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en lalrg periode. Intet menneskc opnår
således:it holde sin 1o0 zirs iirdselsdag de lleste huse er forældede,
når cic når clen alcler. \'Iange institutioner ligclcdes.
Nlen enkclte lbreninser når dos lrem til at kunnc {'e.ire deres 150
110

iir cr p:i {1ere rnådcr

i stand dertil, har de vel nctop derved vist
deres n\.tte og r'ærclien al dercs {brmåI, salnt at cle har kunnet indstille sig pii tidernes ornskiltelser «rs hal handlet derefter.
Iln såclan Ibrening' er Ruclkøbine Borgcrforeninq.
flir vi i tankcmc tilbage til året 1853, rammer vi ind i en periode
i D:rnrnarks historie. hr,or meset af dagliglivet var præget al brud
års jubilæurn. oe er de

mecl tidligerc ticlcrs normer og st,vreform. N,{an .,'ar kun 3 år fiernet fi'a rif-.lutninqen al den blodige 3-års krig, hvis eftervirkninger

i dagligdagcn hos manse familier.

N{en oeså
I 18zt9
forandringer.
pii det ol-ftntli--c on'rråde var der sket store
h:u'clc lancle t liet sin Ibrste grundlor,; der afskaffede enevælden og
indlorte talc-. trvkke- og forsamlingsfrihed. Store dele aI' befolkninecn havcle rrr-r fliet stemmeret til Iblkctinget og landstinget og
havcle salcckrs lriet indflr.-dclsc på landets stvreform, selvom kvindel o-- tvcncle doe st:rdig \iar nægtet retten til at stemrne.
\r t- politi:ke stromnitrscr dukkede nu op i den danske befolknins. dcr enclnu var stærkt klassedelt. NIan }iavdc tidligerc kunnct
talc orn de 3 g'rtrppet'. adel, borgerc og bønder med de deral følgr:ncle r-rnderaldclinger. I)e Ieclendc perrsoner i cner,ældens administration blev trclelukkcnde hentet fra aclelige cller akademiske
kreclse. Det lolkclige rore i 1840'crne, der l-ørte {iem til den frie
stndig ktrnnc sporcs

lbrlhtning. r'ar for cn stor dels vcdkommendc udsprungct lia akademikernes og boreerskabets rækker, dog understøttet af srnå grupper 1ra gårdmandsstanden.
Nederst på samiundets stige stod dcn tavse grå 1n21ssc af arbe.i-

clere, tl.ernclc. hånch,ær'kssvenrle og husmæIld, cler endl]u ikke var
becvrrclt at rc,rc på sig. og soln borgere «rg zLkaclcrnikere l)etragtecle mecl en vis ringc-agt.

I)c var ikke »clarrnecle«.

Nu har.clc n'ran lået lbrc-ningsli'ihecl. Naturlievis havcle rnari ogsri
lirr' 1849 her{t loreninser. Hånclr-ærkcrrrc l'ravdc dcres laug. cler
\.arctos sociale og IiLglige {irranstaltninger lirr de lorshellige
erhvcrr.sgrupper. Der fanc'lters også Ii)rskelliee broclerskaber t.,q
klubbcr, ckr siclstnær-nte Iior-cclsagelig nred selskabelige lorrnå1.
Hcr havclc Rutikcrbing dog ikkc rigtigt kunnet r'ærc nrccl. rncn
bvcn har.de dog i 1[]33 liict »Ruclkøbine Ligkasse«, stiltct al skomaecrlaugets olclerrnrancl Sulomon Krør,er og da\'æ1'cndc skomagersvencl hcr i lrvcn, dcn senere rigscl:rgsman<l I.A. Hansen.
Blskrir-er l{asrnusscn skrivcr hc-rclrn i sin bric »Oplr..sninger }retrællcnde Ruclkjobing Kjobstacl« li'a ltl4!). 2rt »manse Borsere er
indtriidtc idcnne n\.ttig'e Lrclrcttrine'<<. Fcrrst i 18+l lik br.err sin
l-ørste selsk;rltclige lorening'. rrcn'rlie »I)et lt«rrgerliec Skt-ttel:rus.,, i
hvis {irrste lbrhandlingsprotrikol rnan kan læse Iirlgerrcle srnr-rkke
hensigtscrklæririe: »Da almirrclclisc selskabeiige Sanrrnenkollrster
allsees for eavnlise. iclet cle krinnc blivc ct N,Iidel til at uclbrcdc
-ltniehed. ficrrn're Alnrenaarrden os adsprcdc Sinclet. saa lirrcncr
nratr sig herr-ecl til ct Sclskalr lirr 1 Fugleskvchring om Somrncren
os I a 2 Baller on'r Vintclcn«. Osså lLr"rdkøbing borgcrligc Skvttclrtue har vist sin cksistcnshclcttigelse os trivcs dcn clzrs i dag- i
bcclste velsåenclc.
N.'Icn erunclloven åbncclc

lirr nulieheclen {iir at clanne lrireniu-

scr mcd et videre sigtc cncl c1c rcnt laglige eller selskurbelige, og clc
Iblgcnclc år stiiiecles clcr ct rrtal al borgerlirrenineer i clc clanskc
pr«rr.-insbvcr cle Ileste rnecl t't sclsklrltcliat formå1, mcn cissit mecl
mulishcdcr for zrt tage Iorskellisc sanrhrndsproblemcr op til clebat. N{an kunne nu uclnvtte cicn sir,nc lbrcninas- oa vtringsfrilied.
der var skær'rkct os af' (]rundlr»'en.
Svendborg r,ar den nærrneste bt: der h:n,cle cn Bclrgerloreniug.
og den 6. jarruiir 1853 indkaldte en srllppe l{udkøbing-bolgcrc til
ct møde på ILiidhusct. hvor nosle inclbudte merdlcmmer af'
Svendbors Borgcrforcning i'illc redesøre lirr deles lorenirtg «re
+

dens virkc. l'crrmiilct rned rneiclct var at stiftc cn borgerforening
RtLclkobing.

Det

i

skctt: r-ed et cfierlblgencle niøcle den 18..iurnuar

1853 l'ros gæstgii'er Bang på »Hotel Skandinavien« Iiorcninsens
lblstc lbr-n'r:rnd blcv postkontrahcnt HoII, clen første bestl'rclse lik
7 mccllcnrmer, rnen c'lertil kom ct »ball«rt:rtionsttclr'';rlg<< (optagelsestrch'alg)

på 12. \'[an

ernskede

ikkc, zrt alle og enhver kuttne

nrelcle sig ind. Fbrcningcn skulle r'ære en borgerftrrenin{, sir r.i kart
roligt siutte, at dcn i sinc fbrste mange iir ikke stod åbcn lbr srnålblk uden selvsta:ncligt crhverv og hellcr ikke lor lblk med vclerligt-

criende politiske anskuelscr.
Rudkr,rbing Borgerforcnjnss liistorie

cr indgående og d,vgtigt
lbrt:rlt i lirreningens to jubilicumsskrifter ved dcns 50 års og 125r
års iubilæer. så clet villc r'ære gentagelscr at sku1le ibrtælle om
clens inclflr.clelsc os virkc i cle I'ørste 125 år'. dct har or''crlærer
N[ø1ler cig ledaktor C)rlofi- gjort på udmærket vis. Jeg vil der{Lr i
det firlgcnde berettc oni nogle al de sammcnkomster, koncerteq
teatcr-firrestillingel os anclre kulturcllc fcrrestillinger Borgerlbreninscn hal st:iet basved. I)et er ikkc skct I'ør, og lbrenineetrs lbrhancilingsprotokoller. \crapbØgcr og reunskabsbøger dzrnner her
gmncllag'lirr clette.
Foreuingcn har clc Ii'a sin begl.ndelse ikke blot ct sclskabeligt {-crrniå1. men nran agteclc ogs:i :rt r.ække mecllemmcrncs intercsse lbr
ollentlige anliggcnclcr'. clct r-a,'re sig biide kommutrzrle og statsligr.
Langelancl lii også clcngane noget aliides fra mastens ccntrum;
cler korn s:ile clcs kun post til øen tre B-angc orn usen) og dcn nyoprettecle »Laneclands '\r'is« saksede langt de fleste udenøs nyheder
fra københavnske ar-iser og har.dc kuu et særdeles sparsonlt udrralg
al lokalc nvlteder. Antallct af' aborrnenter var beskcdent.
Forcningcn besvnclte clerlbr sit oplysningsarbejde med at bcstille
følgencle ni aviser: »HamJrr-rrgcr Abcndzeitung«, »Fa:drelandet«,
»Bcrl in sske Titlencle«. »l"lvvcposten«, »l) asbladct<<, »Almuevenncn«, »Aalborg Stiftstidende<<. »Fyns Stiltstidcndc« «rg »LollandFalsters Stiitsticlencle«. .l\riserne 'u'ar lrcmlast i mødclokalet pir
»Hotel Sk:rndinavien«. hvor medlemmcrtre kunne studere dern.
Så r.idt jeg kan skØnnc, clækker udvalget sanske pa:nt clct da-

værende politiske spektrum. For en nutidig læser kan det virke
mærkeligt, at man abonnerede på »Hamburger Abendzeitung<<,
men vi befinder os i tiden før krigen 1864, og det danske monar-

kis sydgrænse gik til Altona. Langelands samhandel med hertugdømmerne Slesvig og Holsten var betydelig, og der er jo ikke langt
tll fr,rø, der dengang tilhørte hertugdømmet Slesvig. Derimod
kan det nok undre, at man ikke abonnerede på »Langelands Avis«.
Det kom i foreningens fØrste 20 år til at knibe en del med at
påvirke de statslige anliggender. Landets politiske problemer blev
drøftet'på de ugentlige møder, og man sendte i årene lB53 til
1870 flere andragender til diverse ministerier i København, desværre uden synlige resultater. Efter lB70 skærpedes modsætningerne mellem Venstre og Højre i Rigsdagen, og det påvirkede
hele det politiske klima i Danmark. Dønningerne nåede også ind
i Borgerforeningen og bevirkede, at den stærkt højreorinterede
redaktør Damkier i 1BB4 blev ekskluderet af foreningen. Han svarede ved at danne en ny borgerforening, der dog kun bestod i tre
år. I l886 vedtog man en lovændring i Borgerforeningen, der
gjorde den »upolitisk<<, og året efter lykkedes det den daværende
formand, overlærer Møller, ved dygtigt anvendt diplomati at få de

to foreninger sluttet sammen igen.
Man havde nu kun to hovedemner at beskæftige sig med i foreningen. Kommunalpolitik og selskabeligt samvær. Der er i de to
tidligere jubilæumsskrifter gjort grundigt rede for de resultater,
man opnåede på kommunalt plan samt for de foreninger, man
»stod fadder« til. Disse emner vil derfor kun blive behandlet rent
sporadisk, og kun når det kan lette forståelsen af nærværende skildring. Tilbage bliver det selskabelige samvær. Er der mulighed for
nu hundrede år efter at få en fornemmelse af, hvad man talte og
følte ved en sådan lejlighed? Nogle overleverede sange og programmer kan måske give os lidt af stemningen ved disse fester.
I Borgerforeningens arkiv, der opbevares på Rudkøbing byhistoriske Arkiv findes nogle guldnede småtryk, der kan give os en svag
genklang af den stemning, der engang har rådet ved et par fester
i Borgerforeningen for 125 år siden. Det ene bærer på omslaget
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titlen: »Sane- \.ed Borgerloreninsens 25-Azrrs.Jubilæum dcrr 1Bdc:
'Ih.« Sansen har l5 ters, så dct vil værc alt lbr
.Januar 1878. Af
omf-rrttcncle z1t gellgi\.e dcn i sin helhccl, men dc to I'ørstc og clet
sidstc -"'crs bør al historiskc grr-incle gcngives her:
*.a,,::5;i$:8" :t-,
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»i Stilhed«, mens andre ved Læsning.,eig-iffii$

Et Lclc nlngc nrecl lvdt Hurra
fcrr »Borgerlirleningen«, ou vi haabe,
Bctvdning lirl Bven dcn stedse maa ha,
os viclen uclstrække sin side Kaabe.

Thi lttngc clcn ler.e!
l)en Lvkke

omsl'ær.el

kalde

Det er rnåskc ikkc stor poesi. mcn den er.r'clmcnt. Forfatteren kan
ikke r'ære llogcrl anclen cnd lærer og korclegrr, .fcns Gravcr

Thånnum, der altid var i stand til at levere et digt ved passende
lejligheder.
Skal man blive lidt ved festsangene fra den tid, vil det være passende at gengive den sang, der blev sunget til damernes pris ved

borgerforeningsballet den 28. januar 1873. Det er iøvrigt den
ældste bevarede tryksag i Borgerforeningens arkiv, så den har
historisk interesse. Trods den lidt højstemte poesi kunne den
såmænd godt synges den dag i dag, selv om den nok ind imellem
ville bringe smilet frem. Vor tidsalder er ikke præget af romantikkens ånd.
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For Kvinden.
(Ved Borgerforcningsballet, dcn Z8de Jan. 1873.)
\Iel: I)er er et Land, dcts Sted er højt mod Norclen.

\ri

sang saa ticlt om Nordens Taarnc trertde:

dct str.rkecl N'Iridet i hvcr Ynslinss Bryst.
\''i sang om Nordens Kvindc, sang om hende,
dcr cr cig bli'r r«rrt Haab, r,or Trøst oe Lyst,
cn Nlarsaretha, Himlens bcdste (iave,
soni f,ægedom har fbr saa mangen Ve
clen cncste. der lærte os at stave,

at Lir-ct kun cr skjønt i Kjærlighed.
den blli fribaarnc Kvinde,
sorn cluger Borcl rned rcnc Tankers Sne,
sorl) elre rnægter Sejers Krans at binde,

Hvo skatter

e.j

lirrcloble (ilæden r,'ed sin K.jærliøhed!
I lienrles Iravntag oltc rri dct lærte,
at Solrmcrclag er tidt i Vinterkuld
hun enc tnnde kan den Lir.ets Kjærte,
dcr stlaaier. lunklel Iiee underfirld.
:

C)nr herrcie sang :il Verclens Sagn cig Skrifter

har sonr \ord saa stolte Hcltek"'acl
\c'j. hencles Drd. Uclholdenhcd, Bedrilter
ol)tcq'llet cr I)aa hvert vor Sagas Bladl
Et Hulla. \ennell l,ac1 clet krzrftigt klingcl
Fvlcl ntr Pokalen lct til bredlirldt N'laall
L)en lbrstc Skaal. bcgejstret r.i udbringe,
clet r'ær'e skai clen laere Kvincles Skaal.
hvc.,

I'breninscns storc bal i.jiuruar har r'æret en årlis tilbasevendcnde
bcgii'cnl'rerc1. os efterrhirnclen kom man il]cl på, at det blcv indledt

med cn fællr'sspisning. NIan spiste godt og billigt. Sl'errrd Orlol}'
anforer i sit jr"rbilæumsskrift fra 1978, at r''cd foreningens ll0 års

i

lbr de 180 deltagcrc scrverct brun suppe, hellcfl-vncler, dvre- og anclestee samt is og kransckage til en
pris af 2,50 kroner kuvcrtcn. Et l0 tnancls orkester ttncler musikdirektør Enevoiclsens leclclse spilledc. og der var dans til klcik-

jubilærin'r

1903 bler. der

ken 3 om natten.
Iin al forcninscns trerclitioncr bler.' grundl:rgt i dc år. Torskespisningen cltcr clen itrlige gencralforsarnling. En smuk trzrditi,,n,
der heldigr-is cr levcndc clen dag i dag.
NIed tiden kom dcr flele ballcr til samt teaterforestillinger og
koncrcrter. Illter teatcrfbrestillingcrlle og nvtårsalien var dcr bal,
os rct tidligr besvndrc man osså pir at alholde årligc llørncLraller
oe julctræsI-ester Ibr børrr rnecl foritldle. Ållcrcde i 1870'crne
Lreuyrrclte {breningen at alholcle oplysende lbrcclrzig, der iik stcir
tilsh,rtnine. En oplæsnirrgszrltetr mcd fbrlhtterctt Herntan Bang
sarnledc slilcdcs ornklins 400 tilhørere.
N{an picicclc cigs:i for}rinclelscrnc uden llor øcn. I arkir.et hndcs
»Sang r.ccl Rudkobing Borgcrforenings Rcsøg i Nakskov dcn 2.
.Juli 1[399«. Som sii olte før var dct kordegn Tirnnum, der v;rr {irrthtterr denne gzrnu til et kvad på'[ storc vers. Det fremgår ai satre'cn, at Nakskc»' ISorgcrlorcning ticlligcre har aflagt bcsøg r
Rudkøbing, os malr nrl gør gengæld herfor.
Forlioldene på »Hotcl Skzindinavicn(( var elterhånden blevet for
transe, og i begvndelscn :rf' 1!1 1 I købte {oreningen »ØrstedspavilIonen<<, som man udl'idcde rned en u'tilbvgnine med tc:itersal og
foreningslokaler. Br''gninseri r-ar lorsvnet mcd de mcst nrodcrrre
{aciliteteq elektrisk lr,s og toilettcr med træk og slip. Selv ictjubilæumsskrili kau man cln'ppc cn smulc malurt lacl dcn gamlc
Iandsretssagførcr og ibrhærdccle kornmr.rnist, Carl N"ladsen, gørc

det. Han far var cn overgang 1ærer i Rudkøbing, og i sin erindringsbog "Fortids mØre mur" kommcr Clarl N'[adsen ind på sin
tid som drens i Rudkøbing.Jeg citcrer Carl Nladscn: »I Rudkøbing kom r.i til at bo på »Slottet<<. Det l,vdcr :rf rncre, end det
var, for »Slottet« er barc det største hus i Ramsherreclsgade. En
stor rød murmestervilla, der liggcr højt oppe ved Ørstcdsparkcn.
På den atrden side af' Ørstcclsparkcn lå, som i min llzrrndom,

l0

Boreerlbleninserrs hvicle Liygning.. NIin lirr virr mcdlern' Jeg kan
ikke tro. at han deltog i cleris lir, som r.'el bcstocl i zit æclc, clrikkcr
og spille kort. Nfeget andct har borsc,'rne i Rudkøbing næppe Ibrctaget sig. når d:rgen ltag clisken i køLrmandslbrretningen var lil
ende os pligtmålticlet i dct sure hjern spist.
Jeu har cn nristanke om, at firr var borgcrforeningsrnccllern. lbrcli clcr var \{Cl i
klulrlokalerne. »Tr'æk og slip« hed clet. Kumrncn r-ar blonrstcrdckoreret. Irt nvmodcns vidlrncler. Eksklusir.t og

clragetide.

T

alle livcts lunktioncr var (ar ordentlig og pr-tnktliu. .Jcg s1'ncs at
tninclcs. at halr har''dc fbr vatrc pii en bcstemt ticl på clagen n.lr
han kom {ia skolen lbrrnentlia at stikkc »Politikcn« i lomlnen cig
mzi16errr/st vatrdrc senlrenl Ørst<:dsparket til I*: rg'e' rlb re il i ttg<: il.
Hjernrnc har-cle r.i lokr.rrn i giirden. 9g clet lizrr min lirr ikke ).ndet.((
C-larl Nlaclsens bcretninscr llærmcr sig undertiden dct pcr{icle og
clet uretl'ærcligc, og clet lrcmgirr da også t-vdeligt, at hans syrnpeti
{br Rudkøbings borgerskab kern liggcr pir ct megel lille sted. rncn
som tidsbillccle af'de sanitære forircilcl i irrenc omkrins 1912 har
hans skildring en vis r,ærcii.
Hr,-or urctl'ærdig hans bedømelse af Borgcrloreningens virkc er,

al ct uclpluk al foreningen lorcstillinger lra l9i7 ti} 1926' I
191 7 optbrte s blanclt llcre andrc skucspil »Reservebarollell)>.
hvortil cler.blcv solgt 48l billettcr, og »Alverdcns Syncl«, der trak
ses

'12't tilskuerc. I)err 25. oktober 1918 opf'ørtes >>Hvetn er han?«,

hvortil cler bler-solgt 252 billetter å I,25 kr os samrne år clen 5.
cle ccmber »Scirn i Unsdornmens Virar«. Thit Jenserls s1ærkt omdiskuteredc skr"respil »I)cn erotiske Hamster« solstc 485 billctter.
I 1922 bln-r.ler oplørt izrlt 9 skuespil, oe i 1925 3 skucspil' 3lvsLrilledlbrcclrzrg, I sæstcrspil af Det kgl. Teatcr og 2 konccrter. Dettcr
mØnster fortsatte op i alle mcllenikrissårenc, indtil besættelsen og
t).skerncs lteslaglæggclse al Ørsteclspar,illonell satte en stopper lor
clet.

l)cn
seslest

januiir l92B holdt Borserli)rcninscn sin 75 års stiftelpir Ørstcdspzrvillonen. Når rnan betragter clet trykte pro1t3.

sraln, må nran medgiye. at lbrcningen i clctte ti|lælcle hrildt lanen
højt. Foruden den udnrærkedc miclclag var der et musikprosram
11

med titlen »Musik gennem Tiden - 1853-1928. Da teksten formodentlig ikke kan læses på nedenstående foto af programmet,
vil jeg citere det her.
E. Dupuy: Ouverture til Op. »Ungdom og Galskab«.
HJ. Larsen: »Heise og Weyse«
G. Bohlmann: Fantasi over Vennerbergs »Gluntarne«.
H.C. Lumbye: »DrØmmebilleder«.
P.E. Lange-Mriller: Udtog af »Der var Engang<<.

Joh. Svendsen; ))Serenade«.
Lehar: »Guld og Sølv<< - Vals.
E. Brink: >>Kanske Frøken Carlson dansar liten Charleston«.
Borgerforeningen lever her op til traditionerne på smukkeste vis.

a.D.lerYcBoaeer
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Langeland lå i de fleste af årene under den tyske besættelse af
Danmark 1940 til 1945 som en fredelig oase, og bortset fra rnørkelægning og rationering mærkede man faktisk indtil 1943 ikke
t2

til krigen. Borgerforeningen fortsatte ufortrødent sit virke
og bragte i krigsårene en række gode teaterforestillinger. Den 2.
meget

november 1943 viste rnan farvefilmen »Langelandsre.jsen« baseret
på Oehlenschlågers store digt af samme navn. Filmen var optaget
af langelænderen Knud Grove Christensen og havde tandlæge
Børge Minor Andersen i hovedrollen. Redaktør Svend Orloff
havde komponeret musikken. Rudkøbing Sangkreds og skolens
børnekor sørgede for sangene. Et flot lokalt initiativ.
Men krigen rykkede nu nærmere på mange måder. Om nætterne hørte man de allierede fly på bombetogter mod Tyskland, og
der kom nu flere tyske soldater til øen. I 194+ beslaglagde tyskerne Ørstedspavillonen, og bestyrelsen udsendte den her gengivne
meddelelse til medlemmerne. Bemærk den forsigtige tone, den er
affattet i. Man måtte jo ikke fornærme tyskerne.
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19,15 op{brtcr

Carl Allentorp turneen gyseren "Spøgelsestoget" i teatersalen på
Hotel Langeland. Skønt skuespillernes præstationer af anmelderne blev betegnet som yderst middelmådige, klaprede publikums
tænder højlydt under forestillingen. Temperaturen i salen lå nemlig kun få grader over frysepunktet.
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!'redcn kom, os dagligclttuen ligelcdes. I)cn førstc sncs zir kutrne
lbrcninsetrs aktir..itcter lbrtsætte som Jitr krigcn tned teatcrlirrcstillingc1 børtrekarncvaller, torskespisnin{ «tg andespil. Så scut sonr i
1967 kunne formanclen. Erik Heide, berettc om et al de størstc år
i forcr-ringens historie ntcd cir,er 5.000 deltagere i dens arrangcnlentcr. Derr irzn'dc- pui det tidspunkt I M5 rnecliclnllncr.
\'1cn så korn r,'enclepr-rtrktct. lJngdornscil)rØrcrt siclst i l!l6B samt
fiernsvnct ændredc totalt {l'iticlslivet og ændrccle i lrlbet aI' 1å irr
'I'ilsiutttirigen til
også garrle hær'clvundtrc ltornler og traditioner.

teaterlbrcstillineernc. .j ulctræsf.esterttc, ltØtttekartler,allcrne uS
{bredlagcnc svigtedc, ktrtr artclesltillcnc kururc clldnu trække lblk
til hr-rse. I)ct r,ar en r.rclr-ikling, clcr ikker var tillrcdsstillLrncle ftrr eu
lirrening, cler også har-cle ct kultureit sigte. Erik Heidc kom i siu
lirrmanclsberctning i 1!l7B incl herpå. iclet han sagrlir: »l)ct karr
ikkc r'ære rigtigt, at clatrskelrles cllcste lbrnøielse cr sllil Ilu o11l
cl:rgc. Der må r'arrc rrogct atrdet og tnere kulturelt, man kan tagc
sig til i sin iriticl. I)er'firr vil.leg ht-r' i rnin bcrctning vccl Rudkerbirr*
-Borgcrfirretrings I25. gcncrallirrsamling appellerc. ikkc alenc til
dc undre lbrcninger her pir oe1t. 1ncrl til lblk i al alrnindclighcd rirn
at trappe antallct al spil necl, sii r-i kan 1å ganu i noset mere
meninsslvldt lbreningsliv hcr' 1tli oetr.<<
NIan mirtte betræclc anclrc stier. mcII det var Borger'lbrcnitrgcn
faktisk allcrecle i Iærd nrccl. F«rretringens økoncimi var god. oq i
kralt al dc midler. clcr tilllod clen lra Varelottcriel, lravclc mau i
1977 oprcttet »Ruclkøbing Borgerlbrenings Legat til Strltte for
Ungclornmens Uddannelsc og Dvgtiggørelse«. ,\llercde i jubilæunrsåret 1978 kunne ntan dcrlor ucldclc 20 leg-ater å 1.000 kroner, og der er sjdcn i dc følgendc 25 år' uddelt lcgater, når der var
kvalificerecle ansøgere. Portioncrrre er i tzrkt rnccl in{lationen sat
op til 2.000 kroner pr. p«trtion. På andre ornråder var Borscrfbrcningen også cn god stØttc. I 1980 s21\'lniln 5.000 kroner til
hjælp til bevarclse al B.vmøllcn, og i 1979 llk »Stiltclsen af 25..iuli
1851« skænket 10.000 kroner. I 1984 ilk dcn et tilsr:arcnde beløb
til hjæ$ til en højst tiltrængt restaurering af sine bvgtringer, mcn
det bør hcr bernærkcs, at Stiltelscn Iåst fik et årligt tilskud derucl1+

over, og det samme var tilfældet med »Håndværker- og Industriforeningen<<. I l98l indtrådte foreningen i et anpartsselskab,
der overtog Hotel Rudkøbing og sikrede dets fortsatte eksistens,
og den stod de følgende 9 år som medlem af dette selskab.
Også på det kulturelle og humanitære område viste Borgerforeningen sin gode vilje. Man støttede oprettelsen af Langelands
Teaterforening, der gennem en række år stod for teaterlivet på
øen, indtil den desværre måtte ophøre på grund af manglende tilslutning til forestillingerne. Da Rudkøbing Sangkreds i 1982 fyldte
100 år, fik den et tilskud på 2.700 kroner, og samme år sendte
man 600 kroner til familierne til ofrene ved drukneulykken ved
Hirtshals. Året efter støttede man Langelands Kunstfestival.
Foreningstrætheden prægede årene i B0'erne, og størstedelen af
1990'erne. Kun andespillene kunne nogenlunde trække tilslutning, men foreningen kunne så med æren i behold understØtte
gode formål økonomisk. I 1990 støttede man udgivelsen af sangbogen >>Langeland synger>> med 2.000 kroneq og »Håndværkerog Industriforeningen<< modtog 4.000 kroner året efter. I 1996
modtog Stiftelsen 20.000 kroner til en tiltrængt renovering. Men
midt i 1990'erne begyndte udviklingen at vende. Et arrangement
med Langelands Jazz Klub i 1994 samlede 250 tilhørere, en
nytårskoncert i 1996 fik god tilslutning og samme år holdt man i
samarbejde med Kræftens Bekæmpelse et såkaldt »Talk-Show«
med Lotte Heise. Det blev en bragende succes med omkring 500
tilhørere. Det samme blev »Bal i den Borgerlige<<, arrangeret af
Janne Riis Christensen. De sidste par hr har bestyrelsen arrangeret ture til Cirkusrevyen i København og en tur til »Rottefælden«
i Svendborg, og alle disse arrangementer har heldigvis haft god
tilslutning. De sidste års bestyrelser har endvidere fortsat stØtten
til gode formåI, både »Stiftelsen<< og »Biografforeningen Langeland<< har fået god økonomisk støtte.
I 1989 blev bagermester Erik Heide udnævnt til æresmedlem af
Borgerforeningen, og sjældent har en sådan udnævnelse været
mere på sin plads. Han var en markant og begavet personlighed,
der gennem mange år som formand havde sat sig personlige præg
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på foreningen og dens virke. Erik Heide fratrådte som formand i
1992 efter at have beklædt posten i28 2n.
Han blev efterfulgt som formand af optiker Frede Aalund, der
dog kun havde hvervet indtil 1994, hvorefter salgskonsulent Peter
herreJensen blev formand. Han sad i stillingen i fem år, indtil
i
ekviperingshandler Henning Strandby overtog hvervet 1999'
Han er stadig formand i jubilæumsåret 2003.
Vi kan her »på falderebet« konstatere, at Rudkøbing Borgerforening stadig er en levende og aktiv medspiller i livet på LangeIand. Vi, der holder af den, imødeser de næste 50 år med sindsro. Den skal nok overleve dem!
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