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For 

Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 
 

                                                 
1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne renskrift er lavet af Peter 
Rasmussen (”Gas Peter”) 
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Aar 1866 den 8. februar samledes samtlige fiskere i Boderne på fisker Ejnar Olsens bopæl for at 
forhandle om den måde, hvorpå man hurtigst og hensigtsmæssigt kunne få opført en såkaldt 
søbrækker udfor Boderne. Gårdejerne Johannes Koefoed på Munkegård, Peter Schou på Kuregård 
og A. Munk på Loftsgård alle af Aaker sogn var af fiskerne opfordrede til at møde for at deltage i 
forhandlingerne. 

1 
Det blev vedtaget at fiskerne efter indhentet tilladelse fra øvrigheden skulle lade udgå en opfordring 
til omegnes beboere for at tegne sig for pengebidrag i ovennævnte øjemed. 

2 
Det vedtoges at vælge 5 mand af forsamlingen til at bestyre de eventuelle indkomne penge, besørge 
indkøbet af de til bygningen af førnævnte søbrækker nødvendige materialer og i øvrigt våge over 
foretagendets snarest og bedste udførelse. Valgte blev gårdejerne Johs. Koefoed, Peter Schou og A 
Munk og fiskerne Esper Olsen Og Christian Dam. Disse valgte igen Johs. Koefoed til at indkassere 
de muligen tegnede pengebidrag og at føre regnskab over disse. 

3 
Det vedtoges at vælge 6 mand af fiskerne til at gå omkring til omegnens beboere for at få bidrag 
tegnet til ovennævnte øjemed. Valgte blev Esper Olsen, Chr. Dam, L. M. Didriksen, Mads Aritsen, 
Hans Peter Pedersen og Jens Morten Jensen. 
 J.A. Munk, C Dam Esper Olsen Peter M Schou 
 
År 1866 den 3. marts eftermiddag kl 6 afholdt bestyrelsen for anlægget af en søbrækker udfor 
fiskerlejet Boderne et møde, på Loftsgård i Aaker sogn, hvor da blev foretaget. 

1 
Det besluttedes at tage afskrift af den fra fiskerne til omegnens beboere udgåede opfordring om at 
tegne sig for frivillige pengebidrag til bygning af en søbrækker udfor fiskerlejet Boderne, samt 
bidragsydernes navne og bopæl og bidragets størrelse. 
 

Afskrift 
Det turde vistnok endnu være mange bekendt, at der i året 1852 blev påbegyndt anlægget af en 
bådehavn ved fiskerlejet Boderne i Aaker sogn. Trods den varme interesse, hvormed flere mænd 
omfattede sagen måtte arbejdet standses så at sige på halvvejen, da det ikke lykkedes at 
tilvejebringe de nødvendige pengemidler. Men selv om havnen var blevet fuldført efter den lagte 
plan, er det meget tvivlsomt, om den ville have fået den tilsigtede nytte, da den sandsynligvis ville 
være skyllet fuld af vand.  
At anlægge en god havn ved Boderne er vistnok ikke umuligt; men dertil vil også medgå en efter 
vore forhold alt for betydelig kapital. 
Der er imidlertid en måde, hvorpå der i det mindste til dels kan bødes på mangelen af en havn, det 
er nemlig ved at anbringe en såkaldt søbrækker. For Sømarken i Pedersker sogn har der i nogle år 
været en søbrækker og alle der boende fiskere er enige om, at den yder særdeles megen nytte. 
For at tilvejebringe den til bygningen af en søbrækker nødvendige kapital har undertegnede fiskere i 
Boderne ikke taget i betænkning, efter dertil af øvrigheden meddelte tilladelse, at henvende os til 
vore medborgere med anmodning om, at de ved frivillige bidrag, alt efter deres evne og interesse 
for sagen, vil medvirke til, at en søbrækker i indeværende år kunne blive opført. 
Sluttelig skulle vi ikke undlade at udtale, at vi nærer det håb, at regeringen efter herom underdanigst 
indgivne ansøgning vil vise sin interesse for sagens fremme. 
 Boderne den 8. februar 1866 
  Ærbødigst 
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Esper Olsen, Hans Peter Pedersen, Hans Christian, Hans Chr. Dam, Chr. Dam, Jeppe Henrik Ipsen, 
Lars M. Didriksen, Mads Arentsen, Chr. Hansen, Jens Christian. 
 
Idet vi undertegnede tillader os at anbefale førnævnte foretagende på det bedste, skal vi efter 
opfordring af samtlige fiskere i Boderne, ikke undlade at erklære os villige til at modtage de penge, 
som måtte blive tegnede i det omstående opfordring nævnte øjemed, ligesom vi forpligte os til efter 
bedste evne at være fiskerne behjælpelige med indkøbet af det nødvendige tømmer og andre 
materialer der måtte behøves til den påtænkte søbrækker, og i det hele føre tilsyn med pengenes 
rette anvendelse, samt i sin tid aflægge fuldstændigt regnskab. 
 Aaker sogn d. 8. febr. 1866 
 Peter M. Schou, J. L. Kofoed, I. A. Munck 
 
 

2 
Det vedtoges, at en del af det til søbrækkeren nødvendige tømmer skulle indkøbes på den til den 7. 
dennes i Almindingen berammede auktion, for så vidt som prisen ikke skulle komme til at overstige 
købmandspris, dog må der ikke købes for et større beløb end indtil 200 rdl. 
Det tømmer som skal indkøbes må holde fra 6 til 12 tommer i diameter og tillige være af god 
kvalitet. 
Til at foretage dette indkøb valgtes gårdejer Johannes Koefoed, fisker Esper Olsen og Christian 
Dam; indkøbet sker til havneanlægget ved Boderne i Aaker sogn. 
Endvidere vedtoges at A. Munck, Esper Olsen og Chr. Dam i forening skulle forinden 
auktionsdagen tage ind i Almindingen for at undersøge og opmåle det tømmer de agtede at købe. 
 

3 
Det vedtoges at anmode kassereren om at besørge de tegnede bidrag opkrævet snarest muligt. 
 J. A. Munck, C. Dam, Esper Olsen 
 
År 1866 den 4. marts indfandt efter opfordring fra bestyrelsen for anlægget af en søbrækker udfor 
fiskerlejet Boderne i Aaker sogn, skibsbygmester S. Bech fra Rønne sig på undertegnede J. A. 
Muncks Bopæl for i forening med bestyrelsen at undersøge, hvor det heldigst og bekvemmeste sted 
er til anbringelse af søbrækkeren. Efter hr. Bechs mening bør søbrækkeren anbringes ca. 100 alen 
fra de tidligere udsatte kar ved den i 1852 påbegyndte havn lidt i sydvestlig retning. Tillige tilrådede 
Bech at søbrækkeren burde bestå af 4 kar, hvert ca. 12 alen langt og med en gennemsnitlig bredde 
af 6 alen og mellem 5 og 6 alens højde, hvilket råd bestyrelsen besluttede sig til at følge. 
 J. A. Munck, S. P. Bech C. Dam, Peter M. Schou 
 

Afskrift 
 

Efter anmodning af hr. J. A. Munck til Loftsgård i Aaker sogn, der er medlem af bestyrelsen for et 
interessentskab som har dannet sig for at anlægge en søbrækker ved fiskerlejet Boderne der i 
sognet, har jeg i dag været tilstede ved nævnte fiskerleje for tilligemed bemeldte direktion at tage de 
lokale forhold i øjesyn og derefter at meddele min mening om anlægget. 
Til opfyldelse heraf er jeg så fri at give den erklæring, at jeg anser de naturlige i høj grad at 
begunstige anlægget af den påtænkte søbrækker, idet der sydvest udfor den tidligere havn – som er 
aldeles sandgået – omtrent 100 alen udfor den gamle havnemole findes 6 fod vand, hvor udenfor er 
et stenrev, som vil beskytte søbrækkeren både for sø- og isgang. 
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Her formener jeg således at det heldigste sted findes til at anbringe 4 stenkister tilsammen af 50 
alens længde, 6 alen bred og 5 alen dyb, som på grund af de nævnte heldige naturforhold utvivlsom 
må blive varige og til stor nytte for fiskerne som for tiden til megen gene for deres møjsommelige 
erhverv er nødsagede til for at tage ballast til deres både at måtte vade i vandet indtil midt på livet, 
hvorved deres helbred stedse må lide. 
At denne omstændighed i høj grad hæmmer den interesse for at søge erhverv ved fiskeriet, som 
snarere skulle søges vækket, er så indlysende, at der alene af denne grund måtte gøres alt for at søge 
at afhjælpe de omtalte mangler således som påtænkt, ligesom laksefiskeriet, der er en stor 
indtægtskilde for øen, har vist sig ved anlægget af søbrækkeren udfor Sømarken i Pedersker sogn 
(hvis anlæg såvelsom anlægget af den ny havn ved Rønne er lavet af undertegnede) at have 
fremkaldt en rig indtægt for de der ellers så ugunstigt stillede fiskere, således vil sikkert de samme 
gode resultat komme. Interessentsskabs plan måtte erholde en sådan understøttelse af regeringen 
som af private, der er nødvendig til anlægget. 
 Rønne den 4. marts 1866 
  S. P. Bech 
  Skibsbygmester 
 
Ved at meddele, at amtet under 14. dennes har tilskrevet mig således: 

Forinden videre foretages i anledning af det med hr. by og herredsfogdens behagelige 
skrivelse af 13 dennes hertil indkomne andragende til indenrigsministeriet, hvori 
bestyrelsen for et interessentskab, der har dannet sig til anlæggelsen af en søbrækker 
udfor fiskerlejet Boderne i Aaker sogn, anholder om af statskassen at forundes et 
tilskud af 350 rdl. til bestridelse af de dertil, medgående omkostninger, skulle jeg, da 
jeg formoder, at ministeriet forinden det resolverer i sagen vil ønske oplysninger om, 
hvorledes og af hvem arbejdet agtes udført samt overslag over omkostningerne og, om 
muligt, en tegning eller et rids over det påtænkte anlæg, tjenstlig anmode dem om 
behagelig at ville indhente og hertil indsende sådanne oplysninger. 

Skal jeg tjenstlig Dem på egne og medbestyreres vegne anmode om at meddele mig de forlangte 
oplysninger. 
By og herredsfogedkontoret i Nexø d. 20 marts 1866 
 
Til  
Hr. leutnant Munch 
 Loftsgård 
 
År 1866 d. 24. marts afholdt bestyrelsen et møde på Esper Olsens bopæl i Boderne, hvor da blev 
foretaget: 
 
En skrivelse fra by- og herredsfoged Nygård af 20. dennes i anledning af en fra amtet  til byfogden 
fremkomne skrivelse af 14. dennes om at ministeriet formentlig ikke vil resolvere sig i sagen 
søbrækkeren vedkommende  forinden at bestyrelsen for bemeldte søbrækker, tilligemed den til 
indenrigsministeriet stillede ansøgning om et tilskud af statskassen på 350 rdl. til bestridelse af 
omkostningerne ved det påtænkte anlæg fremsendes oplysning om, hvorledes og af hvem arbejdet 
agtes udført, samt overslag over omkostningerne og tegning eller rids over det påtænkte anlæg 
forelagdes. Det overdroges A. Munck at foranstalte det fornødne i denne sag. 
 

2 
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Det overdroges Esper Olsen og Chr. Dam at træffe akkord med en snedker om at kløvskære de til 
søbrækkeren anskaffede træer som holder mindst 10 tommer og derover. 
 

3 
Det overdroges P. Schou at anskaffe til forbrug ved anlægget en trosse på ca. 2 lispund, 1½ tylt 1½ 
tomme brædder. 30-40  stk. jernbolte 14 á 16 tom. lange  og 1 tom. i tværmål og 1100 stk træ-
nagler. 
 

4 
Det overlodes J. Kofoed, Esper Olsen og Chr. Dam at skaffe de fornødne tømmerarbejder, snedkere 
til veje til søbrækkerens sammenhugning endvidere at skaffe en kran til stenarbejdet. 
 

5 
Det overdroges A. Munck at foranstalte en kran lånt. 
 
J A Munck, J L Kofoed, Peter M Schou, C Dam, Esper Olsen 
 

Afskrift 
   Til høje Indenrigsministerium! 
 
Skønt fiskerlejet Boderne i Aaker sogn på Bornholm vistnok tør betragtes som særdeles heldigt 
beliggende for enhver slags her på øen almindeligt fiskeri, har det dog hidtil kun haft en meget 
underordnet betydning, og udbyttet har langtfra været så stort, som det efter stedets heldige 
beliggenhed burde være. 
Den væsentlige årsag hertil må vistnok udelukkende søges i den omstændighed, at fiskerne når de 
skulle ud og ind må vade i søen, dels for at bringe bådene i vandet eller op igen på land og dels for 
at bære de til ballast nødvendige sten i eller af båden. Når søen er urolig er det aldeles umuligt ved 
dette arbejde undgå at blive gennemvåd, hvilket er så meget uheldigere, som netop det mest 
indbringende fiskeri nemlig laxefiskeriet, falder i den koldeste og mest stormende årstid. For at 
afhjælpe denne ulempe besluttedes det i året 1852 at anlægge en bådehavn, hvilket også virkeligt 
blev påbegyndt; men da de nødvendige pengemidler ikke kunne skaffes til veje, måtte arbejdet 
standses, dog med det håb, at det senere muligen kunne blive fuldført. 
Det viste sig imidlertid snart, at en bådehavn bygget efter den oprindelige plan, ville blive uden 
nytte, da den ufuldbarligen ville skylles fuld af sand, hvorfor der heller ikke senere er gjort noget 
forsøg på at tilvejebringe de til fuldførelsen nødvendige penge. At bygge en havn, der kunne blive 
af varig betydning, ville fordre en så stor kapital, som man for nærværende tid ikke kan have noget 
håb om at få tilvejebragt; men for dog til dels at erstatte mangelen af en havn er det påtænkt i 
indeværende år at opføre en såkaldt søbrækker i lighed med hvad der for nogle år siden skete i 
fiskerlejet Sømarken i Pedersker sogn, hvor det har vist sig, at et sådant fritstående bolværk kan yde 
særdeles megen nytte; thi dels er vandet indenfor det altid roligt, og dels kunne fiskerne derpå 
aflægge den ballast og således med de for denne lettere både løbe meget nærmere ind på stranden. 
For at tilvejebringe de til bygningen af en søbrækker nødvendige penge har samtlige fiskere i 
Boderne efter tilskyndelse fra flere mænd i sognet, med øvrighedens tilladelse udstedt en opfordring 
til at tegne frivillige bidrag og har de valgt os undertegnede til som bestyrelse at forestå arbejdets 
udførelse og føre det fornødne regnskab. 
Søbrækkeren er påtænkt opført med en længde af 50 alen, en gennemsnitlig bredde af 6 alen og en 
højde af 5 alen og er anslået at ville koste ca 700 rdl. under den forudsætning, at det nødvendige 
tømmer købes i Almindingen, hvor det antages at kunne fås en del billigere end hos en købmand. 
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Det er imidlertid ikke lykkedes at tilvejebringe mere end 350 rdl. 4 sk, hvorfor vi undertegnede 
herved underdanigst tillade os at ansøge det høje indenrigsministerium om, at der til overomtalte 
arbejdets fuldførelse måtte blive bevilget et tilskud af statskassen på ca. 350 rigsdaler rigsmønt. I 
betragtning af den store betydning, som fiskeriet har for hele Bornholm i almindelighed og for så 
mange småfamilier i særdeleshed, nære vi det underdanige håb, at den varme interesse, hvormed 
den høje regering stedse har anbefalet fiskeriet, også må komme dette foretagende til gode. 
Som yderligere anbefaling for denne vor underdanige ansøgning tillader vi os underdanigst at 
vedlægge en erklæring som skibsbygmester dannebrogsmand S. P. Bech i Rønne efter opfordring 
velvillig har afgivet over denne sag. 
 
 Aaker sogn d. 2. marts 1866 
 Underdanigst 
I. A Munck, J Kofoed, P Schou, Chr. Dam, Esper Olsen 
 
 
 

Overslag 
Over omkostningerne ved anlægget af en søbrækker udfor fiskerlejet Boderne i Aaker sogn på 
Bornholm. 
 

1. ca. 3000 alen grantømmer fra Almindingen 280---- 
2. 1100 stk trænagler     20---- 
3. 15 lispund jernbolte    15---- 
4. Tømmerarbejde    100 ---- 
5. Tilfyldning af karrene 500 både 2sten á 2 m 166-4- 
6. Til bagfyldning   100--- 
7. Materialer til udsættelse af søbrækkeren   20--- 
   Summa 701 rd 4 m 
 
Det bemærkes, at al kørsel ligesom arbejdet ved udsættelse af karrene antages at kunne erholdes 
uden betaling. 
Arbejdets udførelse sker under ledelse af hr. skibsbygmester S. P. Bech, dannebrogsmand p.p. 
Rønne. 
  Aaker sogn den 2. april 1866 
På bestyrelsens vegne 
I A Munck 
 
År 1866 den 2. juni afholdt bestyrelsen for anlægget af en søbrækker udfor fiskerlejet Boderne i 
Aaker sogn et møde på Loftsgård i samme sogn, hvor der blev foretaget. 
1. De til dato forefaldne indtægter og udgifter til ovennævnte søbrækker blev indførte. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Et eller andet rummål. Det kan ikke læses, hvad det er . 
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Indtægter 
Frivillige bidrag     317 rd 4 m 13sk 
For spaaner og ros             4-10- 
 Summa 318 rd 3- 14- 
Tilskud fra statskassen    200-------- 
 518 rd 3- 14-  
 
Udgifter: 
Tømmer fra Almindingen 27rd 4 -13- 
Tømmer fra Almindingen 77  -3- 6- 
Tømmer fra Almindingen 67 -  2  13- 
Tømmer fra Almindingen 53 – 2- 14- 
Til S P Bech for materialer m. m. 51 – 3-- 
Til Købmand V Bidstrup for 1½ tylt brædder   8 - ----- 
Til Købmand Jensen for diverse varer 20 -1 -10- 
Til J Koefoed for kørsel mm 23 -5- 4 
Til Anker K Kjøller for tømmermaterialer 21 – 3 15- 
Til Murer Low for tømmermaterialer 34 – 1 ---- 
Til Esper Olsen for kost og logi til H Holm  9 – 3 - 8 
Til A Munck for materialer 15 – 3 - 8 
Til H J Nielsen for tømmerarbejde   1 – 5 – 4 - 
Til Kapt. Dam for kørsel og materialer 2 – 3 -6 – 
Til Thor Low tømmerarbejde 7 -     -12 - 
Til Jørgen Dam for båd 5 – 1 -  - 
Til en protokol         3 -12 - 
Til kørsel 1 – 4 -  - 
For Murerarbejde 1 – 2 – 8- 
Til købmand P Jensen diverse varer 1 – 5 -  - 
Til A Munck diverse varer 11 – 3 -15 - 
Til A Munck for arbejde og  - ----3 - 6 
Til A Munck for 1 pund talg - -----1 – 4 -  
Til A Munck for diverse varer 2 – 5 – 10 - 
Til A Munck for kørsel mm 7 – 3 ----- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 2 ------- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 2 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 1 – 4 --- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 1 -------- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 1 – 4 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen        3 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 1 – 4 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 1 -  4 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 2 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 2 ----- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 2 ---- 
Kørsel 1 læs fra Almindingen 1 ----- 
Til J H Ipsen arbejde ved karudsætning mm 5 – 2 --- 
Til H C Dam arbejde ved karudsætning mm 6 – 1 ---- 
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Til Chr Dam arbejde ved karudsætning mm 6 – 5 -15 
Til Lars M Didriksen arbejde ved karudsætning mm 4 4 4 --- 
Til Esper Olsen arbejde ved karudsætning mm 3 – 4 --- 
Til Schou Kørsel fra Almindingen 2 - ---- 
 503 rd 1 – 7 – 
 
 
Det overdroges J Koefoed tilvejebringe de fornødne tømmerarbejdere til at udføre det resterende 
tømmerarbejde ved havnen. 
I A Munck, J L Kofoed, Peter M Schou, Esper Olsen, C Dam 
 
 
Den 2. august 1866 afholdt bestyrelsen et møde i Boderne nærmest for at udbetale til 8 fiskere 
200 rd som godtgørelse for stenfyldning i karrene. 
Stenfyldningen befandtes at være udført kontrakten d. 8. maj sidstleden og fandtes da intet til 
hinder for at udbetale beløbet, og udbetaltes det således at hver især fik 25 rdl og behørig 
kvittering modtoges for et samlet beløb. 
 
Indtægt og udgifter som er forfaldne siden sidste møde. 

Indtægt 
Restbeløbet af det af statskassen bevilligede tilskud  150 rdl 
I frivillige bidrag, restbeløb 
I frivillige bidrag af Chr. Dam 7 ------- 
I frivillige bidrag af H C Dam 10 ---- 
I frivillige bidrag af Jeppe Henrik Ipsen 10 ---- 
I frivillige bidrag af Hans Henrik 2 ----- 
I frivillige bidrag af Lars M Didriksen 6 – 3 ---- 
For spåner og ros af H P Pedersen -----3 - 10 
For spåner og ros af J H Ipsen 1 – 3 - 12 
For spåner og ros af L M Didriksen - -  5 - 4 
For spåner Esper Olsen - -  5 - -  
For spåner Chr. Dam  - -  5 - 10 
For spåner Lars M Didriksen  - - -      12 
For spåner Mogens Kofoed -----1 - 2 
For spåner Mads Aritsen ------1 ---- 
For spåner Peter Andersen -----------6 - 
 190 rdl 5 – 2 – 
 

Udgift 
Som godtgørelse for stenfyldning til Chr. Dam 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til Esper Hansen 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til Jens Christian 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til Hans Christian 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til Hans Peter Pedersen 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til Jeppe Henrik Ipsen 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til Lars M Didriksen 25 rdl 
Som godtgørelse for stenfyldning til H Chr. Dam 25 rdl 
 I alt           200 rdl 
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I a Munck,  I Kofod 
 
H Chr Peter L M Didriksen 
mfp mfp 

 

H P Pedersen Jens Christian 
mfp mfp 
 
C Dam Esper Olsen 
 
Hans Dam   
 
 
 
 
 Stemplet papir Takst 8 sk 
 
 
 
Undertegnede bestyrelse for anlægget af en søbrækker udfor fiskerlejet Boderne i Aaker sogn på 
den ene side og undertegnede fiskere af Boderne på den anden side opretter herved og indgår 
med hinanden følgende accord angåendefyldningen med sten af de 4 kar, hvoraf ovennævnte 
søbrækker består. 
Vi undertegnede fiskere af Boderne Hans Christian Peter, Hans Peter Pedersen, Christian Dam, 
Lars Mical Didriksen, Hans Dam, Jeppe Henrik Ipsen, Jens Christian forpligte os herved én for 
alle og alle for én til, eftersom de ovennævnte fire kar bliver bragte ud til den plads, de skulle 
have, strax at sænke dem ved at fylde  sten i karrene såkaldte synks og derefter hurtigst muligt 
iværksætte karrenes fuldstændige dykning, hvilken bliver at udføre således, at karrene fyldes 
indtil den øverste rammes nederste kant med mindre sten, ovenpå hvilke lægges et tætssluttet 
jævnt lag af store sten, der bliver at tilføre ved hjælp af en pram, hvilken pram, uden nogen 
bekostning for os bliver at anskaffe af bestyrelsen til førnævnte brug.  
Ovennævnte fire kar forpligter vi os til at have fuldstændig fyldte inden førstkommende 1. 
august imod en godtgørelse af idet hele 200 rdl. siger og skriver 2 hundrede rigsdaler rigsmønt. 
Skulle vi mod forventning ikke have dette arbejde fuldstændig færdigt til den fastsatte tid, da 
skal bestyrelsen være berettiget til at lade de mangler udføre af andre i alle måder for på vor 
regning. 
På den anden side forligte vi undertegnede I A Munck, J Kofoed, P Schou, Esper Olsen og Chr. 
Dam som bestyrelse for ovennævnte anlæg os til, såfremt fyldningen er tilendebragt på de i 
denne contract fastsatte måde, mod behørig kvittering udbetale til forannævnte og undertegnede 
fiskere den anordnede godtgørelse af 200 rdl., dog kun under denne betingelse, at det bidrag, 
bestyrelsen i sin tid har ansøgt regeringen om at erholde tilskudt af statskassen, til den tid måtte 
være blevet os anvist til udbetaling. 
Skulle mod formodning det omtalte tilskud fra statskassen ikke blive bevilget af regeringen, da 
forpligter bestyrelsen sig til inden førstkommende 1. september enten ved mulige frivillige 
bidrag eller, om fornødent gøres, ved et af bestyrelsen optaget og garanteret lån at tilvejebringe 
den ovennævnte godtgørelse af 200 rigsdaler rigsmønt. 
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Aaker sogn den 8. maj 1866 
I A Munck, I L Kofod, Esper Olsen, C Dam 
Jeppe Henrik Ipsen, Hans Chr. Peter, Hans Peter Pedersen 
         m f p                       mfp                          mfp 

 
Lars Mical Didriksen, Jens Christian, H C Dam 
              mfp                      mfp                 mfp 
 
Til vitterlighed 
H J Holm, Jens Morten Jensen 
                                  mfp 
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    Stemplet papir taxt 8 sk. 
 
 
For det tilfælde at regeringen ikke skulle finde sig foranlediget til at bevilge det tilskud af 350 rdl., 
som bestyrelsen for anlægget af en søbrækker udfor fiskerlejet Boderne i Aaker sogn i sin tid har 
ansøgt om at erholde, have undertegnede fiskere af Boderne med undertegnede bestyrelse for 
ovennævnte søbrækkers bygning sluttet følgende overenskomst. 
Vi undertegnede I A Munck, J Koefoed, P Schou, Esper Olsen og Chr. Dam som bestyrelse for 
anlægget af ovennævnte søbrækker forpligter os herved til såfremt det tilskud af 350 rdl, om hvilket 
der er andraget hos regeringen, ikke skulle blive bevilget, ved lån eller på anden måde at 
tilvejebringe de til søbrækkerens fuldførelse endnu manglende nødvendige pengemidler, idet vi 
samtlige bestyrelsesmedlemmer garantere hver for en femtedel af det eventuelle lån. 
På den anden side forpligte undertegnede fiskere af Boderne os til én for alle og alle for én os til, 
såfremt det måtte blive fornødent at optage et lån, som ovenfor omtalt at forrente og afdrage 
summen med 6 procent, idet hver især af os til en så kaldet havnekasse betaler en vis årlig afgift 
efter de bestemmelser, som denne ville være at affatte. 
 
Aaker sogn den 8. maj 1866 
 
Esper Olsen  C. Dam I. L. Kofod  I A Munck 
Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen  Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen 

 
Fisker Lars M Didriksen Jeppe Henrik Ipsen Jens Christian 
                     Mfp                              Mfp                              Mfp                       
 

Hans Christian Peter Hans Chr. Dam 
          Mfp                                     Mfp 

 

Mads Aritsen  Hans Peter Pedersen 
            Mfp                                       Mfp 

 

Esper Olsen  C Dam 
 
Til vitterlighed 
H I Holm Jens Morten Jensen 
        Mfp 
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Afskrift 
 

Af en indberetning til indenrigsministeriet fra civilingeniør C Otterstrøm af 7. september 1867 
 
 
Fiskerlejet Boderne ligger ligeledes på sydøst kysten af Bornholm mellem Læså og Grødbyåen lidt 
over 2 mil sydøst for Rønne. Forholdene er omtrent de samme som ved Arnager, ligesom også her 
er tidligere en anlagt lille havn er fuldstændig tilsandet. I stedet derfor have man opført en 
bølgebryder i læ af hvilken bådene kunne søge land, op på hvilken deres ballast kan oplægges. 
Bølgebryderens midterste del ligger omtrent og rettet mod kysten, medens dens yderste ende have 
en svag retning ind mod land. En retliniet form ville imidlertid sikkert have været heldigere, da det 
har vist sig, at sandet har tilbøjelighed til at afleire sig på den indvendige hule side, og om end 
strømmen igjen senere til dels kan føre det bort, har der dog været tider, på hvilke de større både 
ikke har kunnet lægge til bølgebryderens indvendige side, fordi vandstanden var for lav. 
         Foruden dette værk har man fra kysten af lodret på denne bygget en anlægs- og landgangsbro, 
hvilken imidlertid ikke udgør et sammenhængende hele, men består af stenkar, der er nedsatte med 
mellemrum, for at tilvejebringe en strømning om den, der skulle holde fri for tilsanding, og 
erfaringen har vist, at dette øjemed også fuldstændig nåer3        . To stenkar ere allerede anbragt på 
denne måde, og et tredje, hvis tømmerindretning står færdig, vil om kort tid blive udsat. Stenkarrene 
have en længde af 14 alen, det første ligger i en afstand af 12 alen fra kysten, det andet 9 alen fra det 
første, og det tredje agtes lagt 6 alen fra det andet. Forbindelsen mellem de enkelte kar indbyrdes og 
mod land sker over planker. 
Ligesom denne anlægsbro er anlagt udfor den vestlige ende af bølgebryderne, således er det planen 
i sin tid at bygge en lignende udfor den østlige ende parallelt med den første og ligeledes bestående 
af 3 kar med mellemrum. Man vil ved disse værker vel ikke få nogen lukket og rolig havn, men det 
resultat, der vil opnås og allerede er nået, er, når man ser hen til forholdene, ikke ubetydelige og 
man anser for meget tilfredsstillende. 
Levningerne af den gamle havn, der kun virke skadeligt, var at befordre tilsandingen, er endnu ei 
ganske fjernede, men dette vil ske efterhånden som stenene derfra blive anvendt til at fylde 
stenkarrene. 
 
 
 
 
År 1866 den 10. novbr. indført indtægt og udgift. 
Indtægt 
For spåner og ros af Jens Morten Jensen rdl 4 4 

4 4  
 
Udgift 
Kørsel  Chr Pedersen 1 4  
Tømmerarbejde V Sonne 6 2 8 
Til O P Rasch 4 4 10 
Tømmerarbejde J Lau 4 2 4 

                                                 
3 Det ser ud til, at der har været noget i det oprindelige skrift, der ikke har kunnet læses. 
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Tømmerarbejde 4 3 10 
Tømmerarbejde H P Lund 8 2 
Tømme m. m. 12 1 4 
Kørsel A Rømer 4 3 2 
Købmand Petersen 4 3 2 
Porto og skrivematerialer 2 
Tømmerarbejde Th Lau 6 4 6 
 56 3 12 
   
Til Thomas Hansen i Rønne for transport med en stenpram 5   
Tilsammen 61 3 12 
 
Udgift 
Arbejde på stenprammen af J M Jensen 1 2  
Stenfyldning i et kar af 5 fiskere 30 
Snedkerarbejde Anker K Møller 9  12 
Smedearbejde H P Jensen 1 5 2 
Arbejde i prammene Lasse P Nielsen 2 2 
Arbejde i prammene C Dam 7 3   
Arbejde i prammene H C Dam 3 2 
Arbejde i prammene L Michal 3 2 
Arbejde i prammene H Chr. Peter 2 
Arbejde i prammene Esper Olsen 3 1 
4 %   årlig rente af 100 rdl fra 15. juni til 11. dec. 2   
Tilsammen 65 5 14 
 

Regnskab 
Over indtægter og udgifter ved havneanlægget ved Boderne i 1866 
 
Bilag                       Indtægt rdl m sk rdl m sk 
 
 I    I frivillige pengebidrag 
Ia Af omegnens beboere 
 
 II   Tilskud af statskassen 
IIa Efter ansøgning har statskassen bevilget til  
 bestridelse af omkostningerne ved anlægget  
 af en søbrækker udfor Fiskerlejet Boderne i 350 
 Aaker sogn 
 
 III Salg af Spåner og ros  
IIIa Indkommet ved salg af spåner og ros 
 
 A Materialer af tømmer 
A1 1866 d. 7. marts købt ved auktion i  
 Almindingen Tømmer 53 2 14 
A2 Købt do     do 67 2 13 
A3 Købt do     do 77 3 6 
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A4 1 tylt 6 alen 9” og ½ tylt 6 alen 10” brædder 8 
A5 Købt ved auktion i Almindingen 4. apr. 27 4 13 
A6 5 lispund 11½ pund engelsk rundjern á 5 sk 4 4 10 
A7 Nåletræ m m  15 3 8 
A8 Tømmer 12 1 4  266 5 4 
 
 
 B Kørsel 
B1 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 
B2 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 2 
B3 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 2 
B4 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 4 
B5 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 
B6 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 4 
B7 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen  3 
B8 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 4 
B9 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 4 
B10 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 2 
B11 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 2 
B12 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 2 
B13 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 
B14 Kørt 1 læs tømmer fra Almindingen 1 4 
B15 Forskellig kørsel 7 3 
B16 Forskellig kørsel 23 5 4 
B17 1 Læs kørt fra Almindingen 1 4 
B18 1 Læs kørt fra Almindingen 2 3 6 
B19 1 Læs kørt fra Almindingen 2   59 2 10 
 
 
 C tømmerarbejde 
C1 Tømmerarbejde af Th Lau 7  12 
C2 Tømmerarbejde af Michal Lau 34 1 
C3 Tømmerarbejde af Ole Sonne 6 2 8 
C4 Arbejde med spåner og ros m m  3 6 
C5 Tømmerarbejde af Jens Lau 4 2 4 
C6 Tømmerarbejde  m m af S P Bech 51 3 
C7 Tømmerarbejde m m af Anker K Møller 21 3 15 
C8 Kost og logi til Hans Holm 9 3 8 
C9 Tømmerarbejde af H P Lund 8 2 
C10 Tømmerarbejde af Jeppe H Ipsen 5 2 
C11 Tømmerarbejde af H Chr Dam 6 1 
C12 Tømmerarbejde af Lars Michal Didriksen 4 4 
C13 Tømmerarbejde af Hans J Nielsen 1 5 4 
C14 Tømmerarbejde af Chr Dam 6 5 15 
C15 Tømmerarbejde af Esper Olsen 3 4 
C16 Tømmerarbejde af Thor Lau 4 3 10 
C17 Tømmerarbejde af Anker K Møller 9  12 
C18 Tømmerarbejde af Thor Lau 6 4 6 192 5 4 
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 D Smedearbejde 
D1 Smedearbejde af H P Jensen 1 2 8 
D2 Smedearbejde af H P Jensen 1 5 2 3 1 10 
 
 E Stenarbejde 
E1 Stenfyldning i 4 kar 200 
E2 Stenarbejde i stenprammen 7 3 
E3 Stenarbejde i stenprammen af H Chr. Dam 3 2 
E4 Stenarbejde i stenprammen af H Chr Peter 2 
E5 Stenarbejde i stenprammen af Lars Michal 3 2 
E6 Stenarbejde i stenprammen af Esper Olsen 3 1 
E7 Stenfyldning i 1 kar 30 
E8 Sten arbejde i prammen af J M Jensen 1 2 
E9 Sten arbejde i prammen af Lars P Nielsen 2 2  253 
 
 
 F Adskellige udgifter 
F1 1 protokol  2 12 
F 2 Diverse varer fra Købm. Jensen 20 1 10 
F3 Øl fra Købm. Jensen 1 5 
F4 Diverse varer fra I H Munck 11 3 5 
F5 Diverse varer fra I H Munck 2 5 10 
F6 Brød fra bager Dam i Aakirkeby 5 1 
F7 1 pund talg  1 4 
F8 Transport fra Rønne til Boderne med 1  
 Stenpram af Hansen 5 
F9 Diverse varer fra købm. Petersen 4 3 2 
F10 Porto og skrivematerialer 2 
F11 Renter fra 11. juni til 11 dec 1866 i  
 henhold til obligationen jfr. 
 indtægtspost IV Bib 2   56  11 
 
     831 3 7 
 
 
 

Regnskab 
Over indtægter og udgifter ved havneanlægget ved Boderne i årene 1866-67 og 68. 
 
 
Bilag                                    Indtægt Rdl m sk 
 
I Frivillige pengebidrag fra egnens beboere 365 3 4 
II Tilskud fra statskassen 350 
III Frivillige pengebidrag fra egnens beboere 75 4 
IV Tilskud af statskassen 150 
V Ved et midlertidigt lån, garanteret 



Søbrækker til fiskerleiet Boderne 

16 af 40 

 af nogle af egnens beboere (lånet forrentes 
 med 4 procent) 100 
VI Ved salg af spåner og ros 32 
 Desuden er der af egnens beboere ydet  
 frikørsel  af 30 læs tømmer fra Almindingen  
 sat til en almindelig pris 2 rdl. pr læs = 60 rdl.    
                                                Balance 1073 3 2 
 
 
 
Bilag                                            Udgift rdl m sk 
 
A 14 bilag Materialer af tømmer, jern m m 311 4 6 
B 22 bilag Kørsel 70 2 10 
C 22 bilag Tømmerarbejde 211  2 
D 5 bilag Smedearbejde 12  5 
E 26 bilag Stenarbejde 356 4 6 
F 17 bilag Adskillige udgifter 96  11 
 Restance af de frivillige pengebidrag 7 4 12 
 Kassebeholdning 7 3 4 
                                                          Balance 1073 3 2 
 
Bestyrelsen for havneanlægget ved Boderne den 1. oktober 1868 
I A Munck, Ejnar Olsen, C Dam, J Kofod, Peter M Schou 
 
 
 
År 1868 den 29 oktober afholdt bestyrelsen for havneanlægget et møde med samtlige fiskere, hvor 
da blev foretaget: 

1. Regnskabet over indtægter og udgifter ved anlæggelsen af søbrækkeren blev fremlagt og 
underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 

2. Dernæst blev foretaget valg i henhold til vedtægtens §1 af en ny bestyrelse for foråret 
1869,70 og 71. Valgte blev lieutenant Munck på Loftsgård, Johs. Koefoed Munkegård, 
Peder Thorsen, Ågård, Esper Olsen og Christian Dam begge i Boderne. 

3. Dernæst blev i henhold til § 2 foretaget valg af en regnskabsfører, havnefoged, valgt blev 
fisker Esper Olsen for året 1869. 

4. Det vedtoges at der indtil videre af hver garn lax, som ilandbringes for Boderne, som vejer 3 
pund eller derover erlægges 2 sk. Til havnekassen; denne afgift erlægges til havnefogeden 
samme dag, som laxen indbringes. 

 
I A Munck, Esper Olsen, C. Dam, I Kofod, Peter N Schov 
 
 

År 1869, den 13. januar afholdt bestyrelsen for havnevæsenet i Boderne ordinær årlige møde, hvor 
da blev foretaget: 

1. Det i sin tid af Jens M. Koefoed modtagne lån 100 rdl. er under 11. december 
sidstleden tilbagebetalt, hvilket beløb er tilvejebragt ved dels at optage et lån af 80 
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rdl. af H. P. Jørgensen der for tiden opholder sig på Næsgård 4) og for hvilket beløb 
80 rdl er udstedt obligation af 11 de. 1868 og dels ved kassebeholdningen i 
regnskabet for havneanlæggelsen 7 rdl 3 m 4 sk og dels ved havnens indtægter for 
året 1868 8 rdl 3 m 13 og dels fra en ældre regnskabsgevinst 3 rdl 4 m 15 sk. 

Kvittering fra Jens M. Koefoed blev fremlagt. 
 

2. Regnskabet for indtægter og udgifter ved havnen for året 1868 blev fremlagt og 
revideret, hvornæst det henligger på regnskabsførerens bopæl til almindelig eftersyn 
i 8 dage. 

Til at fungere som formand for havnens anliggender valgtes indtil videre ltn. Munck 
 
I A Munck, I Kofod, Esper Olsen, C Dam, P Thorsen. 
 

År 1870 den 28 febr. Afholdt bestyrelsen for havnevæsenet i Boderne sit ordinære møde hvor blev 
forhandlet: 

1. Regnskabet for året 1869 over havnens indtægter og udgifter blev fremlagt og 
revideret, hvornæst det fremlagdes til almindeligt eftersyn for fiskerne. 

2. Det vedtoges at lade det i forrige år påbegyndte kar fuldføre så snart vejret tillader 
det og til dets fuldførelse at optage et lån af indtil 10 rdl. 

3. Til regnskabsfører og havnefoged var valgt ifølge vedtægtens §2 Esper Olsen. Valget 
gælder indtil videre. 

    
I A Munck,  P Thorsen          C Dam, Esper Olsen,  

 
År 1871 den 31. januar afholdt bestyrelsen for havnen sit ordinære årlige møde hvor blev 
forhandlet: 
 

1 Regnskabet for 1870 blev fremlagt og revideret hvornæst det henligger til eftersyn på 
Esper Olsens bopæl i 8 dage. 

2 Det overdroges til formanden og regnskabsføreren at foranstalte anbragt nogle 
jernbånd på søbrækkerens udvendige side så snart vejret tillader det. 

3 Såsnart som havnens indtægter tillader det anbringes der vaterlister på det yderste 
kar. 

 
I A Munck,  P Thorsen Esper Olsen, C Dam,  

 
År 1872 den 22. januar afholdt bestyrelsen for havnen sit ordinære årlige møde hos Esper Olsen i 
Boderne: 

1 Regnskabet for 1871 blev revideret efter at have ligget til eftersyn for fiskerne 
hvornæst det fremdeles blev fremlagt til eftersyn i 8 dage 

2 De i forrige møde omhandlede jernbånd og vaterlister er anbragte. 
3 Da den nuværende bestyrelses funktionstid var udløben valgtes i henhold til 

vedtægtens §1 en ny bestyrelse, dog således at valget er gældende indtil videre. De 
foregående medlemmer af bestyrelsen genvalgtes alle. Ligeledes genvalgtes Esper 
Olsen til regnskabsfører. 

                                                 
4 Landbrugsskole 
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4 Det vedtoges at Johan Funk dels af hensyn til hans helbred og dels af hensyn til at 
han kun driver fiskeri i det små kun skulle erlægge 1 rdl. til havnekassen i stedet for 
som § 4 hjemler havnen ret til 2 rdl 3 m. 
Skulle mod formodning bemeldte Johan Funk ikke godvillig ville erlægge den her 
omhandlede 1 rdl. men at bestyrelsen skulle se sig nødsaget til ad rettens vej at søge 
den nævnte afgift inddrevet vil der være at affordre ham den i nævnte § 1 
omhandlede afgift 2 rdl 3 m. 
 
I A Munck,  C Dam, P Thorsen, Esper Olsen, 

 
 
År 1873 den 27. marts afholdt havnebestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård i Aaker. 
 

1. Regnskabet for 1872 blev fremlagt og revideret efter at have ligget til eftersyn  i 
befalet tid for fiskerne, hvornæst det fremdeles blev fremlagt til eftersyn i 8 dage. 

2. Det reparationsarbejde, som der for tiden er nødvendigt med hensyn til stenfyldning 
på Søbrækkeren overdroges formanden og havnens regnskabsfører at lade udføre. 

3. For så vidt en gunstig lejlighed til at få en stenkran til købs måtte vise sig vil denne 
sag blive taget under overvejelse hvorvidt der måtte være anledning til for havnens 
regning at tilvejebringe en sådan. 

4. Det overdroges for 
fremtiden at fordre i årlig skat for hver jolle der findes for Boderne 3 m. Dette er dog 
at forstå således at havnens landingsplads afbenyttes til landtrækning af jollerne eller 
lignende. 

I A Munck J Kofod P Thorsen C Dam Esper Olsen 
 
År 1874 den 31. jan. afholdt bestyrelsen sit ordinære årlige møde på Loftsgård i Aaker. 
 

1. Regnskabet for 1873 blev fremlagt og revideret hvorefter det atter fremlagdes til 
fiskernes eftersyn i 8 dage. 

2. Det vedtoges at der for havnens regning anskaffes en stenkran og overdroges til 
Johannes Koefoed og Peder Thorsen at foranstalte den  indkøbt for så vidt som de 
måtte finde en gunstig lejlighed for et sådant indkøb. 

3. Det overlodes Esper Olsen at besørge det regnskabsarbejde som der nu for tiden 
anses nødvendigt på kassen udført snarest muligt. 

 
I A Munck J Kofod P Thorsen Esper Olsen 

 
 
 
År 1875 den 16. marts afholdt bestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård i Aaker hvor blev 
forhandlet: 

1. Regnskabet for 1874 blev fremlagt og revideret, hvorefter det atter fremlagdes til 
fiskernes eftersyn i 8 dage. 

2. Den i forrige møde under punkt 2 omhandlede kran er anskaffet og optoges 
således som havnens inventarium. 

3. Det overlodes Esper Olsen at besørge reparationsarbejdet som for tiden findes 
nødvendigt på havnens bolværker udført. 
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4. Det overdroges Peder Thorsen at besørge en kran tilhørende flyttet. Den er 
opbevaret på Smedegård i Knudsker afhentet. 

 
I A Munck J L Kofod P Thorsen Esper Olsen 

 
 

År 1876 den 7. feb. afholdt havnebestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev forhandlet: 
 

1. Regnskabet for 1875 blev fremlagt og revideret, hvorefter det atter fremlagdes til fiskernes 
eftersyn i 8 dage. 

2. i afvigte år er for havnens regning anskaffet 2 stk. blokke og en tilhørende løber vog 48 
pund 45 kv, der således bliver at opbevaresom havnens inventarium. 

 
I A Munck P Thorsen C Dam, Esper Olsen 

 
 
År 1877 den 6. marts afholdt bestyrelsen sit ordinære møde hos Jens Morten Larsen i Boderne til 
dette møde var samtlige fiskere i Boderne under      til at møde for at vælge en regnskabsfører i 
stedet for Esper Olsen, der under 3. april f. å. Var afgået ved døden og her blev således forhandlet: 

1. Regnskabet for året 1876 blev oplæst og fremlagt samt revideret af bestyrelsen, der 
godkendte samme, hvorefter regnskabet fremlagdes til fiskernes eftersyn i 8 dage 

2. Til regnskabsfører valgtes Jens Morten Larsen. Valget gælder indtil videre. 
3. Det vedtoges i anstundende sommer at reparere forbindelsen imellem de 2 inderste kar 
4. For så vidt som havnens midler skulle strække til vedtoges det at arbejde de sten bort som 

ligger øst for det inderste kar. 
           Mødet hævet. 
 
I A Munck Peder Thorsen C Dam Jens M Larsen 

 
 
År 1878 den 20. feb. afholdt bestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev forhandlet 

1. Regnskabet for 1877 blev oplæst og fremlagt samt revideret og godkendt hvorefter det 
fremlagdes til fiskernes eftersyn i 8 dage. 

2. Da  der i sidst afvigte efterår er sket lidt skade på søbrækkeren vedtoges det at lade skaden 
udbedre så snart årstiden tillader det. 

 Mødet hævet 
I A Munck Peder Thorsen Jens M Larsen 

 
 
År 1879 den 5. marts. afholdt bestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev forhandlet 
 

1. Regnskabet for 1878 fremlagt samt revideret samt godkendt hvorefter det fremlagdes til 
fiskernes eftersyn i 8 dage 

2. Til medlemmer af bestyrelsen i stedet for gårdejer Peder Thorsen og fisker Christian Dam 
der efter eget ønske fratræder valgtes gårdejer J A Jensen, Skadegård og fisker Thor Lou på 
33. sg. gr. Valget regnes fra 1. januar 1879 og som gældende indtil videre. 

 Mødet hævet 
I A Munck  P Thorsen J L Kofod Jens M Larsen 
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m. f. p. 
 
 
År 1880 den 18. marts. afholdt bestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev forhandlet 

1. Regnskabet for 1879 blev oplæst og fremlagt samt revideret og godkendt hvorefter det 
fremlagdes til fiskernes eftersyn i 8 dage 

2. Det overdroges Thor Lau og Jens Morten Larsen at foranstalte en del på karrene nødvendigt 
reparationsarbejde udført i indeværende sommer. 

3. Det vedtoges at sælge den til havnen hørende kran, da den nu anses som ubrugelig som 
sådan, og overdroges det til Thor Lau og Jens Morten Larsen at foranstalte den solgt og 
beløbet indkasseret i indeværende regnskabsår. 

 Mødet hævet 
I A Munck J C Jensen Thor Lau Jens M Larsen 

 
 
År 1881 den 21. april. afholdt bestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev forhandlet 

1. Regnskabet for 1880 blev oplæst og fremlagt samt revideret og godkendt hvorefter det 
fremlagdes til fiskernes eftersyn i 8 dage 

2. Havnens nuværende regnskabsfører Jens Morten Larsen der fraflytter Boderne og fratræder 
således som regnskabsfører. I hans sted og på de samme vilkår som Jens Morten Larsen har 
fungeret Thor Lau og til medlem af bestyrelsen valgtes indtil videre Lars Michal Didriksen. 
Jens Morten Larsen aflagde rigtig regnskab for det af havnen modtagne samt udbetalte den i 
regnskabet anførte kassebeholdning og 80 øre som indkomne restancer af P. Sonne, hvilket 
beløb tilsammen 2 kr og 75 øre udbetaltes til Thor Lau og ligeledes modtog Thor Lau 
havnens inventarsager. Det overdroges regnskabsføreren at bortsælge noget havnen 
tilhørende ros og at føre det indkomne til indtægt for havnen. 

Mødet hævet 
                I A Munck J L Kofod J C Jensen Thor Lau Jens M Larsen 

 
År 1883 den 11. januar afholdt bestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev forhandlet 

1. Regnskaberne for 1881 og 1882 oplæstes og fremlagdes og revideres og godkendes 
hvorefter de fremlagdes til fiskernes eftersyn. 

2. Da de 2 midterste kar af søbrækkeren for en stor del var oprådnede, navnlig af den del der 
findes oven vande og en reparation fandtes at være nødvendig vedtoges det at anvende et 
beløb af indtil 150 kr af de havnen tilhørende midler som for tiden indestår i sparekassen i 
Aakirkeby. Det over droges J Kofoed Munkegård og regnskabsføreren Thor Lau at 
foranstalte det til reparationen fornødne tømmer indkøbt ved en af auktionerne i 
Almindingen dog måtte de ikke købe for at større beløb end indtil 80 kr. Ligeledes 
overdroges Thor Lau og Kapt. Munck at snedker- og stenarbejdet ved reparationen udført. 

3. De i regnskabet 1882 anførte restancer i alt 14 kr. besørger regnskabsføreren indfordret. 
                I A Munck J C Jensen J L Kofod Thor Lau Lars Michal Didriksen 

 m. f p. 
 
År 1884 den 11. januar afholdt bestyrelsen sit ordinære møde i Boderne til hvilket møde samtlige 
fiskere var indvarslede og hvor blev forhandlet: 

1. Regnskabet for 1883 oplæstes og fremlagdes 
2. Det meddeltes at det arbejde, der på mødet den 11. januar f. å. Blev vedtaget at udføre på 

søbrækkeren som reparation var udført. Arbejdet havde været større end man som først 
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havde antaget og havde således oversteget det beløb man vedtog at anvende med 22 kr. 95 
øre hvad regnskabet udviser. 

3. Havnens regnskabsfører Thor Lau havde begæret sig fritaget for denne stilling hvorfor der 
af de tilstedekommende fiskere skredes til valg af en regnskabsfører. Valgt blev Absalon 
Koefoed med 8 stemmer. 

4. Det vedtoges til anstundende forår at optage den sten der er nedskyllet fra Søbrækkeren og 
ligger indenfor denne og overdroges til havnens regnskabsfører at foranstalte stenen optaget 
og nedsat i karrene så snart vejret tillader det i foråret. 

5. Man vedtog at reparere de inderste kar så snart forholdene tillader det, dog måtte her 
anvendes så lidt til reparationen som muligt. 

6. Det blev sat under forhandling hvorvidt den, den 29. oktober 1868 vedtagne afgift af 
garnlaks skulle bibeholdes eller bortfalde for fremtiden, hvilket blev sat under afstemning og 
der faldt 6 stemmer mod 6, hvorfor lodtrækning blev foretaget og udfaldet blev at afgiften 
skulle vedblive som vedtaget. 

7. Den fratrådte regnskabsfører Thor Lau afleverede til den nyvalgte regnskabsfører Absalon 
Koefoed den nuværende kassebeholdning 1 kr. 61 øre og en sparekassebog med pålydende 
af 104 kr. 44 øre samt et expl. af havnens vedtægter endvidere afleveredes det havnen 
tilhørende. 5Trose, en jernspår, en dueslau-kjætting, 3 jernblokke og 4 stk blokke til trosen 
og en del gammelt jern. 
Da intet videre var at forhandle blev mødet hævet. 
I A Munck J C Jensen Thor Lau L M Didriksen Absalon A Kofod  

 M f p 
 
 
 

År 1885 den 12. januar afholdt havnebestyrelsen et møde hvor blev forhandlet 
1. Regnskabet for 1884 blev oplæst og fremlagt, hvornæst det blev revideret og underskrevet af 

bestyrelsen og fremlægges herpå til eftersyn af fiskerne. 
2. Det vedtoges at sælge det tømmer der forrige år blev indkøbt til reparation af havnen, men 

som det senere har vist sig at havnen ikke vil få brug for. 
Salget vil ske mandagen den 19. januar eftermiddag kl. 3 på stranden ved Boderne. 
Med hensyn til betalingen for tømmeret erlægges den af køberen til 1. juli d. å. Til kaptajn 
Munck Loftsgård. 
Endvidere sælges en trosse 4 stk. blokke og 3 jernblokke. 
Salget sker på bestyrelsens nærmere approbation som sker på stedet. 
Mødet hævet 
I A Munck J C Jensen J C Kofoed Absalon Kofoed Lars Mikal Didriksen  

 M f p 
 
 
År 1886 den 17. februar afholdt havnebestyrelsen sit ordinære møde på Loftsgård hvor blev 
forhandlet 

1. Regnskabet for 1885 blev fremlagt og revideret. Det blev godkendt hvorefter det fremlagdes 
til eftersyn for fiskerne i 8 dage. 

                                                 
5 Det er meget svært at læse, hvad der stå i det håndskrevne, og det er gamle fagudtryk, så ordene må tages med 
forbehold 
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2. Det vedtoges indtil videre at fritage fiskerne for den årlige afgift af deres små både 1 kr. 
årlig ligesom det også vedtoges ligeledes indtil videre at lade afgiften for den små laks. 
Garnlaks bortfalde. 

3. Restancer for 1882, 1883 og 1884 der resterer således af Anders Munck 1 kr. Peter Sjøgård 
1 kr. Anders Bendzen 5 kr. Jens Kjæmpe 4 kr. og Hans Peter Pedersen 4 kr. tilsammen 15 
kr. vedtog bestyrelsen på grund af omstændigheder at lade udgå af regnskabet som 
uerholdelige. 

I A Munck Thor Lau J C Jensen L M Didriksen 
 M f p  
 
 
År 1889 den 8. januar afholdt havnebestyrelsen et møde i Boderne hvor blev forhandlet 

1. Regnskabet for 1887 og 88 blev fremlagt og revideret hvorefter det godkendtes. 
2. Det vedtoges at reparere de inderste kar således at der anbringes 2 nye tværbjælker og 2 

vaterlister og overdroges det til Thor Lau at foranstalte arbejdet udført. Ligeledes vedtoges 
det at anbringe det havnen tilhørende krykkespil således at det kunne anvendes til at trække 
fiskerbådene på land, Arbejdet overdroges Thor Lau. 

3. Johannes Vandal 25 vgr. der nu er parthaver i en fiskerbåd vil således have at erlægge til 
havnen den i vedtægtens §4 nævnte afgift 2 rdl. 3 m. = 5 kr hvilken afgift regnskabsføreren 
anmodes om at indfordre. 

Mødet hævet 
I A Munck J C Jensen Thor Lau L M Didriksen 

 M f p 
 
År 1892 afholdt havnens bestyrelse sit ordinære møde på Loftsgård til hvilket møde samtlige fiskere 
var indvarslede og hvor blev forhandlet: 

1. Regnskaberne for 1890 og 1891 blev fremlagt og godkendtes  
2. Da havnens regnskabsfører Thor Lau havde begæret sig fritaget for denne bestilling blev af 

de tilstedeværende fiskere foretaget valg af en regnskabsfører. Valgt blev Johannes Larsen 
Vandahl 25. vgr. med alle stemmer. 

3. Den i regnskabet 1891 anførte kassebeholdning 43 øre udbetaltes til den nye regnskabsfører. 
4. Det vedtoges at foretage den nødvendige reparation af karrene, såvel den egentlige 

søbrækker som karrene inde ved land. Det overdroges til Kofoed Munkegård at foranstalte 2 
læs sparretræ indkøbt i Almindingen og nedkørt til Boderne samt videre et træ der 
gennemskæres til landgangsplanke til det inderste kar. 
Det overdroges til regnskabsføreren om at få en snedker til at udføre arbejdet, ligesom han 
også foranstalter nødvendig stenarbejde ved reparationen udført. 
De til reparationen nødvendige penge skaffes til veje ved uddrag i sparekassen og man de 
her nævnte reparationer udføres snarest muligt.6 

5. Det vedtoges også at foretage den nødvendige reparation på et ved havnen anbragt gangspil 
 Mødet hævet 
I A Munck J C Kofod J C Jensen  L M Didriksen 

 M f p 
Thor Lau Johannes Vandahl Janus Munk P Andersen Mathias Hansen 

 
 

                                                 
6 Det kan se ud som om, der er sket en fejlskrivning ved første renskrivning 
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År 1897 den 22. marts afholdt havnebestyrelsen et møde på Carl Didriksens bopæl hvor blev 
forhandlet: 

1. Regnskaberne for 1895 og 1896 blev oplæste og fremlagte. 
2. Den nuværende havnebestyrelse der består af kapt. Munk, Joh Koefoed, J C Jensen, L M 

Didriksen og Johannes Vandal begærede alle at fratræde bestyrelsen. I deres sted valgtes til 
bestyrelse for havnens anliggender fra 1. april at regne. Gårdejer Ludvig Henriksen 25 vg 
Anton Olsen, Kuregård, Villiam Dam Brogård og fiskerne Hans Jørgen Vandal og Karl 
Didriksen begge boende i Boderne. 
I henhold til vedtægtens § 2 valgtes til regnskabsfører over havnens anliggender Karl 
Didriksen, 
Valget er gældende indtil videre. 
Mødet hævet 
I A Munck, J L kofoed, Hans Pedersen, Mourits Vandal Janus Munnk, H P Vandal M Chr. 
Didriksen L M Didriksen, H P T Lau, L P Didriksen, M Munk, Johannes Vandal 

 
 
 
År 1897 den 10 april afholdt den nyvalgte bestyrelse for havnen ved Boderne møde, hvor følgende 
forhandledes: 

1. Bestyrelsen vedtog enstemmigt at havnens vedtægter skulle overholdes, dog at afgifterne på 
grund af den fremskredne tid i indeværende regnskabsår kun skulle afkræves med 1 kr. pr. 
fiskerbåd. 
I henhold til generalforsamlingens beslutning af 11 januar 1884, punkt 6 bliver afgiften af 
garnlaks fremdeles at opkræve med 4 øre pr. laks. 

2. Det vedtoges i løbet af sommeren at udbedre det inderste kar på bedste og billigste måde. 
Det vedtoges at anvende ca. 100 kr. af havnens i Aakirkeby sparekasse indestående midler 
samt at benytte så vidt muligt havnens på strandbredden liggende tømmer. 

3. Det vedtoges at opfordre tømrermester Bech fra Rønne til i løbet af sommeren at undersøge 
forholdene ved søbrækkeren  eventuelt fremkomme med et overslag til dens reparation. 

4. Gårdejer og medlem af havnens bestyrelse W Dam, der hidindtil havde fungeret som 
aldersformand blev valgt til fremdeles at fungere som formand i indeværende år. 

5. Det vedtoges at arbejdet på havnen i år udføres under tilsyn af gårdejer A Olsen i forening 
med havnefogeden. 

Mødet hævet 
A H Olsen, L Henriksen, W Dam, M Chr Didriksen, H V Vandal 

 
 
År 1898 den 25. februar afholdt havnebestyrelsen det ordinære møde på Carl Didriksens bopæl, 
hvor der forhandledes: 

1. Regnskabet for 1897 oplæstes og godkendtes 
2. Det vedtoges at foranstalte de inderste kar reparerede i indeværende sommer. Det 

overdroges til Anton Olsen i forening med havnefogeden at foranstalte det fornødne. 
3. Det vedtoges ar opkræve afgift for lax således: Laks over 10 pund betales med 8 øre, 

undervægtige betales med 4 øre. 
4. Det vedtoges fremtidig at opkræve afgiften af de mindre både med 1 kr. pr. stk. 
5. Det vedtoges at ansøge autoriteterne om midler til foreløbig at istandsætte bølgebryderen, 

dog udtalte forsamlingen, at der samtidig burde henledes opmærksomheden på at få oplyst 
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om der kunne fås midler til en havnebygning, da det må formodes at forholdene her var 
særlig gunstige for en bådehavn. 

Mødet hævet 
W Dam, KL Henriksen, L Didriksen, L M Didriksen, Johannes Vandal, J Munk, 
 M Chr. Didriksen, H Pedersen H I Vandahl M Vandahl M Munk H Pihl, A H Olsen 

 
År 1899 28 februar afholdt havnebestyrelsen sit ordinære møde på havnefoged C. Didriksens 
bopæl, hvor der forhandledes: 

1. Regnskabet for 1898 oplæstes og godkendtes 
2. Noget på stranden liggende tømmer, der havde tilhørt bølgebryderen bortauktioneredes. Det 

indkomne beløb udgjorde 8 kr. 15 øre indbetales til havnefogeden inden 1. maj d. å. 
3. Det blev overdraget havnefogeden at sørge for de indre kars vedligeholdelse, og samtidig 

udtaltes det, at der atter fremdeles fra bestyrelsens side vedblivende skulle forsøges om det 
var muligt at få noget udført ved den projekterede læmole, således at fiskeriet kunne 
fremmes. 

Mødet hævet 
W Dam L Henriksen A H Olsen Mourits Vandahl H I Vandahl C Didriksen Peter Hansen 
Hans Persson Hans Pihl Mathias Hansen Johannes Vandahl LM Didriksen Janus Munch 

 
 
År 1900 d. 26. januar afholdt havnebestyrelsen sit ordinære møde på Carl Didriksens bopæl hvor 
forhandledes: 

1. Regnskabet for 1899 oplæste og godkendtes 
2. Foretoges valg af bestyrelsen L Henriksen, Loftsgård, A Olsen, Kuregård, Carl Didriksen, 

Boderne, W Dam, Brogård genvalgtes, I stedet for Hans Vandahl, der for tiden er i 
dampskibsfart valgtes Laurits Didriksen, Boderne. 

3. Det vedtoges at indkøbe tømmer i Almindingen til bygning af en ny tømmerkiste til 
anlægsmolen i stedet for den i efteråret ødelagte. 
Anthon Olsen i forening med Carl Didriksen valgtes til at forestå indkøb af tømmer. 
Ordning af kørsel overdroges L Henriksen. Endvidere anmodes fiskerne om i en nær fremtid 
at meddele bestyrelsen hvor meget arbejde de ville påtage sig at udføre gratis. 
Mødet hævet 
W Dam, L Henriksen, C Didriksen, L Didriksen Hans Persson, Hans Pihl, Mathias Hansen, 
Johannes Vandahl, Mourits Vandahl 
 
 
 
Ved fiskerlejet Boderne i Aaker sogn, Bornholms amt, der har en udmærket beliggenhed for 
alt slags fiskeri her omkring øen, har fiskeriet dog i de senere år været i tilbagegang. 
Årsagen hertil kan være forskellig 
En væsentlig årsag hertil er, at den ved havnen beliggende læmole for tiden er i en 
brøstfældig tilstand. Ligeledes kan nævnes, at der her i nærheden f. ex ved Arnager og 
Rønne bygges kostbare bådehavne har foranlediget de mere velhavende fiskere til at flytte 
dertil. 
Her ved Boderne har imidlertid siden 1852 også været en smule bådehavn og i året 1866 
udsattes en læmole eller bølgebryder af en 50 alens længde. Dette har så haft til følge, at her 
dog atter har været nogle mand, der benyttede havet som deres erhverv. 
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Denne læmole, hvortil staten i året 1866 bidrog med et beløb første gang med 350 rdl. = 700 
kr. og senere med 150 rdl. = 300 kr, er imidlertid nu i en højst brøstfældig stand. Alt hvad 
der er over vandet er bortskyllet, og stenene faldet ud af trækisterne, således at de ligger 
farligt for den daglige sejlads. Havnens årlige indtægt er kun ringe i forhold til den udgift, 
der kræves til bølgebryderens istandsættelse. 
Hidindtil er indtægterne medgåede til fuldførelse og vedligeholdelse af de fra land ud imod 
bølgebryderen gående træ- eller stenkister. Sidste efterår blev en af disse trækister i den grad 
ramponeret, så den helt skal ombygges, hvilket vil blive en udgift på 2-300 kr. Denne udgift 
kan havnen nok selv bære; reparation af bølgebryderen vil koste langt mere, og det er hertil 
undertegnede havnebestyrelse ærbødigst tillader sig at ansøge om et statstilskud, hvis 
størrelse nærmere kan beregnes efter medfølgende ældre overslag. Herfra må fratrækkes 
hvad der i de foregående år er udført på landkisterne, hvilket i alt vil andrage ca. 500 kr. De 
senere års prisstigning på materialer og arbejdsløn må tages i betragtning. 
Det bemærkes, at noget arbejde kan udføres gratis af de stedlige fiskere, ligesom der også 
fra omegnen kan påregnes nogen gratis kørsel af tømmer eller lignende. 
Endvidere medfølger en afskrift af hr. civilingeniør Otterstrøm om den her ved Boderne i 
året 1866 opførte læmole, hvortil tillige knytter sig en (skitse)7 om de på land byggede 
trækister. 
Med hensyn til det beløb, der kunne tænkes at blive bevilget, er bestyrelsen selvfølgelig, om 
ønskes, villig til at føre regnskab med, og aflægge regnskab for dets anvendelse. Ligesom vi 
også påtager os at føre tilsyn med arbejdets forsvarlige udførelse. 
 
Aaker sogn d. 26 januar 1900 
 
A H Olsen, W Dam, L Henriksen, C Didriksen, L Didriksen 
 
I anledning af gårdejerne og medlemmer af havnebestyrelsen, Anthon Olsen, Kuregård og 
Ludvig Henriksen, Lille Loftsgård var afgåede ved døden afholdtes på havnefoged 
Didriksens bopæl en ekstraordinær generalforsamling d. 6. maj kl 8 form. For at foretage 
valg på tvende nye medlemmer til bestyrelsen. 
Enstemmig valgte blev kpt. M P Jensen R af D til Limensgård, og Anthon Jensen 
Piberegård. 
Mødet hævet 
Aaker sogn d 6. maj 1900 
Janus Munck, Johannes Vandahl, W Dam, Hans Persson, Hans Pihl, 
 Mathias Hansen, L. Didriksen 

 
 
År 1900 den 22. maj afholdtes bestyrelsesmøde på Brogård i Aaker, hvortil bestyrelsen var 
indvarslet. Kpt. Jensen og Carl Didriksen var forhindret i at møde, kpt Jensen havde anmeldt 
sygdom. 
Det vedtoges at kpt. Jensen foranstaltede det indkøbte tømmer hjemkørt så vidt muligt gratis, 
ligesom gårdejer A Jensen påtog sig i forening med formanden at føre tilsyn med arbejdets 
udførelse, ligesom Anthon Jensen ligeledes påtog sig at drage omsorg for at få arbejdet udført i 
betimelig tid. 
Mødet hævet 

                                                 
7 det kan ikke læses, hvad der står, men meningen er en skitse eller beskrivelse 
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W Dam A Jensen L Didriksen 
 
 
 
 
År 1901 den 2. april afholdtes den årlige generalforsamling for Boderne på havnefogedens bopæl. 
Regnskabet for forrige år oplæstes og godkendtes. 
Nyt valg til bestyrelsen i stedet for Laurits Didriksen der er fraflyttet fiskerlejet foretoges. Janus 
Munch valgtes til bestyrelsen i stedet for Laurits Didriksen 
Formanden Sandemand Dam bemyndigedes til på bestyrelsens vegne at indgå til 
landbrugsministeriet med andragende om et tilskud af etatsrådinde Kofoeds legat til istandsættelse 
af den nedramlede tømmerkiste. 
Mødet hævet 
M P Jensen, W Dam, H Jensen, M Chr. Didriksen, M. P. Vandahl, Mathias Hansen, Hans Perssen, 
Johannes Vandahl 
 
Afskrift. 
Under henvisning til andragende af 26. januar 1900 fra fiskerlejet Boderne i Aaker sogn, Bornholms 
amt til det høje landbrugsministerium angående et statstilskud til reparation af en bølgebryder ved 
Boderne. 
I samme andragende fremhævedes det tillige, at de fra land byggede tømmerkister var i høj grad 
brøstfældige men bestyrelsen formodede den gang, at fiskerlejet selv kunne bære de dermed 
forbundne udgifter. Sidste sommer indkøbtes tømmer i Almindingen, og en reparation påbegyndtes, 
men arbejdet blev ikke fuldført i rettet tid, hvorfor det omtalte arbejde mislykkedes, og i år trænges 
der yderligere til reparation såfremt fiskerne skulle komme nogenlunde uskadte ud og ind med 
bådene. 
I denne anledning tillader jeg mig derfor på bestyrelsens vegne og efter generalforsamlingens 
bemyndigelse af 2. april 1901 ærbødigst, at andrage det høje landbrugsministerium om for 
indeværende år, at få et tilskud til et beløb af 400 kr for indeværende år af etatsrådinde Kofoeds 
legat for dermed at afholde reparation af de fra land udgåede tømmerkister. 
Aaker sogn d. 10. april 1901 
Ærbødigst 
W. Dam 
Formand for bestyrelsen 
For fiskerlejet Boderne 
 
 
År 1902 den 26 marts afholdt bestyrelsen møde på Carl Didriksens bopæl. Regnskabet fremlagdes 
og godkendtes. Til forhandling forelå, reparation af de fra land gående tømmerkister. Efter at 
molerne var besigtigede enedes man om at anskaffe to tømmerkister i stedet for den ramponerede, 
idet man gik ud fra at det var lettere at forarbejde to mindre end som en større, og at det i det hele 
ville være lettere at arbejde på den måde, og dog kunne få fuldt nytte deraf. 
Det vedtoges at søge få arbejdet overtaget af en entreprenør, der gjorde det hele færdigt. 
Kpt. Jensen R. af D. havde meldt forfald. 
Formanden meddelte at han på bestyrelsens vegne havde takket amtmand Groothoff for det af 
landbrugsministeriet tilsendte beløb stort 400 kr af etatsrådinde Kofoeds midler. 
Mødet hævet 
W Dam, Janus Munk, M. Chr. Didriksen, A. Jensen 
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År 1903 den 8. april afholdtes den ordinære generalforsamling på Janus Munchs bopæl, hvor 
regnskabet for året 1902 oplæstes og godkendtes. 
Dernæst foretoges valg af ny bestyrelse med følgende resultat: 
Valgte blev  gårdejer Thor Munch St. Loftsgård 
 Gårdejer J K Jensen Skadegård 
 Gårdejer A Jensen Piberegård 
 Fisker Janus Munk i Boderne  
 Fisker Hans Pihl samme sted 
 
Mødet  hævet   W Dam 
 
Janus Munck, Laurits Vandahl, Johannes Vandahl, Markus Munk, A Jensen, Hans Pihl 
 
 
År 1903 den 14. april afholdt bestyrelen møde hvor foretoges valg af en formand. Valgt blev J K 
Jensen. 
Vedtoges at nedsætte bådafgiften til 50 øre årlig pr. båd. 
Mødet hævet 
J K Jensen, A C Jensen, Th E Munk, Hans Pihl, Janus Munk 
 
 
År 1904 den 16. april afholdt bestyrelsen for havnen generalforsamling, hvor en del fiskere var 
mødt, hvor forhandledes. 

1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes 
2. Da fisker Janus Munk og A Jensen Piberegård begge bad dem fritaget som 

bestyrelsesmedlemmer valgtes i deres sted M. Munk 25 Vg. Gr. Og sandemand L Jensen 
Skovgård 

3. Vedtoges at foretage en nødvendig reparation på bolværkene til at købe et læs sparretræ og 
føre tilsyn med arbejdet valgtes Munck Loftsgård 

Mødet hævet 
 Boderne d. 16. april 1904 
 J K Jensen, Janus Munck, Johannes Vandahl, H Pihl, Markus Munk,  
 H I Vandahl, Th E Munk, A Jensen 
 
Afskrift. 
Under orkanstormen og højvandet den 30. og 31. december f. å. væltede bølgerne således ind 
over de 2 beskyttelsesmoler, der her i Boderne danner havnen så de styrtede ned og tømmeret 
for en del splintredes og drev bort. Dette uheld er meget beklageligt for de her for Boderne 
bosiddende fiskere da de nu intet har at fortøje deres både til men må trække dem på land. 
Ydermolen, der dækker for bølgeslaget vester og syd fra, havde en længde af 28 fod, 8 fod bred 
og 10 fod høj og den nordre mole, som løber ret ind ad land til havde en længde af 28 fod 8 fod 
høj og 8 fod bred. På samme måde vil de blive liggende igen. Efter hvad det tidligere har kostet 
at bygge moler her så vil hele udgiften ved deres genopbyggelse andrage ca. 1200 kr. Da der i 
havnekassen kun er et mindre beløb på 300 kr til genopbyggelse af de nedstyrtede moler, 
tillader undertegnede havnebestyrelse for Boderne fiskerleje sig herved ærbødigst at andrage det 
høje ministerium om at høist samme i indeværende rigsdagssamling ville søge den nævnte sum 
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bevilget af statsmidlerne, som gøre, så vi kan blive satte i stand til at få molerne udlagte nu til 
sommer i lighed med hvad der vil ske for andre af de bornholmske havne som har lidt skade ved 
samme højvande. 
 Boderne havnebestyrelse den 4. februar 1905 
 Ærbødigst 
J K Jensen, Th Munk Markus Munk, H Pihl 
 
 
År 1905 den 6. april afholdtes den ordinære generalforsamling på Janus Munks bopæl, hvor 
foretoges 

1. Regnskabet fremlagdes og godkendtes 
2. Foretoges valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i stedet for L Jensen, Skovgård og fisker H 

Pihl. Valgt blev Gårdejer Schou sandegård, og fisker H J Vandahl 25 Vg. Gr. 
Til regnskabsfører valgtes H J Vandahl 
 
J K Jensen, Th E Munch, H J Vandahl, M Munk, Johannes Vandahl, M Vandahl,  
J Munk 

 
 
År 1905 den 25 april afholdt bestyrelsen for Boderne havn møde på H J Vandahls bopæl, hvor 
foretoges 

1. Ifølge skrivelse fra amtet hvor meddeltes, at ministeriet har bevilget 835 kr. til havnen på 
betingelse at havnen selv skaffer 165 kr. vedtoges at skaffe dem ved fri kørsel og fri arbejde 

2. til at købe det nødvendige tømmer i Almindingen valgtes Munch St. Loftsgård. 
J K Jensen Th E Munk, A Schou, H I Vandahl, M Munk 

 
 
År 1906 den 12. maj afholdtes det ordinære møde 

1. Regnskabet fremlagdes og godkendes. 
2. Foretoges valg af ny bestyrelse. J K Jensen, Skadegård, Th Munch St. Loftsgård, og fisker 

Markus Munch genvalgtes i stedet for H J Vandahl som er fraværende på dampskibsfart 
valgtes fisker Johannes Vandahl. Til Regnskabsfører valgtes Johannes Vandahl. 

J K Jensen, A Schou, Th E Munck M Munk, Johannes Vandahl, M Vandahl, H Andersen 
 
 
År 1911 den 18 maj afholdtes den ordinære generalforsamling på Johannes Vandahls Bopæl i 
Boderne 

1. Regnskabet godkendtes 
2. Nyt valg til bestyrelsen. I stedet for Markus Munch der er fraflyttet fiskerlejet. I hans sted 

valgtes Thor Lau 
3. Vedtoges at foretage en del arbejde på bolværkerne  
J K Jensen, Th. E Munch, Johannes Vandahl, H I Vandahl, Thor Lau, Hans Andersen 

 
År 1913 den15 juni afholdtes den ordinære generalforsamling på Johannes Vandahls Bopæl i 
Boderne, hvor foretoges 

1. Regnskabet godkendtes 
2. Vedtoges at foretage en nødvendig reparation på bolværkerne 
Mødet hævet 
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J K Jensen, Th. E Munk, Johannes Vandahl, H I Vandahl, Thor Lau 
 
 
År 1914 den 12 juli afholdtes den ordinære generalforsamling på Johannes Vandahls Bopæl i 
Boderne, hvor foretoges 

1. Regnskabet godkendtes 
2. Vedtoges at foretage et nødvendigt arbejde på bolværkerne. Til at købe det nødvendige 

tømmer valgtes Th. Munch St. Loftsgård og Th. Lau Boderne 
Mødet hævet 
J K Jensen, A Schou, Th. E Munch, Johannes Vandahl, H I Vandahl, Hans Andersen, Mourits 
Vandahl. 

 
 
År 1922 den 19 april afholdtes den ordinære generalforsamling på Johannes Vandahls Bopæl i 
Boderne, hvor foretoges 

1. Regnskabet godkendtes 
2. Vedtoges at foretage et nødvendigt arbejde på bolværkerne. Til at købe det nødvendeige 

tømmer og få arbejdet udført valgtes Fisker H Lau og Thøgersen. 
3. Vedtoges at sætte bådafgiften til 2 kr pr båd årlig 
4. Fisker Johannes Vandahl bad sig fritaget som bestyrelsesmedlem ligeledes Th. Lau. I deres 

sted valgtes H Lau og Thøgersen 
5. Til regnskabsfører valgtes Thøgersen 
6. Afgift for laks sattes til 5 øre for laks fra 3-5 pund og 10 øre større laks 
Mødet hævet 
Aaker sogn den 19 april 1922 
J K Jensen, Th. E Munch Johannes Vandahl, H Lau, P Rasmussen Joh. Thøgersen, Mourits 
Vandahl, Andr. Rasmussen, H I Vandahl 

 
År 1923 den 26 juni afholdtes den ordinære generalforsamling på Johannes Vandahls Bopæl i 
Boderne, hvor foretoges 

1. Regnskabet godkendes 
2. Til bestyrelsen i stedet for J K Jensen valgtes A Rasmussen, Munkhøj 
Mødet hævet 
Aaker sogn den 26 juni 1923 
J K Jensen, Th E Munch, A Schou, Andr. Rasmussen, Johs Thøgersen, Johannes Vandahl, Peter 
Rasmussen, A Svendsen, A P Nygård 

 
År 1924 den 5 april afholdtes havnemøde hos Johannes Vandahl 

1. Der foretoges valg af formand til bestyrelsen hvortil regnskabsfører Johs Thøgersen valgtes 
2. Regnskabet for året 1923 fremlagdes til godkendelse som balancerede 40,35 der er 

indkommet 9 kr 35 øre i laksepenge, 20 kr for bådafgift 5 kr for havneret fra Aksel Jensen 
Løkker. 

3. Ligeledes vedtoges det at forny den ene havnebrik med en betonbrik hvortil alle fiskerne 
skulle hjælpes om arbejdet og Hans Lau er ansvarlig for arbejdets udførelse. 

Mødet hævet 
Johs. Thøgersen, Th. E Munck, H Lau, Janus Munch, Andr. Rasmussen, Johannes Vandahl, 
Albert Svendsen, Aksel Jensen, Mourits Vandahl 
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År 1926 den 10 april afholdtes havnemøde på Andr. Rasmussens bopæl i Boderne 

Regnskabet for 1924-1925 fremlagdes og godkendtes 
Endvidere vedtoges at søge det yderste kar istandsat hurtigst muligt. Det overlodes til 
bestyrelsen at foretage det nødvendige. 
Johs Thøgersen, A Schou, H Lau, A Jensen, E A Hansen, P Rasmussen, Aksel Jensen, 
Albert Svendsen, Andr. Rasmussen 

 
 
Den 27 marts 1927 afholdtes havnemøde på Andr. Rasmussens bopæl i Boderne hvor følgende 
foretoges. 

Regnskabet oplæstes og godkendtes. Kassereren oplyste, at havnen efter andragende 
havde modtaget 300 kr fra sognerådet. Endvidere havde der været følgende indtægter. 
I bådafgift 24,00, fiskeafgift 19,45 og 5 kr for havneret af A Jakobsen 
Der foretoges valg af to revisorer, Koefoed Bøsthøj og Andr. Rasmussen Boderne. 
Det overlodes bestyrelsen at søge tilvejebragt midler til opførelse af den gamle 
søbrækker. 
 
Johs Thøgersen, Peter Rasmussen, Albert Jensen, P Koefoed, K Rasmussen, Andr. 
Rasmussen, A Schou, C Rasmussen, E Hansen, H Munch, A P Nygaard, Hans Larsen, 
H Lau, P Møller. 

 
 

Boderne d. 28 jan. 1932 
Dags d. er afholdt generalforsamling. Formanden åbnede mødet, hvorefter regnskabet blev oplæst 
og godkendt. 
Efter nogle udtalelser om hvorvidt man skulle ophæve havnen eller fortsætte da der efter den lange 
stilstand var meget påtrængende med større reparationer. Man vedtog at fortsætte med 
istandsættelse af broen. 
Andr. Rasmussen blev valgt til havnefoged. Bestyrelsen genvalgtes med stort flertal. Restancerne 
vedtoges at opkræve snarest. Albert Jensen blev valgt til revisor, afgående er Andr. Rasmussen. 
 
Johs Thøgersen, Th. E Munch, P Koefoed, Andr. Rasmussen, H Lau, Albert Jensen, A Jacobsen, 
Knud Nielsen 
 
 
Den 7 februar 1933 afholdtes havnemøde hos Andr. Rasmussen hvor følgende forhandledes. 

Det vedtoges at andrage sognerådet om ca. 100 stk tømmertræ til istandsættelse af 
bølgebryderne. Til at forestå og lede arbejdet valgtes H Lau, Andr. Rasmussen, 
Munkhøj og Johs. Thøgersen. 
 
Mødet hævet 
Johs Thøgersen, Andr. Rasmussen, H Lau, Th E Munch, A Schou, P Koefoed, A L 
Rasmussen, H Munch, Karl Thøgersen. 
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Boderne 11-2-34 
Dags d afholdtes generalforsamling hos Andr. Rasmussen. Formanden åbnede mødetog bød de 
mødte velkommen, hvorpå han aflagde beretning og regnskab som det fremgik af beretningen at der 
ansøges om et statstilskud stort 600 kr til istandsættelseaf bølgebryderen, men dette var blevet 
afslået uden nogen motivering. Derimod havde havnen fået 100 stk. mindre tømmer af kommunen 
som til dels var sammenhugget men ikke udsat på plads. 
Regnskabet balancerede for de 2 år med 210 kr. 
Indtægten var fordelt således. Hævet i sparekassen 134 kr,  
bådafgift 40 kr, havneret 30 kr i alt 76 kr 
Følgende havde erhvervet havneret Aage Sode, bestyrer Christiansen, Svend Andersen, H I Sonne 
alle af Aakirkeby, Knud Nielsen og Harald Andersen af Boderne 
Udgiften har været 155 kr 26 øre til brædder og søm. 
De forhandlede endvidere om forandring af vedtægten. 
§1 srk 2 kom til at lyde således: 
Bestyrelsen afgår skiftevis hvert andet år, men kan genvælges, dog kan de 8 
§5 af hvert kg laksørred og ål som fiskes betales 2 øre, torsk og botter 25 øre pr kasse 
 
Alb. Jensen, H Lau, E H Hansen, Hans Møller, Knud Nielsen, Harald Andersen, Andr. Rasmussen. 
 
 

Boderne d 28 juni 1948 
Der afholdtes atiftende generalforsamling i Boderne d 28. juni 1948 om reparation af havnen og til 
foreløbig bestyrelse blev valgt. 

1. Cykelhandler Bendtsen 
2. Malerm C Thøgersen 
3. Rentier Andr. Rasmussen 
4. Formand Olaf Lindkvist 
5. Hans Møller 
Samtidig blev vedtaget at indkøbe materialer til et beløb af 500 kr –fem hundrede kroner. 
Som hvert medlem forpligtede sig til at betale sin andel af, samt udføre arbejdet ved 
reparationen, som skal udføres som gratis fritidsarbejde. 
 
  
Mødte var: J P Schou 
Hans Møller Edvard Svendsen 
Karl E Thøgersen Oluf Lindkvist 
Aage Thøgersen Michael Petersen 
Kofoed Nielsen Andr. Rasmussen 
 Jens Bendtsen 
 Henning Svendsen 
 
 

 
 
 
 

                                                 
8 Det kan ikke læses, hvad der skal stå 
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Aakirkeby 20-10-48 
Der afholdtes bestyrelsesmøde i Aakirkeby 20-10-48 til formand valgtes Jens Bendtsen og 
næstformand Oluf Lindkvist, Kasserer karl Thøgersen og havnefoged Hans Møller. 
Der blev vedtaget forslag til generalforsamlingen at hvert medlem skal indbetale 15 kr i indskud 
med 5 kr i kontingent pr år. Nye medlemmer optages på samme betingelse og hvert regnskabsår 
løber fra 1. april til 31. marts 
Der søges om muligheder om at fremskaffe et kort over havneområdet og ligeledes ansøge 
Aaker og Aakirkeby byråd om gratis træ af det vi har brugt og skal bruge til fortsættelse af 
broen næste år. 
Der blev vedtaget at afholde generalforsamling på hotel Boderne onsdag den 3. november 1948, 
samt indrykke en annonce i Rytterknægten om afholdelse af generalforsamlingen. 
Hans Møller, Oluf Lindkvist, Andr. Rasmussen, Karl E Thøgersen, Jens Bendtsen 
 
År 1948 den 8. november afholdtes generalforsamling i havneforeningen i Boderne på Hotel 
Boderne. 

1. Hans Møller valgtes til dirigent 
2. Formanden Jens Bendtsen oplæste forhandlingsprotokollen 
3. formanden oplæste et udkast til love. Først det samlede udkast og derefter en paragraf ad 

gangen, som så sattes til afstemning og til sidst blev det samlede udkast vedtaget 
4. Lovene for havneforeningen kom derefter til at se således ud: 

 
1 

Enhver uberygtet mand kan blive medlem af foreningen, når han ved henvendelse til 
et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring derom. 
 

2 
Ved optagelsen betales et indskud på kr. 15,00. 
Det årlige kontingent andrager kr. 5,00. 
Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til bestyrelsen. Et medlem, der ikke 
overholder foreningens love, derunder ikke betaler sit kontingent, kan ekskluderes af 
foreningen. Bestyrelsen er berettiget til at træffe afgørelsen, der dog kan indankes for 
første afholdte generalforsamling. 

3 
Generalforsamlingen er højeste myndighed, og den afholdes i første halvdel af maj 
måned efter bestyrelsens indvarsling herom. Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes når bestyrelsen finder dette nødvendigt eller, når mindst ¼ af medlemmerne 
forlanger dette. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske med 4 dages varsel ved 
bekendtgørelse i Rytterknægten. 
En lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødte 
medlemmers antal. 
 

4 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og vælges for 2 år, der afgår skiftevis 2 
medlemmer og 3 medlemmer første gang efter lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer 
sig selv og fastsætter selv sin forretningsgang. 
Regnskabet, der revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer, aflægges på 
den ordinære generalforsamling, ligesom budget for det kommende år skal forelægges 
på generalforsamlingen. 
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5 

Af ladninger, som oplosses på kysten samt af ladninger fra skibe, som er indstrandet 
som indføres og oplosses fra havnens landingsplads under toldvæsenets tilsyn, betales 
efter varernes værdi en halv procent til havnekassen. 
 

6 
Den valgte havnefoged skal nøje overholde de ham af bestyrelsen givne instrukser og 
medlemmerne er forpligtigede til nøjagtig og uopholdelig at følge de anvisninger, han 
måtte give. Han skal  sørge for god orden ved havnepladsen og give bestyrelsen 
underretning om såfremt et medlem ved sin optræden eller handlemåde måtte give 
anledning dertil. 
 

7 
Foreningens opløsning kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, når 2/3 af 
medlemmerne er mødte, ellers indvarsles til en ny generalforsamling inden 14 dage og 
denne er da beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. 
 
Til revisorer blev valgt Michael Petersen og Albert Jensen. 
 
Lovene søges godkendt af ministeriet. 
 
Jens Bendtsen, Karl E Thøgersen, Michael Petersen, Oluf Lindkvist, Olaf Nielsen, 
Edvard Svendsen, Kofoed Nielsen, E Tarp, Harald Andersen, Andr. Rasmussen, A G 
Jensen, Henning Svendsen, Hans Møller, J P Schou, Johs. Thøgersen. 
 
 
År 1949 den 14. maj afholdtes generalforsamling på restaurant Boderne. 

1. Oluf Lindkvist valgtes til dirigent 
2. Formanden Jens Bendtsen, Aakirkeby åbnede generalforsamlingen og aflagde 

beretning om det forløbne år og omtalte de arbejder, der i sommeren 1948 var 
udført på havnen. 

3. Kassereren Karl Thøgersen oplæste det reviderede regnskab der balancerede 
med kr. 180,00 og sluttede med en kassebeholdning på kr.72,75. 
Beretning og regnskab godkendtes enstemmigt. 

4. Ved lodtrækning afgik Andr. Rasmussen og Karl Thøgersen af bestyrelsen, og 
de blev enstemmigt genvalgt for 2 år. 

5. Jens Bendtsen forelagde et forslag om at fortsætte med udbygning af molen, 
således at der i år udbygges med et kar og efter en del diskussion vedtoges det 
enstemmigt 

6. Det foresloges at ændre paragraf 2 således: 
Der betales et årligt kontingent på 5 kr. pr medlem. Hver bådejer betaler et 
indskud af 15 kr, dog hvis der er flere ejere af samme båd betales 30 kr. 
Forslaget vedtoges og skal forelægges ved næste ordinære generalforsamling. 
 
Oluf Lindkvist, Hans Møller, Karl E. Thøgersen, Jens Bendtsen 
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Lørdag d. 24 september 1949 afholdtes indvielse af den nye bro. Medlemmerne med 
damer var mødt godt op og flaget hejst for den nye bro. 
På grund af blæsevejr var kun et par både på havet. Derefter var der fælles kaffebord 
på restaurant Boderne og forskellig underholdning. Der var mødt en referent for 
Bornholms Socialdemokrat og medlemmerne fik en smuk omtale i bladet for de store 
fritidsarbejder, der var udført, ligesom der var billeder i bladet af det store kar, der 
blev søsat. 
Flidspræmie blev uddelt til Kai Kofoed, Aakirkeby og Karl Thøgersen, Bøsthøj. 
 
Jens Bendtsen. 
 

30/11 1949 
Bestyrelsesmøde afholdtes hos Andreas Rasmussen. Alle bestyrelsesmedlemmer var 
mødt til forhandling af betaling angående det tømmer, der blev benyttet til udvidelse 
af broen. 
Da Aaker udmarkskommission administrerer plantagen har sognerådet oversendt 
havneforeningens ansøgning om fritagelse af betaling af modtaget træ hertil. 
Kommissionen har derefter vedtaget at fritage havneforeningen for betaling af 
halvdelen af beløbet kr. 399,33. 
Der blev vedtaget at formanden Jens Bendtsen og Andr. Rasmussen skulle arbejde 
videre med sagen for om muligt at få hele beløbet betalt af kommunen. 
Jens Bendtsen 
 
 

13/5/1950 
Der afholdtes generalforsamling på Hotel Boderne. Medlemmerne var mødt godt og 
efter at formanden havde aflagt beretning gik vi over til valg af af en ny havnefoged, 
da Hans Møller var fraflyttet Boderne. 
Aage Thøgersen blev valgt til havnefoged. 
Til bestyrelsesmedlem blev valgt Johannes Thøgersen. Formanden gik ind for at 
bygge et opholdsskur til medlemmerne, samt oplagsrum for fiskegarn og redskaber, 
men da der ikke var særlig tilslutning henlagdes dette. 
Ingen underskrift 
 

Torsdag d 19. juli 1951 
Bestyrelsesmøde afholdtes hos Jens Bendtsen. Der var kun mødt Oluf Lindkvist samt 
2 revisorer. Michael Petersen og Albert Jensen. Regnskabet blev revideret og 
tilrettelagt til en ny kasserer, da Karl Thøgersen var afgået ved døden den 15 maj 
1951. 
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Løbenr. Bidragsydernes navne opholdssted Rdl. M. Sk. Anm. 
 
1 Hans Christian Peter Boderne 10   bet. 8 Rdl rest 2 
2 Christian Hansen Boderne 10   bet 6Rd 2 M 4 sk 
3 Christian Dam Boderne 10   bet 3 Rdl rest 7 
4 Lars Michael Didriksen Boderne 10   bet 3 Rdl 3 M rest 6 
5 Hans Chr Dam Boderne 10   betalt 
6 Esper Olsen Boderne 5   Betalt 
7 Jens Christiansen Boderne 5   Betalt 
8 Mads Aritsen Boderne 5   Betalt 
9 Hans Peter Pedersen Boderne 5   Betalt 
10 Jens Morten Jensen Boderne 2   Betalt 
11 Jeppe Henrik Ipsen Boderne 10   Betalt 
12 J C Munck Loftsgård 10   Betalt 
13 J L Koefoed Munkegård 8   Betalt 
14 P M Schou Kuregård 6   Betalt 
15 C A Koefoed Lauegård 5   Betalt 
16 C Nielsen Stangegård 3   Betalt 
17 L H Schou L Løkkegårds gr.  1  Betalt 
18 S Thorn Riseskoven  1  Betalt 
19 M J Thorsen Riseskoven  3  Betalt 
20 A Sonne  Risegård 2   Betalt 
21 Frederik Nielsen Stenbrud  1  Betalt 
22 H B Fischer Riseskoven  1  Betalt 
23 Hans Jensen Riseskoven  3  Betalt 
24 A Dam Pæregård 1   Betalt 
25 G L Sonne  Julegård 1   Betalt 
26 P Jensen Lille Bakkegård 1   Betalt 
27 Jeppe Jensen Dynderne  3  Betalt 
28 Hans Jørgen Tranberg Stensgård  3  Betalt 
29 A J Munk Store Hallegård 1   Betalt 
30 P Nielsen Store Hallegårds gr. 1   Betalt 
31 P J Koefoed Hjulmagergård 1   Betalt 
32 H Andersen Kalby  2  Betalt 
33 Margrethe Hansen Vasegård  3  Betalt 
34 A P Andersen Hullegård  2  Betalt 
35 X  5   Betalt 
36 A Nielsen Lille Duegård 1   Betalt 
37 L Koefoed St Bukkegård 5   Betalt 
38 A Koefoed St Bukkegård 1   Betalt 
39 Chr. Dam Lille loftsgård 1   Betalt 
40 J Koefoed Limensgård 1   Betalt 
41 P Nielsen 49 slg 2   Betalt 
42 J P Blem Værmelandsgård 4   Betalt 
43 A Sode Kalby  2  Betalt 
44 J H Lyngberg Kalby 1   Betalt 
45 J Knudsen Vejrmøllegård  2  Betalt 
46 A Johansen Aspesgård 1   Betalt 
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47 H M Jensen L Gusegård  3  Betalt 
48 P Hansen 19 vg  3  Betalt 
49 J Dam 30 Slg. 5   Betalt 
50 H M Koefoed Klintgård 1   Betalt 
51 M J Sonne  1   Betalt 
52 Jørgen Dam Ryttergård 1   Betalt 
53 T V Juul Ryttergårds gr.  3  Betalt 
54 H Th Engell Smålyngen  3  Betalt 
55 Lars Børgesen Smålyngen  1  Betalt 
56 Hans Peter Olen Smålyngen  3  Betalt 
57 Edvard Andersen 1 Slg gr.  2  Betalt 
58 Hans Holm 1 slg. 1   Betalt 
59 J G Balle St Myregård 2   Betalt 
60 Anders Kaas 2 vg.  3  Betalt 
61 Christian T Holm Ravnsbakke  2  Betalt 
62 M Henriksen Dammegård 4   Betalt 
63 H Ph. Koefoed Siegård 3   Betalt 
64 M Sommer Gadegård  2  Betalt 
65 J K Hansen Sortegård 5   Betalt 
66 J Poulsen Egeby  2  Betalt 
67 H M kaas Brandsgård 2   Betalt 
68 H P Hansen Lynggård 1   Betalt 
69 A S Engell Grødby 2   Betalt 
70 O E S Koefoed Runegård 2   Betalt 
71 Peter Jensen Skovgård 1   Betalt 
72 O Olsen Krusegård 5   Betalt 
73 Anders Jensen Lille Grammegård 3   Betalt 
74 P M Dam Store Grammegård 2   Betalt 
75 M A Koefoed Langemyregård 2    Betalt 
76 H Olsen Smålyngen  3  Betalt 
77 Lars Madsen Smålyngen  3  Betalt 
78 M J Lund Smålyngen  2  Betalt 
79 Ole Jensen Askelykke  2  Betalt 
80 Sv. Kjøller Hougård 1   Betalt 
81 Ole Sonne Rundlykke  3  Betalt 
82 H P Olsen Smålyngen  2  Betalt 
83 O A Jensen Fløilegård 1   Betalt 
84 J Olsen Tyskegård 1   Betalt 
85 Søstrene Koefoed Dalegård 1   Betalt 
86 H P Hald 28 slg. Gr  3  Betalt 
87 Jens Rasmussen 12 vg gr  2  Betalt 
88 Johannes Jensen 12 vg 2   Betalt 
89 J C Jensen Skadegård 3   Betalt 
90 J Anderen Limensgaden  3  Betalt 
91 N P Nielsen Limensgaden  2  Betalt 
92 N J Clemensen Aakirkeby 1   Betalt med kørsel 
93 D Funk   1  Betalt 
94 H K Jacobsen Aakirkeby  3  Betalt 
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95 J Hermansen Aakirkeby  1  Betalt 
96 N J Nielsen Aakirkeby  2  Betalt 
97 H PThomsen Aakirkeby  3  Betalt 
98 J Jensen Aakirkeby  3  Betalt 
99 N P Ipsen Hullegårds gr 1   Betalt med kørsel 
100 H P Mortensen Aakirkeby  2  Betalt 
101 C Christensen Aakirkeby  2  Betalt 
102 A E Dam Aakirkeby  1 8 Betalt 
103 H M Koefoed Aakirkeby  3  Betalt 
104 Hans Kofoed Olsen Aakirkeby  1  Betalt 
105 Jørgen Christensen Aakirkeby  1 8 Betalt 
106 P M Schou Aakirkeby 5   Betalt 
107 L P Sonne Aakirkeby  1  Betalt 
108 A H Koefoed Aakirkeby 1   Betalt 
109 R Kaas Aakirkeby 1   Betalt 
110 M P Opsen Aakirkeby 1   Betalt 
111 M K Jespersen Aakirkeby  2  Betalt 
112 Hans Monsen 27 slg  3  Betalt 
113 D F Dam Aakirkeby  3  Betalt 
114 P Jensen Aakirkeby 3   Betalt 
115 Niels Munk Aakirkeby  3  Betalt 
116 H M Koefoed Aakirkeby 5   Betalt 
117 H J Olsen Hadeborg  1 8 Betalt 
118 Anders Rømer Aakirkeby 1   Betalt 
119 Mossin Præstegården 2   Betalt 
120 H E Koefoed Aakirkeby 5   Betalt 
121 J Chr. Lund Aakirkeby 1   Betalt 
122 L Dam Aakirkeby 5   Betalt 
123 H P Bendtsen Aakirkeby 1   Betalt 
124 R Petersen Aakirkeby 1   Betalt 
125 J Dam Aakirkeby 2   Betalt 
126 E Sonne Aakirkeby  4  Betalt 
127 Jørgen Hammer Aakirkeby  3  Betalt 
128 P Ipsen Aakirkeby  3  Betalt 
129 R Sehestedt Aakirkeby 3   Betalt 
130 C Anker Aakirkeby  3  Betalt 
131 Thor Pedersen Aakirkeby  3  Betalt 
132 Peter Kjøller Aakirkeby  3  Betalt 
133 Peter Muncks hustru Aakirkeby  2  Betalt 
134 H P Leegaard Aakirkeby  2  Betalt 
135 A J Møller Aakirkeby 3   Betalt 
136 N A Sonne Aakirkeby 1   Betalt 
137 Lars Andersen Aakirkeby 1   Betalt 
138 H P Andersen Aakirkeby  3  Betalt 
139 L H Ipsen Aakirkeby  2  Betalt 
140 Anders Pedersen Aakirkeby 1   Betalt 
141 M P Marker Aakirkeby 3   Betalt 
142 P Thorsen Ågård 3   Betalt 
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143 Chr Mahler Aakirkeby  3  Betalt 
144 O Koefoed St Duegård 1   Betalt 
145 Anders Larsen Lille Munkegård 5   Betalt 
146 Mogens Svendsen Ellesgård 2   Betalt 
147 C Pedersen 66 slg 1   Betalt 
148 L Larsen 65 slg 2   Betalt 
149 L Mouritzen 64 slg 1   Betalt 
150 Peder Andersens enke Fåreby  2  Betalt 
151 P C Hansen Bakkegård 2   Betalt 
152 Lars P Petersen 58 slg 2   Betalt med kørsel 
153 Peder Jensen Vævergård 2   Betalt med kørsel 
154 Jørgen P Pedersen Stålegård 2   Betalt med kørsel 
155 Peder Olsen Vallensgårds hus  3  Betalt 
156 Anders Espersens enke Vallensgårds hus  2  Betalt 
157 J P Møller Vallensgård 2   Betalt 
158 Hans Andersen Vallensgårds gr  3  Betalt med kørsel 
159 E Bidstrup Aakirkeby  2  Betalt 
160 M Jensen Søndre Skole 2   Betalt 
161 Hans Peter Jensen Limensgaden  1  Betalt 
162 Anker Koefoed Møller Boderne 1   Betalt 
163 H J Nielen Boderne  4  Betalt 
164 H A Poulsen Hundshale 1   Betalt 
165 M P Jensen 16 slg 1   Betalt 
166 J H Jenen Dalegårds gr  2  Betalt 
167 Ole Ipsen Tvillingshuset  1  Betalt 
168 J P Hansen Tvillingshuset  1  Betalt 
169 J Sonne Smålyngen  3  Betalt 
170 A Peter Andersen Smålyngen   8 Betalt 
171 Morten P Andersen   1  Betalt 
172 Hans Jensen Kratgård  3  Betalt 
173 H Chr. Dam Østre Skole 5   Betalt 
174 Jens Hansen Aakirkeby  2  Betalt 
175 Peder Pederen Aakirkeby  1 4 Betalt 
176 Peder Jensen Aakirkeby  2  Betalt 
177 A A Koefoed Aakirkeby 1 3  Betalt 
178 Snedker N P Møller Ved Aakirkeby  3  Betalt 
179 H P Dam Kannikegård 2   Betalt 
180 J Mogensen Aakirkeby  3  Betalt 
181 J P Ipsen Aakirkeby  3  Betalt 
182 Ole Hansen Vasseg. i Pedersker 5   Betalt 
183 J Larsen Baunegård Ped.r 3   Betalt 
184 Ole Hansen Funk Pedersker 1   Betalt 
185 Peter Jensen Munkegård 2   Betalt 
186 Laurits Koefoed Loftsgård 2   Betalt 
187 Hans Madsen Munck Sommergård Pouls.  1  Betalt 
188 Peder Ipsen Pedersker  2  Betalt 
189 Jens Olsen Larsen Billegrav  1  Betalt 
190 H Sommer Billegrav 1   Betalt 
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191 H M Koefoed Kirkemøllen Ped. 1   Betalt 
192 Mathias Marker  Grubbegård 1   Betalt 
193 Niels Kofoed Boesgård 1   Betalt 
194 Didrik Hansen Bageregårds pcl.  3  Betalt 
195 L P Pedersen Frostegård 1   Betalt 
196 Jens Nielsen Sigtegård 1 4  Betalt ved kørsel 
197 J P Rasmussen Kongens Mark 2   Betalt ved kørsel 
198 Niels Larsen Vallensgr. Gr.  3  Betalt 
199 Chr Kofoed Vallensgr. Gr  1  Betalt 
200 Peter Jensen Vallensgr. Gr 1 4  Betalt ved kørsel 
201 Anders P Pedersen Vallensgr. Gr 1 4  Betalt ved kørsel 
202 Peder Kofoed Jørgensen Vallensgr. Gr 1 4  Betalt ved kørsel 
203 H P Koefoed St Bakkegård 4   Betalt 
204 Ole M Koefoed Ll Munkegård  2  Betalt 
205 J M Bidstrup Bjerregård  2  Betalt 
206 Lorentzen  2   Betalt 
207 H M Koefoed   1  Betalt 
208 H P Jørgensen   3  Betalt 
209 Henrik Ipsen Egeby 2   Betalt 
210 Hans Koefoed Bagergård 1   Betalt 
211 Hans Jørgen Sonne   2  Betalt 
212 Chr. Hansen Bøsthøjgård 3   Betalt 
213 Janus Nielsen Hjulmagergr gr 1   Betalt 
214 Smed9 Larsen Aakirkeby  3  Betalt 
215 Jens Sigfred Munk Vallensgårds gr  3  Betalt 
216 Peter Schou Boderne 1   Betalt 
217 Hans Chr Hansen Egeby 1   Betalt 
218 Lars Hansen  12 Vgr Gr  2  Betalt 
219 Mich. Lau 30 Sgr. Gr 1 1  Betalt 
220 Peter Marker Boderne 1   Betalt 
221 Gabriel Jensen   2  Betalt 
222 Hans Henrik Ipsen Smålyngen 2   Betalt 
   365 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Det er ikke sikkert, der står smed 
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Efter Bornholms socialdemokrat af 24 sept. 1949 
 
Den nye bådebro indvies ved Boderne i dag. 
I lange tider har der været en ”Havn” i Boderne. 
En bro har gået ud i vandet og her har fiskerne kunnet fortøje deres både. 
Efterhånden er broen gået i forfald og fiskerne er der ikke nogen af mere, hvorfor havnen kom i 
sørgelig forfatning.  
I de senere år har en del lystfiskere fået øjne op for, at Boderne er velegnet som udgangspunkt for 
fiskeriet. En forening har taget sig af problemerne og et af disse var istandsættelse af broen. 
Aaker Sogneråd har stillet sig meget velvillig med hensyn til tømmer, og det har ikke manglet på 
frivillig arbejdskraft. 
Der er bygget flere sænkekasser af træ der er bleven sat i vandet og store sten har fået tømmeret til 
at synke til bunds hvorefter man har bygget broen oven på disse og i mellemrummene. Selv om man 
har benyttet en primitiv kran har det været et trælsomt arbejde at få broen lavet og adskillige week-
ender er gået med. 
Arbejdet er udført uden uheld. En dag var man lige ved at slå en af gutterne i hovedet med en 
stenhammer og der blev omgående tegnet en forsikring! 
I dag indvies den ny bro kl. 14 startede alle bådene på fisketur og enkelte indbudte følger med på 
torskefiskeri. Man samledes senere i sommerhusene for at diskutere eftermiddagens bedrifter og i 
aften er der festlig sammenkomst på hotel Boderne, hvor havnens historie og tilblivelse vil blive 
ridset op. 
 
Der findes to billeder  1 sænken under bygning 
  2 sænkekassen udsættes 


