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16
Øens  
elektroniske 
avis-succes 
Så start dog for dig 
selv! En mediechef 
var træt af Bjarne 
Hansens idéer. Og 
så grundlagde han 
bornholm.nu, der hele 
tiden vokser.

23
Præst og 
standupper
Vær glad hver dag! 
Pastor Inge Lorentzen 
fra Rønne opmuntrer 
os til at se lyst på 
livet og sige ja til 
kærligheden.

19
Havfruens 
tanker om 
tang
Vingummi er den ny-
este bornholmske  
delikatesse. Jonas 
Bohn og Vibeke 
Bengtson drøm- 
mer om at høste 
Østersøens havplan-
ter.

26
Vores ambas-
sade i Torve-
hallerne
Betty Løvschal fra 
Rutsker har med 
Bornholmerbutikken  
i Københavns Torve-
haller givet fødeva-
rerne et flot udstil-
lingsvindue.

05
Verdens- 
mester på 
akkordeon
Bjarke Mogensen 
begyndte på musik-
skole som syvårig. Nu 
spiller han i Carnegie 
Hall i New York – og 
på Rønne Theater.

12
Film er  
hendes  
lidenskab
Nina Lyng står foran 
sit livs største op-
gave: Filmen Skam-
merens Datter til 45 
mio. kr. Barndomsby-
en Allinge er hendes 
ballast.

08
Brygmeste-
rens vigtig-
ste redskab 
Jan Paul har med sit 
mikroskop styr på 
mikroorganismerne. 
Svaneke Bryggeri er 
hans lidenskab i kraft 
af hans videnskab. 

Jeg tilstår gerne at have mange bolde 
i luften. Jeg har sådan set nok at se til 
med filmarbejde, Wonderfestiwall og Best 
Save. Alligevel har tanken om et nyt og 
anderledes magasin ofte strejfet mig. 

Da jeg nu kunne se, at der var grundlag 
for at få artikler og annoncer til at gå op 
i en højere enhed, gik jeg sammen med 
Henrik Hørberg i gang med at finde ud af, 
hvordan man griber det an.  

Der er altid udfordringer når man skal 
starte noget nyt fra bunden, men heldig-
vis har mange hjælpsomme specialister 
på Bornholm bakket op om projektet. 
Samarbejde er vejen frem, og jeg er 
taknemmelig for al den tillid, vi har mødt. 
Bornholm har så meget dynamik, og vi 
kan nå langt ved at samle kræfterne.

Vores mission er at skabe et anderledes 
magasin med inspiration og underhold-

ning, præsenteret på en indbydende 
måde, der giver lyst til at læse. 

Vi er i december, men Magasinet Born-
holm har gemmeværdi. Derfor overlader 
vi det til andre at pynte op med gran, 
glimmer og klejneopskrifter.
Tag godt imod vores nye magasin og mød 

en stribe personligheder, der hver især 
forfølger deres mål og gør tilværelsen 
farverig for os alle.

Daniel Mühlendorph Jensen
Udgiver og ansvarshavende redaktør
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Første weekend 
i oktober var 
ekstraordinær 

travl for den 26-årige 
akkordeonvirtuos Bjarke 
Mogensen. Han måtte 
pendle frem og tilbage 
mellem Sønderb org og 
Bratislava for at klare 
prøver og optræden. 
Om lørdagen skulle han 
modtage kronprinseparrets 
stjernedryspris på 
50.000 kr. ved en fest i 
koncertsalen Alsion, der 
blev transmitteret af DR1 
i den bedste sendetid. 
I Slovakiets hovedstad 
stillede han samtidig op i 
radiokonkurrencen ”New 
Talents 2012”, arrangeret 
af EBU, European 
Broadcasting Union – og 
vandt, mens 2.5 mio. 
lyttede. 
Sidste år spillede Bjarke 
Mogensen og Rasmus S. 
Kjøller, sammen udgør de 
akkordeonduoen Mythos, 
for kronprinseparret og 
et inviteret publikum ved 

en koncert på den danske 
ambassade i Washington; 
under opholdet optrådte 
Mythos i Carnegie Hall i 
New York, verdens førende 
klassiske koncertsal.
At Bjarke er kongelig  hof-
leverandør understreges 
af, at han som sekstenårig 
imponerede Dronning  
Margrethe og Prins Henrik 
ved deres besøg på Born-
holm og i 2006 underholdt 
Kronprinsen og Kronprin-
sessen på Rønne Torv med 
Johann Sebastian Bachs 
vældige Toccata og Fuga 
i d-mol; Bjarke husker, 
hvordan det begyndte 
at tordne, og at bragene 
egentlig passede godt til 
tonerne, der oprindeligt er 
skrevet for orgel.
Akkordeon? Er det ikke et 
finere ord for harmonika? 
Man kan snarere sige, at 
det er en mere raffineret 
udgave af skipperklaveret. 
Bjarke ejer et akkordeon af 
mærket Mythos, som kun 
er fremstillet i 30 eksem-

plarer og kan sammenlig-
nes med en Stradivarius-
violin. Det består af 11.000 
enkeltdele, vejer 16,5 kilo 
og kræver sit eget flysæ-
de, både når Bjarke tager 
på koncertrejser – han har 
optrådt utallige steder fra 
New York til Moskva og fra 
Island til Tyrkiet - og når 
han skal besøge verdens 
dygtigste akkordeonstem-
mer i Bulgarien. Bjarke an-
slår, at han ofrer omkring 
20.000 kr. om året på at 
holde sit akkordeon i tip-
top stand.

bEGYNdTE 
SOM SYVåRIG
Andre ville måske have 
valgt klaver, guitar eller 
blokfløjte, men akkor-
deon blev Rønnedrengen 
Bjarkes skæbne. Da han 
som syvårig skulle optages 
på Bornholms Musikskole, 
kom han lidt sent, og så 

var de fleste andre instru-
menter optaget. Nu lå 
akkordeon ham heldigvis 
ikke så fjernt, for hans tre 
år ældre søster Ane havde 
allerede truffet samme 
valg, og sammen dannede 
de en duo. Bjarkes allerfør-
ste optræden for publikum 
fandt sted ved en elevkon-
cert, hvor han fremførte 
”Mary had a little Lamb”. 
Siden er det kun gået 
fremad og opad for Bjarke, 
der som 12-årig for alvor 
kastede sig ud i de mere 
komplicerede komposi-
tioner.
Danmark er lidt af et fore-
gangsland, når det gælder 
akkordeon som koncert- 
instrument og en akade-
misk disciplin på Musikkon-
servatoriet. Æren tilfalder 
den nu afdøde akkordeon-
virtuos Mogens Ellegaard, 
som gjorde komponister 
som Per Nørgaard, Vagn 
Holmboe og Ole Schmidt 
interesserede i at skrive 
koncerter for akkordeon og 
symfoniorkester.

SKOLEdRENG 
OG KONSER-
VATORIEELEV
På Bornholms Amtsgymna-
sium, hvor han og  
Rasmus S. Kjøller nød godt 
af Musikalsk Grundkursus, 
en sideløbende gymnasial 
uddannelse og en forskole 
til Det kgl. Danske Musik-
konservatorium. Her var 
professor Geir Dragsvoll 
en uvurderlig underviser, 
og uddannelsen var så 
grundig, at Bjarke først var 
helt færdig i 2011. 
Verdenseliten udgøres af 
mellem ti og tyve akkor-
deonister, og Bjarke hører 
til i første division. Han kan 
leve af sin kunst, og i mod-
sætning til andre topnavne 
er han sin egen agent. 
Med de rette kontakter og 
internettet er der ingen  
grund til at betale provi-
sion til en mellemhandler.
- Mens violinister, trompe-
tister, fløjtenister og andre 
har mulighed for at blive 
optaget i et symfonisk en-
semble, må jeg klare mig 
som solist, for akkordeon 
indgår ikke i det klassiske 
orkester. Det går jo også 
meget godt, selv om man 
altid kan være nervøs for 
fremtiden. Anders Koppel 
skrev i 2009 en koncert 
til mig for akkordeon og 

orkester, og han er i gang 
med den næste koncert, 
som jeg forventer at op-
føre i 2014 eller 2015. Jeg 
har også samarbejdet med 
andre komponister, der er 
blevet begejstret for de 
klange, som instrumentet 
rummer. Desværre er det 
kostbart at fremføre disse 
nyskabelser, fordi kom-
ponisterne i modsætning 
til Mozart, Beethoven og 
Tjajkovskij skal have deres 
honorar, fortæller Bjarke 
og løfter sløret for et par 

begivenheder i 2013: 
Mythos har indspillet 
deres version af Gustav 
Holsts ”Planeterne” og Igor 
Stravinskys ”Petrouchka” 
på CD, der udgives på 
plademærket Orchid.  
For 100 år siden vakte 
Stravinsky skandale, da 
balletten ”Le Sacre du 
Printemps” blev uropført i 
Paris. Mythos fejrer begi-
venheden med en kon-
certversion af det vældige 
værk.

KONGELIGT BORNHOLMERUR TIL KVINDER OG MÆND
PRIS FRA 4850,- KR

SE WEBSHOPPEN PÅ WWW.SEBASTIANFROST.DK

GULDSMED SEBASTIAN FROST, STRANDSTIEN 1A, 3740 LISTED HAVN, ÅBENT EFTER 
AFTALE PÅ 20225305 ELLER MAIL@SEBASTIANFROST.DK, WWW.SEBASTIANFROST.DK

Bornholms Bjarke er kongelig hofleverandør
AF JACOB LUDVIGSEN

NøddekNækkereN og MusekoNgeN 
på røNNe TheaTer
Torsdag den 13. december kl. 19,30 er der mulighed for at opleve Bjarke 
Mogensen og Rasmus S. Kjøller fremføre ”Nøddeknækkeren og Musekon-
gen” på Rønne Theater. De to bornholmske akkordeonspillere, der danner 
duoen Mythos, har tryllet med Pjotr Tjajkovskijs balletmusik til E.T.A. Hoff-
manns eventyr, som skuespilleren Henrik Koefoed lægger stemme til. Hans 
bornholmske rødder ligger lidt længere ude, men alligevel. Forestillingen, 
der er for hele familien, havde premiere i Tåstrup i november og vises i alt 
fem gange.

MogeNseNs MaNge Musikpriser
• 1998: Andenpræmie ved talentshow i München med 1500 deltagere og 

20 mio. tv-seere.
• 1999: Guldmedalje og 10.000 kr. ved Berlingske Tidendes konkurrence for 

unge musikere. I 2012 optrådte han ved 40 års jubilæet for prisen som 
æreskunstner i Tivolis Koncertsal.

• Jacob Gade Prisen på 100.000 kr.
• DR’s solistpris ”Spil for Livet”
• Victor Borges musikpris
• Prins Henriks Legat
• 2001: Kultur Bornholms Akkordeonpris
• 2011: DR’s kammermusikpris
• 2012: Førstepris ved Almere International Chamber 

Music Competition i Holland
• Kronprins Frederiks og Kronprisesse Marys 

Stjernedryspris
• Vinder af EBU-talentkonkurrencen i Bratislava

Bjarke Mogensen kan 
opleves på YouTube.
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Teaterforeningen Bornholm 
præsenterer i december måned

Nøddeknækkeren
- en musikfortælling med accordeonduoen Mythos 
og skuespiller Henrik Kofoed.

Torsdag den 13. dec. kl. 19.30
på Rønne Theater.

Kvartetten
- en musikalsk komedie
med Waage Sandø, Pia Jondal
Lotte Olsen og Paul Hüttel

Mandag den 17. dec. kl. 19.30
på Rønne Theater

Nissen, der ville være berømt
- et juleeventyr
frit efter Kim Fupz Aakesons bog
for børn 4 - 9 år og deres voksne

Lørdag den 15. dec. kl. 11.00 og 14.00
Søndag den 16. dec. kl. 11.00 og 14.00                                                 
På Rønne Theater

Mange store teateroplevelser i vinterhalvåret i Rønne Theater.
Billetreservation 56 95 02 95, mandage - fredage 15 - 17.

Se Teaterforeningen Bornholms sæsonbrochure på www.teaterforeningenbornholm.dk

Randkløvevej 15 • 3751 Østermarie • (Strandvejen mellem Gudhjem og Svaneke)
Åbent hver dag kl. 11.00 - 17.00 • Tlf. 56 47 03 33 • Mobil 21 77 70 92 • info@hvidehus-bornholm.dk

Scan & læs mere...

www.hvidehus-bornholm.dk

HVIDE HUS
Butikken rummer mange spændende og unikke 

julegaveidéer i super kvalitet. Kom forbi og lad dig inspirere. 
RESTAURANT

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår

Restaurant Det Gamle Posthus
KIRKEGADE 8, ALLINGE

5648 1042

Julemenu 2012
Juleaften den 24. december

Hent din julemiddag hos Det Gamle Posthus 
i Allinge og slip for alt besværet. 

Så kan du nyde hele dagen
med familien

sprødstegt andesteg med 
hjemmelavet rødkål, brunede kartofler, hvide 

kartofler og andesauce
æble og ribsgelè

178,-

ris a la mande  med kirsebærsauce
 32,-

Forudbestilling er nødvendig
afhentningstid aftales ved bestilling 
(maden kan senest afhentes kl. 14.00)

kun ud af huset

Nytårsmenu 2012
Nytårsaften den 31. december

Forretter:
Hummerbisque med sortiment af skaldyr, urter & 

Hjemmebagt brød 
108,-

posthusets tapas-tallerken 
lufttørret spansk sortfodsskinke ”Pata negra” med 

sorte kalamata oliven og høvlet parmesan.
Vores egen gravad laks med  estragon og mild 

sennepscreme
Let-røget bornholmerhanebryst på tatarcreme og 

grillet artiskok
118,-

stegeret:
rosastegt kalvemørbrad

svampesauce med karl johan og østershatte
bagte rødder med rosmarin

portvinssyltede rødløg
små kartofler

218,-

desserter:
posthusets nytårskage

hasselnødbund med nougat-trøffel og hvid chokolade
88,-

mørk chokolade mousse med syltede ingefær
kold skum og høvlet mørk callebaut

68,-

Forudbestilling er nødvendig
afhentningstid aftales ved bestilling 
(maden kan senest afhentes kl. 14.00)

kun ud af huset

i forbindelse med Nytårskoncerterne 
i nordlandshallen udvider vi åbningstider januar 2013

åbent for a la carte og mad ud af huset 
   4 - 5 - 6 januar fra kl12.00 og 10 - 11 - 12 - 13 januar fra kl.12.00

husk vores store julebuffet den 7-8 dec

se mere på www.detgamleposthusallinge.dk

DET GAMLE POSTHUS

Scan og læs mere
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På Bornholm kan der 
være flere grunde til 
at jamre og klage, 

men når det gælder  
godt øl, er vi forkælede. 
Her i juletiden har bryg-
mester Jan Paul sendt tre 
slags højtidsbryg  på  
markedet. Svaneke 
Julebryg har frodigt 
skum, diskret sødme og 
humlebalance. Rød Jul er 
rødlig i farven og perfekt 
krydret med to slags 
humle. Denne specialitet 
er brygget til COOP og kan 
derfor kun fås i Brugsen og 
Kvickly. Den tredje er en 
belgisk ale-type og hedder 
Julespektakel – en ironisk 
hilsen til julefredsbrydere, 
der måtte komme op at 
skændes. Flot og frugt-
agtig. Der burde være nok 
på hylderne til bornholm-
erne, men svenskerne er 
helt vilde med Julespek-
taklet og har købt, hvad de 
kunne få.
Når de danske mikrobryg-
geriers historie en dag skal 
skrives, vil Jan Paul få en 
fremtrædende placering  
som en af tidens mest 
originale brygmestre. 
Siden 2005 har han hævet 
Svaneke Bryggeri til at 

være blandt de tre største 
af de små, og hans mange 
varianter scorer godt ved 
professionelle prøvesmag-
ninger.  

FINSK, TYSK OG 
bORNHOLMSK
Hippien Jan Paul med 
skæg, briller og hat er 
35 år og i ordets bedste 
betydning en af Bornholms   

originaler. Han er født i  
Essen som søn af en inge-
niør fra Stuttgart, moderen 
er finsk; da Jan var fire år 
flyttede fami-lien til Flens-
borg. Familien knyttede sig 
til det danske mindretal, 
og Jan blev tosproget. Som 
ung blaffede han rundt i 
det  
sydlige Tyskland og besøg-
te vinavlere, han havde en 
drøm om at blive oenolog, 
altså ekspert i fremstilling 
af vin. Alligevel besluttede 
han at tage den femårige 
brygmesteruddannelse på 
universitetet i München 
med praktikophold på 
Flensburger Brauerei, 
Fuglsang i Haderslev og 
Thisted Bryghus. 

SøFAREREN 
TROdSEdE 
bIScAYEN
Inden da var han på et 
fantastisk Atlanterhavstogt 
med polkabarken Fridtjof 
Nansen, en stålskon-
nert fra 1920. Udover at 
være matros var det hans 
opgave at være møller og 
brygger. Om natten stod 
han i kabyssen og arbej-
dede med malt, han havde 
hentet hos Fuglsang. I det 
daglige måtte der ikke 
drikkes alkohol ombord, 
men når der var landlov, 
satte de pris på egen 
skibsøl.
- Jeg bliver heldigvis aldrig 

AF JACOB LUDVIGSEN

Teatret blev startet så langt tilbage som i 1823 af en flok teatergale, unge mænd, 
som heldigvis mente, at selv om Rønne dengang var en lille provinsby, så havde den 
brug for et teater. Huset har haft mange op og nedture, men nu er det i rigtig god 
stand, og det summer af liv fra en masse forskellige aktiviteter.

Det er så spændende et sted, og et hus der har betydet så meget for masser af 
Bornholmere igennem snart 2 århundreder, at vi gerne vil vise vores lille perle 
frem.

Vi viser rundt på og bagved scenen og fortæller anekdoter om husets historie og 
om alle de ting, vi selv har oplevet her igennem tiden.

Historisk Rundtur på 
Rønne Theater
Kom med på en spændende rundvisning i  
Rønne Theater, landets ældste fungerende teater.

1 times rundvisning koster 500,- 
I kan være op til 20 personer i gruppen
I kan selv vælge tidspunkt, hvis teatret er ledigt den pågældende dag.
Guiderne arbejder frivilligt og hele indtægten går ubeskåret til teatrets bevarelse.

Booking & forespørgelser skal ske på roenneteater@gmail.com
Rønne Theater • Teaterstræde 2 • 3700 Rønne • Tlf. 5695 6142 
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PETER BELLI M. BAND
Lørdag den 19. januar 2013

LARS HJORTSHØJ
Fredag den 31. maj 2013

SHOES FOR JULIA
Fredag den 1. februar 2013

ANNE DORTE OG MARIA  
FRA TØSEDRENGENE
Lørdag 23. marts 2013

HUSH MED CHRIS MINH DOKY
Lørdag den 16. februar 2013

HANNE BOEL
Fredag den 1. marts 2013

søsyg, så jeg nød ekspe-
ditionen, også da vi skulle 
gennem Biscayen. Når jeg 
havde fri, klatrede jeg op i 
råen og spejdede ud over 
havet.

GæR  
AF EGEN AVL
- Jeg dyrker al vores gær, 
det er nok det levende 
væsen jeg kender bedst ud 
over familie og venner.  Mi-
kroskopet er hans vigtigste 
arbejdsredskab. Mikroorga-
nismerne er både venner 
og fjender på et bryghus.
Forbindelse med ølklubben 
i Christiania går tilbage til 
den københavnske ølfesti-
val i 2005, hvor de muntre 
mænd fra Fristaden havde 
gang i et udendørs bryg-
geri, hvor de fremstillede 
stenøl sammen med bryg-
mester Peter Klemensen 
fra Thisted, hvor Jan blev 
ansat i 2004. Ved samme 
lejlighed traf han to per-
soner fra Bornholm, Tim 
Stender og Preben Nielsen, 
og da de havde fortalt ham 
om bryghuset på Svaneke 

Torv og om Bornholms 
herligheder, gik der ti dage 
– så var Jan Paul flyttet til 
Bornholm, og her befinder 
han sig strålende.
-Jeg har klipper i haven og 
kan tage på havet og pilke 
torsk, jeg har svært ved at 
forestille mig et andet sted 
at leve, lyder hans kærlig-
hedserklæring. Og han er 
stolt over i 2007 at have 
været med til at konstru-
ere det nye bryggeri lige 
uden for Svaneke, der blev 
bygget i 2007. Samtidig 
har Jan Paul travlt i det 
oprindelige bryggeri på 
Svaneke Torv fra år 2000, 
hvor han eksperimenterer 
med nye øltyper i små 
mængder, det vil sige 
1.000 liter. De fås kun på 
Bryghuset. 
Han har bosat sig i  
Østermarie, ejendommen 
kendes på afstand på den 
vindmølle, han har sat op, 
og strækningen mellem 
Svaneke og Østermarie 

tilbagelægger han i sin 
grønne BMW fra 1975. 
- Nu og da skal jeg høre 
bebrejdelser over, at jeg 
bruger en bil, der ”kun” 
kører 11 kilometer på lite-
ren. Det irriterer mig, da 
jeg generelt er økologisk 
indstillet, derfor har jeg 
forsket i det. Forbruget af 
energi og CO² ved frem-
stilling af en ny bil er så 
stort, at energibesparelsen 
ved en mere økonomisk 
motor først sætter ind 
efter 165.000 kilometer, 
understeger Jan.
Han er også optaget af 
tang. Han har to gange 
brugt bornholmske 
havplanter som krydderi 
og har planlagt et tredje 
tangbryg. Tang giver en 
mineralsk smag og kan 
bruges til at regulere pH-
værdien (surhedsgraden). 
Jan Paul ser store perspek-
tiver i tangsamarbejdet 
med blandt andet ismand-

en Thorkild Boisen og 
naturvidenskabsmanden 
Ole Hertz.
Inden jul skal påskebryg-
gen sættes i gang, så den 
får tid til at lagre et par 

måneder.
- Det er et hyggeligt tegn 
på, at den lyse tid er på 
vej tilbage, skåler brygme-
steren.

Toyota
banker
bankerne

toyota.dk 1 Kilde: TÆNK Penge, februar 2012. Der tages forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk.

Dét kalder jeg
kontant afregning!

Forbrugerrådets blad TÆNK Penge og Penge & Privatøkonomi er enige. Skal du låne til en bil, bliver det ikke 
billigere end hos Toyota. Låner du fx 200.000 kr. hos Toyota, kan du spare helt op til 58.000 kr. sammen-
lignet med en af landets største banker1. Beregn din egen fi nansiering på toyota.dk eller kom ned til os og 
oplev glæden ved Danmarks bedste og billigste billån.

Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S
Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05
Salg: man.-fre. 8-17.30, lør. 10-13 · Værksted: man.-tor. 7.30-15.30, fre. 7.30-15
www.toyota-bornholm.dk

Toyota har Danmarks mest 
tilfredse værkstedskunder
(Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex)

Fri lånebil
Få en fri lånebil, hvis din bil er kommet til skade* 

*Gælder alle mærker. Kun ved skadesreparationer

HUMLE - HIPPIEN JAN PAUL 
byder på tre slags  
julebryg Jeg dyrker al vores gær, det er nok det 

levende væsen jeg kender bedst ud over 
familie og venner 
’’

Jeg har klipper i haven og kan tage på 
havet og pilke torsk, jeg har svært ved 
at forestille mig et andet sted at leve
’’
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Bestil hos din lokale Viasat-forhandler

Se alle Viasats tv-kanaler i 2 mdr. – for 0 kr. i abonnement. 
Vælg herefter mellem tv-pakker til priser fra 249 kr. /md.1)

Vi elsker sport

1)  Forudsætter abon. i 6 mdr. Herefter betales gældende listepris for hoved- og tillægsabon., samt kortafgift. Inden udgangen af de første 2 mdr. vælger du, hvilke tv-pakker du vil fortsætte med, dog min. Bonus + Dokumentar + Børn 
til 249 kr./md. samt om du vil fortsætte med ViasatHD til 49 kr./md. Kontakt Viasat på 70 13 40 50. Hører vi ikke fra dig i denne periode fortsætter abon. på Stor Danmarks-Pakke til 399 kr./md. Start- og kortafgift betales halvårligt 
forud. Kun til husstande uden Viasat-abon. de seneste 6 mdr. og ved betaling via BetalingsService (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende listepris. ÅOP 0%. Kreditomkostninger 0 kr. Kontantpris for Viasat 
HD tv-box 999 kr. ved samtidigt køb af Viasat tv-abonnement. Viasat tager forbehold for billede- og trykfejl.

Stor Danmarks-Pakke

*  Findes også som HD-kanal. ** Kommer snart som HD-kanal.

®

**

* * ** ** ** **

*

*

* *

* *

*

*

timers live tv fra 
UEFA Champions League

timers live tv fra 

300
*  Findes også som HD-kanal.  **  Kommer snart som HD-kanal.

32579_SEP12_ann template 6x180_v4.indd   1 20/08/12   15.07

Service Centret Bornholm
Skolestræde 1, Sandvig 
tlf. 56 48 08 22

REPARATION OG SERVICE
TV - VIDEO - RADIO - PC - VIDEOOVERVÅGNING

FEJLRETNING PÅ ANTENNE- OG PARABOLANLÆG.

VI FORHANDLER VIASAT - CANAL DIGITAL - BOXERTV

SAGER PÅ GARANTI KLARER VI OGSÅ ( PHILIPS SAMSUNG SONY..)

VI SKAFFER BÅDE ORGINALE DELE SAMT ERSTATNINGSDELE.

Service Centret Bornholm • Skolestræde 1, Sandvig • tlf. 56 48 08 22

Bemærk: Hurtigt og nemt 
til Ystad med Leonora Christina

BiLLigBiLLet Ystad-rønne 

Bil inkl. 5 personer DKK  798,-  tur/retur (frem til 02.01.2013) 

Se betingelser og book på www.faergen.dk/billigbillet 

www.faergen.dk
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Dina er den højt 
elskede fantasy-
figur på 11 år, som 

Lene Kaaberbøl har gjort 
levende i fire romaner om 
”Skammerens Datter”. 
Den første udkom i 2006 
og er som de følgende 
oversat til 35 sprog.
Nina Lyng fra Allinge er 
filmproducent og har sat 
sig for, at ”Skammerens 
Datter” skal have dansk 
premiere i efteråret eller 

julen 2014. Hun og hendes 
kollega Eva Juel Ham-
merich kontaktede Lene 
Kaaberbøls agent på det 
helt rigtige tidspunkt og 
erhvervede filmrettighe-
derne.
Og Disney er verdens fø-
rende mediekoncern med 
et kontor i København, 
der gerne vil operere både 
lokalt og globalt og derfor 
ser perspektiver i at blive 
en del af projektet. 

Der foregår noget even-
tyrligt i det grønne køben-
havnerhus fra midten af 
1700-tallet i Grønnegade. 
Filmselskabet Nepenthe, 
der ejes af Nina Lyng og 
Eva Juel Hammerich, er i 
fuld gang med at få manu-
skript, teknik, økonomi og 
markedsføring til at gå op 
i en højere enhed. Bud-
gettet er på 45 millioner 
kroner. Blandt de øvrige 
investorer er TV2. Film-

instituttets børnefilmkon-
sulent Rasmus Horskjær 
har støttet manuskriptet 
og behandler sidenhen 
ansøgningen om produkti-
onsstøtte.
- Man kan aldrig være 
sikker, men ”Skammer-
ens Datter” er så dansk 
og har på alle måder vist 
sin styrke, så vi er meget 
optimistiske, siger Nina 
Lyng, mens hun byder på 
kaffe i det smukt indret-

tede kontor. Nepenthe har 
eksisteret i syv år og har 
en lang række spillefilm, tv-
koncepter og kortfilm bag 
sig. De to producenter har 
ikke faste medarbejdere, 
men efter nytår begynder 
en praktikant. De bedste 
fagfolk hyres fra produktion 
til produktion, så omkost-
ningerne er variable. Med 
en god advokat, en regn-
skabsfører og en revisor er 
der styr på økonomien.

FRIE HæNdER
Mange brikker er allerede 
faldet på plads. Af største 
betydning er den gode 
kemi mellem Lene Kaaber-
bøl og de to producenter, 
som hun har givet frie 
hænder til at forme fortæl-
lingen, så den kan føres 
fra papir til film. Fornylig 
var de sammen i Østre 
Gasværk for at opleve mu-

wernerlarsen d e s i g n
SNELLEMARK 16 • 3700 RØNNE • TLF.  5695 0300 • WWW.WERNERLARSENDESIGN.DK

www.louispoulsen.com

Pendler fra Louis Poulsen

sicalversionen af romanen, 
der har solgt 50.000 billet-
ter og i 2013 følges op af 
”Skammerens Datter 2”. 
- Og det var en stor op-
levelse at mærke, hvor 
begejstret Lene var for 
den farverige forestilling, 
hvor personerne bryder ud 
i sang hvert femte minut, 
det gør de så så ikke i  
filmen, fortæller Nina.

TOpNAVNE 
SKRIVER OG 
INSTRuERER
Den Oscarbelønnede 
manuskriptforfatter Anders 
Thomas Jensen, der skrev 
Susanne Biers film ”Den 
Skaldede Frisør”, blev 
tændt på projektet og 
satte fire måneder af til 
opgaven. Han skal sam-
arbejde med instruktøren 
Kenneth Kainz.
- Vi havde samtaler med 
flere instruktører, men 
Kenneths indsigt i historien 
og hans suveræne oplæg 
overbeviste os om, at han 
er den helt rigtige, siger 
Nina.
Filmen har sit særlige, lidt 
dystre univers og fore-
går i sin egen tidsalder. I 
Tjekkiet har holdet fundet 
borge, der er som skabt 
til formålet, så her skal en 
del af optagelserne foregå. 
På forhånd computerani-
meres filmens storyboard 
billede for billede, så hver 
enkelt scene er minutiøst 
planlagt på forhånd. Hvis 
man kun skal se en dør, er 
der ikke grund til at bygge 
hele huset, forklarer Nina. 
Metoden og det digitale 
Alexa-kamera giver be-
sparelser i millionklassen 
og sikrer præcis styring af 
optagelserne og suveræne 
redigeringsmuligheder. 

Om det epokegørende 
samarbejde med det sel-
skab, der begyndte med 
Mickey Mouse og senest 
har købt hele Star Wars-
konceptet, beretter Nina 
med en vis stolthed:
- Disney har lyst til at gå 
ind i danske titler. Vi laver 
”Skammerens Datter” 
som dansk film sammen 
med Disney, der har lyst 
til at profilere sig som 
lokal distributør. Det er 
en ny fase af Disneys 
egen udvikling. ”Skam-
merens Datter” bliver 
sandsynligvis deres første 
samarbejde med et dansk 
produktionsselskab.

AbSOLuT AL-
LINGE 
Nina Lyng er født i 1973 
og datter af Gerd Lyng, 
der fornylig blev pensio-
neret efter mange år som 
praktiserende læge i Allin-
ge. Nina har altid elsket at 
gå i biografen og husker, 
hvordan hun nærmest 
dansede ud af Allinge Bio 
efter at have set ”Grease”. 
Hun er sproglig student 
fra Bornholms Amtsgym-
nasium og tilbragte inden 
da et år i USA som highs-
chool graduate. Egentlig 
havde hun forestillet sig at 
blive advokat eller gå ind 
i reklamebranchen, men 
hun fik smag for den del 
af filmens verden, der fore-
går bag kameraet. Efter 
et år som altmuligpige på 
Filmskolen kom hun ind på 
producentlinjen.
Opvæksten på Bornholm 
har betydet meget, og hun 
er glad for sit netværk af 
venner fra dengang; der 
er et særligt sammenhold 
mellem bornholmere, der 
er flyttet over vandet.

AF JACOB LUDVIGSEN

Findes dina eller rosa på Bornholm?
I de første måneder af 2013 gælder det om at finde de to piger mellem 10 og 14 år, der skal spille Dina 
og Rosa, hendes bedste veninde. Nepenthe Film har allieret sig med Karin Jagd, som regnes for en af de 
dygtigste castere, og det bliver hendes opgave at gennemføre landsdækkende auditions, også på Born-
holm.

Lene Kaaberbøl er blevet sammenlignet med Astrid Lindgreen, der skabte Ronja Rø-
verdatter og Pippi Langstrømpe, og Skammer-universet er magisk som Harry Potter 
og Ringenes Herre.
Dina bor i Birkene, en landsby uden for Dunark, med sin lillesøster Melli, sin store-
bror Davis og deres mor, som har den særlige egenskab, at når hun kigger menne-
sker dybt i øjnene, får de øje på de forkerte ting, de har gjort i deres liv, og som de 
burde skamme sig over. Denne evne har Dina arvet, og det bryder hendes veninder 
sig ikke om.
Herfra tager eventyret fart, og Dina og hendes mor bliver fanget på en borg, hvor 
de må kæmpe for ikke at blive kastet for dragerne.

Se og læs mere

ALLINGE 
SKAMMERENS DATTER
HOLLYWOOD

Kön&Mön • Pulz • Notthesame • Container • Etui • Milestone • Tina Wodstrup • Claire 
Mongul • Fitflop • Khrio • LaCrosse • SOON • Sonize • Tif & Tiffy

Åbent mandag til fredag 11.00 - 17.30 • lørdag 10.00 - 13.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • tlf. 56 44 51 57
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OM BEST SAVE BORNHOLM

Best Save Bornholm har siden maj måned i år været Bornholms førende 
tilbudsside med over 100 forskellige tilbud, og antallet af brugere stiger 
hele tiden.

Tilmelder du dig Best Save’s gratis nyhedsmail modtager du hver uge nye 
gode tilbud, hvor du kan spare helt op 60%. Du får rig mulighed for at 
smage, opleve og nyde Bornholm. Best Save Bornholm samarbejder med 
øens bedste restauranter, caféer, attraktioner, wellness klinkker og butik-
ker.

Udover de mange gode tilbud har vi også mange gode konkurrencer. 
Vinderne udtrækkes blandt Best Save’s brugere. Her kan du vinde restau-
rantbesøg, oplevelser, wellness og gode produkter.

Du tilmelder dig gratis vores nyhedsbrev på www.bestsave.dk

Vi håber du vil bruge vores side og benytte nogle af vores mange gode 
tilbud hvor du sparer op til 60%.

Med venlig hilsen

Daniel Mühlendorph & Henrik Hørberg
Hakkeplanke med 200g saftig hakkebøf. Hertil serveres 
én stor fadøl eller sodavand og til dessert en Irsk kaffe eller 
varm kakao med flødeskum. Kan benyttes i hele januar og 
februar måned.

Rabat 50%
Værdi 194,-

Din Pris 

97,-

Café Gustav
Køb fra i dag til den 18. december

Ligger julemaden tungt i maven? Har tømmermændene ikke 
helt sluppet sit greb fra julens mange fester? Er mad det 
sidste du vil tænke på? Hasle Grillen har løsningen med 2 
sprøde pizza – vælg mellem 10 varianter.

Rabat 50%
Værdi 120,-

Din Pris 

6 0 , -

Hasle Grillen
Køb fra 28. december til den 4. januar

En saftig 200g oksefilet med vinterens garniture, bearnaise 
sovs & råstegte kartofler. Hertil serveres én stor fadøl eller 
sodavand og til dessert en Irsk kaffe eller varm kakao med 
flødeskum. Kan benyttes i hele januar og februar måned.

Rabat 50%
Værdi 214,-

Din Pris 

107,-

Café Gustav
Køb fra i dag til den 18. december

Få smæk på smagen med en gammeldags super mør ok-
sesteg med krølfedt, pillekartofler, den gode sauce og gla-
serede vinter rodfrugter til 6 personer. Du bestemmer selv 
hvornår i januar, februar eller marts.

Rabat 50%
Værdi 1183,-

Din Pris 

591,-

HOs truBerG
Køb fra 5. december - 12. januar

Få genoprettet balancen i kroppen med zoneterapi.  
Du får 45 minutters lindring af eventuelle smerter. Terapien 
kan lindre sygdom, træthed, utilpashed, astma, gigt, ryg-
smerter, hovedpine m.m.

Rabat 50%
Værdi 450,-

Din Pris 

225,-

ZOneterapi HOs ina-Marie BertHelsen
Køb fra 12. december til den 19. december

Lej Trubergs forsamlingshus og slip for al besværet. Du får 
fest lokale med bordopdækning og slutrengøring. Og så 
kan du tage dine egne drikkevarer med. Du kan frit vælge 
hvornår i 2013 du vil holde din fest.

Rabat 50%
Værdi 3300,-

Din Pris 

1650,-

HOs truBerG
Køb fra 5. december - 12. januar

Få en unik X-Light designer 
lampe i sort fra Haloteck Design. 
Lampen er den perfekte julegave 
og vil klæde et hvert hjem.  
Der sættes kun et begrænset an-
tal til salg. 

Rabat 55%
Værdi 549,-

Din Pris 

249,-

Butik tænd lyset
Køb fra 8. dec. til den 15. dec.

50%
DU SPARER

VIND 2 x 2 billetter til Sweethearts Julegalla i  
Musikhuzet, der i år bliver større og sjovere 
end nogensinde før. I år optræder også Øst-
kyst Hustlers som står klar til at sparke gang 
i festen med dansk rap i dagligstue højde. 
www.musikhuzet.dk

MusikHuZet

VIND 2 x 1 Gaveæske fra Svaneke Bryghus. 
Æsken indeholder 5 forskellige varianter, 
hvor du får lov at smag Svaneke Classic, 
Julebryg, Mørk Guld, Pilsner & Stout. 
Læs mere på www.svanekebryghus.dk

svaneke BryGHus

VIND 1 ansigtsbehandling fra Hekseriet i 
Rønne til en værdi af 495,- Du får velkomst 
ritual, afretning af brun, afrensning af hus, 
peeling, serum, ansigtsmassage, maske, 
creme og en let make-up. Behandling tager 
60 min. www.hekseriet.net

Hekseriet

VIND 3 x 4 bøtter med de nye bornholmske 
vingummier fra Mermaid Univers i Svaneke. 
Du får lov at smage: Havkonger, Koraller, 
Muslingeskaller & Menneskelykke. Læs 
mere på www.mermaid-universe.dk

MerMaid univers

kOnkurrenCer

kØB pÅ WWW.Bestsave.dk / SMALLESUND 102 • 3700 RØNNE • +45 28 48 93 00

4.000  

BOrnHOlMere  

BruGer allerede  

BEST SAVE

Få en unik X-Light designer 
lampe i sort fra Haloteck Design. 
Lampen er den perfekte julegave 
og vil klæde et hvert hjem.  
Der sættes kun et begrænset an-
tal til salg. 

Rabat 50%
Værdi 1699,-

Din Pris 

850,-

Butik tænd lyset
Køb fra 8. dec. til den 15. dec.
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I december 2006 banker hurtigfærgen Villum Clausen 
i brølende storm ind i molen på Rønne Havn. En vaks 
taxichauffør sender en SMS til Bjarne Hansen, som alar-
merer en fotograf og telefoner til vagthavende i Bornhol-
mstrafikkens terminal, der endnu ikke ved, hvad der er 
sket. 
Bjarne Hansen sad såmænd på en weekendferie i Buda-
pest, men var først med havariet.
- Egentlig er der kun seks virkelig store nyheder om året 
på Bornholm, erkender chefredaktøren. Det er dog ikke 
ensbetydende med, at der ikke sker noget. Seks fotore-
portere og to medarbejdere med sport og trav dækker 
by og land og er sammen med Bjarne Hansen med til at 
gøre bornholm.nu til det hurtigste medie på en klippeø, 
der ellers ikke er underforsynet med nyhedsorganisa-
tioner.

bLOd på TANdEN
Bjarne Hansen, der debuterede som lokaljournalist i en 
alder af 12 år, grundlagde bornholm.nu i september 
2001, og siden da er det kun gået fremad. Han begyndte 
i 1987 på A-pressens TV Bornholm, der gik i sig selv, da 
TV2 Bornholm brød igennem i 1990 og sikrede sig Bjarne 
Hansen. Han havde også gyldne år på Bornholms Radio, 
hvor han opdagede internettets muligheder. 
Et besøg på nettavisen.no, en af verdens første, gav 
ham blod på tanden, men på Bornholms Radio var 
programchef Per Bjerre ikke parat til at gå så langt, som 
Bjarne foreslog. Til sidst erklærede Bjerre: - Hvis du er så 
helvedes utilfreds, hvorfor starter du så ikke selv?
Og det gjorde han så. Med opbakning fra ti store annon-
cører - blandt andre BAF, Di-Ba Bank, Bornholms Brand 
og Espersen – lagde et økonomisk fundament; Bjarne er 

stadig taknemmelig og støtter ofte unge initiativtagere 
med lidt håndører. 

SådAN bLEV bORNHOLM  
OpGRAdERET
Han fremhæver, hvordan daværende amtsborgmester 
Knud Andersen i 2002 puffede til TDC, der ikke fandt 
grundlag for at udbrede ISDN, som dengang var den 
almindelige måde at sende signaler på. Knud Andersen 
bestilte simpelthen ISDN til en række medarbejderes 
hjemadresser, og så var TDC nødt til at udbrede net-
forbindelser. Snart var Bornholm den landsdel, der var 
bedst forsynet, og borgerne tog den nye teknik til sig; 
seniorerne fik tættere kontakt med børn og børnebørn 
ovre.
Fremdriften gav også grundlag for 
virksomheder som Henrik Hansen 
Webdesign og JF-Data. Stadig flere 
skulle have hjemmesider, og et fir-
ma som Peterson Beck fandt ud af, 
at man bliver mere kendt, når man 
er på nettet. De solgte ikke flere 
papkartoner, men styrkede om-
dømmet og modtog kvalificerede 
ansøgninger. Bornholm.nu blev 
også et alternativ til traditionelle 
og dyre annoncer på De Gule Sider. 
Det gør indtryk på en håndværks-
mester, når hans hjemmeside har 
14.000 gæster. 

bLå bLINK 
OG buLER
- Jeg driver klassisk 
lokaljournalistik. Blik, 
buler, parkeringss-
kader – alt kommer 
med. Når folk hører 

en udrykning ved de, at vi har noget få minutter senere. 
Jeg sidder ofte i Rønne Ret, hvor jeg har mit eget bord 
– dommen står på nettet, inden den dømte er ude af 
retssalen, fortæller Bjarne. 
Han bor på sin arbejdsplads, et lille gult hus i Vimmel-
skaftet i Rønne, og han har stadig pyjamas på, når han 
foretager dagens første opkald til politiet. Som han også 
ringer til, inden han går i seng.
- Jeg trives med mit arbejde og kan hele tiden følge, 
hvad der interesserer læserne. Blå blink og nyttig viden 
er det mest populære. Gammeldags lokaljournalistik er 
undervurderet på de andre bornholmske medier, og jeg 
abonnerer på små ugeaviser fra hele norden for inspira-
tionens skyld. 
- På Bornholm er P4 størst om morgen, om eftermidda-
gen udkommer Bornholms Tidende, og om aftenen træk-
ker TV2 Bornholm seere til. Bornholm.nu er i princippet 
på hele døgnet, erklærer Bjarne Hansen.

www.estate.dk

Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne

Tlf. 56 90 50 70

Estate Charlotte Kjøller
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER MDE

SOLGT!

SOLGT!

En god
ejendomsmægler

er guld værd!
ejendomsmæglerejendomsmægler

er guld værd!

SOLGT!

SOLGT!

SOLGT!

Kontakt os for en gratis salgsvurdering eller en 
uforpligtende boligsnak.

www.estate.dk

Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne

Tlf. 56 90 50 70

Estate Charlotte Kjøller
STATSAUT.  E JENDOMSMÆGLER MDE

1700 modtager nyhedsbrevet, heraf mange bornholmere ovre og i resten af 
verden. Endnu flere har bornholm.nu som startside eller henter den via Facebook. 
Seks ud af ti besøger siden seks gange i døgnet. 93 % af læserne er gengangere, 
7 % er nye. Inden året er omme vil besøgstallet nå mellem 15 og 16 millioner 
(sidste år var det 12,5).

bornholm.nu – øens hurtigste

Chefredaktør
i pyjamas
AF JACOB LUDVIGSEN

Udsøgt kvalitet
Omhyggelig  
forarbejdning

Stor holdbarhed
Exclusiv siddekomfort

Mange exclusive  
læder og stof dessiner

3+2 personers opstilling  i Aniluxlæder22.999,-

Molise

3+2,5 personers opstilling  

Brez 2060 grå

13.999
,-

Sdr. Hammer 4  ·  3730 Nexø 
tlf. 56 44 10 11  ·  www.inhouse.dk

Forrest
Lænestol inkl. skammel

fås i stof 

fra 3.399,-

w
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Svaneke er Bornholms 
søde hjørne med 
bolsjer, karameller, 

chokolade, lakrids og is 
– efterhånden manglede 
der kun vingummi i byens 
sukkersortiment. Jonas 
Bohn og Vibeke Bengtson 

så mulighederne i at 
håndfremstille vingummi 
af høj kvalitet til voksne 
og børn, og efter mange 
eksperimenter har de lært 
sig kunsten.

Visionen er at høste tang 
i Østersøen og forvandle 
den til gelatine. En af spe-
cialiteterne, Havkonger, 
er baseret på tang, men 
den er importeret. Vejen 
fra vandplanter til pulver 
er lang, man kan ikke bare 

sejle ud og trække dem 
op. Tang skal tørres med 
omhu, de forskellige arter 
stiller forskellige krav, 
og Jonas og Vibeke suger 
viden til sig og samar-

bejder med Teknologisk 
Institut og tangspecialister 
på Bornholm. I Grenaa er 
der ligefrem et tangforsk-
ningscenter.

ZANZIbAR OG 
KAFFEbAR
- Vi fik impulsen, da vi 
for nogle år siden var på 
dykkerferie på Zanzibar i 
Det Indiske Ocean og så, 
hvordan kvinderne bragte 
store mængder tang i 
land. Det gik op for os, at 
farvandet omkring Born-
holm er vores forhave med 
uanede mængder, der kan 
udnyttes til fødevarer og 
for den sags skyld også 
til biobrændsel, fortæller 
Jonas og Vibeke, som be-
gyndte at tale om Mermaid 
Universe, inspireret af H. 
C. Andersens eventyr ”Den 
Lille Havfrue”.
Hun lægger navn til baren 

med kaffe, juice, cocktails 
og sandwich af bornholm-
ske råvarer, der åbnede i 
Postgade i Svaneke først 
på sommeren 2012, 
og også rummer den 
lille vingummifabrik. 
Kunderne har taget 
godt imod produk-
terne.

KONGER OG 
KORALLER
Havkonger er som 
nævnt baseret på 
tang og derfor 100 
% vegetabilsk og 
minder i sin bløde 
konsistens om turkish 
delight. Smagsvarianterne 
er rabarber, stikkelsbær 
og solbær.
Koraller beskrives som 
klassisk vingummi med 
forskellige smagsvarianter. 
Muslingeskaller er en tra-
ditionel engelsk type, der 

er blevet mere 
nordisk med 

tranebær, hyldeb-
lomst og æble. Den fjerde 
slags kaldes Menneskel-
ykke og beskrives som en 
klassisk vingummitype til 
modne smagsløg. Vælg 
mellem rom, whisky og 
rødvin. De indeholder ikke 
alkohol, den er fordampet i 

den proces, der forvandler 
vin og frugt til naturlige 
koncentrater. Man finder 
ikke kunstige smagsstoffer 
i Havfruens univers.

KOMpLIcERET 
KOGNING
Vingummimassen koges, 
så den er 120 grader 
varm. Herefter afkøles den 
til 70 grader og hældes i 
forme med majsmel, hvor 
stykkerne sunder sig i 
et døgn. Til sidst skal de 
børstes og overfladebe-
handles med sukker. Jonas 
og Vibeke har også planer 
om at bruge bivoks.
Hele sortimentet er 
glutenfrit til glæde for al-
lergikere. Med Havfruens 
konfekt er det som med 
god chokolade eller lakrids 
– to-tre stykker giver 
smagsmæssig mætning.
- Vi opbygger langsomt et 
net af forhandlere og er 
stolte over, at Bornholmer-
butikken i Torvehallerne er 
blandt de første, siger Jo-
nas og Vibeke, der ikke har 
kendskab til andre vingum-
mimagere i Danmark ud 
over de store fabrikker.
- I Svaneke er vi gode til at 
hjælpe hinanden, der er et 
hyggeligt erhvervsklima, 
og vi kan jo se, at det ofte 
er nødvendigt at oprette 
egen virksomhed, hvis 
man vil blive på Bornholm. 
Drømmen er, at vingummi 
i gourmetkvalitet bliver 
et efterspurgt lækkeri, så 
vi kan ansætte en med-
arbejder eller to. Hvis vi 
får gang i tang, kan det 
udvikle sig, for eksempel 
har vi smagt de skøn-
neste chips, og det er ikke 
utænkeligt, at sukkertang, 
der gror i vores forhave 
Østersøen en dag bliver en 
del af det nye bornholmske 
køkken, siger havmanden 
og havfruen fra Postgade.

SMART VARM JAKKE
699,-

KANIN PANDEBÅND 
249,-

LÆKKER PONCHO 
899,-

LÆKRE VARME 
JULEGAVER

249,-

LANGÆRMET T-SHIRTS
M.STOLPE LUKNING 

249,-

JEANS 
399,-

SÆLLUFFER 
599,-

VILA JAKKE
FØR 600,-

JULEPRIS 400,-

TASKE
FØR 499,-

JULEPRIS 250,-

HERRE RUSKINDS 
STØVLE MED FOER

 499,-

LILL F SKIND STØVLE 
FØR 1200,-

JULEPRIS 800,-
FIN VILA JULESTRIK 

400,-

JULEÅBNINGSTIDER I BUTIKKERNE:

23. DECEMBER KL. 11.00 - 15.00
24. DECEMBER KL. 10.00 - 12.00

27. DECEMBER - 28. DECEMBER KL. 10.00 - 14.00
29. DECEMBER KL. 10.00 - 13.00
31. DECEMBER KL. 10.00 - 12.00

 ULD JAKKE FRA 
STR. 44-50
1399,-

HAVNEGADE 1
3770 ALLINGE

TLF. 56 48 00 41

SDR. HAMMER 2
3730 NEXØ

TLF. 56 57 00 41

Expert Nexø Radio & TV
Købmagergade 3, 3730 Nexø 
Tlf. 56492158, nexoe@expert.dk

En
tang

sang

om

AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: JAMES BOURNE
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Tænd Lyset
Danmarks mindste lampebutik

Bornholm Bilsyn
klarer det hele!

Udover at syne din bil 
kan vi også klare:

Salg af nummerplader

Omregistrering

Afmelding af nummerplader

Åbningstider:
Mandag - Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8.00 - 15.00
Lørdag 8.00 - 12.00
Borgmester Nielsens Vej 126 • 3700 Rønne • tlf. 56 95 68 25

Scan og læs mere

Butikken er bombet med 
gode julegave tilbud
Væglamper fra Love-Hope-Home 
Ved køb af hele serien få 25%

Udsalg i december holder lukket
i januar og februar.

www.taend-lyset.dk
Åbent Mandag • fredag 10.00 - 16.00 • lørdag 10.00 - 13.00

Tænd Lyset • Store Torvegade 37 • 3700 Rønne • Tlf. 24 62 20 09




 



























































Følg os på Facebook Scan og læs mere 

















ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

Allinge Byggemarked 
ønsker alle en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår.

Åbningstider i julen:
Lørdag  22. dec.  8 - 12
Søndag  23. dec.  Lukket
Mandag  24. dec.  Lukket 
Tirsdag  25. dec.  Lukket
Onsdag  26. dec.  Lukket
Torsdag  27. dec.  10 - 14
Fredag  28. dec.  10 - 14
Lørdag  29. dec.  8 - 12
Søndag  30. dec.  Lukket
Mandag  31. dec.  10 - 14 

Super kvalitets juletræer kategori A
samt stort udvalg af julebelysning.

SPAR 20%
Gem magasinet 
og spar 20% 
på juletræer

Pilegade 33 • 3770 Allinge • Tlf. 56 48 01 27 • www.allingebyggemarked.dk
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Pastor Inge Lorentzen 
var i efteråret på 
foredragsturné nord 

for Limfjorden. Hun skulle 
fortælle om det at være 
gammel og glad. På 
forhånd blev hun forberedt 
på, at vendelboerne venter 
med at more sig, til de 
er kommet hjem. Derfor 
gik hun inden mødets 
begyndelse ned til et af 
bordene og forklarede, at 
det var vigtigt for hende at 
mærke reaktionerne med 
det samme, og de lovede 
at le, når hun sagde noget 
morsomt eller fremsagde 
noget udenad. Men de 
tøvede, da det kom til 
stykket – og så bankede 
Inge Lorentzen hånden 
i talerstolen og hævede 
stemmen:
- Hør nu her! I dernede ved 
det bageste bord: Vi havde 
en aftale
om, at I skulle grine og 
klappe, når jeg kunne no-
get udenad.
Har I helt glemt det?
Så overgav salen sig til lat-
ter og klapsalver, og hun 

havde publikum i sin hule 
hånd.
- Måske skulle jeg have 
været stand-up komiker, 
for det er sjovt at få andre 
mennesker til at le. Jeg kan 
alt muligt udenad, også 
mange af Robert Storm  
Petersens vagabondhistori-
er, dem optræder jeg også 
med, jubler den 83-årige 
ildsjæl med sin uforligne-
lige blanding af humor og 
selvironi og tilstår, at hun 
oprindeligt havde fore-
stillet sig at blive en stor 
sangerinde og modtog 
undervisning af en op-
erasanger. – Men jeg blev 
kirkesanger i Vigerslev 
Kirke og gift med præsten, 
vi fik fem børn, og stjerne-
drømmene fortonede sig. 
Musikken har hele tiden 
spillet en afgørende rolle. 
Alle mine børn er særdeles 
musikalske, vi har altid 
sunget og spillet sammen, 
og jeg har ledet drengekor 
og børneorkestre.

pRæST, IKKE 
SKuESpILLER
Inge Lorentzen er ikke 
bare et pjattehoved, skønt 
de ældre kvinder i  
Aakirkeby, hvor hun var 
præst i ni år, til at begynde 
med rynkede på næsen og 
sagde, at de havde brug 
for en præst, ikke en skue-
spiller, der tilmed bar en 
rød overfrakke. - De blev 
nu rigtigt glade og søde 
imod mig efterhånden. Jeg 
beredte jorden godt for 
min efterfølger. Og det var 
slemt for mig at falde for 
aldersgrænsen. Jeg havde 
så mange gode ideer, 
siger hun.
Hendes mission er nu 
at fortælle andre, at det 
handler om at leve livet, 
mens man har det, også 
når sygdom, ensomhed og 
død kaster skygger over 
tilværelsen.
- Jeg fortæller, hvad det 
vil sige at være gammel, 
hvordan det føles at være 

gammel, og hvad man 
kan gøre ved det. Hvordan 
man kan få noget ud af at 
være gammel?  Jeg er lige 
fyldt 83, og jeg får meget 
ud af at være gammel 
- og meget skæg og 
ballade. Kunsten består 
i at være lidt åben over 
for andre mennesker, 
så bliver de søde og 
glade. Jeg tror, at det 
skyldes min opdragelse 
i Vigerslev, siger hun og 
slår over i sprogtonen fra 
det københavnske  
arbejderkvarter, hvor hun 
kom til verden i 1929. 
– Jeg fik respekt for alle 
slags mennesker og holder 
også meget af de skæve 
eksistenser. Jeg møder 
nogle på Store Torv i 
Rønne. De kan vist godt 
lide mig, fordi jeg tager 
dem alvorligt. De har jo 
alle en interessant histo-
rie.

dEN RødE 
ALpEHuE
Inge Lorentzen er let at 
genkende i gadebilledet, 
den røde alpehue er hen-
des signatur, hun sætter 
sin hat, som hun vil.
- Ja, den alpehue! Folk vil 
tit have, at jeg også har 
den på inden døre. Jeg 
begyndte at gå med den, 
fordi den er fiks, varmer 
hovedet godt og ikke 
ødelægger frisuren. I nogle 
år havde jeg præsteem-
bede i Nordvestsjælland, 
og da jeg rejste, lød det: 
- Vi kommer til at savne 
din røde alpehue. Det er 
folkeviddet, der bestem-
mer, ikke mig selv. Og den 
skal være rød. Ellers bliver 
jeg spurgt, hvorfor den er 
blå eller lilla. Er du sur i 
dag?
Farven skal ikke opfattes 
politisk, selv om Inge 
Lorentzen måske er lidt 
mere rød end blå. Hun er 
formand for Ældrerådet på 
Bornholm og er ikke bange 
for at bruge store bog-
staver. Selv om det snart 
er ti år siden, at natbåden 
til København blev ned-
lagt, taler hun stadig med 
vrede om den trafikale 
forringelse, der især ramte 
ældre, handicappede og 
pendlere, og hun har ikke 
pæne ord til overs for de 
ansvarlige. Hun mener 
også at hun har hindret, 
at hjemmehjælpen blev 
skåret ned med en halv 
time, hun kunne bevise, at 
det var til skade for sam-

fundsøkonomien at fyre 38 
hjemmehjælpere, fordi det 
ville føre til fraflytning og 
færre skatteindtægter og 
bloktilskud.

AT MISTE SIN 
MANd – OG 
FINdE EN NY

Inge Lorentzen bliver efter-
tænksom: - Jeg mistede 
Hans Christian, gennem 
56 år var han min beun-
drende ven og mine fem 
børns far, som jeg var 
meget stolt af. Han nød at 
høre mine foredrag om og 
om igen.
Men han led af en kronisk 
sygdom, var næsten 90 år 
og trængte til at få lov at 
slippe. Det undrede mig, 
hvor nemt det derfor var 
at sige farvel, selv om 
jeg stærkt savner vores 
teologisnak. Så vil du sige, 
at så fandt du hurtigt en 
ny mand – jamen, jeg 
ledte ikke efter nogen. 
Jeg fik mange tilbud, men 
jeg sagde, som sandt er, 
at det ikke kunne nytte 
noget, for jeg har ikke 
nogen altan at sætte dem 
ud på, hvis de bliver for 
nærgående! Den forstod 
de også ret hurtigt.
De vidste godt, at jeg 
tænkte på scenen fra Ma-
tador, hvor aldrende Misse 
Møhge låser sin brudgom 
ude på en altan, så han 
omkommer af kulde
- Og så røg jeg ind i Jens 
Otto (Nyboderboghan-
dleren Jens Otto Pedersen, 
der netop har fejret sin 
80 års fødselsdag) og så 
var det sket – det var ikke 
planlagt. At mene fordi 
man mister sin mand, så 
er der ikke mere liv, det er 

da utaknemmeligt, også 
over for den afdøde.
Hvis jeg siger: når du ikke 
lever mere, skal jeg så 
bruge resten af mit liv på 
at sidde og græde over, at 
du er død? Jeg må hellere 
glæde mig over at vi fik 
så mange år sammen, og 
nyde de år, jeg nådigt får 
oveni.
- Det med at være glad er 
jeg ikke sikker på, at man 
helt selv kan bestemme, 
men hvis man har et lyst 
sind, kan man jo løse an-
dre op, siger Inge Lorent-
zen og citerer digteren 
Benny Andersen:

”Du er det lys, du kan sprede
vis mig dit ansigt før alt er forbi
så er vi begge til stede

Træer kan vælte og floder forgå
kloder kan flække som ærter
en ting er stærk og går aldrig i stå:
kærligheds magt over hjerter
Mørket vil binde, men lyset gør fri
du er det lys, du kan sprede.
vis mig dit ansigt før alt er forbi
så er vi begge til stede
Ånd på mit hjerte og tæl så til ti
hør, hvor det vågner af glæde”.

Inge Lorentzen afrunder 
samtalen, for hun skal 
forberede bisættelsen af 
en afdød lektor ved statss-
kolen, som var handicap-
pet i mange år, men fik 
meget ud af livet. For selv 
om hun ikke længere har 
et embede, virker hun 
stadig som præst, når no-
gen beder hende om det. 
Hun tager meget gerne 
gudstjenester også i andre 
kirkesamfund 
- Jeg siger som regel, at 
jeg kun tager bisættelser 
for nogle, jeg plejer at 
spise til middag sammen 
med. Men en glad præst 
vil jeg være til min sidste 
stund

Jeg skulle måske have
været stand-up komiker
AF JACOB LUDVIGSEN

I samarbejde med:

Pris kr. 330,-. Unummererede pladser.
Dørene åbnes 2 timer før. Baren er åben.

Billetsalg:  www.bornholmbilletten.dk
eller Øens engros, Allinge 5648 2122 

Nytårskoncerter i 
Nordlandshallen

�

LØRDAG den 12. januar kl. 16 & SØNDAG den 13. januar kl.15

2013

Tommy Kenter Julie Berthelsen

Henrik Krogsgaard

Susanne Elmark Gert Henning-Jensen
sammen med PROMENADEORKESTERET

HEKSERIET
- negle & kropspleje

Store Torvegade 36 · 3700 Rønne 
Tlf. 5194 1747 · www.hekseriet.net

- hud, negle & kropspleje

Alle tilbud gælder til og med den 23. december. 
Vi tager forbehold for udsolgte varer

HEKSERIET
- negle & kropspleje

Store Torvegade 36 · 3700 Rønne 
Tlf. 5194 1747 · www.hekseriet.net

Julenegle 2012
Fransk kant

Normalpris: 459,-

Julepris: 399,-

Shellac - Power Polish
Designernegl: 395,-

Rød eller Guldglimmernegl: 350,-
Fransk Negl: 335,-

se fl otte billeder på facebook

Scentsations Creme
Juleduft/Gaveæske

Pris 3 stk.: 135,-
Creme- & sæbesæt
Pris pr. sæt: 199,-

Spray Tan
Få en lækker kulør

Normal pris: 229,-

Julepris: 199,-

Comfort Zone
Lækker hudplejeserie

til hende og ham 
6 forskellige Gaveæsker

Pris pr. stk.: 165,- 

Mineralogie Make-Up
Få lagt en fest Make-Up 

til julefrokosten
Inkl. ret af bryn

Pris: 299,-
10% på Mineralogie Make-up

Eyelash Extensions
Buket vipper

Normal pris: 459,-

Julepris: 399,-

Enkelt vipper
Normal pris: 699,-

Julepris: 659,-

Permanent af vipper
Normal pris: 245,-
Julepris: 199,-

Blomdahl
Hul i ørerne: 349,-

Navle Piercing: 599,-
Næse Piercing: 349,-

Priserne er inkl. renseservietter
Mange fl otte smykker

- gode gave ideer
Priser fra: 99,-

Gavekort
Er du i tvivl så giv et gavekort. 

Det bringer altid lykke.

Følg os på Facebook Scan og læs mere

De perfekte julegaver

Hekseriet • Store Torvegade 36A • 3700 Rønne • tlf: 51941747 • www.hekseriet.net

JULENS ÅBNINGSTIDER:
Søndag den 16. december 09.00 - 15.00  
Mandag den 17. december - søndag den 23. december 09.00 - 18.00
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JULEGAVER TIL JUNIOR, FAR OG BEDSTEFAR

SØREN GRAM · KØBMAGERGADE 1 · 3730 NEXØ · TELEFON 56 49 21 30

Torvet 9 • 3730 Nexø • tlf. 62 26 41 65 • zjoos.dk

JULEGAVER DER
VIL BLIVE ELSKET!

Str. 36-40:  800,-

Str. 36-41:  600,-

Str. 40-47:  1.200,- Str. 40-46:  600,-

Str. 33-40:  850,- Str. 36-41:  700,-

glædli jyl
RØNNE: Store Torvegade 10, T: +45 5691 1661  I  NEXØ: Strandgade 8, T: +45 5644 5200  I  LAGERSALG, NEXØ: Brogade 12  I  WEBSHOP: www.gutemensch.com

»glædelig jul«

St. Torvegade 16-18 • 3700 Rønne • tlf. 22 58 48 68 • www.textillita.com • post@textillita.com

Eksklusivt tøj i naturmaterialer
Lækre varme uldprodukter

St. Torvegade 16-18 • 3700 Rønne • tlf. 22 58 48 68 • www.textillita.com • post@textillita.com
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Jul På Høiers Caféer

ALLINGE RØNNE

Julefrokost
på Høiers i Allinge
Den 14. – 15. december 
Den 21. – 22. december

3 forskellige sild 
5 spændende lune retter 

1 glas snaps
Kaffe og kagebord
Inkl. jukeboxmusik

Høiers Gaard 7
3770 Allinge

Tlf: 56 48 22 90

St. Torvegade 21
3700 Rønne

Tlf: 51 88 30 38

Åbent hele året 11.00 – 17.00 
(dog længere i sommerperioden)

Vinterlukket i Rønne lørdag & Søndag

Ud af huset
Både i Allinge og Rønne

Et stort udvalg smørrebrød
Lune retter til frokost og aften

Forskellige friske salater
Frisk brugget kaffe, café latte, café au lait & te

Spændende udvalg af øl & vand
Flere slags vin

Stort is sortement 

VI MODTAGER SELSKABER I ALLINGE OP TIL 40 PERSONER HELE ÅRET RUNDT

Høiers Caféer
139,-

Murermester
Sebastian Kure
Tilbyder alle slags løsninger indenfor murerfaget.
Så hvad enten der er tale om badeværelse, tilbygning, 
renovering, nyt tag, facadeisolering eller nybyg, 
så får du altid en løsning af høj kvalitet til en fair pris.

Kontakt for uforpligtende tilbud
Telefonnr:: (+45) 60 19 02 41

Email: sebastianandreaskure@gmail.com

Paarup’s Malerfi rma
v/ Jacob Paarup Hansen

MALERARBEJDE - FACEDERENOVERING 
SANDBLÆSNING - STILLADSUDLEJNING

Bestiller du malerarbejde inden den 31. januar 2013 
og benytter koden: 2330 

så sparer du 20% på malingen

Tlf. 30 23 02 86
Email: paarupsmalerfi rma@gmail.com 

AF JACOB LUDVIGSEN

BORNHOLMS MADAMBASSADE
I KØBENHAVNS TORVEHALLER

Skal du snart til 
København? Så 
tag dig tid til at 

besøge Torvehallerne 
bag Nørreport. Mens 
stationen er under kaotisk 
ombygning, hersker der 
harmoni og livsglæde i 
de to haller på Israels 
Plads. Siden åbningen 
i september 2011 har 
mellem fem og seks 
millioner mennesker 
passeret igennem de to 
haller for at handle og 
smage. Fra første dag 
har Bornholmerbutikken 
haft sin faste plads i Hal 
1, og man bliver helt stolt 
over, at Bornholm endelig 

har erobret en fremskudt 
bastion i hovedstadens 
hjerte.
Butikken er ikke resul-
tatet af konsulentundersø-
gelser og erhvervsudvalg; 
initiativtager og indehaver 
er Betty Løvschal, der i for-
vejen driver en tilsvarende 
forretning på Allinge Havn 
og e-shoppen Bornholmer-
butikken og ellers har nok 
at se til på Rutsker Ferie-
center.
- Da jeg hørte om Tor-
vehallerne, kunne jeg 
straks se mulighederne i 
at præsentere de mange 
bornholmske specialiteter, 
og på den måde blev Born-

holm den første landsdel, 
der fik sin egen plads. Og 
det er blevet en succes, 
fastslår Betty Løvschal.
Næsten alle øens føde- 
varer kan findes på hyl-
derne og i kølemontren, 
og selv om der ikke er så 
mange kvadratmeter at 
gøre godt med, er der altid 
plads til endnu et produkt. 
Sortimentet består af sild, 
sennep, øl, snaps, vin, 
pølser, ost, rapsolie, pasta, 
mel, kiks, småkager, 
honning, lakrids, bolsjer, 
chokolade, karameller, 
syltetøj, fiskekonserves, 
müesli og juice; også born-
holmske hudplejemidler, 

bøger, plakater og lamme-
skind præsenteres.

KLIppEøENS 
MANGE 
VENNER
Hvem besøger den born-
holmske madambassade? 
- Mange københavnere 
har tabt deres hjerte til 
Bornholm, og de føler, at 
de hos os får en lille bid af 
paradiset, og vi har altid 
tid til en snak over dis-
ken, fortæller Hanne Line 
Møller-Jensen, der efter tre 

sæsoner i Allinge-butikken 
er daglig leder af afdelin-
gen i Torvehallerne.
- Folk, der er født på 
Bornholm, men nu bor 
og arbejder i København, 
er en anden stor gruppe 
af loyale kunder. Born-
holmske varer er en del af 
deres dagligdag, og så er 
de glade for at kunne finde 
dem her, siger Hanne Line 
Møller-Jensen.
Dertil kommer alle de 
nysgerrige, der er på jagt 
efter spændende og an-
derledes delikatesser, og 
som får øjnene op for, at 
Bornholm har omkring 35 
forskellige små og mellem-

store virksomheder, der 
drives af entusiasme med 
respekt for de lokale råva-
rer. Når de har knaset en 
sprød rugkiks, får de lyst 
til at prøve den blå ost, der 
hører til.
Og når de har fået smag 
for maden, kan de tage 
det næste skridt og lægge 
deres næste ferie på Born-
holm.
- Vi er jo ikke noget turist-
bureau, men vi ved meget 
om transport, ophold og 
oplevelser, og så er vi 
glade for at kunne svare 
på nysgerrige spørgsmål, 
smiler Hanne Line Møller-
Jensen.
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