Barndommens venskab
resulterede i
selvbygget sommerhusklYnge
i Vestre Sjømark
De mød.tes oltid. i ferier og
i deres fælles selubyggeri

fritid, huor kreatiuiteten

og

inspirationen fih frie udfoldelsesmuligheder

A/ BODIL HARILD
Det drejer sig om to AakirkebYhorra Jens Hammer og Knud Jespersen, hvoraf Jens, der var søn af
malermester Kari Aage Hammer i

Aakirkeby, efter endt skolegang
blev elektrikerlærling hos Larsen i
Tornegade i Rønne fra sePtember
195 1-55.

Mens Knud Jespersen, der var
søn af slagter og viktualiehandler
Svend Jespersen i Aakirkeby, kom
i 1ære som boghandler hos William
Dam, Sneliemark i Rønne fra
november 1951 til november 1955.
Han blev senere sammen med sin
hustru, Eva, indehaver af Islands

Brygges boghandel på Amager, og

ud og se på stedet og fik lov til at

bor nu på Kongelundsvej.

mens

bygge et hus for en leje af en kasse

Jens Hammer efter at have været
en inspirerende ven og kompagnon
i sommerhusbyggeriet døde i 1991.

cigarer om året.
De to kammerater så en udfordring i at opf6re et fælles sommerhus, og i efteråret 1954 begYndte
de hjemme hos Jespersens foræl-

Venskabet havde da været for
livet, idet det startede allerede i
barndommen, da de sammen gik i
Aakirkeby Borger- og Realskole.

For en kasse cigarer årligt
Som unge lærlinge mødte de en
dag

i

toget

til

Rønne Jørgen Falck,

hvis far havde ca. 10 tønder land

jord omkring Vester Sjømarksvej i
Pedersker. De fik lov tiI at komme

dre i Kirkegade 2, nu Torvet i
Aakirkeby, at lave tømmerarbejdet. Der blev også lavet lokum til
huset, hvilket foregik hos Jens'forældre, malermester Hammer i
Østergade - på hjørnet af Smedegade.

Selve byggeriet startede i
påsken 1955 i Pedersker, hvor man
havde tømmerrejsning. AImindeligvis kom de to venner frem
og tilbage mellem hjembyen og Sjømarken på cyke1, men 6n ting hav-

de man glemt at få kørt derned:
lokumsbrættet! Det blev dog klaret

pr. cykel, idet Knud tog lokumsbrættet over hovedet og cyklede
med det på skuldrene til Pedersker, et sikkert festligt syn, som

er gengivet fotografisk for eftertiden. Formaliteter
som byggeattest og brandforsikdesværre ikke

ring blev klaret en

sPndag formid-

dag, byggeattesten tog sognerådsformanden i Pedersker sig af, mens

brandforsikringen blev ordnet af
næstformanden i sognerådet.
Byggeattesten kostede dengang

8 kroner. Huset kom tii at hedde
"Mogok. - spørg ikke hvorfor, men
det var Jens Hammers ide, og der
skal nok have været en forklaring...
De to hammerater fra barndommen, Jens Hammer (tu) og Kt-tud Jespersen
(th) tager sig et tiltrængt huiL uden for sommerhuset "Kahsi" i 1958' Deres
seLubyggeri bleu til en heL lille sommerhushlynge i Vestre S.iømarh. Forrest i
bitledet Knuds lillebror Suend Aage, som file lou til at lfiælpe til med at
hente tunge store sten i en pose ouer shuldrene ued stranden.
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Slut med gammeldags

lokummer
Samme efterår kom de begge i
kongens klædeq idet Jens Hammer
kom til Almegårdskasernen, mens

til
Krrud JesPersen blev irdkaldt
Lireutd"rr- og matte tage til
Ju"Å..pr;.. Tjenestetiden varede

hvor de begge igen var fri'
Larog Jens fik job hos instal]ator
.Eo i to.n"gude igen, mens Knud
blev ansat i en boghandel i Køben-

iirigsf,

havn.

for at leje grunden købte
blev
de den samme efterår, så der

I

stec{et

bYgge endnu et
ho.,"so- stod færdigt i 1958' Jens
,rar'arteja.tøs i foråret 58, men fik

mulighed for at

på Poulsker E[ektricitetsia", en mand faldt ned ved

arbeide

"*ri.
etableringen af eI til

d'eres somHammer blev så for
Ln måned. Der blev så udfærdiget

-".hr*".-J"t t

byggeattest og brandforsikringen

tii'ået

næste hus, som kom

til at

ikke hvorforl

n"aau "f<ut ti".
S.--" efterår blev Jens ansat hos
spørg

Selmer og Mathiesen i København'
i JYl1inDe købte da også en grund

og
qe og bYggede et lille hus i 1959'

i-is?0""bt"" der købt grund
Nakkehoved FYr i Gilleleje'

I

ved

sommerferien 1961 bYggedes
endnu et 1ille sommerhus i Peder.k"r, .o- blev kaldt "Kolmi nr' 1"'
N., io* der damer ind i billedet'

I
''

en lang årræhhe '1'n'

idet Jens blev gift i foråret 1962'og
Krrrrd. so- troligt fulgte efter' blev
Eva 5. juledag i Nykøbing
n

e'ift "a
grunFalster. Huset i JYllinge og
den i Gilleleje blev solgt henholdsi
vis i 1962 og 7964, men allerede
i
JYllingrund
en
Jens
købte
1965
ge til sig selv formedelst 9500 kro-

ier. t

dag er hans hus revet ned' og
Anne-Gitte har bYgget

datteren

helårshus På grunden i 2004'
C.o.rd"., koster nu 1 million kr'

om Prisudviklingen inden for bYggegrunde' De to

Det siger noget

iu**"rut", fortsatte imidlertid
m"d .ommerhusene i Sjømarken
ns bvssed"

i

1978 to badeværelser'

hus' og sa var det slut
"8,
lokummer'
med eamle

iili"rt

i åzg opførtes Kolmi

nr'

2

På

betingelse af at rive nr' 1 ned'

Deit" hrrt blev afsat af landin-

snektøren og godkendt af en ingeniø. fru AakirkebY kommune' Men
*ur, ,,u. ikke færilig med den lille
der bYgsommerhusbY. I 1989 blev
get et redskabshus På ca' 30 kva-

åtut-.æ., og dette var lavet af
materialer fra Amager Landevej'
Nærmere betegnet fra Villadsens

iabrikker, hvor Jens mod nedriv-

r-t-. )påa Islands
Knud og Eua Jespersen.boshandel

nins fik materialerne' som der her

-i 20"05 stadig er en del tilbage
I 1991 cløde Jens desværre

al

Pludselist oq uventet. og Knud overtog

i lsgf hu". halvPart Nu i 2005
har Knud JesPersen indleveret
hus i
urrrøgrrirrg om at bYgge et nYt
9'
den
men
fopMogog",
steai
april iæstes i Bornholms Tidende''
at
- der var givet afslag'
Offentligt fik jeg først brev fra

kommunen ca. 3 uger senere' Den
givet
21. iuni blev der imidlertid
- mod
m2
93
hus
et
til
På
iliiå"rt"

at rive det

gamle "Mogok"

og

,Kuk.i. ned, fortæller Knud Jespersen, der dog ikke har ti1 hensigt
at gøre det.

et Par af husene ud'
venbl.a. naturligvis til famiiie og
fru

leies

ner, og som altid er Knud JesPersin
,"rr, a"". for nYlig har a{heendet

,"i."rro**"."de boghandel På
Islands BrYgge, På Bornholm bl'a'

Xti.ti gi-Å"lfartsdag,

men også

har
en stor del af sommeren' Han
travlt med at gøre vejene jævne
tif at en bil lettere kan køre til
"of.,
nn I- u ,,"d"t - en god måde at holhan Den
d"e sig i form på' forsikrer
der
indvJndige hYgge og maden'

Dun,aoo h»or cl.e

uandt sig mange uenner

"ot':i":';:r::ii'l'lå"''";;;:"huor

Brygge' huor-de bt' a foruden

at

Jens

uære o'tt-round
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