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Svaneke Park 100 år 



Allerede i 1917 opstod ideen til,  
at Svaneke Købstad kunne få  
et lystanlæg – altså en bypark 

 

 
 
 

Ingen andre byer på Bornholm havde en bypark. 
 

Men så opstod en mulighed, da efterkommere efter afdøde 
hr. og fru kaptajn Dam i Søndergade gerne ville skænke 
ejendommens bagved liggende område til et parkanlæg. 

 

Det var Svaneke Turistforening, hvis formand overlærer  
Chr. P. Nielsen, der havde fået ideen til parken. 

 

Ved initiativ fra bl.a. købmand og konsul Chr. Mossin Smidt 
lykkedes det at samle midler nok til at anlægge parken  

i løbet af 1917-18. 
 

Arkitekt Knud V. Barfoed, som var i Svaneke  
i anledning af opførelsen af Svaneke Fyr,  

påtog sig at udarbejde en plan, som omfattede hele området, 
der ejedes af efterkommerne efter afdøde kaptajn Dam. 

  



Lerkulerne 
- hvor det fremtidige lystanlæg 

”Svaneke Park” skulle etableres 
 

 
 

Lerkulerne - beliggende for enden af Lindevej og Egevej 
- længst væk fra Søndergade – blev benyttet af græssende får. 

 
 

Den 25. august 1918 
besluttede Svaneke 
Købstads Byråd at købe 
kaptajn Dams løkke ved 
Lerkulerne for 2.200 kr.  
på betingelse af, at der 
blev anlagt et lystanlæg.  
 

Svaneke Turistforening 
gav tilsagn om at bekoste 
og anlægge lystanlægget 
til en pris af 5.500 kr. samt 
at vedligeholde anlægget i 
de efterfølgende tre år. 
 

Arkitekt Barfoed blev bedt 
om at udarbejde planer og 
beskrivelser for det 
kommende lystanlæg. 
 



Svaneke Park den 29. juni 1919 
- da Svaneke fik sit nye lystanlæg  

 

 
 
 
 

Parken blev anlagt i den klassiske franske havestil 
med strenge symmetriske former  

og centralt placeret springvand og solur. 
 

Arkitekt Barfoed havde udarbejdet en beplantningsplan,  
som indeholdt beplantning af 380 træer,  

1.000 buske og 435 hækplanter. 
 

Endvidere havde arkitekten Barfoed tegnet en bænk  
specielt beregnet til Svaneke Park. 

  

Der blev fremstillet og opsat 15 eksemplarer  
af arkitekttegnede bænk i parken. 

 

Parken blev brugt af byens finere borgerskab 
til at promenere i – iklædt deres fineste stadstøj  

med hatte og handsker. 
 

 



Ved indvielsen ses nogle 
af de personer, der på forskellig 

vis havde bidraget til etableringen 
af Svaneke Bypark 

 
 

 
 
 

Nummer 1 fra venstre: Barber, Thorvald Sonne. 
Medlem af Svaneke Turistforening og Svaneke Byråd. 

 

Nummer. 2: Blikkenslagermester, Fridolph Christensen. 
Medlem af Svaneke Turistforening. 

 

Nummer 3: Forvalter, Jens Klausen. 
Første folkevalgte borgmester i Svaneke. 

 

Nummer 6: Amtmand, Knud Vallø. 
Formand for Bornholms Turistforening. 

 

Nummer 3 fra højre: Arkitekt, Knud V. Barfoed. 
Parkens arkitekt. 

 

Nummer 1 fra højre: Lærer, Chr. P. Nielsen. 
Formand for Svaneke Turistforening. 

 
 



Med tiden forandrede parken sig 
 

 
 

Årene gik og parkens træer, buske og planter voksede og voksede 
- ideen med den klassiske franske havestil 

med strenge symmetriske former og grusstier med udsyn forsvandt. 
 

 
 

I 2019 fremstår Svaneke Park endnu engang forandret.  
Parken er blevet mindre og mange buske og træer og er forsvundet. 

Derfor vil Byforeningen og Vej & Park fra BRK i forbindelse med 
fejringen af 100 året for Svaneke Park plante nye træer. 



I 1981 blev springvandet i 
Svaneke Park ødelagt 

 

 
 

Byrådsmøde på Svaneke Rådhus. Fra venstre: Birger Rasmussen, Aage Due Larsen, 
borgmester Svend Gunnar Kofoed Dam og Gunnar Knudsen. 

 

I 1981 blev springvandet i Svaneke Park ødelagt af folk fra teknisk 
forvaltnings arbejdsstyrke. Det affødte kraftige protester.  

Ved et byrådsmøde overrakte Aage Due Larsen en protestadresse, 
hvor 252 borgere havde skrevet under.  

Men heldigvis sejrede fornuften, og springvandet blev reetableret. 
 

 
 

Genindvielse af springvandet i Svaneke Park den 11. juni 1983 



I 1967 opføres Svaneke Plejehjem  
i den sydlige del af Svaneke Park 

 

 
 
I 1966 besluttede Svaneke Byråd at inddrage en del af Svaneke Park 
til opførelsen af Svaneke Plejehjem. Behovet for et plejehjem havde 

været på tale i mere end 30 år. 
 

I juli 1967 blev Gunnar Haurslev ansat som forstander og Anna 
Bolette Larsen som økonoma. De første beboere kunne umiddelbart 

herefter flytte ind i det nyopførte plejehjem. 
 

 
 

Svaneke plejehjem blev nedlagt i 2011. I dag rummer bygningerne 
Svaneke Lægehus og Fontænehuset. 



Svaneke Parks solur blev skjult 
bag Svaneke Lægehus 

og Fontænehuset 
 

 
 
 

Soluret blev tegnet af Karl Peter Sonne. 
Soluret blev udført af smedemester S. A. Lindblad. 

Et særdeles smukt stykke smedearbejde. 
Opført på en sokkel af Nexø Sandsten. 

 

Før opførelsen af Svaneke Plejehjem i 1967 kunne man 
syd for springvandet nyde synet soluret.  

 

De 100 år har slidt på det gamle solur, så Byforeningen Svanekes 
Venner har sammen med familien Sonne fået restaureret soluret.  

 

Svannekes Venner har i samarbejde med Vej & Park fra BRK  
fundet en ny og mere fremtrædende plads i Svaneke Park. 

 

Afsløringen af det istandsatte solur og den ny placering vil finde sted 
lørdag den 29. juni 2019, hvor vi fejrer 100 året for Svaneke Park. 



Svaneke Park 100 år 
Byforeningen Svanekes Venner  
fejrer 100-året for Svaneke Park  

Lørdag den 29. juni 2019 kl. 19.00. 
 

 

Parkens tilblivelse og senere skæbne 
Velkomst og indlæg om parkens historie. 
Ved en repræsentant for Svanekes Venner. 
 

Afsløring af Svaneke Parks solur  
Soluret er blevet restaureret og fået en ny placering i parken. 
Ved en repræsentant for familien Sonne. 
 

Plantning af nye træer i Svaneke Park  
Ved repræsentanter for Svanekes Venner og Vej & Park, BRK. 

 

Arrangør: Byforeningen Svanekes Venner 



 


