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Weekenden 23.-24. marts 1996 afvikledes Hobby og Fritid i kælde-
ren under Østre Skole. Udover diverse foreninger deltog også tre 
individuelle samlere. Jens Rehfeld viste folkevognsbobler, Torben 
Rønne Larsen sine bryggerisouvenirs og nytilflyttede Steffen Ger-
des havde nogle af Disneys ænder og mus med. Snakken gik mel-
lem de tre samlere, men også med alle de omkring 1000 besøgen-
de på udstillingen. Søndag eftermiddag blev der pakket sammen, 
og inden de tre gik, blev der sagt på gensyn til næste år. 

I weekenden 15.-16. marts 1997 var situationen næsten den sam-
me. Næsten fordi de tre herrer fra før jo nu kendte hinanden, og i 
løbet af weekenden blev de enige om, at de da ikke kunne være de 
eneste samlere på Bornholm. Og så kunne man jo sige, at resten er 
historie, men det er jo netop den, som du skal til at læse her. 

Den 6. oktober 1997 kunne man læse i avisen, at samleren Steffen 
Gerdes fra Østermarie ville samle de bornholmske samlere i en for-
ening, for som det var konstateret på Hobby og Fritid, så måtte der 
være flere som samlede på øen. 

Og så, d. 12. november 1997, var der indkaldt til stiftende general-
forsamling på Lysthuset på Lille Torv i Rønne. Den korte dagsorden 
lød som følger: 

1.   Velkomst ved undertegnede. 
2.   Debat om og forhåbentlig godkendelse af vedtægterne. 
3.   Såfremt vedtægterne blev vedtaget, valg af formand og kasse-

rer. (Steffen stillede frivilligt op som formand, men der var ikke 
på forhånd nogen kasserer). 

4.   Fastsættelse af kontingent (efter forslag i vedtægterne). 
5.   Eventuelt, efterfulgt af indbyrdes bytteri og hyggesnak. 

Referatet fra den stiftende generalforsamling viste med al tydelig-
hed, at Steffen havde gjort forarbejdet godt. Den eneste rettelse til 
de foreslåede vedtægter var, at der skulle holdes byttemøde hvert 
kvartal og ikke som foreslået mindst et om året. Steffen blev valgt 
som formand, og Bjarne Borggaard som kasserer. Kontingentet 
blev vedtaget som foreslået. Bestyrelsen har været uændret lige 
siden, mens kontingentet er ændret en enkelt gang fra 40,- til 50,- 
pr. snude og fra 50,- til 60,- for hele familien på samme matrikel. 
Det blev også besluttet, at der skulle udsendes en pressemeddelel- 
se til den bornholmske verdenspresse. Den stod Steffen også for. 



I pressemeddelelsen stod, at der var stiftet en ny forening ved navn 
Bornholmske Samlere. Og at foreningen var for alle der samlede på 
et eller andet, og som ikke allerede havde en anden forening. 

Ret hurtigt, faktisk allerede inden det første byttemøde, kom med-
lemstallet op på 26, og der blev allerede fra starten udsendt små 
nyhedsbreve op til møderne. Det første ”rigtige” byttemøde blev 
holdt den 10. februar 1998 på Lysthuset, som var foreningens base 
de første år. Senere var vi i en årrække i salen på biblioteket, indtil 
vi rykkede til Sønderbo. Nu er vi dog igen tilbage på biblioteket. 

I det første nyhedsbrev blev efterlyst deltagere til årets Hobby & Fri-
tid. Nu skulle Steffen, Jens og Torben ikke stille op som samlere og 
enkeltpersoner, men som samlere i en forening. Hvor spændende. 
Foreningen stillede med 7-8 medlemmer, som viste frem fra deres 
samlinger.  

 

Fra foreningens første deltagelse på udstilling som forening i 1998 

Alt i alt en god udstilling, som også gav forening nogle nye medlem-
mer. Faktisk blev der forud for det andet byttemøde sendt breve ud 
til 30 medlemmer, så tallet voksede fra start støt og roligt. 

På mødet den 26. august blev foreningens første ordinære general-
forsamling afholdt. Der blev bl.a. vedtaget nogle ændringer til ved-
tægterne. F.eks. skal foreningen holde generalforsamling på årets 
første møde (i januar kvartal), og kontingentet skal være betalt in-
den generalforsamlingen. 
Kassereren kunne fremvise et overskud på hele 460,- kroner samt  
en frimærkebeholdning på 83,75, så vi var en rig forening. 
For øvrigt blev der allerede fra denne generalforsamling lagt en 
hård linje. En generalforsamling måtte ikke tage mere end højst 10 
minutter, hvilket Jens som hård ordstyrer har kunne klare de fleste 
år. Enkelte gange har Freddy måtte tage over, og som bekendt  



snakker han lidt mere end Jens, så de år har det typisk varet lidt  
længere inden vi kunne komme i gang med at bytte. 

Hvis nogen afviklede en udstilling, hvor foreningen passede ind, så 
fandt vi nogle samlere, der havde tid og lyst, så vi har deltaget på 
mange forskellige udstillinger over årene som f.eks. Hobby og Fri-
tid, Produktudstillinger, en Antik-festival i Aakirkebyhallerne, Kultur-
natten i Rønne, Levende Hobby, og diverse gæste-besøg hos an-
dre foreninger og ikke mindst vores egne udstillinger, som begyndte 
med 10-års jubilæet i salen på biblioteket d. 10. november 2007. 

Vores udstillinger har været øen rundt et par gange, og med meget 
forskellige besøgstal.  

Hvem husker ikke, da vi i Nyvest-hallen var flere udstillere end be-
søgende? Uheldigt, da køkkenet havde smurt masser af ostemad-
der og bagt wienerbrød til mange flere. 

 

Mange besøgende i Snogebæk i maj 2017 

Til gengæld blev vi nærmest rendt over ende i Snogebæk, da Fol-
kets Hus lagde lokaler til. Vinden gjorde, at et krydstogtsskib havde 
ankret op ud for Nexø, og flere turistbusser kørte til Snogebæk, 
hvor bl.a. det internationale publikum lagde vejen forbi og kiggede 
på samlernes udstillinger. 

De seneste år har vi holdt vores udstillinger i Rønne Idrætshal, af-
brudt af corona, med varierende, men trods alt, lavt besøgstal, så 
da vi nu skal fejre vores 25-års jubilæum, så har Snellemark Cen-
tret lagt gulv til. Det er mere centralt, så vi får forhåbentligt besøg af 
nogle strøgkunder, som vi ikke har set i hallerne. 

Alt i alt, så har det været 25 sjove år, som forhåbentligt har givet ud-
bytte til de fleste samlere. Det er altid sjovt at bytte, og normalt er 
der ikke penge mellem samlere, men nogle gange må man bytte  
med en pengeseddel 😉 


