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Pressemeddelelse

Rønne, den 22. juni 2018

Et Rønne-legat fylder 50 år
Brødrene E., S. & A. Larsens Legat fylder 50 år og markerer jubilæet med donationer til etablering
af en efterspurgt sansehave ved et plejecenter i Rønne samt opgradering af en række offentlige
legepladser i Rønne.
Den 8. juli 1968 blev Brødrene E., S. & A. Larsens Legat oprettet. Oprettelsen blev efter den tids bestemmelser kongelig stadfæstet den 30. juli 1968. Legatet blev oprettet i forbindelse med behandlingen af boet
efter sagfører Emil Larsen, der boede i Rønne. Hans bror Sigurd Larsen, der var dommer i først Thisted og
siden i Skælskør, var død i 1949, medens en anden bror, Aage Larsen, der var tandlæge i København, var
død i 1944. De tre brødre var alle født og opvokset i Rønne. De var alle ungkarle, og deres respektive
formuer blev gennem arv til sidst samlet hos Emil Larsen, der testamenterede den samlede formue til et
legat, der skulle oprettes ved hans død og være hjemmehørende i Rønne.
Legatets bundne formue, der ved oprettelsen udgjorde ca. 1 mio. kr., kan i jubilæumsåret opgøres til ca. 160
mio. kr. Den bundne formue er fundamentet for de afkast, som gør det muligt årligt at uddele adskillige
donationer inden for legatets uddelingsmuligheder.
Siden 1970’erne har legatet årligt uddelt legatportioner til adskillige værdige trængende borgere i Rønne
samt ydet støtte til indkøb af kunst til Bornholms Kunstmuseum. Endvidere har mange tandlægestuderende
fra Bornholm modtaget støtte fra legatet. Siden oprettelsen er legatets uddelingsmuligheder blevet udvidet
med et rejselegat til bildende kunstnere samt mulighed for at støtte almennyttige og velgørende formål.
Derfor kan legatet i dag betegnes som et bornholmsk legat, der foruden at støtte den bornholmske kunstsamling, bornholmske tandlægestuderende og værdige trængende Rønneboere også støtter øvrige almennyttige og velgørende formål på Bornholm med udgangspunkt i Rønne.
I anledning af jubilæet har legatet taget initiativ til etablering af en efterspurgt sansehave ved Plejecenter
Snorrebakken i Rønne samt opgradering af en række offentlige legepladser i Rønne.
Nærmere oplysninger om legatets historie og eksempler på donationer herunder øvrige donationer i 2018
findes på www.larsenslegat.dk.
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