsen,
Lemvigh, m.m.fl, - alle kunstnere, som har haft deres gang i Gudhjem-Melsted og
på Christiansø.

Textilmessen
Den årligt tilbagevendende udstilling, hvor vævere, strikkere, filtere, hæklere &
patch- workere fra hele hele Bornholm i Bededagsferien viser deres arbejder.
Kunstrunden
Udstillingen med præsentation af værker fra næsten 90 af øens kunstnere foregik
for tredie år i Kr. Himmelfartsferien og fortsatte til midt i juni. Ferniseringen blev
igen i år et stort tilløbsstykke - mere end 300 besøgende på førstedagen. Udstillingen blev i pinsedagene suppleret med et dagligt arrangement “Mød en
Kunstner på Gudhjem Museum”, hvor der var 3-4 af kunstnerne til stede. Det vil vi
gentage i 2020.
3 x Køie
Højsommeren var helliget 3 x Køie, med maleri og grafik mm. af 3 generationer af
kunstnerfamilien Køie, nemlig Ernst Køie og hans søn Henning Køie, som begge
levede en stor del af deres liv i Gudhjem-Melsted, samt Hennings søn Kasper, der
bor og maler i Gudhjem, hvor han holder traditionen i hævd med at stå med staffeli på klipperne, som de gamle Gudhjem-malere. Også en velbesøgt udstilling.
Holkahesten
Så fulgte - for 18. gang - kunstnersammenslutningen Holkahestens særudstilling.
Gruppen rummer øens førende, nulevende kunstnere og i år var gæsterne Silas
Inoue og Michael Geertsen.
Vi sluttede med to efterårsudstillinger:
Claus Sonne udstillede i salen Monochrome fortolkninger af landskabet, havet og
klippeformationerne i Gudhjems nærhed, krydret med enkelte udvalgte iagttagelser fra resten af øen samt fra Island og Færøerne.
Kunstneren Kim Propel udstillede under titlen ”The Earth Is Still Flat” i stationsbygningen en række oliemalerier og fotos. På Gudhjemdagen i Kulturugen (den 15.
september) var begge kunstnere til stede for en uformel snak med publikum.
Museets skulpturpark
Den 13 april, samme dag som der var fernisering på “50 år med kunst & kultur”,
“Handel og Håndværk i Brøddegade”, og indvielse af “drejeskiven”, var der indvielse af skulpturparken hvor 7 midlertidigt lånte skulpturer af Jun Ichi Inoue var
blevet placeret i området foran museet sammen med vores hidtidige skulpturer
af Inoue, Ole Christensen, Inge Lise Westman og Julie Høm.
Selv om det stadig ikke er lykkedes at skaffe midler nok til at købe skulpturerne,
fandt bestyrelsen det rigtigst at få dem placeret på området foran museet, så de
kunne komme til deres ret. Vi fandt på en løsning til at understøtte dem, som var
til at håndtere for os selv og en lastbilkran.
Vi søger fondsmidler til at erhverve skulpturerne, så de kan blive hos os. Der er
allerede lagt et stort arbejde i ansøgninger til diverse fonde. Indtil nu har vi fået et
tilsagn fra E., S. & A. Larsens legat på 50.000, - kr. til skulpturen “Hexagon”. Det er
vi selvfølgelig meget taknemmelige for. Vi håber at det er muligt at supplere fra
andre fonde, så et køb af denne skulptur kan ske i 2020.
Sheena Inoue har i 2019 lånt os endnu en skulptur.

Den lokalhistoriske gruppe
Har i 2019 lavet den førnævnte udstilling ”Handel og håndværk i Brøddegade
1890-1990”. Ophængningen af 41 plancher gjorde, at vi måtte tage den lange
gang i stationsbygningen i brug, og derfor måtte flytte Oluf Høst skitsesamlingen
op på 1. sal i et mindre lokale. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger
på udstillingen, selv om vi sådan måtte tilsidesætte Høst. Vi tænker, at udstillingen hænger i 3 år. Den lokalhistoriske udstilling på 1. sal blev ændret.
En af de nye elementer i udstillingen er 16 mm filmen om ”Sildens vandring”.
Arbejdsgruppens vigtigste formidling foregår gennem museets hjemmeside,
hvor lokalhistorien er beskrevet i 4 arkiver: Lydarkivet, Fotoarkivet, Dokumentarkivet og Gudhjemfortællinger.
Lydarkivet: Et ca 20 års gammelt arbejde blev i løbet af året “støvet af”: 30 kassettebånd med flere timers interviews af ældre gudhjemborgere, som fortæller
deres livshistorie, er blevet digitaliseret og kan nu høres i lydarkivet.
Det er boghandleren, det er købmanden, fiskeren, hotelejeren, vognmanden,
manufakturhandleren og den hjemmegående husmor, der levende fortæller om
hverdagen i 1900-tallets Gudhjem. Disse interviews, der især er blevet foretaget af
Mikael Hammarlund, Karna Harild og Jens Thorn, er endelig kommet til deres ret.
Fotoarkivet: Et tidskrævende arbejde for lokalhistoriske gruppe hvert år er at
lægge nyindkomne fotos ind på hjemmesidens fotoarkiv, og derefter at arkivere
materialet (samt andre indkomne genstande). Foruden mange enkeltfotos er
også flere albums i 2019 gjort tilgængelige på hjemmesiden. Blandt andet fisker
Peter Mathias Jørgensens albums med portrætter, Marius Møllers (Jens Møllers
far) album med billeder af uddybningen af Gudhjem havn i 1935, Melsted-røgerierne, Monies’ album (arkitekt Finn Monies tegnede Jantzens anneks, Klemensker
og Allinge-Sandvig skoler og havde sommerhus i Gudhjem).
Dokument-arkivet og Gudhjemfortællinger: Her samles med tiden alle de dokumenter vi har liggende og vi opdaterer jævnligt med nye fortællinger. I øjeblikket har vi enkelte nye, som offentliggøres i 2020. Et nyt og interessant dokument
er også tømrermester Viggo Pedersens 2 håndskrevne fortegnelser over ejendomme i Gudhjem og Melsted i 1869.
Byforeningsarbejdet
Året har også været ganske travlt på dette felt. Kommunen satte i 2017-19 flere
projekter med fokus på Gudhjem i gang, som vi har skullet deltage i - hvilket har
krævet en stor indsats. Projekterne er desværre ikke ved vejs ende endnu. Emnerne har været detaljeret omtalt i årets nyhedsbreve; her er et kort overblik:
Trafik og parkering: Idyllen og skønheden i Gudhjem har i 2019 fortsat været
udfordret af et stigende trafikkaos, bl.a. forårsaget af de billige færgebilletter. Etableringen af de 120 (midlertidige) p-pladser på Melstedvej samt ekstra plads for
turistbusser ved F-24 har desværre ikke haft nogen synlig effekt på trafikpresset
nede i byen. Men man tør ikke tænke på, hvordan det ville have været uden disse
nye p-pladser!
Foreningen hovedsynspunkt (iøvrigt i fuld forståelse med Erhvervs- og Handelstandsforeningen) er, at trafikproblemerne primært løses ved betalingsparkering
i hele byen neden for landevejen kombineret med daglig p-kontrol.

På kommunens borgermøde i april blev der fremført flere andre radikale forslag
til afhjælpning af byens trafikkaos. Høringssvar fra mødet samt et omfattende
antal dokumenter om emnet ligger på foreningens hjemmeside (faneblad “byen”,
klik på “værd at vide”).
Eftersom det ikke i 2019 er lykkedes at trænge igennem med vores synspunkter
hos politikerne, har vi bedt kommunen om et statusmøde med trafikgruppen i
starten af 2020 for at drøfte nye forslag til at beskytte byen mod det stadigt accelererende trafikpres i sæsonen. Afgørende er det imidlertid, at man politisk indser,
at det er nødvendigt med øget P-kontrol i sæsonen.
Tomme huse: Kommunen satte nye og øgede kræfter til at løse opgaven med
overholdelse af bopælspligten i 2019. I alt 51 sager er her ved årets udgang afsluttet i Gudhjem-Melsted, 10 sager er under behandling, heraf ligger 8 hos politiet. Der er kun en håndfuld sager der ikke er taget hul på endnu.
Resultatet af de 51 afsluttede sager er, at 30 boliger har fået beboere tilmeldt
adressen, 2 boliger er sat til salg, mens enkelte har fået midlertidig eller varig dispensation eller sagen er frafaldet på grund af forældelse eller fejl i BBR mm.
Desværre er indsatsen for 2020 halveret på grund af budgetbesparelser. Det
forekommer et dårligt sted at spare, når man betænker, hvor mange sager der
er på resten af øen (mindst 400) og på, hvor store merindtægter hver ny tilmeldt
(ovrefra) giver kommunen i kommuneskat og bloktilskud!
Foreningen vil fortsætte med at presse på for øget kommunal indsats, da vi stadig oplever nye tilfælde i Gudhjem-Melsted.
Kloge m2: Et begreb, der anvendes af kommunen, hvor man ser på hvordan kommunens bygninger bedst kan anvendes. Gudhjem er forsøgs-område på dette
felt og vi fik i 2018 tilsagn om, at der skal laves en reel undersøgelse af, hvorledes
det tidligere plejehjem på Solstien kan anvendes til gavn for alle, og uden at
biblioteket flyttes væk fra sin gode placering nede i byen. Dette arbejde skulle
kommunen - med lokal bistand - have gjort færdigt inden sommeren 2019, men
der er endnu ikke kommet noget resultat.
Vi har fremført, at med den plads plejehjemmet har behov for til personale- og
kontorfaciliteter på Solstien, samt den plads der yderligere skal anvendes til
væverne, samt de faciliteter der skal kunne rumme alt fra unge der vil have brug
for øvelokale til musik til dem der spiller bridge, vil der ikke være plads til et bibliotek. Det bedste ville være, hvis der blev indrettet nogle nye lejligheder, noget som
byen i den grad mangler.
Havnene: Der har i årets løb været 3 møder i havnebrugerrådet, hvor vi er
repræsenteret ved Hans-Martin Bloch. Kommunen har i efteråret skiftet strategi
med hensyn til prioritering af midlerne til vedligeholdelsen, således at man nu er
gået rigtig i gang med at reparere stenværkerne osv, sådan som vi i foreningen
har talt kraftigt for gennem flere år.
Havneledelsen har desuden holdt møde om hver enkelt kommunal havn for at
skabe et overblik for at komme med nye og klare retningslinier for havnearealernes anvendelse. Udkast sendes i høring i starten af 2020. Vi har også afgivet et
høringssvar til kommunen om et debatoplæg om kommende ny kommuneplan.

BOFA-forsøgsprojekt: Affaldssorteringen skal udbygges på vores ø. Og Gudhjem
er sammen med to andre områder udpeget til at afprøve forskellige indsamlingssystemer. I den anledning har der været afholdt borgermøder og udstillinger samt en byvandring med BOFA for at se på forholdene. Det er jo ikke en
let opgave at lave en løsning, som både er praktisk, og samtidig tilpasset vores
egenartede gademiljø og som gør det overkommeligt for især ældre medborgere
at aflevere forskellige affaldsfraktioner.
Strandrensningen: “fra Kobba til Bobba” blev gennemført lørdag den 1. juni, som
vanligt i et samarbejde med Melsted Havn og Flådeselskabet Atlanten. Indsatsen
resulterede i adskillige sække med ilanddrevet affald - mest diverse plastik.
Vejret viste sig fra sin bedste side, det blev en nyttig og god oplevelse for de cirka
20 strandrensere.
Initiativer over for tilflyttere: Ud over den velkomstpjece, som vi udgav i 2018, har
vi i sommer tilbudt en byvandring, hvor en fra bestyrelsen viste rundt og fortalte om byens foreningsliv og vores mange fælles mødesteder og svarede på
spørgsmål.
Vi var også repræsenteret ved kommunens info-møde for nye borgere i december på “Gården”, hvor vi havde et indlæg om byens mange tilbud.
Andet: Kommunen har besluttet at forsøge at genskabe noget af det lille anlæg,
som i sin tid lå i forlængelse af stationsbygningen (nu på den anden side af Gudhjemvej), omkring den tidligere drejeskive for banen. Informationstavler (som vi
har lavet tekst til) vil blive sat op og der plantes træer i en række langs med en ny
bøgehæk.
Vi havde i sommer en rundtur i byen med ledende repræsentanter fra BYG, hvor
vi så på hvad der sker af ombygninger både med og uden kommunens tilladelse.
Vi blev enige om at tænke over, hvorledes informationen om ombygning/renovering til husejere i den gamle bydel kan blive bedre.
Gudhjemprisen 2019
Årets hæderspris gik til teamet bag vin- og havnebaren Provianten, som efter
bestyrelsens opfattelse har udvist et usædvanligt stort engagement og interesse
for Gudhjem og dens borgere, med fællesspisningsaftener, musikaftener, frisk
kaffe til morgensang, økologisk vin og mad af højeste kvalitet mm. En berigelse i
havneområdet.
Forskønnelsesprisen blev ikke uddelt dette år.
Diverse
Årets udflugt for billettører og andre hjælpere skulle være gået til ChrØ i september. Men på grund af vejret måtte turen desværre aflyses. Til gengæld planlagde
Pernille og Käte en hyggelig julemiddag den 11. december på Skipperkroen i Tejn
med lækker julemad og bus ud og hjem. Vi var godt 30 deltagere og stemningen
var fin.
Julekalenderen i Gudhjem er blevet en tradition. Den 16. december åbnede vi
museets låge i Danmarks hyggeligste julekalender. Her blev det skænkede Olga
Lau maleri (se nedenfor) fremvist for første gang og vi var værter ved en lille forfriskning i udstillingssalen.

Information og marketing
Vi nedsatte i sommer en informationsgruppe i bestyrelsen, med Hanne Strøby
som talsperson. Hen over sommeren og i efteråret har denne gruppe arbejdet med omstrukturering og udseende på foreningens hjemmeside. Vi håber,
medlemmerne synes det har forbedret informationen, sammen med de udsendte nyhedsbreve, som Informationsgruppen også står for. Gruppen arbejder også
med forbedring af vores markedsføring.
Årets gaver til museet
Vi har med tak modtaget et maleri af Olga Lau (Michael Kofoed).
Afslutning og tak
Vi takker Bornholms Regionskommune for det årlige tilskud til Gudhjem Museums drift, og alle årets udstillere og gavegiver, samt Kunstmuseet og private for
udlån af malerier til Køie-udstillingen og - igen i år - Pauli Larsen, Aakirkeby, for
lån af det flotte damplokomotiv til vores udstilling om stationen og banen, samt
Ellen Pedersen for at gøre det muligt at bruge filmen ”Sildens vandring”.
Gudhjem Museum er siden starten i 1969 drevet udelukkende ved frivillig, ulønnet arbejde af en lang række borgere og venner af Gudhjem-Melsted. Vi retter
en varm tak til alle, der har bidraget i 2019, såvel alle billettører som aktive i vores
arbejdsgrupper m.fl., der sammen med bestyrelsen har skabt årets resultater.
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Øjebliksbilleder fra udstillingsåret 2019.

