














 
 
 
 
 

 
 
 

 















For reservation ring på 56 96 92 01 eller  
book online på www.leport.dk

Vang 81 
3790 Hasle
Tlf. 5696 9201

























Fodbehandling i eget hjem
på hele Bornholm
Mobil-Klinik for fodterapi

Glade fødder
v/statsaut. fodterapeut Birgit Hansson

Telefon: 56 96 97 17 bedst mellem kl. 7.30-8.30

Mulighed for udvidet helbredstillæg og indberetning til Danmark
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Her ses de langegranitblokke som en bro over vandløbet.
Siderne var opbygget af granit marksten.

Her ses princippet, hvordan de tilhuggede granitsten danner bro.

Her kan man se, hvordan Søndre Bæk i gammel tid var ført under 
Fælledvej.

Søndre Bæk
og broen over Fælledvej
I 1937-38 f yttede Gartner Ipsen og familie 
ind i Fælledvej 15. Sønnen Jens Peter Ipsen 
fortæller om dengang hvor der var åben bæk 
fra Søndre Mølle og ud til havet. 

Det blev besluttet at den skulle tildækkes og 
man nedlagde ½ meter cementrør, med det re-
sultat at, ved store regnfald var rørene for små 
og jorden hos gartner Ipsen blev skyllet ned 
i anlægget. Det hændte ofte at anlægget var 
oversvømmet og Ipsens jord skyllet væk. Røre-
ne blev herefter udskiftet til 1 meter rør og det 
afhjalp problemet. Nede i Søndre Bæk var der 
en træbro som Hasle Klinkers tog kørte over på 
turen ned til havnen med varer. Bækken blev 
af mange beboer på Fælledvej brugt når man 
havde tømt spanden, gik man med sin f adbør 
hen for at vaske sin lokumsspand i bækken, det 
var som regel lørdag/søndag. En Legende ved 
navn Nørring holdt meget til i anlægget, hvor 
han nød sin suppe; Kijafa og sprit. Engang faldt 
han, da han stod ved bommene, så uheldigt at 
han slog hovedet ned i granitkanten på broen. 
Han blev vasket og lappet sammen af fru Ipsen.

Rørlægningen af Bækken 
er lavet i f ere etaper.
Mølleparken på østsiden af fælledvej blev rør-
lagt i 1979 med ø1000 brøndringe rør på høj-
kant. Granitstenene under Fælledvej blev i 1984 
udskiftet med cementrør i størrelsen ø700 med 
fod. Det samme blev hele Anlægget ned til 
Søndre Bæk. 

Rørledningen fra Søndre bæk og ud til havet 
blev lavet i 1975 med ø1000 brøndringe på høj-
kant. (kilde Klaus Lind, Vej & Park.)

Ideen med at disse granitsten nu ligger her, 
hvor de hører hjemme, kom fra Frank Olsen, 
Fælledvej.

Billederne til denne planche er blevet til af Sven 
Olaf Kjær og Mikael Vang



EL

NEXØ
Sdr. Hammer 94
3730 Nexø
Tlf: 56 49 20 01 

RØNNE
Håndværkervej 22
3700 Rønne
Tlf: 56 91 20 01 

HASLE

3790 Hasle
Tlf: 56 96 41 28 

din nærmeste EL-Installatør

“Installation, vedligehold og service”

Kendte ansigter står klar til at hjælpe dig med alle el-opgaver.

Elektriker
Morten Tholstrup
Mobil 4025 3802

Elektriker
Phillip Holm

Mobil 2173 1719

Din lokale elektriker

Afdelingsleder
Rønne & Hasle

Peter Christiansen

www.elogvvscenter.dk

De tilhuggede granitblokke, der her er lagt i cirkel, lå tidligere side om side og dannede bro over Søndre Bæk på Fælledvej.
















