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Udflugt til Snogebæk

Fredag drager Aktive Kvinder Østermarie på 
udflugt til Snogebæk. Efter en gåtur i 
Snogebæk, vil foreningens medlemmer 
spise mad for egen regning på en restau-
rant. 

– Mænd er også velkomne til dette 
arrangement, hvor vi mødes på Torvet kl. 18, 
fortæller Anna Andersen, der er sekretær 
for foreningens i Østermarie. pt

Fejl & Fakta

Dagbladet Politiken har en spalte på side 2 – 
Fejl & Fakta – hvor ”Læsernes redaktør”, 
Bjarne Schilling, korrigerer fejl og misfor-
ståelser i avisen.

Forleden gjaldt beklagelserne urigtige på-
stande i et interview med filminstruktøren 
Laurits Munch-Petersen i anledning af hans 
dokumentarfilm ”Skyggen af en helt” – på-
stande, der også er blevet fremført i Born-
holms Tidende og Rytterknægten.

Filmen handler om instruktørens mor-
mor, keramikeren Lisbeth Munch-Petersen i 
Gudhjem, og postulerer, ”at hun slog hån-
den af sine to døtre, Mette og Ursula 
Munch-Peteren – instruktørens mor – som 
teenagere, og at de og deres børn aldrig si-
den kom i hendes hjem.

Interviewet efterlod det indtryk, at det er 
historiske fakta. Flere familiemedlemmer 
afviser imidlertid den fremstilling.

Især Mette Munch-Petersen og hendes 
børn har ifølge disse henvendelser været i 
langt hyppigere og tættere kontakt med Lis-
beth Munch-Petersen, end det fremgik. Det 
samme gør sig gældende for Ursula 
Munch-Petersens søn Hans Peter Hagens,” 
fastslår Bjarne Schilling. rs

Folkekøkken fester

Vores Folkekøkken i Østermarie i det tidlige-
re plejehjem holder indvielsesfest og åbent 
hus søndag eftermiddag, hvor alle inviteres 
til at komme forbi og se, hvor langt man er 
kommet.

Og onsdag 24. juni har Østermarie Pensi-
onistorening arrangeret et samlet besøg i 
Vores Folkekøkken for medlemmerne, hvor 
Sussie Holmtoft viser rundt, hvorefter man 
drikker kaffe. Tilmeldingsfristen er 20. juni 
til Britta Mogensen eller Mogens Hansen. pt

Danmarks mindste fiskerihavn

Første formand for Bølshavn Borgerforening:

– Vi stjal husstande fra Østermarie

Af Peter Tiemroth

BØLSHAVN
Den lille idylliske havn i Bølshavn, som 
formentlig er Danmarks mindste havn 
med fuldtidserhvervsfiskeri, der opret-
holdes af en enkelt fisker, er i de senere 
år blevet fremtidssikret af ejeren – re-
gionskommunen.

Projektet har omfattet en rampe, en 
bådvogn og ikke mindst reetablering af 
tidligere udlagte forkastninger. Men 
nu med sten af størrelser, så havet ikke 
fjerner dem igen. Forkastningerne er 
endvidere gjort omkring 75 cm. højere.

Og det betyder, at havnen – som for-
fatteren og tegneren Acton Friis i ”Dan-
marks Øer” betegnede som ikke meget 
større end et stuegulv – ikke forsvinder 
i bølgerne ved højvande og at belast-
ningen af de originale granitkajer re-
duceres.

Solgt for een krone 
I regionskommunens Kulturatlas kan 
man læse, at Bølshavn i 1814 var et sted 
med 14 enlængede huse, hvor alle be-
boerne var fattige og ernærede sig ved 
fiskeri. Midt i 1800-tallet husede fi-
skerlejet 12 erhvervsfiskere, som fik 

havnen bygget i 1886.
Havnen var dog ikke tilstrækkelig til 

at dække behovet, og i 1904 arbejdede 
man på at få anlægget forbedret. I 1937 
blev molehovedet istandsat. Indtil 
1967 var havnen i øvrigt ejet af Bøls-
havns indbyggere.

Regionskommunen har ”arvet” her-
ligheden fra den gamle Allinge-Gud-
hjem Kommune, der arvede den fra 
Østermarie Sognekommune, som i 
1967 havde erhvervet havneanlægget 
for den formidable sum af een kr. 

Mærkeligt nok var der ikke nogen 
advokat, der ville tage sig af salget.

Af Peter Tiemroth

– For at få en borgerforening op at stå 
“stjal” vi simpelthen husstande fra 
Østermarie Borgerforening, hvor hus-
standene fra Bølshavn indtil da havde 
været henvist til.

Det fortæller Finn Kruse, der for otte 
år siden blev den første formand for 
Bølshavn Borgerforening, som i dag 
tæller 106 husstande. Hovedparten er 
sommerhuse. Og de omkring 20 hel-
årshuse kan i dag sælges som flexboli-
ger.

– Til et formøde mødte 50 menne-
sker op for at komme med ytringer og 
give deres bud på, hvad foreningen 
kunne bruges til, og de opfordrede os 

til at gå videre med foreningens opbyg-
ning, fortæller Finn Kruse.

– Før borgerforeningen var Bøls-
havn nærmest ”glemt” i regionskom-
munen, skønt kommunen jo var ejer af 
både havnen og kyststrækningen. I dag 
har vi et fint samarbejde med kommu-
nen, fastslår Finn Kruse.

Det gælder bl.a. omkring havnen. 
Derudover arrangerer foreningen  
strandrensning og selskabelige tiltag 
som fester, juletræstænding, havnefest 
med musik og 200 mennesker, sankt-
hans og fiskekonkurrencer.

Napoleons pil
I gammel tid var Bølshavn havnebyen i 
det udstrakte Østermarie Sogn. Navnet 

skal virkelig have sin oprindelse fra en 
lokal bøddel, men den slags er svært at 
forestille sig i dag, hvor byen præges af 
mange sommerbeboere, der tiltrækkes 
af den smukke beliggenhed.

Ikke mindst området Bølshavn Fri-
hed, som skænkedes beboerne af Fre-
derik 7., hvis hustru Grevinde Danner 
har lagt navn til Louisekroen og til den 
store bautalund længere oppe i landet.

I de små fiskerhuses haver vokser 
eksotiske urter, træer og buske. Og i en 
af haverne skal der stå et piletræ, der 
skal være hjembragt af en skibsfører, 
som skar den som stikling på Napole-
ons grav på Sct. Helena.

Den lille havn i Bølshavn er formentlig Danmarks mindste havn med fuldtidserhvervsfiskeri. Det opretholdes af en enkelt fisker.
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