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Først sent besluttede Rigsdagen, at også Bornholm skulle have redningstjeneste:

Snogebæk blev en af Danmarks 
travleste redningsstationer
Af Henning Bender

SØREDNING

Som tidligere omtalt i Bornholms Tiden-
de fandt den 113 år gamle redningsbåd 
fra Snogebæk den 11. juli i år langt om 

længe sit blivende hjem i et nybygget både-
hus på Snogebæk Havn. Takket være for-
eningen ”Redningsbådens Venner” og øko-
nomisk støtte fra flere sider blev det ikke 
alene en stor dag for Snogebæks indbyggere.

Dagen markerede også, at den danske 
redningshistorie ikke alene hører til den jy-
ske vestkyst, men i høj grad også handler om 
de bornholmske kyster.

Fra 1822 og en snes år frem var fiskerlejet 
Snogebæk således det eneste sted i Dan-
mark, der havde en ”synkefri” redningsbåd.

Den blev skænket af strandingskommis-
sionær H. J. Hansen (1801-1854) i Svaneke og 
benyttedes i Snogebæk helt frem til 1854, 
hvor den blev kasseret som ubrugelig og er-
stattet af en helt ny fra København. Skiftet 
skyldtes oprettelsen af et statsligt rednings-
væsen i 1852, der de følgende år etablerede 

en redningsstation i Snogebæk, der som den 
eneste station på øen, blev udstyret med 
båd, raketanlæg og bådehus. 

Rønne fik således først redningsbåd i 
1862, da stationen overtog Snogebæks gamle 
båd, mens Allinge, Gudhjem, Svaneke og 
Hasle aldrig fik redningsbåd, men forblev 
raketstationer. På Christiansø benyttedes 
lodsbåden som redningsbåd, mens endelig 
Boderne havde en redningsbåd 1925-1932, 
der aldrig blev brugt.

SNOGEBÆK OG SØREDNING 
Selvom Snogebæk således var det eneste 
sted på Bornholm, ud over Rønne, der prak-
tiserede søredning med båd, er der efter-
hånden ikke mange i byen, der er gamle nok 
til selv at have deltaget i arbejdet. Langt flere 
har dog hørt fædre, bedstefædre og endog 
oldefædre fortælle drabelige historier om 
det barske redningsarbejde til søs, når stor-
me rasede og skibe strandede. 

Det blev derfor lidt af en nedtur for Sno-
gebæk, da robåden, der er den eneste beva-
rede på Bornholm, i 1964 blev flyttet til Nexø 
sammen med redningsstationen, der nu fik 

motordrevet redningsbåd. 
Meningen var at bruge den gamle ro-red-

ningsbåd på et kommende fiskeri- og red-
ningsmuseum, men som årene gik, svække-
des planerne og den store robåd fyldte i den 
grad op på Nexø Museum, at den måtte fjer-
nes i 2007. Hverken redningsstationen i 
Rønne eller Bornholms Træbådelaug var in-
teresserede i at overtage båden, der derfor i 
en halv snes år blev opbevaret ”midlertidigt” 
under vanskelige vilkår i Nexø. Båden for-
faldt derfor mere og mere, indtil man i Sno-
gebæk vejrede morgenluft i forbindelse med 
byfornyelsesprojektet 2014-2019 med mu-
lighed for fondsbidrag. Redningsbåden blev 
derfor for et par år siden flyttet tilbage til 
Snogebæk, hvor tanken om et museum for 
søredning jo lå lige for. Ganske vist ligger 
der allerede en halv snes museer af lignende 
karakter langs den jyske vestkyst fra Skagen 
til Sønderho, men hvad med Østersøen?

SVENSK SØREDNING FRA 1855
Når det gælder Østersøen, passerer man på 
turen mellem Rønne og Ystad et rednings-
bådsmuseum på Sandhammeren. 35 kilo-

meter vest for Bornholm og 27 kilometer øst 
for Ystad. Her finder man Skandinaviens 
ældst bevarede redningsbåd, bygget 1854 og 
i aktiv brug frem til 1945. 

Færre ved, at båden er magen til den Sno-
gebæk fik i 1854, men som ikke længere fin-
des. Begge både er bygget efter samme teg-
ning, samme år og samme sted: Bonnesens 
værft på Christianshavn. Sammenfaldet 
skyldes, at den svenske stat i 1854 ønskede at 
etablere en søredningstjeneste efter dansk 
mønster og dernæst i 1855 kunne etablere 
Sveriges første redningsstation på Sand-
hammeren. Med båd og raketudstyr som i 
Snogebæk. Ikke mærkeligt for netop det 
sydøstlige hjørne af Skåne, har samme for-
hold som Dueodde. Flyvesand og sandban-
ker der til stadighed flytter og ændrer sig un-
der havets overflade, samt stenrev mod 
nord. Begge steder med en koncentration af 
skibsstrandinger. Men hvorfor så et red-
ningsbådsmuseum i Snogebæk?

Redningsbåden fra 1907 køres omkring 1960 på plads i bådehuset fra 1873, der nu er sommerbutik. Snogebæk Byarkiv.
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