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BILLEDER OG FOTOGRAFIER: 
Ann Vibeke Knudsen foredrag 
her 9. januar 2017: 
Museets, egne, indscannede, 
pressefotos 1970 ff og 
luftfotografier 1936-1987 

 
HERUDOVER findes ca. 850 
fotografier fra Snogebæk HER! 
347 scannede fotografier 
”Museet”, samt ca. 500 opklæbede 
kopier med meget fyldige 
registreringer 

Hvor kan vi få noget 
nyt at vide om 
Snogebæk og hvor er 
billederne 

RIGSARKIVET 
Statslige arkivalier FT, KB mm 

Ø-ARKIVET 

Kommunale arkiver m.m. 

NEXØ-MUSEUM 

Povlsker-Snogebæk 
Lokalhistoriske Forening 

 

SNOGEBÆK 
BORGERFORENING 
a. Forsamlingshus 1910-nu,  

b. Fællesanliggender 1910-1982 

c. Udstykning af udmark 1845-1938 

 

 



Arkivæskerne , indhold  (26.11.2014 B Bender) 
 
1.Regnskab for forsamlingshus 1910-1946 
Regnskab, gadebelysning 1946-1964 
Snogebæk fællesanliggender,  
Protokoller 1910-1982  
inkl. Aftale 1981 mellem  
Snogebæk havneforening og  
Snogebæk fællesanliggender  
om opførelse af et ”Folkets hus” 
Dokumenter og kort vedr. nr. 121 v, 
dens udskiftning 
  1845 Skrivelse til Kongen om ret at eje l 
  1853 om udmarken 
  1861 Kort over matrikel 121 t og  
1866 Kort over matr. 121 (v?) 
  1879 Kort over Poulskirke sogn 
  1887. Kort over matr. 121 v 
  1885/1914 Kort over Nexø, Snogebæk 
  1885 Skøde 
  1888 Om udskiftning af 121 v 
  1888 Kort over beboelser og vejnet 
  1937 Matr. 84 a, fordeling af grundbeløb 
   

       
 
 
 

 1938 Snogebæk fællesanliggender, 
Dokumenter vedr. forsamlingshus 1928-1935 
Udlejningsbøger 1937-1967 (nogle år savnes) 
Telegram 1982 
Avisudklip 1981, 2004-2013 
Dokumenter vedr. forsamlingshuset 1938-84 
Protokoller, dokumenter 1998-2005, 2009-12  
Regnskaber 2002-2012 (ikke 2011) 
 
4. Kortrulle: 
Søkort 280, rettet 1919 Østersøen, vestlige 
del, Sundet og Bælterne 
   ”         189, rettet 1910 Bornholm med 
omgivelser 
   ”         189, 1943 Bornholm 
   ”        188,  1943 Østersøen mellem Gedser 
rev og Christiansø 
Kort 1938 Østersøen, radiofyrer og distancer 
Søkort 181, 1956 Søkort Østersøens sydlige 
del  





Allinge       1859-1975 
Boderne  1928-1932 
Christiansø 1928-1974 
Gudhjem 1859-1975 
Hasle  1882-1975 
Rønne  1858-1974 
Snogebæk 1858-1974 
Svaneke  1858-1976 
 
Redningsvæsenet for Bornholm 1852-1928 
 



Redningsstationen Snogebæk 1852   1974 
1852 1974  Folkelisteprotokol 
1852 1957  Indberetningsprotokol 
1852 1966  Inventarieprotokol 
1928 1970  Kontrolbog for vagt- og patrulje 
1903 1966  Kopibog 
1868 1957  Regnskabsprotokol 

Rigsarkivet, Redningsvæsenet 1852-1974, 
Bornholms og Møns Redningsvæsen,  
Redningsstation Snogebæk  



A.P.Kruse, Opsynsmand:  
Aar 1872 d. 13de Novb var det en Rædselsdag for 
Bornholm som vi ikke have kjendt Mage til. 
Allerede den 12. blæste det Storm af ØNØ med 
Regn og Tykke, men om Natten  gik Stormen over 
til Orkan…… 

Andreas Peter Kruse 
1834-1910, efterfulgte  
I 1856 sin far Niels 
Andreas Kruse (1811- 
1856) som Formand for 
Snogebæk Fiskerleje og 
Formand for Snogebæk 
Redningsstaion. Faderen  
Omkom sammen med 4 
andre  fiskere fra 
Snogebæk ved en 
redningsaktion 28. marts 
1856 ved Dueodde. 



Orkanstorm fra NØ og 
Sne, og en ualmindelig høj 
søgang og forfærdeligt 
højvande som bortskyllede 
alt fra stranden og de 
nærmeste huse, der blev 
ødelagt og efterlod sig 
nøgen strand.  
 
 
 
 

Halm og tømmer af alle 
slags kastedes om hinanden 
og alt var stor forvirring, 
hvor alle søgte at redde, 
hvad reddes kunne fra fra 
private huse. 



Klokken 8½ Morgen blev det meldt til redningsstationen i Snogebæk, at der var vrag 
for Balke i Bodilsker sogn 1/4 mil (1,9 km) fra stationen.    
Selve redningshuset var omsluttet af høje bølger og der var derfor ingen mulighed for 
at få redningsbåden ud af bådehuset. Med stort besvær og med allerstørste livsfare 
lykkedes det dog endelig at få raketapparaterne ud af bådehuset og transporteret op i 
en løkke, hvor det kunne læsses på vognen. Men også her nåede bølgerne op og havde 
nær trukket  både heste, vogn og raketter ud i havet . Alt måtte først bjærges fra 
bølgerne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagere 13. november 1872,    A.P.Kruse – 2 bådsmænd, 2 reservemænd, 2 lejede mænd –  
6 bådsmænd var i Rønne og 1 syg. 



Først klokken 9½ var vi så vidt, at vi kunne 
begive os på vej til strandingsstedet, hvilket 
dog krævede en lang omvej ind i land for at 
nå frem. Ved ankomsten var klokken henved 
11 og man fandt en skonnert, der var kastet 
så langt op på land, at mandskabet var 
vadet i land.  

 
Vi vendte derfor straks tilbage, men 
allerede på vejen kom der melding 
om at en Slup just var strandet ved 
Stangebæk lige syd for Snogebæk 
tæt syd for opbevaringsstedet 

Kaptajn Carl Berg, skonnerten ”Hermine”  
Breege,  Rügen – fra Memel til Stettin med  
brædder, grundstødt kl. 7 morgen  
(Foto af skonnerten 
Hermine af Kiel (1904-1982) nu Cuxhaven 

Kaptajn H. Aaland, sluppen ”Agenten” af og fra Stavanger, 
til Østersøen med sild. Siden mandag sejlet med stormsejl 

uden landkending – men grundstødt kl. 10:30. (Her foto 

Af rekonstrueret Stavanger-Slup  ”Restauration” bygget 2010) 



Vi fandt båden grundstødt ½ kabellængde (94 
m) fra land. Raketbatteriet blev opstillet og en 
raket affyret der havnede i luvart af skibet. 
Samtidigt kappedes masten.  
Da det var forbundet med allerstørste møje 
overhovedet at holde sig fast på skibet i de 
voldsomme bølger, var det ikke muligt at 
opfange de næste 3 raketliner. Først med 5.te 
raket opnåede man forbindelse med skibet og 
bjerge den 5 mands store besætning  i 
redningsstolen. En af mændene var dog meget 
forkommen da han kort før strandingen var 
blevet ramt af storbommen og havde 
beskadiget lårene så slemt, at han ikke kunne 
gå.  
Hvad raketapparatet angik, blev det indbragt i 
et hus længere oppe i byen, da 
redningsstationen var blevet stærkt beskadiget 
af de høje bølger der slog mod det hele tiden. 

Fotografier redningsaktionen for ”Orion” 
af Bremerhaven 2. februar 1949 
 







BX Orion af Bremerhaven 1. februar 1949 – skibsfører Anton Litzkovskij – 
Alle 6 reddet ved redningsstol , men noget forkommende ved 
 at have været gennem brændingen. Vinden NNØ 7-8 ved Langeskanse 
Hvor skibet var gået på grund og huggede hårdt 

RA.       Snogebæk Redningsstation Indberetningsprotokol 1903-1957, side 93 



Havnen 
1869-1870 
1888-1889 

1973 





Hammers Kort 1745 



Udsnit af dansk 
Flådekort udført 
af Salchow 1812 
Ankeret på hans 
kort markerer en 
landingsplads/ 
mole. Flådens 
søkortarkiv 
A 17/235 A 
 



13. November 1872: 
Ved Stangebæk lige syd for  
Snogebæk tæt syd for  
opbevaringsstedet 





TRAP  BESKRIVELSE AF  
DANMARK  I, s. 549  (1856) 
Fiskeriet drives fra Snogebæk 
Fiskerleje med smaa Baade, som 
trækkes op på Stranden, da 
Baadehavne ikke forefindes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRAP II, 3 s. 639  (1872) 
Fiskeriet drives fra Snogebæk 
Fiskerleje med smaa Baade, som 
trækkes op på Stranden, da 
Baadehavne ikke forefindes 

TRAP III, 3 s. 96  (1899) 
Fiskerlejet Snogebæk , beliggende mellem Salthammer Odde , hvorfra 
det farlige Salthammer Rev skyder sig ud og Brorev Odde, har en 1888-
1889 af Ingeniør H. Zahrtmann anlagt Baadehavn (6-8 favne = 11-15 
meter) 150 alen  (94 meter) fra kysten forbundet med en bro. En Ø-
havn…… 

Paa Finantslovforslaget 1870 er opført 350 
Rd. til Understøttelse for Anlæg af 
Baadehavne ved Snogebæk og Vang paa 
Bornholm 



Finanloven 1888/1889 

Rentefrit lån på 33.800 kr. der afdrages 
 over 40 år, til en udvidelse af den nuværende 
Havn, der er delvis ødelagt af tilsanding og 
stormflod 
 
Særligt vigtigt fordi fiskeriet af Laks og torsk 
Kræver dæksbåde, men af de 21 åbne både 
Der findes, er kun de 12 i brug for  
80 fiskerfamilier 
 
Snogebæk, der er en af de største fiskerlejer 
På Bornholm, har set fraflytning af fiskere 
Der søger til byer med bedre havne. 
 
Det går også ud over muligheden for at opret- 
holde et redningsmandskab 









Snogebæk på forsiden af 
VENDSYSSEL TIDENDE 

8. April 1890 
 

det evige Suk fra Vestkysten:  SKAF OS 
FISKERIHAVNE. I den Anledning have vi 
tænkt, at det kunde  Interessere vore Læsere 
at se en Afbildning af  en af de bornholmske 
Dæksbaadshavne, som ingeniør  Zahrtmann, 
har gjort sig fortjent ved at Anlægge 

 
 



Havneingeniør 
Hans Zahrtmann 1849-1930 



 





Bygning af bådehavn 1973 



Snogebæk Salgsforening 1922-1934 
Sildefangst og priser for hver enkelt fisker alfabetisk efter 

fornavn  



 

Lejrskoler 









Snogebæk Andels 
Fiskesalgsforening og 
Filetskæreri af 8.2.1918 



Snogebæk Andels 
Fiskesalgsforening og 
Filetskæreri af 8.2.1918 



Branden 8. juli  
1970 



  
SNOGEBÆK 

En by tager form 
Bornholmske Samlinger 2018, s. 40-63 





 
 
Har Snogebæk været købstad? 
Det påstod i hvert fald Snogebæks indbyggere i et brev til kongen af 9. april 1845 om at få 
rådighed over ”udmarken” mellem skellet til Bodilsker og Sømarken, underskrevet I. Due, 
Formand i Leiet., Hans Hansen Bech, Hans Madsen, Morten Kruse (Arkiv Folkets Hus) 

Efter hvad der her med 
Tradition er bleven opbevaret 
Og saaledes endnu berettes 
Skal det nuværende Fiskerleie 
Snogebek i Poulsker Sogn 
 paa Bornholms Sydkyst, 

engang have været Kjøbstad 
og havt Kjøbstads 
Rettigheder,, samt som 
Følge  heraf  sin egen 
Jurisdiktion og Byfoged  

Argumenter: 
Der er en ”byfogedløkke” 
og et ”byfogedhus” 
Huse og grunde købes og  
sælges som i en by. 
Seneste skøde fra  
”Snogebek Byting” 
 er udstedt 1804 
Men både skøde og  
Købstadsprivilegier 
 er borte. 







Arvefæsteskøde til fælleseje:  Matrikel 121v ved brev af 30. december 1861 







Udstykningen 
Af  

Fællesarealerne 
1888 

= De senere 
Sommerhus- 

Områder 
 
 
 

Skitse 
Fra ca. 1930 

over Snogebæks  
udstrækninf 





Forhandlingsprotokol 1910-1982 
for Fiskerlejet Snogebæk 

Snogebæk Fællesanliggender  



FORMÅL 
Aar 1910 den 19. December 
afholdtes valg af Snogebæks 
beboere af et Udvalg til at varetage 
og at handle paa samtlige beboeres 
vegne Lejets anliggender. 

EGET FORSAMLINGSHUS 
Aar 1910 den 19. December 
Afholdtes Udvalgsmøde paa 
Forsamlingshuset i Snogebæk 
J. Dam blev formand 

FÆLLES PENGEKASSE 
Anders Peter Kruses Enke har 
afleveret 30 Kr. til Udvalget 
som var betalt til Snogebæks 
kasse af Redningsvæsenet for  
Byggeplads 



Kassebog  
for 

Fiskerlejet 
Snogebæk 

 
 

Snogebæk 
Fælles- 

Anliggender 
 

1910 -1946 
 
 
 



Første side af regnskabsprotokollen 
indeholder både lejeindtægter på 
Snogebæks fællesgrunde, 
udgifter til vej-reparationer og 
Ind- og udgifter på Forsamlingshuset 
 
Fra 1937-nu 
Særskilte års- og kasseregnskaber 
For Folkets Hus. Herunder opførelsen 
Af det nuværende Folkets Hus. 
 
Breve og dokumenter vedr. Folkets 
Hus 1937-nu  
 
Hertil kommer 1845-1982  papirer og 
Kort og regnskaber for Snogebæks 
Fællesanliggender, herunder  
Snogebæks Gadebelysning 1946-1964 
Hovedindtægt ved Andespil! 



 





Københavns magistrat 
overdrager 
sin pavillion til 
beboerne i Snogebæk 
for den velvilje de gennem 
et halvt århundrede har 
vist fattige københavnske 
Børn.              Underskrevet: 

 Snogebæk Fællesanliggender 1.12.1928 
Københavns Mag. 3,. Afd. 18.12,1928 



 

Folkets Hus  i Snogebæk (1890)- 1928 - 1981 



Model, nedrivning og nyt  Folkets hus indviet  
15. januar 1982 



Svagbørnskolonier  

Sommerhuse 

Turisme 



Solgården 



SOLGÅRDEN 
.Grunden er på 32.900 m² og består dels 
af et større stykke skov, dels af græs og 
sand. Grunden ligger lige ned til en af 
øens bedste og mest børnevenlige 
strande. 
 
Hovedbygningen fra 1904 , købt af 
Gentofte Kommunelærerforening i 1936. 
Kolonien har været i brug lige siden, 
kun afbrudt af 2. vedenskrig, hvor 
kolonien var lukket. Kolonien var fra 
august 1945 til april 1946 beslaglagt af 
russerne. Ombygget flere gange senest  i 
1988.  



 



 

Strandbo 





”Solhjem” en af de få overlevdende Falckehuse i 
Snogebæk, opført af Sophus Falck sidst i 1920’erne 





http:// 

Snogebæk- 

Borgerforening.dk 


