Rønne
Man kan med rette kalde Rønne for
Bornholms hovedstad.
Med næsten 14.000 indbyggere er den
Bornholms Regionskommunes største by og i øvrigt øens livsnerve med både fly- og
færgeforbindelser til Danmark og resten af
Europa. Det kan absolut anbefales at tage
sine elever på tur hertil.
Bornholms Museum omfatter 4 afdelinger
på øen, hvoraf de 3 ligger i Rønne.
Det drejer sig om Kulturhistorisk Museum,
Hjorths Keramikfabrik samt Erichsens Gård
- den fjerde er Landbrugsmuseet
Melstedgård ved Gudhjem.
Alle er et besøg værd, med hver deres
faglige vinkel.
Erichsens Gård i Laksegade er også
spændende, da det er en lille perle i byens
gamle bydel med en smuk gammel have.
Rønne og Nexø blev 7. og 8. maj 1945 udsat for voldsomme bombardementer af sovjetiske fly, da de tyske
besættelsesstyrker nægtede at overgive sig til Den
Røde Hær. 2900 af Rønnes 3200 ejendomme blev
beskadiget, 212 blev totalt ødelagt. I Sverige var man
så berørte over de menneskelige og materielle skader,
at man i juli 1945 startede leveringen af 300 træhuse til
de to byer. Allerede i september stod 225 huse i Rønne
klar til indflytning.
I byens nordlige del, ca. 1 km. fra centrum, ligger
”Svenskehusene” - endnu i dag er de velbevarede og
eftertragtede boliger. Bornholms Museums
skoletjeneste har flere forløb, der fortæller om Rønne
og Bornholm under besættelsen og efterkrigstiden.

Erichsens Gård

Hvis der er tid til det, plejer det at være populært, at lade eleverne være lidt på egen hånd. Lad
f.eks. Store Torv være udgangs- og samlingspunkt. Her og mod nord i gågaden er der både
mulighed for shopping, adskillige isbarer og caféer. Går man fra Store Torv ad Snellemark kommer
man til Snellemark Centret tæt ved havnen.
Man skal være opmærksom på, at trafikken, især i sommerhalvåret, kan være ganske betydelig
overalt omkring den centrale bydel. Ligeledes er havnen både spændende og meget aktiv, så det kan
være en idé at have klare regler om, hvor og hvordan eleverne færdes i byen.
Flere oplysninger:

Velkommen til Rønne

Bornholms Museums skoletjeneste

