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læs online

For tre år siden kom Magasinet 
Bornholm for første gang på 
besøg i de bornholmske hjem. 
Fra starten blev vi godt modta-
get. Og tak for det. Hver gang 
gør vi os umage med at fortælle 
om mennesker med mod og 
meninger, folk fra Bornholm, 
der betyder noget særligt og er 
med til at holde øen i gang, også 
selv om deres virke ligger på 

den anden side af Østersøen. De 
glemmer ikke, hvor de voksede 
op, og er strålende ambassa-
dører. Bornholm har fantastisk 
mange venner ovre, de føler sig 
hjemme, når de er her, og må-
ske tager de springet og flytter 
hertil. Med fantasi, iværksætter-
sind og lysten til at blive en del 
af et tæt og trygt samfund er 
der mange muligheder.

Vores ønske var at finde hi-
storier, der ikke havde været 
fremme før. Vi ville ikke traske 
ad kendte stier, og vi satte os 
for at bringe billeder og annon-
cer i en trykkvalitet, der overgik 
det almindelige. Vi ved, at Ma-
gasinet har lang levetid, mange 
samler ligefrem på de enkelte 
numre og læser dem fra ende 
til anden. Fremsynede virksom-

heder har forstået, at deres bud-
skaber opfattes mere intenst, 
når grafik og æstetik går op i en 
højere enhed.
Her er så Magasinet Bornholm 
# 10, i alt kan vi se tilbage på 
4-500 sider. Men vi ser frem, vi 
er den nye stemme, som man 
lytter til og respekterer.
Nu er vi inde i den mørke tid, 
som vores sommergæster også 

burde kende, vi hygger os og 
tænder pejsen og juletræet. 
Magasinet er et bidrag til under-
holdning og inspiration, mens 
vi længes efter, at de lyse timer 
vender tilbage.

Tak for tre års tillid!

Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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Sektion 1
5
VIGGA SVENSSON BORNHOLMSK
FORBILLEDE FOR IVÆRKSÆTTERE
Hun blev kendt som radio- og 
tvstemme. I dag driver hun en virk-
somhed med genbrugsrigtigt abon-
nement på tøj til de mindste. 

8
UDRYKNING!
RISLUND TIL SANDVIG  
FOR FULD FART
Monrads makker er begejstret for 
brandbiler og Bornholm. Sammen 
med sin hustru har han købt hus 
i Sandvig, han er gået i gang med 
at skrive historien om øens red-
ningskorps – og han får brygget sit 
ølmærke i Svaneke. 

12 
PREBEN HARRIS
80 ÅR MED BORNHOLM  
- OG NY STÆRK IDÉ
Livskunstneren Preben Harris op-
fandt Svanekegården. – Så skørt, at 
det nok skal blive til noget, sagde den 
gamle amtsborgmester. Nu chokerer 
han igen: Hammershus skal indrettes 
til Østersøens kultur- og konferen-
cecentrum.

16 
ANDREAS FRA SVANEKE
KNÆKKER KODEN 
TIL NYE VACCINER  
For første gang fortæller Andreas 
Holm Mattsson om sit videnskabe-
lige arbejde, sin biotek-virksomhed 
Evaxion og om 19.415 arbejdstimer. 

20 
GITTE OG JAKOB
VALGTE NYT LIV I INGE OG  
PETERS GAMLE VÆRKSTED
Gitte Helle forvandler skrot til smyk-
ker. Jakob Bondo Schultz bygger 
guitarer. Nu ville de sammen tage hul 
på en ny tilværelse. De sagde farvel 
til København og goddag til en ander-
ledes tilværelse på Bornholm.

25 
GLÆDEN VED AT HANDLE LOKALT
Rebecca Marx, bedre kendt som 
bloggeren Frk. Nexø, har gode tips 
til gaver og fortæller om fornøjelsen 
ved at finde dem i de bornholmske 
butikker.

Sektion 2 
30-39 
DET VELDÆKKEDE JULEBORD
Sild, saltstegte sild, flæskesteg, and, 
fisk, frikadeller, sylte, riz a la mande 
og så videre. Julefrokost ude og 
hjemme med alt, hvad maven kan 
begære af bornholmsk traditionsmad 
og nye retter. På opdagelse i vores 
store spisekammer 

SAINT TROPEZ
FITFLOP
ON STAGE
LEGO
WOLFORD
DAY
BITTE
MOS MOSH
SAND
HENRI LLOYD
PERNILLE BÜLOW
SOYA
BLUE WILLI’S
BRAX
RED/GREEN
GANT
FRANSA
MASAI
VILA
NYDJ
B.BLACK
BY MALENE BIRGER
CULTURE 
BOSS
TOMMY HILFIGER

DUN JAKKE 499,- GRÅ / BLÅ
PULLOVER 399,- GRÅ / LYSEGRÅ
BÜLOW SMYKKER 149,- MANGE FARVER

BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26. ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 10-18.
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Store Torvegade 41 A
3700 Rønne 

Tlf.: 56 95 69 68
www.oens-pejsecenter.dkÅbningstider: Mandag 12.00 - 17.00 - Tirsdag og onsdag Lukket - Torsdag 12.00 - 17.00 - Fredag 12.00 - 17.00 - Lørdag  9.00 - 12.00 - Søndag Lukket

Fashion for the independent…

Åbent: man-fre 11-17.30 og lør 10-14
Havnebryggen 9, Svaneke • tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74

VIGGA: BORNHOLMSK  
TV-STEMME BAG  
BÆREDYGTIGT  
BABYTØJ-BOOM

Vigga Svensson flyttede fra Rønne til København i 1990 og blev kendt som suk-
kerstemmen mellem TV2 Zulus udsendelser. Siden blev Vigga designerhjernen bag 
børnetøjsmærket Katvig, der i 2013 blev indstillet til Nordisk Råds Natur og Miljø-
pris. Firmaet gik konkurs, men midlerne og timerne, der var blevet brugt på at for-
stå at producere økologisk tekstil er ikke spildt. Tværtimod er erfaringerne fra Kat-
vig afsættet for hendes nye velgennemtænkte genbrugs børnetøjskoncept VIGGA.

I en hysterisk ordentlig 
baggård på Nørrebro i 
København med krea-

tive virksomheder på alle 
etager, en keramikfabrik i 
stuen og firmaet ”Spild af 
tid” oven på ligger VIGGAs 
i højloftede lyse lokaler. 
Magasinet Bornholm 
møder Vigga Svensson 
i showroom-kontoret, 
hvor der også produceres 
modeller. 
På plankegulvet i produkti-
onsafsnittet er der bunker 
af mørkeblå pølseta-
sker med hvide prikker 
pakkede med økologisk 
cirkulationsbørnetøj klar 
til afsendelse til abonnen-
terne.

Her sidder chefen selv 
skrivebord mod skrivebord 
med sin mand Peter. ”Vi 
har været sammen i tyve 
år. Peter har været den 
bærende idémager bag 
det nye koncept, så vi 
arbejder tæt sammen. Det 
gjorde vi også i Katvig.” 
smiler Vigga og byder på 
formiddagste i frokost-
stuen.

Legede på 
NordstraNdeN 

Vigga flyttede fra Køben-
havn til Rønne og star-
tede på Åvangsskolen i 3. 
klasse. ”Det var et positivt 
skift. Lige først syntes 
de, at københavneren var 
mærkelig. Det var vist 
noget med, at jeg havde 
haft gummistøvler på den 
første dag selvom det 
ikke regnede. Men jeg fik 
hurtigt venner.” Hun blev 
på øen til 1990, hvor hun 
med studenterhuen i hus 

flyttede til København.
”I sommers var jeg til 25 
års studenterjubilæum på 
Amtsgymnasiet. Der mød-
te jeg mange, jeg ikke har 
set siden. Jeg mindedes 
alle de timer, jeg har brugt 
på Nordstranden. Vi boede 
lige overfor. Der samlede 
børnene ”sandperler”. Det 
var små plasticperler, der 
skyllede op på stranden. 
Jeg huskede pludselig 
Elefantstenen, som man 
hoppede på hovedet fra. 
Dengang tog vi selv på 
stranden hele dagen. Og 
der var ikke noget med 
solcreme. Det var en 
kæmpe frihed. Vi var der 
hver dag flere måneder 
om året. Der var også et 
skur, hvor vi stod på taget 
og legede, at vi spillede 
musik.” 

KeNdt i KøbeNhavN

Det blev musik, der gjorde 
Viggas stemme velkendt. 
Ikke som sanger, men som 
søndagens sidste stemme, 
den velartikulerede besty-
rer af DR P4’s Elektriske 
Barometer. Herefter var 
hun blandt andet med på 
DR’s Okay Tone. Siden 
blev hun den ikoniske 
stemme mellem program-
merne på TV 2 Zulu. 

Efter hun blev mor ka-
stede hun sig ud i bør-
netøjseventyret Katvig. 
Her skabte hun mønster-
mode og blev forbillede 
for iværksættere. Hun 
fik sparkedragten gjort 
til et økologisk blødt og 
behageligt stykke festtøj 
for babyer.  

iNdfLydeLse på 
udviKLiNgeN iNdeNfor 
øKoLogi 

Ideen med både at 
producere slidstærkt tøj 
og at lade det cirkulere 
systematisk mellem abon-
nenterne har fået stor 
opmærksomhed i teks-
tilbranchen. Senest har 
H&M taget Vigga med på 
råd. ”De ved om nogen, 
at bomuldsproduktionen 
ikke kan følge med, så de 
vil gerne tænke fremtidigt 
for at bevare et marked.” 
Vigga tænker lidt og fort-
sætter ”Det er taknem-
meligt at lave et koncept 
indenfor børnetøj, for det 
er sværere at overbevise 
de voksne om, at de ikke 
skal overforbruge

”Vi er heldige at få 
opmærksomhed, fordi 
cirkulærøkonomi er et 
buzzword. VIGGA er et af 
de eneste forbrugerek-
sempler” forklarer Vigga 
og fortsætter mens hun 
roder i håret så det rejser 
sig ”Det er også derfor, 
at vi under valgkampen 
i foråret blev brugt som 
eksempel på fremtiden.”
Navne og mønstermode 

Navnet Vigga menes at 
betyde stridskvinde. Den-
ne Vigga er stædig inden 
i og når sine mål. Men 
uden på har hun lysende 
milde øjne. Hele hendes 
levende ansigt udstråler 
handlekraftig skønhed 
uden anstrøg af makeup, 
når hun fortæller.

Vigga har også dannet 
navnemode. Efter at hun 

begyndte på TV2 Zulu er 
navnet Vigga gået fra nul 
til at ligge som nummer 
37 på listen over de 50 
mest populære pige-
navne lige mellem Liv og 
Nanna.

Hendes far bor stadig på 
Bornholm, så hun besø-
ger selvfølgelig jævnligt 
sin barndomsby.
”Jeg nyder at være på 
øen, der sker så meget 
virksomt og spændende, 
der er værd at opleve. 

Men jeg går ikke rundt 
med hjemve. Jeg faldt 
nemt til i København.  

Og min far kommer tit her 
over.”

AF CAMILLE BLOMST

Vigga Svensson er 43 år og har tilbragt halvde-
len af sin barn- og ungdom på Bornholm. I dag 
bor designeren og speakerstemmen i Taarbæk 
med sin mand Peter og børnene Alia på 16 
år, der går i gymnasiet og Sigge på 12 år, der 
blandt andet surfer. Viggas 10 år yngre søster 
Rosanna er Design Manager hos By Malene 
Birger.
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Walkabout  Bornholm
naturbi l leder af  Semko Balcersk i

REFFERENCER: Louisiana Museum · Danmarks Radio · CNBC · Carlsberg · iSS · SAS · CoCa Cola · Novo Nordisk · Grundfos · Oracle · 
Rank Xerox · Benetton · Siemens · TDC · Paustian · Illustreret Videnskab · BT · Berlingske Tidende · Børsen Magasin · Jyllands Posten · 
iForm · PC-World · Digital Design · Modemagasinet In · Ege tæpper · Illum Bolighus · Georg Jensen · Royal Copenhagen · Flora Danica 
· Kunde & Co · Grey · Alm. Brand · Jacob Jensen · Handelsbanken · WHO · DCCC · Slots og ejendomstyrelsen · D’angleterre Hotel · 
Bella Center · Dali · Ocè · Lindberg · Bech Bruun · Mannheimer Swartling · Nilfisk · National Museum · MSD · Exiqon · Australian Tourism 
Commission · Udenrigs- og Erhvervsministeriet · Austrade · Singapore Airlines · Paspaley Pearls · Haworth ...

“Jeg tager ikke billeder, jeg skaber dem
 gerne til formålet og helst med

et kunstnerisk præg”

se flere billeder på 
www.semko.dk

Du får 100% ti l fredshedsgaranti  og en god introduktionspris ved henvendelse på s@semko.dk el ler 20 30 40 02

Tak for samarbejdet 
i 2015 – vi ses i 2016

Færgen sejler til en glædelig jul

Færgen sejler til Højt fra træets grønne top 
og jul i familiens skød på Als, til julekort og 
nytårshilsener på Bornholm, til lillejuleaf-
ten og til- og frakort på Samsø, til brune 
kager og tændte lys i adventskransen på 
Langeland og til kravlenisser og kalender-
lys på Fanø. Færgen ønsker glædelig jul og 
er i havn om få minutter. 

faergen.dk
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 5690 5070
Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne   3700@estate.dk  

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Charlotte Kjøller Carsten Andreasen
Sagsbehandler

Anne Mette Safft
Ejendomsmægler MDE

Lena Pedersen
Adm. kontorelev

Charlotte Kjøller
Ejendomsmægler MDE

Skal du købe eller sælge 
ejendom på Bornholm, så kontakt 
Bornholmerteamet Estate

RING 
5690 7050 

OG FÅ ET GODT 
TILBUD!

2015.03.13 BSG Magasinet Bornholm.indd   1 13-03-2015   10:26:15

AF: TOMMI FALK PETERSEN  
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

Søren Rislund er ble-
vet bornholmer – nå 
ja, så i det mindste 

kvartbornholmer, men han 
har bosat sig på deltid i 
Sandvig og er i færd med 
at kortlægge det born-
holmske brandvæsens 
historie i tæt samarbejde 
med pensioneret bered-
skabschef Steen Finne 
Jensen. 
- Mine første indtryk går 
tilbage til en geologitur 
med gymnasiet, vi vadede 
rundt i Læsåen, og siden 
da er jeg altid blevet beta-
get af klippelandskabet.
- Marianne og jeg har ofte 
besøgte Bornholm for at 
hyggespille med Michael 
Friis i Gudhjem og Thor 
Backhausen i Melsted. Vi 
havde snakket om at finde 
noget herovre med vores 
venner Anette og Mogens, 
der nu driver ”Flæskeste-
gen” i Svaneke Havn, og 

på den første dag i 2015 
ringede de og sagde, 
at de havde set et hus 
på Strandpromenaden i 
Sandvig, der var lige noget 
for os. Det var netop sat til 
salg, og vi blev så ivrige, 
at vi tog den første flyver 
for at se på det. Og vi blev 
ikke skuffede, så vi traf en 
hurtig beslutning, skrev 
under på skødet den 5. 
januar og kunne tage det 
i besiddelse i april, og vi 
har haft en herlig sommer 
og lært de hyggeligste 
naboer at kende, fortæller 
den glade mand over en 
kop kaffe i dagligstuen. 
Ejendommen er fra 1808 
og udvidet i 1840.

borup KiNo

Parrets faste bopæl er 
i den midtsjællandske 
stationsby Borup, knap en 
time fra København. Her 

har Søren fornøjelse af at 
være med i en gruppe på 
60-70 frivillige, der driver 
byens biograf med 180 
pladser og sørger for, at 
den fremstår i nydelig 
stand med et ægte KINO-
neonskilt på facaden og 
er udstyret med digitalt 
fremviserudstyr.
- Vi har tit talt om, at det 
kunne være rart med et 
sommerhus, måske på 
Sjællands Odde, men det 
ville jo bare blive til korte 
udflugter med mulighed 
for at køre hjem, hvis vej-
ret var dårligt. At rejse til 
Bornholm er noget helt an-
det, og turen tager jo ikke 
mere end tre-fire timer, 
og nu har vi, der kommer 
fra et fastlandsklima, fået 
mågeskrig og havudsigt, 
der kun forstyrres af et 
par røgeriskorstene, og 
dem kan vi godt leve med. 
Vi vil være her en gang om 

måneden året rundt, lyder 
Sørens løfte.

fyr og fLamme

Ud over at være kendt 
som den ene halvdel af 
komikerduoen Monrad & 
Rislund er Søren ekspert 
i brandvæsen. Hoved-
værket er ”Brandbiler i 
100 år”, rigt illustreret 
og i stort format; i alt har 
han udgivet otte bøger 
om emnet, og han blev 
fornøjet ved at se dem stå 
på reolen hos Steen Finne 
Jensen i Rønne. 
De to har indledt et samar-
bejde omkring kortlæg-
ning af de bornholmske 
brandkorps’ historie. 
Søren går nærmest viden-
skabeligt til værks, når 
han med detaljerigdom 
og fortællelyst udforsker 
mennesker, materiel og 
mærkværdigheder, og han 

fortaber sig i beretningen 
om en FIAT-tankvogn, der 
ad sære omveje endte i 
lufthavnen i Rønne om-
kring 1950. Bogen, som 
det nok vil tage et par år 
at skrive, vil også byde på 
et kapitel om de største 
bornholmske ildebrande 
gennem tiderne.
Enkelte bornholmske 
køretøjer er bevaret. På 
Rønne Brandstation findes 
en Chevrolet fra 1927, og 
Bornholms Tekniske Sam-
linger – et museum, som 
Søren holder meget af 
– står en Bedford årgang 
1973, der gjorde tjeneste 
i Allinge til 1996, og en 
Mercedes mobilsprøjte fra 
1979 med en fortid i Hasle.

braNdbiLmuseum i 
isLaNd

I forbindelse med arbejdet 
på sin seneste brandbilbog 

om amerikaner-brandbiler 
i de nordiske lande, af-
stedkom Sørens research 
en ganske håndgribelig 
sidegevinst: På Island 
blev man opmærksom på 
den kulturarv af 40-60 år 
gamle brandbiler, der stod 
gemt rundt omkring på 
øen. Initiativrige brand-
folk stablede et islandsk 
brandbilmuseum på 
benene med i alt 23 ”gen-
fundne” veteranbiler og en 
masse andet materiel på 
benene. Det var alligevel 
Sørens…
 
pLadderbaLLe bryghus

Men det er ikke kun klip-
per, musikalske venner, 
horn og blinkende lygter, 
der knytter bånd mellem 
den efterhånden 65-årige 
Søren og Bornholm. Sam-
men med direktør John 
Serritzlev og Jan Monrad 

AF JACOB LUDVIGSEN 

Bornholmsk 
brand- og tørstslukning

driver han Pladderballe 
Bryghus, der i en blanding 
af høj humor og højt skum 
er blevet en mærkevare 
med et bredt sortiment, 
der knytter sig til de to 
komikeres univers. 
Da Pladderballe kun 
eksisterer i fantasien, er 
det nødvendigt at leje sig 
ind på et eksisterende 
bryggeri, og valget faldt 
på Svaneke og brygmester 
Jan Paul, I fællesskab har 
de smagt sig frem til en 
række varianter med nav-
ne som Monrad & Rislund 
Classic Pilsner, Svagpisser, 
Gætteøl, Kalapøjser, Ka-
kerlakpuler, Påskelammer 
og Skumhest; sidstnævnte 
vandt ved en publikumsaf-
stemning i juli 2015 Kvick-
lys ølfestivalg for danske 
mikrobryggerier. 
Hjemmesiden er meget 
underholdende og bærer 
mottoet: ”Det er ånds-

svagt at dø af druk – så 
kan man jo ikke få sig en 
bajer mere”. I Brodtgaards 
Legetøjsmagasin kan man 
købe T-shirts, glas og 
lignende ølsouvenirs.
Monrad & Rislund rej-
ser sammen med deres 
mangeårige kapelmester 
Øyvind Ougaard land og 
rige rundt til velbesøgte 
arrangementer med øls-
magning og gode histo-
rier og erklærer frejdigt, 
at øllet er blevet deres 
skæbne.

JuLebLues i raschs 
paKhus

Fredag den 27. november 
indtager Michael Friis, 
Thor Backhausen, Lars 
Juul, Simon Jul og Søren 
Rislund scenen i Raschs 
Pakhus i Rønne, og det 
tegner til at blive rigtig 
hyggeligt. Søren er begej-

stret for Musikhuzet på 
Store Torv med øvelokaler 
og store udfoldelsesmulig-
heder. – Det skønne sted 
må da være med til at 
overbevise den bornholm-
ske ungdom om, at den 
skal blive her. Jeg forstår 
ikke, hvorfor så mange 
gerne vil flytte til de store 
byer, siger Søren.
Jovist - endnu en original 
ovrefra er blevet grebet af 
øens attraktioner.
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AYGO x-cite 5-dørs 109.995 kr. Inkl. metallak, ekskl. leveringsomkostninger 3.780 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 26,3 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. CO2-udslip 88 g/km.

Finansiering. Månedlig ydelse 1.547 kr. Udbetaling 0 %. Løbetid 96 md. Variabel debitorrente 6,12 %. ÅOP 8,14 %. Samlet kreditbeløb 109.995 kr. Samlede kreditomk. 38.520 kr. Tilbagebetales i alt (ekskl. 
udbetaling) 148.512 kr. Positiv kreditgodk. og ikke reg. i RKI forudsættes. Obl. kaskoforsikring. Ekskl. nummerplader og levering. Ingen løbende mdl. gebyrer ved betaling via Nets. Forbehold for prisændrin-
ger, renteforhøjelser og trykfejl. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Se mere på toyota.dk.

Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05 · www.toyota-bornholm.dk

Midtbornholms Auto A/S
Toyota Bornholm

Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05

BornholmerBo
Tornegade 1-3 · 3700 Rønne · Telefon 5695 5683 · e-mail 371@edc.dk

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 

 ✔ Lokalt ejet, ø- og landsdækkende ejendomsmægler
 ✔ ALTID - SOLGT eller GRATIS
 ✔ Særdeles fordelagtige salgsvilkår
 ✔ Åbent hus arrangementer hver uge
 ✔ 8 engagerede og veluddannede medarbejdere

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

Bornholmske huse og fritidshuse - bliver bedst solgt
af din lokale Bornholmske ejendomsmægler!

Ring 
5695 5683og få et GRATISsalgstjek!

- hud, negle, makeup & skønhedspleje

Følg os på Facebook
og få alle vores  
gode tilbud

Scan og læs mere

Hekseriet • Snellemark 33-35 • 3700 Rønne • Tlf: 51 94 17 47 • www.hekseriet.net

ÅBENT I JULEN:
Lø. 19. dec.  9.00 -16.00
Sø. 20. dec.  9.00 -16.00
Ma. 21. dec.  9.00 -19.00

Ti. 22. dec.  9.00 -19.00
On. 23. dec.  9.00 -19.00
Ma. 28. dec.  9.00 -17.00

Ti.  29. dec.  9.00 -17.00
On.  30. dec.  9.00 -19.00
To. 31. dec.  9.00 -13.00

Lukket fra 24.- 27. december  /   Alle tilbud gælder til og med den 23. december

Se vores flotte udvalg af julenegle på Facebook

HEKSERIET

Hekseriet er stedet for dig, der vil forkæle dig selv og dem du holder af.

Hekseriet er en skønhedsklinik og butik, hvor vi står klar til at råde og  
vejlede dig i alt inden for hud, negle, makeup og kropspleje.

Vi er uddannet kosmetologer, negleteknikere og makeupartister.

Få lagt en flot make up når du skal julefeste

Makeuppen bliver lagt med 
vores nye mærke MII som  

er mineral makeup.

Makeup 
Pris: 195,-

Makeup m vipper
Pris: 295,-

Mii
Mii er vores helt nye fantas-
tiske mineral makeup serie

Kom ind og hør mere

Gavesæt - Mii
Bronzer-Blush-øjenskygge trio

 mascara - lipgloss  
+ børste

Pris: 720,- 
(spar 380,-)

Gavesæt - Mii
Liquid liner - mascara  

lipgloss + sølvspejl
Pris: 650,- 
(spar 170,-)

Phytomer
Vores lækker hudple-
jemærke, bygget på  

marineteknologi
Duo cleanse 

Rensemælk + toner
Pris: 189,-  
(spar 189,-)

Gavepose
 Bodymilk + scrub  

+ handske 
Pris: 499,-   
(spar 59,-)

Lykkeposer
Priser: 75,-  100,-  125,-

Flot kulør til jul
Spraytan
Pris: 195,-

Lange flotte vipper
Buket eyelash 

Pris: 395,-  
(spar 189,-)

Flotte jule negle
Få lavet flotte negle med shellac fra CND der holder minimum 14 med den rette hjemmepleje.

Julenegle 2015 
Shellac på egen negl. 

Pris: 395,-

Shellac  
Egen negl 1 farve

Pris: 305,-

Shellac  
Flere farver
Pris: 325,-

Shellac  
Fransk

Pris: 355,-

Forlængelser af egen negl.

Forlængelser incl shellac  
- 1 farve

Pris: 695,-

Fransk forlængelse
Pris: 650,-

Sensations creme  
og sæbe sæt  

forskellige dufte 
Pris: 199,-

Få 2 stk Vinylux Lakker
+ topcoat
Pris: 299,- 
(spar 76,-)

Tilbud Tilbud
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AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Hvis man kan skabe teater, kan 
man også iscenesætte virkelighe-
den. Det har Preben Harris gjort 
hele livet. For første gang præsen-
terer han visionen om at føre mid-
delalderborgen ind i fremtiden.

Det lyder tilpas skørt, 
så det skal nok blive 
til noget, sagde da-

værende amtsborgmester 
Jens K. Brandt, da Preben 
Harris for mere end 25 år 
siden forelagde ham de 
første tanker om kultur- og 
erhvervscentret Svaneke-
gården. Et vrag af en for-
ladt købmandsgård rejste 
sig og blev et betydnings-
fuldt indslag i Bornholms 
kulturliv med kunstnere 
fra ind- og udland.
Og der er næppe tvivl om, 
at de fleste vil ryste på 
hovedet, når Preben Harris 
nu lancerer sin nyeste idé: 
Hammershus skal forvand-
les til Østersøens førende 
kongres- og kulturcenter, 
et bornholmsk fyrtårn som 
samlingspunkt for vores ti 
nabolande.
- Før alle nu falder over 
mig og beskylder mig for 
noget blasfemisk, vil jeg 
naturligvis erklære min 
kærlighed til borgruinen, 
som den står nu. Den er 

en fantastisk attraktion, 
og ingen tænker over, at 
den gennem årene er ble-
vet nænsomt rekonstrue-
ret. Men tanken er ikke så 
fjern endda, hvis man ser, 
hvordan Koldinghus er ble-
vet forvandlet fra blot at 
være et stift fortidsminde, 
et kongeslot der brændte 
i 1808, til byens stolthed 
og kraftcenter, genopbyg-
get med sale, restaurant, 
museum og aktiviteter for 
børn og unge. Forandrin-
gen skal ikke kunne ses 
udefra, det er vigtigt at 
understrege.
Preben Harris taler sig 
varm:
- Et samlingssted hele året 
for kunstnere, politikere, 
forretningsfolk, histo-
rikere… og selvfølgelig 
for turister. Udstillinger, 
kongresser, festivaler, 
teaterforestillinger, 
koncerter – Hammershus 
kan vækkes til live, hvis 
vi tør det, og jeg tror, at 
det også vil kunne lade sig 

gøre at rejse de mange 
hundrede millioner, som 
det vil koste. 
Lige nu er det hverken 
et løfte eller en trussel 
om, at jeg vil sætte mig i 
spidsen for denne mæg-
tige plan, men jeg kan i 
det mindste søsætte den 
til inspiration for andre, 
der kan se de samme per-
spektiver. 

LivsKuNst

Jamen, ham Harris, er han 
ikke bare en særling, en 
olding? Velkendt er det, at 
han i februar rundede 80 
år, men hvis bare halvde-
len af dem, der er halvt så 
gamle, havde halvt så me-
gen vitalitet som Preben, 
ville meget se anderledes 
ud. Han er fortsat aktiv 
som scenekunstner og 
har skrevet endnu et bind 
erindringer (Teater til 
Tiden, Gyldendal 2015), 
der udover at afspejle en 
eventyrlig karriere som 

skuespiller, instruktør og 
ikke mindst teaterdirek-
tør også er en hyldest til 
Bende, hans vidunderlige 
hustru og kollega.
På YouTube kan man op-
leve to promotionfilm for 
Wonderfestiwall, hvor Pre-
ben Harris trækker linjen 
fra Hammershus’ fortid til 
nutiden. Han er begejstret 
for det årlige musikorgie 
og nyder samarbejdet 
med de langt yngre initia-
tivtagere, i hvem han kan 
genkende den dynamik, 
der er hans egen drivkraft. 

af sørøversLægt

- Vi er jo bare sommer-
bornholmere, siger Preben 
Harris beskedent, selv 
om det ikke er helt sandt, 
for ægteparret kører i 
deres kongeblå VW Beetle 
til huset på Svanebak-
ken hele året, men det 
er en kendsgerning, at 
Preben har tilbragt alle 
sine sommerferier på 

Preben Harris har en ny og vild plan: 

Hammershus som Østersøens center
AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Bornholm, bortset fra et 
par år under besættelsen. 
Bedstemoderen, onklerne 
og tanterne boede i Nexø, 
blandt forfædrene var 
Kristian Ipsen, den sidste 
karetmager.
”Mit Bornholm” er titlen 
på den bog, som Preben 
Harris skrev i 2007, en ly-
strejse blandt mennesker, 
byer og landskaber, en 
sand kærlighedserklæring 
til den ø, hvor hans slægt 
har rod – helt tilbage til en 
kaperkaptajn, et finere ord 
for sørøver, der blev hen-
rettet på Tower i London i 
1493. 
Godt 500 år senere stillede 
Preben Harris sig i spidsen 
for Svanekegården, og han 
fremhæver den vældige 
indsats, som daværende 
borgmester Annelise Molin 
gjorde for at gøre den 
skøre idé til virkelighed; 
hun har netop trukket sig 
tilbage som formand for 
Fonden Svanekegården 
efter ti år og erstattes af 

Peter Riis, tidligere forval-
ter på Christiansø. Prenen 
har også mange lovord til 
Vibeke Eskesen, formand 
for Svanekegårdens Kunst- 
og Kulturforening.

oLuf høst og dr. dampe

På Svanekegårdens scene 
har Preben givet liv til ma-
leren Oluf Høst og system-
kritikeren dr. J. J. Dampe, 
der som straf for at kræve 
en fri forfatning blev 
deporteret til Ertholmene, 
hvor han sad fra 1826 til 
1841. Harris blev så grebet 
af denne skæbne, at han 
sørgede for, at der blev sat 
en mindesten for Dampe 
ved det gamle statsfæng-

sel på Frederiksø. Karak-
teristisk for hans evne til 
at føre en idé ud i livet. En 
tredje personlighed, som 
Preben Harris har givet 
liv, er forfatteren Herman 
Bang, hvis fortælling ”En 
Kunstrejse på Bornholm” 
tegner et satirisk billede af 
en teatertrups mistrøstige 
turné. Denne forestilling 
vises på Folketeatret efter 
nytår.
Ja, Folketeatret i Nørrega-
de – her var han direktør i 
30 år og gav plads til alle 
slags forestillinger. Mange 
forfattere skrev nye skue-
spil på hans opfordring, 
blandt andre Sven Holm, 
der en lang tid havde et 
hus i Svaneke, indtil han 

tabte tålmodigheden med 
en ondsindet skatteinspek-
tør fra Nexø.

Nu er det JuL igeN 

Snart har ”Jul i Nøddebo 
Præstegaard” premiere på 
Folketeatret, og der skal 
nok være nogle bornhol-
mere, der har tradition for 
en juletur til København 
med Nøddebo som højde-
punkt. 
Helt tilbage til 1947 
medvirkede Bende som 
julenisse i det uopslidelige 
stykke, hendes far Ove 
Peters var kapelmester. 
Og nu, i det herrens år 
2015, står både Bende og 
Preben på scenen som 

henholdsvis Sidse Luge-
kone og Mads Hjulmand. I 
de mellemliggende år har 
Bende spillet præstedat-
teren Emmy og pastorinde 
Blicher, så hun kan se til-
bage på 65 år på præste-
gården. I år står barnebar-
net Sebastian Harris også 
på scenen.
- Stykket blev første gang 
opført på Folketeatret i 
1888, Elith Reumert – Poul 
Reumerts far – bearbej-
dede en roman fra 1862 
af Henrik Scharling, der 
siden indtog bispegården 
længere nede i Nørre-
gade. Han var rigtignok 
ikke glad for at blive sat 
i forbindelse med en 
folkekomedie, og da jeg 

blev direktør, virkede den 
også lidt forældet efter 
2.000 forestillinger. Derfor 
opdaterede jeg den ved at 
skære ned på antallet af 
personer, ved at føre spro-
get tilbage til den oprin-
delige vaudevilletone, der 
fik premiere i 1979. Næst 
efter Elverhøj er Nøddebo 
det mest opførte stykke 
og filmatiseret tre gange, 
fortæller Preben, der både 
er teaterhistorie i sig selv 
og teaterhistoriker. 
- Jeg glemte at sige, at når 
Hammershus genopstår 
som baltisk magnet, kan 
det blive nødvendigt at ud-
vide Bornholms Lufthavn 
en smule, men det finder 
vi nok ud af, tilføjer han. 
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LOVE TO GIVE
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 RØNNE  |  SNELLEMARK CENTRET  |  56974400 |  VEROMODA.COM

Rugsted & Kreutzfeldt
Påskelørdag 26. marts

Citybois
Fredag 8. april

Rosa & Rødderne
Søndag 14. februar

Wafande + Emil Stabil
Lørdag 30. april

Shaka Loveless
Lørdag 5. marts

GIV EN OPLEVELSE I JULEGAVE 
- KØB BILLETTER ELLER GAVEKORT I KULTURBUTIKKEN PÅ STORE TORV

Sanne Solomonsen
Lørdag 23. april

www.musikhuzet.dk - 56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk

Åbent:  mandag - fredag 10.00-17.30, lørdag 10.00-14.00, søndag lukket 
Sommersted | Ndr. Strandvej 63, 3770 Tejn | Tlf.: +45 56484470

www.sommersted-bornholm.com

Ilse Jacobsen
Elise Gug

Eva og Claudi
Masai

Mansted
Rosemunde

Two Danes
Signal

Mc.verdi
Pieszack

Sibin Linnebjerg
Bessie Jeans

Second Female
Rue De Femme

Depeche
Bubetti

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

St. Torv • DK-3700 Rønne • Tlf. +45 56 95 0 25 • www.ronnebio.dk
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AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Andreas fra Svaneke foran gennembrud i 
revolutionerende ny vaccine-forskning
Fra den ene ø til den anden: Andreas Holm Mattsson så lyset i Polynesien, blev grebet af bioinformatik og har på 
Bornholm udviklet ny metode til bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Tidsforbrug indtil nu: 19.415 timer.

Kombinationen af 
store datamængder, 
kunstig intelligens og 

supercomputere, samlet 
på en platform, gør det 
hurtigt og billigt at iden-
tificere nye vacciner mod 
alvorlige sygdomme. Op-
findelsen er ”sandsynligvis 
revolutionerende”, mener 
Andreas Holm Mattsson, 
der i to år sad med projek-
tet ved et skrivebord på et 
badeværelse i Søndergade 
i Svaneke. – Herfra kunne 
jeg ringe og maile til hele 
verden, og ingen kunne 
se, at jeg ikke befandt mig 
på et stort flot kontor.
Historien er fantastisk og 
har ikke været fremme 
før, for Andreas og hans 
samarbejdspartnere har 

ønsket at flyve lavt under 
radaren, indtil de dna-
sekvenser, der er koder 
for sygdomsbakteriernes 
proteiner og et resultat 
af metoden, der bærer 
navnet EDEN, var paten-
teret. I løbet af 2016 vil 
dette gennembrud blive 
præsenteret på en vac-
cinekonference i USA og i 
et førende videnskabeligt 
tidsskrift, og derfra kan 
det kun betyde fremgang 
for Evaxion, det laborato-
riebaserede firma med syv 
medarbejdere i nærheden 
af Rigshospitalet i Køben-
havn, som Andreas og 
hans forretningspartner 
etablerede i 2008.
- Den arbejdsro og den 
klippeenergi, som jeg kun 

finder i Svaneke, har be-
tydet meget for min kon-
centration, og nu er min 
indsats siden august 2007 
ved at falde på plads, si-
ger den 40-årige Andreas, 
som opfordrer iværksæt-
tere på Bornholm til at 
følge deres indre stemme, 
tage en risiko og overvin-
de deres dovenskab.
Selv har Andreas måttet 
gå mange omveje, før han 
blev grebet af biotekno-
logien. I perioder har han 
levet på en sten, og han 
er fortsat et beskedent 
menneske, der ikke lader 
sig gribe af begærlighed – 
selv om han også ser frem 
til engang at tjene mange 
penge og bruge dem til 
at forfølge et overordnet 

mål, som nok skal forblive 
en hemmelighed.

Henrik HAnsens GAde

Familien Holm Mattsson 
er rodfæstet i Svaneke. 
Oldefar var havnefoged 
og flyttede ind i det hus, 
som skibsbygger Henrik 
Hansen havde opført 
(deraf gadens navn) ved 
Grønningen, det lille areal 
bag iskiosken, som han fik 
fredet, så han altid kunne 
holde øje med havet og 
havnen. Hans søn blev 
overpostbud i Svaneke. 
Datteren Lisbeth, der bor 
i ejendommen, blev ud-
dannet som farmaceut på 
Nexø Apotek, og mødte 
sin mand Jesper på 19 år, 

da hun selv var 15. Parret 
flyttede til København, 
hvor Lisbeth fik ansæt-
telse som laborant og 
spillede en væsentlig rolle 
på Statens Seruminstitut, 
der dengang var verdens 
førende og først med til at 
identificere og fremstille 
antistoffer til bekæm-
pelsen af infektionssyg-
domme. Man kan sige, at 
Andreas træder i hendes 
fodspor.
Familien flyttede til Hørs-
holm, Andreas blev bidt af 
ishockey og kvalificerede 
sig til ungdomslandshol-
det, tog studenterek-
samen Team Danmark 
linjen og fik status som 
semiprofessionel. Efter ni 
år, hvor næsten al hans tid 

gik med elitesport, indså 
han som 25-årig, at han 
skulle noget andet med sit 
liv. I sin sparsomme fritid 
havde han tegnet og malet 
og valgte et halvt år på 
kunstlinjen på Frederiks-
berg Tekniske Skole, men 
ville ikke være kunstner 
på kommando.
Andreas gik i gang med 
en ingeniøruddannelse på 
Danmarks Tekniske Uni-
versitet, hvor han efter et 
halvt år med kemi skiftede 
til maskinlinjen og blev 
optaget af, hvordan man 
styrer en maskinpark, af 
økonomi og organisations-
teori, hvilket førte til et 
projekt på Novo Nordisk.

tonGAØerne

Ønsket om at se ver-
den gik i opfyldelse, da 
han modtog et legat til 
seks måneders studier 
i softwareteknologi på 
universitetet i Auckland 
i New Zealand. Med sin 
daværende kæreste holdt 
han ferie på en nedlagt 
kokosplantage på en af 
de 177 øer i det polynesi-
ske kongerige Tonga, de 
levede som huleboere af 
kokos, kildevand og fisk. 
En stjerneklar aften var 
der bål på stranden, og 
Andreas faldt i snak med 
Sean, en biolog fra Leeds i 
England, der fortæller ham 
om bioinformatik, der får 
fire-fem videnskabsgrene 
til at gå op i en højere 
enhed.
- En åbenbaring, nu vidste 
jeg, hvad jeg ville. Det var 
eldoradoblinket, der ramte 
mig, og så snart jeg var 
tilbage i Danmark meldte 
jeg mig til DTU’s helt nye 
bioinformatiklinje. Det 
varede fire år, og jeg skrev 
speciale om metoder til 
fremstilling af vaccine-
komponenter ved hjælp af 
kunstig intelligens. 
Om sommeren i 2007 tog 
jeg hjem til Bornholm for 
at færdiggøre mit speciale 
og finde mig selv; forhol-

det til min kæreste var 
slut, fortæller Andreas.
Den sommer skete der 
noget afgørende. Lone 
blev hans kone, hun har 
støttet ham hele vejen 
igennem og bragt deres 
nu to år gamle datter Liva 
til verden. 
Ved en kandidatfest i Nexø 
mødte Andreas lægen 
Niels Iversen Møller, som 
blev totalt overvældet af 
hans forskning, tilbød sig 
som forretningspartner og 
i en periode delte sin løn 
med ham, så han havde 
noget at leve af. I 2008 
etablerede de Evaxion; 
Andreas tog sig af den 
teknologiske udvikling, 
mens Niels, der havde 
sagt sit job op, helligede 
sig patenter, netværk, 
kontrakter og etablering af 
forskningsstøtte fra blandt 
andre Trygfonden og IMK 
Almene Fond.

soM nålen i HØstAkken

Andreas forklarer, at 
det gælder om at for-
udse hvilke proteiner ud 
af mange tusinde, der skal 
bruges til den moderne 
vaccine. Disse proteiner 
fremstiller man kunstigt 
ved at gensplejse en e-coli 
bakterie. Ved forsøg på 

mus kan man afgøre, hvor 
de farlige bakterier har et 
sårbart punkt, som man 
kan angribe – Andreas 
sammenligner det med 
missilangrebet mod døds-
stjernen i Star Wars – og 
så dør bakterien.
Lignende forskning vil nor-
malt tage fem år og koste 
et tocifret millionbeløb – 
Andreas kan gennemføre 
et tilsvarende forsøg på 
48 timer.
- På Syddansk Universitet 
screenede vi alle protei-
nerne i stafylokokbakte-
rier for at finde en vac-
cine mod MRSA. Vi kunne 
indskrænke feltet til 35 ud 
af 2500 proteiner, 13 viste 
sig sårbare, forklarer han.
Vaccineteknologien har 
vakt opmærksomhed på 
Harvard University i USA 
og i en forskningsafde-
ling under det amerikan-
ske forsvar, som ser et 
perspektiv i lynhurtigt at 
kunne finde en vaccine, 
der kan beskytte befolk-
ningen, hvis en epidemi 
breder sig eller hvis landet 
udsættes for bakteriean-
greb.  
- Vi har afsluttet et vac-
cineprojekt, sponseret af 
det amerikanske forsvar. 
I år er vi klar til en ny op-
gave for dem: det gælder 

en vaccine mod harepest, 
som kan anvendes til 
biologisk krigsførelse. 
Harvard University tester 
for tiden vacciner, som 
Evaxion udvikler, siger 
Andreas.
- Vores tankegang er også 
filantropisk, vi vil koncen-
trere os om vaccine til 
gavn for menneskeheden. 
I løbet af tre-fire år er vi så 
langt fremme, at et egent-
ligt beskyttelsesforsøg i 
mennesker kan komme i 
gang, siger Andreas.
Han fremhæver, at 
Evaxion har en stærk 
bestyrelse og rådgivnings-
komité, sammensat af 
topledere inden for vacci-
neindustrien, en professor 
fra det verdensførende 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) og 
to forskere, der netop er 
kåret til at være blandt de 
100 mest indflydelsesrige 
forskere indenfor compu-
tervidenskab og biotek-
nologi.

At leVe i BAlAnce

Fra 2008 til nu har 
40-årige Andreas pendlet, 
nu har han været nødt til 
at flytte til København, 
men Lone og lille Liva har 
været på Bornholm i tre 

sommermåneder, for de 
skulle have lov at nyde sol 
og strand og samværet 
med bedsteforældrene, 
og Andreas rejste frem og 
tilbage.
- Jeg vil gerne leve i ba-
lance med min familie og 
være nærværende. Fra 
2007 til nu har jeg anvendt 
19.415 timer på at udvikle 
Evaxion. En del af dette 
arbejde kommer til udtryk 
i den ph.d.-afhandling, 
som afleveres i december 
2015 og er finansieret 
af Evaxion; den stiller os 
gunstigt i forhold til de 
amerikanske universiteter 
og erhvervslivet. Vi stiller 
ikke store krav, men det 
er da et fremskridt, at 
der også er løn til mig og 
Niels. Vores virksomhed 
kan ikke drives på Born-
holm, men det er her, jeg 
hører til.
En spådom for egen 
regning: Selv om Andreas 
ikke selv kunne drømme 
om at sige sådan noget, er 
det forudsigeligt, at han 
om en årrække vil være 
kandidat til Nobelprisen i 
medicin, der netop gives 
til epokegørende opdagel-
ser som denne, når man 
kan se resultatet.
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Ring gerne - hele året - og aftale tid for helt 
uforpligtende besøg i gårdbutikken, når det passer dig

KLINIK: ÅBEN ALLE DAGE (hele året - efter aftale)

Smørengevejen 22 * 3720 Aakirkeby
Tlf. 5697 2770

Angoraland

®

WELLFULLNESS - se mere på vores hjemmeside om aktuelle tilbud 
i SPA events og behandlinger. (fra 2-4 personer til mad og wellness)

•MASSAGE (FYSIO/SPORT)

• ANSIGTSBEHANDLING

• FODBEHANDLING

• HÅRFJERNING VOKS & SUGAR
(også permanent fjerning med DEPILAR system)

Vore klinikker benytter produkter fra MUNKBORN

COSMETICS, samt det bedste fra AINHOA.

FILTGALLERI - og altid en god gaveidé

WELLFULLNESS og GÅRDBUTIK

• Uld - garn og strik
• Filthåndværk og galleri

Økologisk naturkosmetik fra eget værksted
Sæbe, shampoo, creme, lotion, skrub,

-det er ikke LUXUS - det føles bare sådan!
WELLFULLNESS for hele øen! - bare vælg en af vore klinikker!

Scan 
koderne

og se 
mere:

Angoraland

Mange spændende NATUR GARN i butikken !!!

www.angoraland.dk • www.filtgalleriet.dk • www.wellnessproducts.dk • www.wellfullness.dkI samarbejde med:

�

LØRDAG den 23. januar kl.16.00 & SØNDAG den 24. januar kl.14.00
Pris kr. 350,-. Unummererede pladser. Dørene åbnes 2 timer før.
Baren er åben!

Billetsalg: www.bornholmbilletten.dk  
eller Øens engros, Allinge 
56 48 21 22 

Nytårskoncerter i 
Nordlandshallen2016

MARIA
LUCIA

STIG ROSSEN
TRINE

GADEBERG

sammen med PROMENADEORKESTERET
og et stort KOR af ELEVER FRA CAMPUS BORNHOLM & DET RYTMISKE SELSKAB

SANDVIG

SANDVIG

HENRIK 
KROGSGAARD

RESTAURANT

DET GAMLE POSTHUS
ALLINGE

Teaterforeningen Bornholm  
Gode teateroplevelser i vintermørket.

En rigtig nisse
En dejlig juleforestilling for børn og deres forældre  
og bedsteforældre. 3 – 8 år.

Kom i det dejligste julehumør sammen med en RIGTIG nisse, som 
elsker risengrød. Her er masser af nissetryllerier og forvekslinger, og 
pigen Ida lærer, at man ikke bare kan springe julen over.

Producent: Det lille Verdens Teater

Lørdag den 19. december kl. 11.00 og 13.00 2015 på Rønne 
Theater (lille scene)

BØH
En komedie om angst med satirikeren, klummeskribenten og 
skuespilleren Farshad Kholghi.

Han siger om forestillingen “Mit ønske med denne komedie er at 
oplyse og nedbryde tabuerne om angst”.

Fortællestilen er inspireret af den italienske teatermester Dario Fo 
med masser af energi, humor, alvor og poesi. Historien ledsages af 
nykomponeret musik og lydeffekter. 

Producent: Gurs Teater og Farshad Kholghi

Fredag den 22. januar 2016 kl. 19.30 på Rønne Theater

Hexerie eller Blind Alarm
Holberg, når han er virkelig sjov.....

I “Hexerie eller Blind Alarm” fortæller Ludvig Holberg en historie om, 
hvordan det kan gå, når en gøglertrup slår sig ned i en lille provinsby.

Teatret Møllen har lavet en forrygende morsom og musikalsk 
nyfortolkning af denne komedie.

Producent: Teatret Møllen

Lørdag den 30. januar 2016 kl. 15.00 på Rønne Theater

Mange store teateroplevelser på Bornholm.
Billetreservation 56 95 02 95, mandage – fredage 15.00 – 17.00

Se Teaterforeningen Bornholms sæsonbrochure på www.teaterforeningenbornholm.dk
Kr. 1.095,-

Klassisk,
nordisk design

Østergade 2 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56 97 41 02 • www.klguldogsolv.dk • mail@klguldogsolv.dk 

Vi arrangerer rundvisninger for grupper hele året.
Fætter/kusine møder, faglige foreninger,  

turister, pensionister m.fl.
Der er noget for enhver gruppe.

Pris op til 20 pers. 500 kr derefter 25 kr. pr. ekstra person.
Turen tager ca. 1 time.

Rundvisning  
på det historiske 

Rønne Theater
Danmarks ældste fungerende teater

For nærmere oplysninger kontakt roenneteater@gmail.com eller Tlf. 5695 6142 
Rønne Theater • Teaterstræde 2 • 3700 Rønne 
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R2GALLERI • SVANEKE BRØD • SVANEKEBLOMSTER
SØNDERGADE 2

Onsdag den 25. November kl. 15-18
Adventsdekorationer og store bagedag • Alle er velkomne men husk tilmelding

Fredag den 27. November kl. 16-19
“Den vin Brugsen ikke har” Tandlæge og Vinimportør Torben Pind, skænker op af 12 

håndplukkede franske vine fra bl.a. Loire, Cotes Du Rhone og Bourgogne i galleriet. 
Medbring gerne eget bourgogneglas og chauffør.

Pris: 150 kr. Tilmelding nødvendig. info@r2galleri.com eller tlf. 27 10 11 90

Lørdag den 28. November
Kom og smag de dejlige Honningkager

Lørdag den 5. December
Julefest i Galleri R2 • Lad os høre hvor mange i kommer

Onsdag den 16. December kl. 17
Kalenderlågeåbning • Kom ned og hyg - Jo flere jo bedre

JULEARRANGEMENTER

Åbningstider:
Svanekeblomster, tirsdag-lørdag kl 11-17
Svaneke Brød, onsdag og lørdag kl 7-17

Følg med i vores arrangementer og tilmeld dig på Facebook

FREDAG/LØRDAGSLOUNGE I SØNDERGADE 2
Gå på opdagelse i bageriet og de åbne værksteder fredag og lørdag eftermiddage frem 

mod jul og bliv inspireret...
Vi har tændt op i ovnen og der serveres div. varme og kolde forfriskninger

Et tysk ægtepar kom 
i forsommeren ind i 
forretningen Nan-

sensgade 4 i Svaneke og 
spurgte efter Peter og 
Inge Fitzner. De sam-
lede på keramik fra netop 
dette værksted, der var 
kendt for den særlige blå 
glasur. Da de fik at vide, at 
keramikeren og hans kone 
efter et halvt århund-
redes flid var gået bort, 
begyndte de at græde og 
ville vide, hvor de ligger 
begravet.
Det var Gitte Helle, der 
måtte bringe det vemo-
dige budskab. Sammen 
med sin mand Jakob Bondo 
Schultz overtog hun den 
400 kvadratmeter store 
ejendom med butik og 
værksted i begyndelsen af 
2015. Nu står der Contai-
nerjuvelen på facaden, alt 
er forandret, og alligevel 
føler de sig begge påvirket 
af sjælen i det hus, som de 
med stor energi og egne 
hænder moderniserer og 
kolorerer.
Et velkendt råd lyder: Hvis 
du vil flytte til Bornholm, 
så er det klogest, at du 
selv har arbejdet med. 
Denne betingede sandhed 
har Gitte og Jakob rettet 
sig efter. Hver især har de 
tidligere ægteskaber bag 
sig, deres børn er store og 
selvstændige, nu ville de 

flytte sammen og kunne 
se, at keramikværkstedet 
og omgivelserne pas-
sede deres pengepung og 
gemyt.

sKøNhed i geNbrug

Siden 1991 har Container-
juvelen været Gitte Helles 
varemærke, og hendes 
smykker har præget alver-
dens udstillinger. Dengang 
var man så småt begyndt 
at snakke om genbrug, 
og Gitte gjorde det smart 
ved at finde materialer, 
der var kasseret af andre, 
men som i hendes hænder 
kunne forvandles til et 
raffineret smykke. Hendes 
butik og værksted lå i ga-
den Aabenraa i det indre 
København og rykkede for 
et par år siden til Borger-
gade. Gennem årene har 
Gitte fremstillet og solgt 
mindst 10.000 smykker, 
og ingen af dem har været 
ens. Nu kan atelieret med 
det vældige arbejdsbord, 
hvor alle dippedutter og 
redskaber har deres plads, 
opleves i Nansensgade, og 
nysgerrige kan se, hvor-
dan hun bærer sig ad med 
at få en urviser, en tast fra 
en skrivemaskine, en bid 
af en kobbertagrende og 
et stykke glas til at gå op i 
en højere enhed.
Gitte har udviklet forskel-

lige former for lodde- og 
limteknik til at føje enkelt-
delene sammen, og hun 
holder jævnligt små kur-
ser, hvor hun viser nogle af 
sine hemmeligheder.
Figurligheder er en anden 
af hendes specialiteter. 
Man tager en kongelig 
porcelænsfigur og giver 
bonden et hundehoved, 
med humor og snilde byg-
ger hun om på pæne og 
nydelige stadsestykker og 
gør dem morsomme og 
mystiske. Omfortolknin-
gerne af dagligstuenips 
tiltrækker og forskrækker 
publikum.

mødte guitareKsperteN

Jakob Schultz havde lovet 
sig selv, at når han holdt 
op med at arbejde i store 
danske og internationale 
firmaer – han er uddannet 
økonom – ville han hellige 
sig det ædle håndværk 
at bygge guitarer. I sin 
treværelses lejlighed i Kø-
benhavn over for Botanisk 
Have var dagligstuen hans 
værksted, nu har han pas-
sende plads i det lokale, 
hvor Fitzners drejeskive og 
ovn stod.
- Jeg arbejdede for mange 
år siden i Bruxelles, og 
det var så heldigt, at en 
amerikaner ved navn Er-
win Sloane var gift med en 

dansk tolk. Han var på det 
tidspunkt den eneste, der 
har skrevet en lærebog 
i guitarbygning, og han 
lærte mig kunsten, siger 
Jakob og forklarer:
- Der er selvfølgelig stor 
forskel på en akustisk og 
en elektrisk. Lige nu er 
jeg ved at konstruere en 
elektrisk til Pierre Dørge, 
selve træet stammer fra 
Fregatten Jylland. Han har 
helt specifikke ønsker til, 
hvordan hans nye instru-
ment skal kunne spænde 
over to oktaver. 
At forvandle træ til en 
klassisk guitar, hvor lyden 
bliver til i kassen, er en 
anden og nok så krævende 
disciplin. Mine kunder kan 
ønske lige netop den bløde 
eller skarpe klang, som de 
drømmer om, og man kan 
godt tale om skræddersy-
ede guitarer.

gæNget er aLeNe for 
gaaeNde

Jakobs butik og reparati-
onsværksted med histori-
ske og nyere instrumenter 
på væggene får egen 
indgang fra passagen, 
der forbinder Storegade 
og Nansensgade og er 
kendt for skiltet ”Gænget 
er alene for Gaaende”, 
vel nok Bornholms ældste 
trafiktavle. Virksomhe-

den tager imod besøg, 
men er først helt klar til 
åbning i begyndelsen af 
den kommende sommer. I 
mellemtiden bygger Jakob 
et lille udvalg af salgbare 
strengeinstrumenter. Hver 
enkelt opgave tager tid, så 
kapaciteten ligger på en 
halv snes stykker om året, 
”og så får jeg travlt”. Man 
kan ikke uden videre sæt-
te en fast pris på individu-
elle guitarer, hvis der skal 
bruges sjældne træsorter 
så som brasiliansk pali-
sander, som Jakob har et 
lille lager af, løber det op, 
men der er meget langt til 
den kvarte million, som en 
håndbygget kan koste ude 
i den store verden.
Jakob er selv musiker og 
trakterer kontrabassen i et 
gipsy-band, kaldet Swing 
Tranquill med to guitarer, 
bas og klarinet. Hvis der 
er nogle guitarister, der 
kunne have lyst til at spille 
sammen med Jakob, er 
han meget positiv.
Svaneke husede for år til-
bage en anden guitareks-
pert, Christian Nimskov, 
der holdt til i Postgade og 
nu har været på besøg 
hos Jakob for at glæde 
sig over, at det sjældne 
håndværk videreføres. På 
Vikingegården i Aakir-
keby har Andreas Borne 
og Henrik Liep Nielsen et 

guitaratelier, der åbnede i 
slutningen af 2014.

ipseNs efterKommer

- Oplevelsen af at være 
nybygger på Bornholm har 
været virkelig positiv. Vi er 
ikke bornholmere og bliver 
det aldrig, men her vil vi 
være resten af vores liv, 
og vi møder hele tiden nye 
mennesker, der interes-
serer sig for vores arbejde, 
siger Gitte.
- Og alligevel, tilføjer 
Jakob, så viste det sig for-
nylig, at min tipoldefar var 
terrakottafabrikant Peter 
Ipsen, der forlod Bornholm 
som 18-årig og først blev 
ansat på Den Kongelige 
Porcelænsfabrik og deref-
ter startede sin egen virk-
somhed, så et lille strejf af 
bornholmsk herkomst er 
der alligevel.
I København havde Contai-
nerjuvelen tradition for at 
holde en engledag første 
lørdag i december. Kun-
derne stod nærmest i kø 
for at købe en af de små 
engle, som Gitte havde 
fremstillet til lejligheden, 
og den skik videreføres i 
Nansensgade – med cham-
pagne.

NYBYGGERNE I NANSENSGADE
Fra keramik til containerjuveler, fra glasur til guitarer.
Gitte Helle og Jakob Bondo Schultz sagde farvel til København  
og tog deres talenter og værksteder med til Svaneke.
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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50%
DU SPARER

kØB PÅ  
WWW.BESTSAVE.Dk
hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev

kirkebyvej 10 • 3751 østermarie • +45 28 48 93 00

Få maksimal eksPonering På hele bornholm
Er du en nystartet virksomhed eller har du en eksisterende 
virksomhed som godt kunne bruge et ekstra boost i 
ydresæsonerne, så er Best Save Bornholm 
måske noget for dig. Vi er Bornholms 
største tilbudsside og folkene bag 
er bornholmere med kendskab 
til øen. Over 25.000  
gæster besøger hver 
måned vores side og 
over 6.700 modtager 
vores nyhedsbrev  
hver uge. 
Så kontakt os for en  
uforpligtende snak.

Daniel Mühlendorph  
& Henrik Hørberg 
Kontakt: 24 22 74 72

6.700  

bOrNHOLmere  

BRUGER hVER UGE  

BEST SAVE

230.000

BESØGENDE  

i 2014

Har du brug for en afstressende og opløftende ople-
velse, så bestil en lækker Velvære Behandling, en an-
sigtsbehandling hos Conny Bøgh Møller i Pedersker.

Rabat 50%
Værdi 500,-

Din Pris 

250,-

hUSET PÅ LANDET
Køb fra 5. november til 12. november

Tag med familien med ud i julen og besøg Høiers 
Iscafé i Allinge. Her kan du nyde 3 lækre mexicanske 
pandekager og en valgfri kage med en kugle is til 
dessert eller flødeskum.

Rabat 50%
Værdi 114,-

Din Pris 

57,-

hØIERS ISCAFÉ
Køb fra 3. december til 10. december

Få en skøn dybdegående HotStone massage der hjæl-
per din krop med at slippe af med affaldsstoffer, øger 
blodgennemstrømningen og dæmper stress og belast-
ninger i hverdagen. 

Rabat 50%
Værdi 500,-

Din Pris 

250,-

hUSET PÅ LANDET
Køb fra 5. november til 12. november

Smag en klassik BLT bestående af salat, tomat og ba-
con. Tag familien med på Høiers Iscafé i julen og få 
en BLT og en valgfri kage med softice til dessert.

Rabat 50%
Værdi 96,-

Din Pris 

48,-

hØIERS ISCAFÉ
Køb fra 3. december til 10. december 

Oplev soul-hit-mageren Patrick Dorgan lørdag den 
27. februar kl. 21.00 i Musikhuzet. Tag vennerne 
med til en fed aften.

Rabat 50%
Værdi 150,-

Din Pris 

75,-

mUsikHUZet
Køb fra 25. november til 2. december

Få en dejlig aften på Restaurant Det Gamle Posthus 
midt i Allinge. Du får en lækker dansk kødkvæg fra 
Kildegaarden med grillet vintergrønt og bagt kartoffel 
med hvidløgsaioli og skysauce.

Rabat 50%
Værdi 228,-

Din Pris 

114,-

Det GamLe POstHUs
Køb fra 17. november til 24. november

BrillehuzetFINAL.indd   1 27/10/15   10.53

Brillehûzet – en optikforretning  
ud over det sædvanlige 

Brillehûzet er en butik der sætter fokus på faglighed og mode.  
der kræses for det unikke og designet. for os i Brillehûzet er det  

vigtigt at vide hvilke tendenser, der rører sig på markedet.  
derfor nyder vi i den grad at lade os inspirere på de store messer  

i udlandet – samt af vores ualmindelige dejlige kunder. 

alle vores Briller håndplukkes på messer i milano,  
paris og münchen. 

sdr. hammer 2e, 3730 nexø       
tlf: 56491030       

mail: mail@Brillehuzet.dk
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AF REBECCA MARX
FOTO: MARTIN THAULOW

Mit navn er Rebecca, 
men de fleste ken-
der mig som Frøken 

Nexø. 

Frøken Nexø er navnet 
på min Facebook blog. 
Her blogger jeg om livet i 
Nexø. Noget af det, jeg går 
meget op i, er at opfordre 
folk til at handle lokalt og 
endnu bedre – handle i 
Nexø.

Det hele startede i 2013, 
hvor jeg læste en artikel 
der handlede om, hvor 
meget de små lokale 
butikker led på grund af 
nethandel. Især julesal-
get var påvirket. Det er 
så nemt og bekvemt at 
handle på nettet. Det hele 
kan gøres fra sofaen. På 
alle tidspunkter af døgnet. 
Og selv om jeg aldrig har 
handlet særlig meget på 
nettet, så følte jeg allige-
vel et ansvar. Jeg følte mig 
lidt truffet… 

Derfor lavede jeg en 
udfordring til mig selv. 
Jeg skulle købe ALLE 
mine julegaver lokalt. Jeg 
troede, at det ville blive en 
kæmpe udfordring, men 
opdagede, at det faktisk 

var både nemt og sjovt at 
finde en masse spænden-
de julegaver i Nexø. 

De små lokale butikker 
kan noget helt specielt. 
De yder en service som er 
ganske unik. De bræn-
der for de produkter de 
sælger, og de går op i at 
kende deres kunder. De 
ved hvem du er, og hvis de 
ikke gør, så giver de sig tid 
til at finde ud af det.

Da jeg var lille, handlede 
vi hos Købmand Verner. 
Butikken var en del af 
Spar kæden, men for os 
var det Købmand Verner. 
Her fik jeg lov at sidde på 
en ølkasse ude på lageret 
og drikke sodavand, mens 
min morfar handlede pro-
viant til sin båd. 

Når der skulle købes 
legetøj, så var det hos 
Erna. Og Erna, hun kan 
noget helt specielt! Hun 
kan huske, hvem der har 
købt hvad og hvem de har 
købt det til. På den måde 
sørger hun for, at du ikke 
får to af den samme fød-
selsdagsgave. 

Jeg har boet i flere forskel-

lige storbyer. Jeg har også 
boet i udlandet. Jeg har 
handlet i hele verden, men 
INTET slår følelsen af at 
komme ind i en af Nexøs 
butikker og blive mødt 
med et smil. 

Jeg elsker at kassedamen 
i Kvickly har lagt mærke 
til, at det er længe siden 
hun har set mig, og at 
drengene i Gutemensch 
ved præcis hvilken taske 
jeg ikke kan stå for. Den 
service får man ikke på 
nettet. 

Efter at have købt alle 
mine julegaver i Nexø, 
havde jeg fået blod på tan-
den. Og jeg havde lyst til 
at få andre med. Jeg ville 
gerne hjælpe mine lokale 
butikker.

I vinteren 2014 kom jeg 
så på ideen med at lave 
en konkurrence, som ville 
gøre det endnu sjovere 
at handle sine julegave i 
Nexø. For hver gave man 
købte, fik man et stempel. 
Personen med flest stemp-
ler vandt en stor kasse 
chokolade fra Kjærstrup 
Chokolade, til en værdi af 
2000 kr. Målet var at få 

så mange nexøboere så 
muligt til at købe deres 
julegaver lokalt. Jeg al-
lierede mig med Erhvervs 
Gruppe Øst, som straks 
var med på ideen og støt-
tede op om konkurrencen 
og blev en vigtig samar-
bejdspartner. 

Konkurrencen var en 
kæmpe succes, og det 
viste sig, at der også var 
folk ude fra øen som var 
kørt til Nexø for at handle 
julegaver. 

I år samarbejder jeg igen 
med Erhvervs Gruppe 
Øst, og vi håber på at 
kunne gøre Frøken Nexøs 
julekonkurrence til en fast 
del af julehandlen i Nexø. 
Jeg satser også på at få 
flere præmier samlet ind, 
så vi kan lave en lodtræk-
ning mellem alle som har 
købt julegaver i Nexø, så 
man har mulighed for at 
vinde noget, uanset hvor 
mange julegaver man har 
købt. Hovedpræmien går 
selvfølgelig stadig til den 
som har købt flest gaver 
i Nexø. I år er det dog 
ændret, så det er den der 
har købt for størst værdi, 
fremfor antal af gaver, der 

vinder. Det virker mest 
rimeligt. 

Konkurrencen starter i 
november, og alle kan del-
tage - store som små. Folk 
fra hele øen er velkomne. 
Julen er ekstra hyggelig i 
Nexø. 

Torsdag den 10. december 
vil jeg gerne inviterer jer 
alle til at deltage i Hjer-
ternes Fest i Nexø.  Byens 
butikker holder åbent til 
kl. 22.00, så der vil være 
masser af tid til at købe 
julegaver og nyde den 
gode stemning. Flere af 
butikkerne har smagsprø-
ver og der er forskellige 
aktiviteter på torvet. 

Nu ved jeg godt at mange 
af jer sidder og tænker… 
”Åhh, jamen der er så 
langt til Nexø” eller ”Nexø 
er da så kedelig”… Men 
er den nu også det? Har 
I været her? Altså, sådan 
rigtig været her? 

Jeg udfordrer jer hermed 
til at købe en julegave i 
Nexø. Bare en enkelt en… 
Hvis I tør. Måske bliver I 
afhængige af den gode 
service. 

Vi ses i Nexø. Husk at 
bruge jeres lokale butik-
ker. Ellers er de pludselig 
væk. 

- Frøken Nexø.

Glæden ved at handle bornholmsk
Frøken Nexøs Julekonkurrence

Torvegade 4 · Nexø · Telefon 5649 2388
facebook.com/shoppen.nexø

shoppen

MONGUL

RØNNE: STORE TORVEGADE 10, T: +45 5691 1661  I  NEXØ: STRANDGADE 8, T: +45 5644 5200

LAGERSALG, NEXØ: BROGADE 12  I  WWW.FACEBOOK.COM/GUTEMENSCH

Brogade 7A • 3730 Nexø • Telefon 5649 2109

Vi leverer på hele Bornholm 
Begravelsesbinderi leveres frit 

ALT I BLOMSTERBINDERI

Holst.FINAL.indd   1 26/10/15   16.20

juleshopping

neXØ
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Hos os finder du hvad du 
skal bruge til:

JAGT
OUTDOOR

LYSTFISKERI

- find os på facebook -

Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø Tlf.: 5649 2897

Herremagasinet.FINAL.indd   1 26/10/15   16.09 MB9-QP Kvartside-1212x1712#1.indd   1 20/10/15   18.27

erna.indd   1 26/10/15   16.02

zjooz.indd   1 22/10/15   18.23 Intersport.FINAL.indd   1 26/10/15   16.17
26    MAGASINET BORNHOLM    VINTER 2015 VINTER 2015    MAGASINET BORNHOLM    27



Garcia jeans • ichi • mbyM • pulz •Isay •Ofelia • b.young
Sanne Nordahn smykker •tasker, sko & støvler og mange accessories

Lucie Kaas • nordal • bloomingville • chic antique • HomeArt by Bahne

Årets julegaver finder du her…

Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10 -17.30, lør. kl. 10 -13

JULEBUFFET

2 Slags sild med æg -tomat - løg - kapers
Saltstegte sild med blødeløg - sennep og rødbeder

Fiskefilet med remoulade og citron
Rejer med mayonnaise

Lune frikadeller med sødt og surt
Lun leverpostej med champignon og bacon

Flæskesteg med rødkål
Andebryst med rødkålssalat
Æblef læsk med løg og æbler

Ris a la mande med kirsebærsauce

Pris pr. kuvert 198,-

Fredage & lørdage
13., 14., 20., 21., 27. og 28. november
4., 5., 11., 12., 18., og 19. december

Forud bestilling
senest 2 dage  

før på 56 95 00 69

BUFFALO STEAK HOUSE
NOVEMBER - DECEMBER

Hver lørdag & søndag i december måned
Gløgg & æbleskiver

Kr. 35,-

The lamb
Lammekrone med timiansky

Ovnbagt rodfrugt
249,-

Buffalo Cut af oksefilet    
300 gr.   
258,-  

Til dessert nyd huset’s
Carlsson’s coffee 58,-

Ta selv isbar 49,-
Vi er også specialister  

i Plantation rum
(spørg tjeneren da vi  
har ca. 10 forskellige)

Buffalo Steak House, Nørregade2, 3700 Rønne, Tlf. 56 95 00 69

JULEFROKOST UD AF HUSET 
NOVEMBER/DECEMBER 2015.

TRUBERGS JULE/SULE BORD
Hjemmelavet krydder karrysild med æg og purløg.

Marinerede sild med løg, kapers og æg.
Saltstegte sild med bløde løg, rødbeder og sennep.

Rødspættefilet med remoulade og citron.
Æbleflæsk af gammeldags røget brystflæsk (bacon).

Hjemmebagt leverpostej med svampe og bacon.
Krydderfrikadeller.

Mager langtidsstegt ribbensteg med sprød svær.
Ribskogt rødkål.

Surt. 
Rødbeder.
Sennep.

Pris pr. kuvert 158,- ved køb til min. 10 pers.
Under 10 pers. koster buffeten 175,- pr. kuvert.

Tilkøb brød og smør 15,- pr. kuvert.
Ris a la mande med kirsebærsauce pr. kuvert 25,-

TRUBERGS LIDT MEN GODT
Saltstegt sild.

Med bløde løg, sennep og rødbeder.
Marinerede sild

Med æg og tomat.
Ribbensteg.
Frikadeller.

Rødkål.
Surt.

Pris pr. kuvert 118,- ved køb til min. 10 pers.
Under 10 pers. koster buffeten 130,- pr. kuvert.

Tilkøb brød og smør 15,- pr. kuvert.

TRUBERGS JULEFROKOST TIL VIN
Lidt for enhver smag:

Hjemmelavet rejersalat.
Hjemmelavet kyllingesalat med bacon.

Hertil hjemmebagt godt brød.
2 Gode stege:

Helstegt jule skinkesteg med sprød svær  
samt bagte løg, æbler og timian.

Rosastegt kalveculotte stegt med æble/appelsinsaft.
Ovnbagt kartoffel/selleri gratin.

Grønkåls tærte med mandler.
Rødvinssauce.

Frisk knasende sprød vintersalat med honning/senneps dressing.

Til resten af rødvinen:
Sødmælks brie med klementiner, druer, radiser og nødder.

Kiks eller Ris a la mande med kirsebærsauce.

Pris pr. kuvert 228,-

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Julemiddagen kan afhentes den 23. december  
mellem kl. 16.00-18.00 Hos Truberg Solstien nr. 1 3760 Gudhjem.

Udbringning koster 300,00,- og bringes ud den 23. december mellem klokken 17.00-19.00.

Solstien 1, 3760 Gudhjem / Telefon 56 49 63 75 / frank@truberg.dk / www.truberg.dk 

JULEAFTEN NUL FEDTEDE FINGRE 
TRUBERG KLARER JULEMIDDAGEN

TRUBERG GØR DET GROVE DU GØR DET SJOVE
Gammeldags andesteg med æbler/svesker.

Den gode andesauce.
Ribskogt rødkål.

Gele.
Hvide og sukkerbrunede kartofler.

Pris pr. kuvert 158,-

1/1 AND: 3500 GRAMS
Ønsker du blot andesteg skåret ud og på æbler samt svesker med sauce  

kan dette bestilles for 1 and 550,- (ca. 5 til 6 personer). 

Anden er langtidsstegt, skåret ud og lige til at varme  
efter Trubergs enkle instrukser der medfølger. 

Tilkøb til julemiddagen:
Flæskesteg med sprød svær pr. kuvert 45,-   

(dog minimum 4 personer). 

Ris a la mande med kirsebærsauce pr. kuvert 45,-

FØRSTE OG ANDEN JULEDAG
Trubergs julefrokost for hele familien.  

Rigeligt til 10 personer og nok til 12 personer.
Saltstegte sild, bløde løg, rødbeder og sennep.

Marinrede sild med æg og karrysalat.
Rødspættefilet med remoulade og citron.

Mager ribbensteg med sprød svær og rødkål.
Frikadeller med surt.

Leverpostej med svampe og bacon.
Julemedister med stuvet grønlangkål.

Brie med frugt og grønt.

Pris 1495,00

Der følger ikke brød og smør med.

Kun afhentning første og anden juledag
mellem klokken 11.00 og 13.00.
Der følger en lille instruks med
om opvarmning af lune retter.

Tilkøb brød og smør 15,- pr. kuvert.
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Julebrunch med sang 
og hav på Le Port
- Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg elsker julen, tilstår 
restauratør Gabriela Jantzen på Le Port i Vang. Sidste år var der 
fulde huse til julebrunch, så i år er der lækkerier og julesange 
både lørdag den 5. og søndag den 6. december kl. 11. Operasan-
geren Ursula Bambuch synger, så det er en lyst – og uden for er 
det stadig lyst med den uforglemmelige havudsigt. 
To julemiddage er planlagt til lørdagene 28. november og 12. 
december. Sabina og Satin Jazz konkurrerer med pejsen og de 
levende lys om at varme sjælene, og køkkenchef Kim Jantzen er 
parat med en tre retters ret bornholmsk menu, der består af rimmet 
torsk med kørvelpuré, syltede løg og blomkål, økologisk gris fra 
vasagård med havtorn, grønkål og fedtegrever og til dessert suk-
kerbagt æble med karamel, kanelis, twill og marengs. Hertil tre 
udsøgte vine.
- Det er også noget nyt, som vi venter os meget af, nævner Gabri-
ela og minder om, at Le Port leverer ud af huset, især til nytår. Og 
er man et mindre selskab på mindst ti personer, så lukker vi gerne 
op i hele julemåneden.

Lær at lave chokolade 
Kjærstrup viser vejen
Hjemmefremstilling af godter er en hyggelig optakt til julen. De 
fleste kan godt finde ud af at skære en rulle marcipan i stykker og 
dekorere dem, mens der nok er mere usikkerhed, når det gælder 
om at arbejde med chokolade. Nu gør Kjærstrup det nemt at gøre 
det selv.
Gå ind på YouTube og skriv kjærstrup, så er der adgang til to korte 
instruktionsfilm, hvor chokolademesteren fra Snogebæk lærer fra 
sig. – Vi vil gerne dele vores viden med alle, der har lyst til at 
trylle med julechokolade i deres eget køkken, og det er slet ikke 
så svært, lover Peter Kjærstrup. De vigtigste redskaber er en gryde 
med vandbad, en skål, en gaffel, et termometer og en hårtørrer.
Selvfølgelig fører Kjærstrups forretninger i Snogebæk og Store Tor-
vegade i Rønne et udvalg af færdige lækkerier så som julekalen-
dere og gaveæsker. Men man kan også købe chokoladeblokke som 
en råvare, og så kan hele familien eksperimentere med at skabe 
egen konfekt med fx nødder, mandler og syltede frugter.

Julefrokost

NU LaDeR DeT SiG eJ SKJULe
aT SPiSe GODT eR aTjule  

Nydelser i Nørregade
Hasle, Nexø, allinge, Åkirkeby, Svaneke, Gudhjem, Snogebæk, 
Balka, Vang, Sandvig, Rønne, Rø, Rutsker og Pedersker - sådan 
hedder pizzaerne fra den brændefyrede ovn i Buffalo Steak House 
i Nørregade i Rønne lige ved biografen. Og da Lenhart Carlsson 
sidste år besluttede at servere en julebuffet fredag og lørdag fra 
midten af november, kom gæsterne fra hele øen. Nu gentager han 
opdækningen med sild – herunder saltstegte, ellers er det jo ikke 
rigtig jul – fiskefilet, æbleflæsk, frikadeller, andesteg og meget 
andet godt.
atmosfæren i bøfhuset understreges af årstidens pynt, lover restau-
ratøren, der tager imod både små og store selskaber. Men Lenhart 
lover, at der ud over julefrokosten stadig grilles store bøffer og 14 
forskellige slags pizza.

Fra midten af november og resten af året står der fester og gæster på program-
met. Nogle måltider er præget af de bornholmske juletraditioner, andre har et 
twist af noget mere moderne. Vi nyder delikatesserne og skåler i bornholmsk øl 
og akvavit, og vi er særlig glade, når maden er tilberedt af lokale råvarer.

Øens mange restauranter byder velkommen til julefrokoster, både til virksomhe-
der og familier. For medarbejderne er begivenheden et højdepunkt, der skaber 
sammenhold og glæde, som smitter af på hverdagen. Man får snakket så godt 
sammen og lærer hinanden bedre at kende.

Også på det private plan er det hyggeligt at mødes på et godt spisested og 
overlade alt besværet til andre – men man kan også vælge at more sig i egne 
omgivelser og aftale en menu med en leverandør af mad ud af huset.

Gå på opdagelse i denne kavalkade af julemad og bestil i god tid, så indbydel-
serne kan sendes til alle dem, der vil glæde sig til at se hinanden.

Restaurant K i aakirkeby 
med julekalender på tavlen
i december har restaurant K i midten af Bornholm sin helt egen 
julekalender med et nyt tilbud hver dag. Men det står kun på tavlen 
uden for indgangen, så man skal lige lægge vejen forbi eskilds-
gade og lade sig friste af alt fra gløgg og æbleskiver til en god bøf.
Første søndag i advent, 29. november skal juletræet pyntes, og 
alle børn er velkomne til at klippe og klistre. ingen skal gå sultne 
hjem, for der er flæskesteg med det hele for blot 95 kr., og børn 
under 12 år spiser gratis.
Restauratør Hanne andersen pointerer, at hendes julefrokost med 
alt til faget henhørende serveres ved bordene, det giver en roligere 
stemning, end hvis gæsterne skal stå i kø, synes hun. Hvis man 
foretrækker at holde frokost hjemme hos sig selv, er Restaurant K 
klar til at levere ud af huset.

Juletid er 
smagen af 
Hallegaard 

Alle vores bornholmske lækkerier 
spegepølse, rullepølse,  

sylte, ribbensteg  
og meget mere...

Vi er på:
Juleskibet 28. og 29. nov. 

Rønne Torv 22. dec. kl. 9.00 -12.00 
Nexø Torv 22. dec. kl. 14.30 -17.30 

Allinge Havn 23. dec. kl. 10.00 -13.00 
Svaneke Havn 23. dec. kl. 15.00 -17.00

Hallegård gårdbutik 
Mandag-torsdag 10.00 -15.00  

Fredag 10.00 -17.00 
Åbent i weekenden  

19. og 20. dec.  
kl. 10.00 -15.00

Følg os på facebook 
med nyheder,  

billeder og stemning.

Tlf. 56 47 02 47
hallegaard@hallegaard.dk

HALLEGAARD
Aspevej 3, Østermarie

Se evt. ændringer af åbningstider på www.hallegaard.dk
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DEN 4. DECEMBER 
BLIVER DER VARMT I VIFTEN

JULEFEST
4. DECEMBER
MED MIDDAG 

OG DANS 
I VIFTEN 

595,-

DEN 4. DECEMBER ER DER 
JULEFEST PÅ GREEN SOLUTION HOUSE

Vi byder velkommen med bobler og en 3 retters menu:
•  Røget laks med syltet æble, saltet agurk  

og rygeostcreme.
•  Confiteret andelår-bryst med kartoffelchiffon- 

græskar-jordskok-sauce.
• Lakrids Pannacotta med Pæregele-knas
• 1 glas økologisk hvidvin m/top
• 1 glas økologisk rødvin m/top
• Kaffe/the til desserten
• DJ Dans og Drinks-bar i Viften kl. 22.00 – 02.00. 

Bordbestilling senest 27. november.

HOLD JERES JULEFROKOST
I FANTASTISKE OMGIVELSER

Når det ikke er den 4. december, kan I holde jeres egen 
julefrokost på Green Solution House. Kasper Beyers 
julemenu består blandt andet af laksetrilogi, stegt torsk, 
andebryst, ost og lakrids pannacotta. Den koster 485,- 
pr. person. 

I kan også vælge julebuffetten med masser af lokale 
råvarer. Hvad med en skive flæskesteg fra Vasagård Gris 
med hjemmelavet rødkål? Eller ris a la mande med lun 
kirsebærsauce? I kan vælge 3 kolde, 3 lune og 1 dessert 
for 265,- pr. person. Ønsker I flere retter kan de tilkøbes. 
Kasper Beyer kan kontaktes for særlige ønsker og pris på 
kokken@greensolutionhouse.dk eller tlf. 5695 1913.

GREEN SOLUTION HOUSE
HOTEL AND MEETINGS THE BRIGHT WAY

Strandvejen 79, 3700 Rønne
5695 1913 · info@greensolutionhouse.dk
www.greensolutionhouse.dk

JULEFEST-TILBUD
PÅ OVERNATNING
Overnatning inkl. økologisk 
morgenmad i dobbelt-
værelse kr. 600,-

BESØG OGSÅ VORES WEBSHOP PÅ
WWW.KJAERSTRUP.DK 

RØNNE:  
St. Torvegade 13  
tlf. 2725 9800

SNOGEBÆK:  
Hovedgaden 9 
tlf. 5648 8089
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Julefrokost

Green Solution House  
– nu også med jul
Green Solution House – det tidligere Hotel Ryttergården – blev ind-
viet af HKH Kronprins Frederik i april i år. Siden da har der været 
feriegæster og konferencegæster, og mange lokale bornholmere 
har også været forbi – til møder og i a la carte restauranten. Det 
glæder direktør Trine Richter, for Green Solution House og den om-
kringliggende park er skabt til gavn og glæde for Bornholm. Fredag 
den 4. december lægger Green Solution House an til en julefest, 
hvor gæsterne bydes velkommen med boblende vin, og køkkenchef 
Kasper Beyer har komponeret en spændende treretters menu: 
Røget laks med syltet æble, saltet agurk og rygeostcreme. Dernæst 
confiteret andelår-bryst med kartoffelchiffon-græskar-jordskok-
sauce og til dessert lakrids pannacotta med pæregele-knas. Hertil 
serveres økologisk hvidvin og rødvin plus kaffe/the til desserten. 
Når middagen er spist, så skal Viften varmes op med DJ – Dans og 
Drinks. 
- Vi har åbent hele året og lægger gerne hus til såvel små og 
som store julefrokoster på andre dage end den 4. december siger 
hoteldirektør Trine Richter og ønsker alle en glædelig jul – og 
særligt tak for den fine modtagelse Green Solution House har fået 
på Bornholm og i resten af Danmark. 

Den personlige julemad
på Det Gamle Posthus
Julestemningen er begyndt at simre på Det Gamle Posthus i allinge. 
i stedet for at køre med menuer, der på forhånd er fastlagt, tager 
Karine og John Nybo en snak med dem, som bestiller et større eller 
mindre selskab. Hvad kan de lide – hvad siger pengebogen?
- De lokale råvarer er som altid i centrum, og vi vil gerne kom-
ponere spændende retter af frisk fisk, kød og grøntsager. På den 
måde kan vi gøre det mere individuelt, måske tager det også lidt 
længere tid, men så ved vi, at gæsterne bliver forkælet med det, 
de aller bedst kan lide, siger Karina. Det gælder selvfølgelig også 
de anretninger, der leveres ud af huset. ikke mindst til nytår væl-
ger mange denne løsning.
Det Gamle Posthus lægger vægt på at holde åbent de fleste dage 
året rundt og har glæde af at tilbyde to retter til rimelige penge, 
det kan fx være krebinetter og citronfromage.
Den store nytårskoncert i allinge finder sted 23. og 24. januar, 
og da bliver der ekstra travlt i restauranten, bordbestillingerne er 
begyndt at indløbe.

Hallegaard sætter smag på 
det bornholmske julebord
Michael Rønne-Hansen har givet Hallegaard et ekstra løft. Den 
erfarne kok fremstiller en perlerække af specialiteter, fx den lækre 
svinerilette, som skabte begejstring, da Prinsgemalens Jagtvej lige 
ved gårdbutikken blev indviet sidste år og opnåede status som et 
udflugtsmål i sig selv. Kokken bager også hvede- og rugbrød.
indehaveren Jørgen Christensen fortæller, at bornholmerne for al-
vor har opdaget, at Hallegaard har et stort udvalg af fersk og tilbe-
redt kød. Det kunne mærkes i sommer, hvor efterspørgslen nåede 
et nyt højdepunkt. Hallegaard har to faste slagtere, i højsæsonen 
har 11 medarbejdere travlt med at betjene kunderne.
De bornholmske juleklassikere ristepølse og sortepølse er sammen 
med saltstegt sild obligatoriske på mange frokostborde. Dertil kom-
mer sylte, ribbenssteg, leverpostej, marinerede og krydrede sild 
plus alle spegepølserne, rullepølser, saltkød, sprængt oksebryst 
og meget mere. alt er selvfølgelig hjemmelavet. Gårdbutikken har 
et fornemt udvalg af vine, flere af dem er økologiske og biodyna-
miske. Hvis man ikke vil køre til Østermarie for at handle, dækker 
salgsvognen allinge, Svaneke, Nexø og Rønne. 

Skipperkroens
særlige søndage
Restauratør Pippi Hartmann forstår at skabe en lun atmosfære på 
Skipperkroen i Tejn, især søndagsbuffeten har mange tilhængere. 
Sidste søndag i november og de to første i december står der 
bornholmske juleretter på programmet – blandt andet ristepølse og 
blodpølse, naturligvis hjemmelavet. Stemningen får en ekstra tand, 
når Kalle Brandt synger og spiller; han er en af de mest afholdte 
kunstnere på kroen.
Flere små og større grupper har allerede reserveret tid til julefro-
kost, herunder et selskab på 70 pensionister, som også glæder sig 
til Kalle Brandts toner.
Pippi fremhæver, at Skipperkroen står stærkt i den bornholmske 
billardturnering, og det grønne bord i midten af lokalet trækker 
mange entusiaster til. – Hos os sker der altid noget, smiler kromut-
ter.

Forførende Fredensborg med 
forventninger, fest og farver
Julemåneden, juleaften og juledagene og nytårsaften er højdepunk-
ter på Radisson Blu Fredensborg Hotel i Rønne. 
Med sans for tradition og fornyelse byder hoteldirektør Birte 
Jensen, køkkenchef Claus Seest Dam og de øvrige medarbejdere 
velkommen til julebal, kagebuffet med Luciaoptog og julefrokoster 
og en ganske særlig candlelight dinner lørdag den 19. december i 
stearinlysenes skær med jomfruhummer, der møder havets tunger, 
rosa ungduebryst, trøffelfarseret bornholmsk kalvemørbrad og 
desserten Byens Bedste Bryster. Så bliver det ikke mere romantisk, 
og middagen kan kombineres med dobbeltværelse og en tur i Den 
Bornholmske Diamantspa på Griffen.
Juleaften foregår helt klassisk med velkomstgløgg, Østersølaks, 
andesteg med bornholmsk fyld og ris a la mande med lun kirse-
bærsauce. Juletræerne er pyntet af bornholmske kunsthåndvær-
kere, og der er hygge og knas. 
De to følgende dage præsenteres den store julebuffet, den 28. 
december kører den berømte fiskebuffet, og så er der lagt op til 
nytårsfesten, der begynder med dronningens tale, kulminerer med 
champagne og fyrværkeri kl. 24 og rundes af med løgsuppe. Me-
lody Makers spiller op til dans.
For dem, der vil feste hjemme, har Fredensborg en bred vifte af 
muligheder. Til nytår går der mange plankebøffer ud af huset, men 
der er også en raffineret nytårsmenu.

RESTAURANT LE PORT • VANG 81 • 3790 HASLE • TLF.: 56 96 92 01 • WWW.LEPORT.DK • WWW.FACEBOOK.COM/LEPORTVANG

Udsøgt Julemiddag med vin  
og levende musik 

Lørdag den 28. nov. & lørdag den 12. dec. 

Julecocktail 

Rimmet torsk, kørvelpuré, syltede løg og skum 

Vin: Pinot Blanc, Trimbach 
Økologisk gris fra Vasagaard, havtorn,  

grønkål, og fedtegrever 

Vin: Cotes du Rhone, Brusset 
Sukkerbagt æble, karamel, kanelis og twill

Vin: Moscato D’Asti, Vallebelbo 

Pris per person kr. 699,- 
Kun mod forudbestilling

Nytårsmenu ”ud af Huset”
Torsk med jomfruhummersouffles  

i sprød kartoffel og jordskokkecreme

Røget filet af Vasagård-gris, syltede svampe, 
svampemayo og brændt porre

Tournedos af oksemørbrad, saltbagte  
urter, trøffelglace, syltede rødløg  

og confitteret kartoffel

Kastanje- chokoladekage med 
blodappelsinsorbet, makron og bagt æble

Pris per person: 3 retter Kr. 395,- 
Pris per person: 4 retter Kr. 450,-

Julebrunch 
Lørdag den 5. og søndag den 6. december  

fra kl. 11. til kl. 14 

Ingen jul uden vores hyggelige  
og stemningsfulde julebrunch. 

Vi serverer en stor jule-brunchbuffet med alle  
julens lækkerier og traditionen tro vil sopran  

Ursula Bambuch synge julen frem i alle hjerter. 

Pris per person kr. 275,- 
Kun mod forudbestilling

JUL OG NYTÅR PÅ LE PORT
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Selskaber modtages hele året - også ud af huset

NYTÅRSMENU  
ud af huset

Til dronningens nytårstale
Starter:

Lufttørret  
skinke-oliven-snackpølse, 

saltmandler
Letrøget creme og brød

pris 48,- 

Forretter:
Suppe

Jomfruhummer bisque med skaldyr og urter
pris 108,- 

Tapas
Safranrimmet Hellefisk,fennikel cruditè,Vores 

egen varmrøgede laks med brøndkarse 
creme,Tiger-rejer med tang og avocado creme

pris 118,-  

Hovedret:
Rosastegt Kalvemørbrad

Bagt og grillet grønt,pommes Røsti med urter
Mild pebersauce og portvins-syltede rødløg

pris 228,- 

desserter:
Hvid chokolade panna Cotta med 

rabarber,sprød kage og lakrids-skum
pris 68,- 

Posthuset`s Nytårskage
Med bær og chokoladetrøffel

pris 88,- 

Afhentes mellem 13-15
- vi aftaler tidspunkt  

ved bestilling. 
Vejledning til menuer  

følger med ved afhentning.

Nyt-Nyt-Nyt
1.januar 2016

Nytårsburger ud af huset imellem 13-17
Med skiveskåret okse-diverse salater og pesto

Steakhouse pommes og hvidløgsmayo
pris 98,- 

Bestil på Mail:johnnybo61@gmail.com  
eller tlf: 5648 1042

Husk vi har åbent i forbindelse med  
nytårskoncerterne i nordlandshallen  

23-24. januar 2015
husk at bestille bord i god tid.

ÅBENT FØLGENDE DAGE I JANUAR
13.-14.-15.-16.-17. og 21.-22.-23.-24

Kirkegade 8, 3770 Allinge 
Tlf.: 56481042  

www.detgamleposthusalllinge.dk  
mail: detgamleposthus@ofir.dk

RESTAURANT

ALLINGE
DET GAMLE POSTHUS

Kirkegade 8, Allinge  ·  Bordbestilling 5648 1042
Email: detgamleposthus@ofir.dk

www.detgamleposthusallinge.dk

Find os på Facebook

Bestil DIN  
julefrokost nu  
og vær i go’ tid!

RINg og BestIl på tlf. 56 95 05 99  
e-maIl: info@ostehjoernet.dk elleR Besøg  
ostehjøRNet · østeRgaDe 40 B · RøNNe

gave-idé
julekurve med  

bornholmske produkter

Kom og nyd vore arrangementer!

hygge ❤ hjemmebag   
❤ candlelight dinner ❤ 
jul ❤ glögg ❤ varme  
❤ romantik ❤ massage ❤ 
spa ❤ bjældeklang og 
julesang ❤ snevejr ❤  
levende lys ❤ søde sager, 
slik og kager ❤ kaminild 
❤ forkælelse  ❤ hygge ❤ 
jul ❤ glögg ❤ varme
❤ candlelight dinner ❤  
massage ❤ bjældeklang 
og julesang ❤ spa ❤ 
snevejr ❤ levende lys 

Kom! lad os 
forkæle dig! 

Se datoer og flere detaljer om arrangementerne på vores hjemmeside 

BORNHOLMHOTELS.DK eller ring på 56 90 44 44.

 26. november & 28. december DEN STORE FISKEBUFFET ❤ et overflødighedshorn af fiskeretter og skaldyr
 19. december CANDLE LIGHT DINNER ❤  4-retters menu med mulighed for vinmenu
 fra 21. november ÅRETS JULETRÆS-UDSTILLING ❤  juletræerne er pyntet af bornholmske kunsthåndværkere
 hele december JULEMIDDAG & JULEFROKOST ❤  Di 5 Stâuerna (Kun mod forudbestilling)
 JULEBAL MED HEAT MAKERS ❤  stor julebuffet eller 3-retter serveret
 6. december JULEHOTEL PÅ HOTEL GRIFFEN ❤  Udstilling og salg af kunsthåndværk og spændende produkter
 13. december STOR JULEKAGE BUFFET ❤  Fredensborgs store julekagebuffet og lucia optog
 JULEAFTEN-ARRANGEMENT ❤  julemiddag, kaffe og underholdning
 1. & 2. JULEDAG ❤  Den Store Julebuffet med julens traditionelle retter
 NYTÅRSARRANGEMENT ❤  spis i den festpyntede sal med musik og dans
 NYTÅRSARRANGEMENT ❤  rolig hyggemiddag i Di 5 Stâuerna
 NYTÅRSBRUNCH ❤  lækker brunch med champagne
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Julefrokost

Brød og blomster på bordet
Svaneke Brød i Søndergade vil gerne være leverandør til de bornholmske 
julefrokoster og holder åbent fra 7 til 17 onsdag og lørdag frem til nytår.   
Surdejsbageriet har fået mange venner over hele øen, og der er planlagt 
flere arrangementer så som Store Bagedag og en vinsmagning med Torben 
Pind.
i slutningen af november debuterer de energiske bagere med honningkager, 
i forvejen står kanelsnegle, croissanter, brownies og cookies på program-
met.
- Vi har tre slags rugbrød: det med mandler, elses klassiske med kerner og 
det mørke med malt. Vores hvedebrød og boller er også efterspurgt, og det 
kan være fornuftigt at forudbestille, siger Kasper Buchardt Thye, der tog 
initiativ til at bage med bornholmsk og økologisk mel.
Bageriet deler hus med Galleri R2 og Svaneke Blomster, så der er mulighed 
for dekoration til bordet og hjemmet, når man alligevel er gået til bageren.

Ost og delikatesser i Rønne, 
allinge, Gudhjem, aakirkeby, 
Nexø og Svaneke
Ostehjørnet i Østergade i Rønne har ”altid” været et nøglepunkt for 
bornholmsk madkultur; Birgit Gren-Hansen har gennem 27 år opar-
bejdet en solid kundekreds, der sætter pris på at smage varerne og 
få en snak om kvalitet.
Glæden ved at handle i en velassorteret delikatessebutik er en 
kontrast til dagligvareforretningernes færdigpakkede varer, og 
Ostehjørnet er et centrum for sortimentet af oste fra Bornholms 
andelsmejeri.
Noget nyt er Ostehjørnets tapas med hummus, pesto, oliven, tærte, 
pølse og skinke fra Hallegaard, oste og italiensk brød, som også 
er et lækkert måltid i julemåneden. Men hvis man ønsker de mere 
traditionelle specialiteter, kan forretningen levere juleplatten eller 
et mere omfattende pålægsbord.
Ostebilen dækker hele øen. Om onsdagen holder den i allinge frem 
til kl. 13 og derefter i Gudhjem. Torsdag ruller den til aakirkeby og 
Nexø, og lørdag formiddag findes den på Svaneke Torv. Tapas og 
anretninger kan efter aftale hentes i ostebilen.

”Julefrokost uden Truberg   
er som en landevej uden kroer”
Han er en poetisk sjæl, Frank Truberg, der selv har opfundet over-
skriften.  
i en pause mellem gryder og pander siger han:    
- Vi nærmer os julen igen, igen og vi skal huske at være søde og 
forventningsfulde. Vi skal overraskes, der skal steges, syltes, der 
skal koges og konfekt fremstilles, der skal pilles, plukkes og pyha.
Og så erklærer han:  
- Men alt det kan vi springe over, ring til Truberg han klarer det 
hele og du kan nyde julen og gæsterne uden stress og fedtede 
fingre. 
i det trubergske køkken bliver der lystigt syltet, kogt og henkogt, 
stegt, og braiseret, dampet, snittet - Og råbt højt hver gang vi lan-
der det rigtige sted, og det belaver vi os på hver gang, råber han 
og remser op: 
- Lun leverpostej med svampe og bacon. æbleflæsk, ænder der 
rapper for sidste gang med gyldent skind, dellerne ligger side om 
side og syder, sildene svømmer i herlige marinader, saltstegt sild 
svøbt ind i bløde løg, den sprødstegte rødspættefilet med grov re-
moulade og glade, men sure citrondyr, mandler og ris i piskefløde 
med vaniljekorn så store som håndgranater. 
- Jo, julen er på vej og vi venter med længsel til at forkæle born-
holmske maver, erklærer kokken, der hermed har slået fast, at han 
er leverandør til hele øen.

Julefrokosten rundes af 
med blå verdensmesterost
33 bornholmske kvægbrug leverer frisk mælk til andelsmejeriet 
Sct. Clemens i Klemensker, og en stor del forvandles til blå ost. 
90 procent af produktionen eksporteres til det meste af kloden, og 
mejeriet er kendt som verdensmesteren, der flere gange har vundet 
medaljer ved World Cheese Champion i Wisconsin i USa.

Blåskimmelosten Danablue er den mest populære, varianten hed-
der Bornzola, hvilket rimer på den italienske Gorgonzola. Osten 
er fast med blågrøn skimmel, uregelmæssige huller og en mild og 
pikant aroma.

Bleu er en blå- og hvidskimmelost efter fransk inspiration med 
en cremet og skærbar konsistens. Smagen er mild og aromatisk. 
Nogle kan bedst lide den helt frisk, andre foretrækker den mere 
moden og dermed skarpere. Med alle tre specialiteter på bordet 
kan det ikke blive mere generøst. Skal det være helt bornholmsk, 
kræver det rugkiks fra Dam i aakirkeby og måske en klat havtorn 
fra Höstet i ibsker.

Mejeriet har i år vundet tre priser på Danish international Foodcon-
test. i kategorien ost sejrede Danablu 60+, i kategorien konsum 
vandt mejeriets økologisk letmælk, og for en specialost, der endnu 
ikke findes på det bornholmske marked, scorede mejeriet gourmet-
prisen.

SKIPPERKROEN I TEJN
Serverer buffet hver søndag kl. 12.30

 

Speciel julebuffet  
søndag d. 29. nov.,  
6. dec. og 13. dec.

Underholdningen 
leveres af 
KALLE BRANDT 

kl. 13.00 - 17.00

Lækker gammeldags  
kromad a´la carte
samt kaffe & kage  
til rimelige priser

Bordbestilling tlf. 56 48 11 85 - Sdr. Strandvej 3 Tejn - 3770 Allinge

Restaurant
November tilbud
Tirsdag til torsdag

Hakkeplanke
75 kr.

Julefrokost i huset
Fredage og lørdage fra 27. november til og med  
19. december fra kl. 17.00
Kan bestilles alle dage ved min. 8 personer

Marinerede sild, Hjemmelavede karrysild
Saltstegte sild med bløde løg
Rødbeder, sennep, Lun leverpostej
Tarteletter med kylling i asparges 
Mørbradbøffer med bløde løg
Flæskesteg, And, Rødkål 
Rugbrød, smør og fedt  
Ris a la mande med lun kirsebærsovs 
Kaffe med sødt

195 kr. 

Bestil bord i god tid på tlf. 56 97 10 12
Der tages forbehold for ændringer i menuen

Julefrokost ud af huset
Den 27. november til og med den 19. december
Minimum 10 kuverter

Marinerede sild, Hjemmelavede karrysild
Saltstegte sild med bløde løg, Rødbeder og sennep, Æg og tomat
Rugbrød, smør og fedt, Flæskesteg, And, Rødkål
Ris a la mande med lun kirsebærsovs

140 kr. 

Tilkøb:
Leverpostej med bacon og champignoner  20 kr.
Mørbradbøffer med bløde løg  20 kr.
Tarteletter med kyllinge i asparges  20 kr.

Eskildsgade 6, 3720 Åkirkeby | telefon 56 97 10 12 | www.restaurant-k.dk

NYTÅRSMENU
Forret: 
Røget laks i spinatkåbe, Torsk Ceviche med knust 
sprød  Panchetta bryst flæsk og kold hummer 
creme med ruccola pesto perler. 
Hertil Foccacia brød bagt med flagesalt,  
olivenolie og rosmarin. 

Hovedret: 
Krondyr tyksteg i panade af honningkage og ribs 
samt kaffe. Hertil rødbede bagt med mozzarella og 
gulerods sirup. Kartoffelgratin bagt i butterdej med 
blå birkes. Svampe creme med røget mandel brud.

Dessert: 
Chokolade fragilite med peanuts krokant, lynghon-
ning, sirup med havtorn samt stikkelsbær/chili gele.

Pris hovedret: 278,- 
Pris 2 retter: 320,- 
Pris 3 retter: 350,-

Vi kan tilbyde natsuppe: Ungarsk Gullaschsuppe 
med godt rustikt brød. 

Pris 58,- pr. pers.

BØFFER SÅ DET BRAGER
NYTÅRS TILBUD
US Black Angus kødkvæg fritgående, opfodret på 
majs, super mørt og kroghængt i 90 dage.

Højrebs bøffer pr. 100 gram  47,-

Ekstra tilbehør: 
Stege instruktion følger alle bøffer. 
Flagesalt og 5 korns peber følge med bøfferne.

Tilkøb: 
Trubergs chilisauce (den fra Brasserie Trubergs tid 
på havnen i Nexø)

30,- pr. pers.

Kraftig rødvins sauce pr. pers. 30,- 

Bøfferne er pakket og kan afhentes  
den 29. december mellem kl. 16.00 og 18.00,  
eller du kan få dem bragt til døren  
i samme tidsrum for kun 100,- 

 

PRAKTISK INFO
Afhentning af nytårsmenu den 31. dec. mellem klokken 12.00 og 14.00 
Udbringning sker mellem 12.00 og 15.00 

Udbringning koster 300,-

Ved nytårsmenuen følger en lille nem instruktion med. 
Følg denne og nytårs menuen er klar, parat og klar til start uden de store armbevægelser.

Truberg ser frem til at byde Jer velbekomme denne årets sidste aften. 
Et brag af et nytår venter og vi hilser fra alle os til alle Jer.

Tak for 2015 og på gensyn i 2016.

Solstien 1, 3760 Gudhjem / Telefon 56 49 63 75 / frank@truberg.dk / www.truberg.dk 
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Alle lavpristilbud er gældende i november samt december måned. 
Alle tilbud er kontant afhentet og alle priser er inkl. moms.

ALLINGE BYGGEMARKED 
Har du brug for ny inspiration til hjemmet,  
kan vi tilbyde spændende billige løsninger  

af tapet og nye farver.

HOME VÆGMALING BASIC HVID 10 L
Meget drøj og rækker rigtig langt. 

Kan tones - LAVPRIS 179,95

HOME VÆGMALING MAT 10 L
God til vægge der let bliver beskidte.

 Kan tones - LAVPRIS 399,95

HOME LOFTMALING HVID GLANS 2 -5 LITER
God, økonomisk maling til store loftoverflader.  
Kan tones - LAVPRIS 199,95

HOME VÆGMALING MAT 5 L 
God til vægge der let bliver beskidte.

Kan tones - LAVPRIS 269,95

DANA HOME PROFESSIONEL MEDIUM SPARTEL 10 L  
God færdigblandet spartelmasse -  

LAVPRIS 99,95

HOME VÆGMALING HALVMAT 2,5 L
Robust maling der holder længe.  

Kan tones - LAVPRIS 279,95

TRÆ- OG METALMALING
Home v hvid/h1 glans 40 2,5 liter 

Kan tones - LAVPRIS 329,95

ALLINGE BYGGEMARKED 
& TRÆLASTHANDEL A/S

Telefon 5648 0127 • Pilegade 33 • 3770 Allinge

Kom og se vores store 
udvalg af tapet.


