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Teknisk Skole markeret med rødt, nordvest for Allinge havn. Fra kortside på www.brk.dk.

Beskrivelse
Den forholdsvis lille bygning er opført som teknisk skole i historistisk stil med tårn og spir.
Facaden, i blank mur i røde maskinsten og elementer i granit, er prydet med håndværkersymboler
udført i flerfarvede keramiske relieffer, indmuret i facaden over indgangspartiet. Reliefferne er
udført på Søholm modelleret af Hans Ancher Wolffsen.
Øverst er indhugget en tekst:
Dag har Herren skabt til Daad

Bygningen fremstår med en symmetrisk opbygget tværbygning med hovedindgangen i en let
fremtrukken midterrisalit med frontispice. Facaderne afsluttes øverst med historistisk inspirerede
bueslag. Skifertagene har halvvalme, prydet med små spir.
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Foran den centrale indgang er en smukt udført trappe i granit med svungne vanger, hvori der
nederst er placeret støbejernsstandere til lamper.
Forhuset har et tårn i bindingsværk med ur i fronten. Tårnets tag er stejlt, ligeledes med skifer og
afsluttes med et spir i form af en tegnetrekant og passer. Forhuset er sammenbygget med et lidt
smallere sidehus, opført i samme materialer som forhuset. Facaderne er forsynet med store
sprossede vinduer til de oprindelige undervisningssale. På nordsiden er der senere tilføjede
udbygninger. Bygningen er nænsomt restaureret, men gennem tiden er en del af den oprindelige
pynt på tage og pinakler forsvundet. Et nyere skilt af træ over hovedindgangen dækker over det i
granit indhugne navn, Teknisk Skole.
Bygningen benyttes nu som folkebibliotek.

Historie
Allinge tekniske skole er opført for Allinge-Sandvig Haandværker- og Industriforening, stiftet
1883. Skolen er tegnet af arkitekt, professor Mathias Bidstrup, daværende rektor ved Rønne
tekniske Skole. Bygmester August Kofoed, Allinge stod for opførelsen af skolen der blev indviet
28.december 1895.

Fra avisomtale 1895

Den nyopførte skolebygning.
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Bemærk det rigt udskårne indgangsparti til gaden

Før vejen til havnen skar sig gennem haven. Piller i granit.

Overstået skolegang.

Som skolen ligger i dag højt og markant.

Teknisk Skole blev indrettet til folkebibliotek i begyndelsen af 1970erne.
Indvendig er der sket forskellige ændringer i forbindelse med biblioteksindretningen.
I midten af 1990erne blev bygningen istandsat med rimelig respekt for bygningens kvaliteter.
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Anbefalinger - fremtid
Blandt de bornholmske tekniske skoler, næste alle tegnede af Mathias Bidstrup, vurderes Allinge
tekniske som den smukkeste. De forskellige facadedekorationer, dels i selve murfladen, dels de
smukke flerfarvede keramiske relieffer samt tårnet der pryder taget, udstråler i udpræget grad
håndværksteknisk kunnen.
Skolen fremstår i dag meget velbevaret, dog er lidt af den oprindelige pynt forsvundet som følge af
tidens tand.
Det anbefales at bygningen fredes.

Tømrer- og murerhåndværkets symbol og værktøj.
Hans Ancher Wolffsen
Søholm
1895
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