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SANDHEDEN OM SANDIE
Bag mikrofonen på den mest aflyttede DAB-kanal, P7 Mix, sidder Sandie Westh fra Rønne. Hun twittede
sig til jobbet.

SOFIE STOUGAARD SKUESPILLLER
MED BORNHOLMERSTEMME
På vej til Tivoli-revyen og debuten
som filminstruktør forklarer Sofie
balancen mellem sjov og alvor.

DET FINDER VI SAGTENS UD AF
Den nye tilflytterkonsulent Rune
Holm bygger bro over Østersøen og
gør tilflyttere trygge, så Bornholm
kan øge velstand og velfærd.

EMIL WESTMAN HERTZ
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Emil forbereder sin store sommerudstilling på Bornholms Kunstmuseum.
Kom ind i hans atelier på Bokulbjerget.
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TOG DET STORE SPRING
Sandvigs gamle vandrerhjem fra
1908 opdateres til 2016 af ungt par
med mod på livet og lyst til gæstfrihed.

OG EN TILFLYTTER MERE:
TRILLE OG SØN
Begejstring for Bornholm og glæden
ved gode naboer, brændeovn og et liv,
der er mere enkelt end i København.

NIPS, NYT
OG NYTTIGT
Magasinet Bornholm giver dig
spændende små nyheder om hvad
der er sket og hvad der vil ske for
vores lille ø.
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MÆND PÅ MOLEN
Mesterkokkene Madsen og Kruse
varsler nye spisetider i Nexø.

DET GRØNNE HOTEL
MED ØKOLOGISK MAD
Green Solution House imponerer
miljøfolk og byggeeksperter. Nu
gælder det også om at gøre indtryk
på restaurationens gæster.

RUNDTUREN TIL EN STRIBE AF
BORNHOLMS BEDSTE TILBUD OM
FORÅRSMAD.
Sandvigs gamle vandrerhjem fra
1908 opdateres til 2016 af ungt par
med mod på livet og lyst til gæstfrihed.

Bornholmerkursen
Hvis man forestiller sig, at Bornholm var noteret på Københavns
Fondsbørs – i sig selv en skræmmende tanke – hvor ville kursen
så være henne? Det kan man
ikke sige med sikkerhed, måske
ville udenlandske spekulanters
handelsrobotter presse prisen
ned, men hvis alt gik rigtigt til,
ville kursen på Bornholm være
stigende.
Bornholm har en opsparet
goodwill-kapital ovre, der slet
ikke kan gøres op i penge. Alle
elsker Bornholm, mange synes,

at de har en andel af øen i
kraft af familie, venskaber eller
bare oplevelser fra lejrskolen
og fremefter. En sum af glade
minder og store forventninger,
og snakker man med andre om
ferie, er det let at enes om, at
Bornholm er noget særligt.
Michelin-stjernen, der funkler
over Kadeau i Østre Sømarken,
spreder glans over den bornholmske madverden, hvor restauranterne kappes om lokale
råvarer, omhyggelig tilberedning, gastronomisk fantasi og

priser, der står i rimeligt forhold
til kvaliteten.
Folkemødet er en begivenhed af
landsdækkende, i visse tilfælde
internationale dimensioner. Intet
tyder på, at det uformelle samvær mellem politikere, organisationsfolk og menigmand – bornholmere såvel som tilrejsende
– har nået sit mætningspunkt
eller er blevet umoderne.
I længslen efter det gode liv står
Bornholm som en fredfyldt oase
med billige boliger, hvor trafikal
trængsel indskrænker sig til en

rundkørsel i Rønne i eftermiddagstimerne. Nogle gange kan
man næsten synes, at Bornholm
gerne måtte være lidt mere
stresset som udtryk for tempo
og dynamik. Bestræbelserne på
at få flere tilflyttere har bedre
muligheder for at lykkes, fordi
de bornholmske værdier står i
stadig højere kurs.
Hvilket også afspejler sig i
prognoserne for den kommende
feriesæson med fuldt bookede
færger og sommerhuse. Så
mange har nu set så meget af

verden, at det er værdifuldt at
vende tilbage til rødderne og
huske begejstringen fra turen i
7. klasse.
Vi må ikke blive for selvglade, vi
skal ikke tro, vi er noget, der er
også megen dårligdom. Jammerjante er der nok af, men fraset
underholdningsværdien er den
uden perspektiv.
Bornholm er i høj kurs og på ret
kurs. Glædeligt forår.
Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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@Sandie.Westh

NYT KØKKEN PÅ 4 TIMER
Behold skabene, men byt låger og skuffer.
Ring og få en tid til at se vores udstilling.
Passer til alle køkkener - uanset alder.

Sandieheder på Twitter hitter

Når man virkelig brænder for noget og gør sig umage, kan man nogle gange nå mål, man ikke havde drømt om.
Sandie Westh fra Rønne avancerede fra Twittersjov til DR’s P7 Mix. På en enkelt uge sender hun op til 18 timer radio.
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: JESPER BOYE

S

andies sandheder.
Underfundige, overraskende, selvudleverende og rapkæftede
tweets blev en selvstændig udtryksform, da nu
28-årige Sandie Westh i
2009 blev grebet af twitter. Hun fik stadig flere følgere og blev lidt smigret
over, at kendte navne fra
mediebranchen havde lyst
til at følge hendes spontane kommentarer.
En dag for to år siden lå
der en besked på hendes
telefonsvarer. Mikkel Borg
fra DR inviterede hende
til casting, hun skulle
konkurrere med ti andre
talenter i disciplinen radio
for unge.

Nybyggerne i
Rønne Syd
Men først til Rønne Syd,
til Peter Ipsens Vej, hvor
forældrene Tina Westh og
Jørn Bendtsen havde købt
hus i datidens nybyggerkvarter, hvor der var masser af børn at lege med.
- Jeg havde verdens mest
perfekte barndom og kom
i dagpleje på samme vej,
her fik jeg en virkelig fin
veninde, Maja, og vi holder
stadig sammen. Derefter
havde jeg nogle dejlige år
i Midgårdens Børnehave,
fortæller Sandie. Vi gik på
Søndermarkskolen sammen, og når man er en
udfarende type, der ikke
holder kæft, får man nogle
knubs. Jeg dyrkede fodbold og sang og spillede
guitar på ungdomsskolen.
Efter 9. klasse blev jeg optaget på Bornholms Amts
Gymnasiums medielinje
og fik kammerater fra hele
øen, især Allinge, der delte
den samme interesse for
medier og journalistik. Vi
arbejdede med datidens
videoudstyr og skrev
artikler og interviews. Det
var en ret fed tid, hvor jeg
følte mig voksen og blev
klogere undervejs.

Og så til København
Nu havde jeg fået medier
nok for en tid og ville til
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København, hvor min
søster boede. I to sabbatår
arbejdede jeg i en børnehave i Gentofte og fandt
et sted at bo på Amager,
jeg er jo fra Bornholm, så
det er godt at vandet er
tæt på.
Jeg mistede min søster,
det var en virkelig hård
periode, overskuddet
forsvandt, og jeg følte, at
jeg kunne afhjælpe savnet
ved at være noget for
børn med vanskeligheder.
Det førte mig ind på en
pædagoguddannelse. At
miste et menneske der er
så tæt på dig, når du er så
ung, ændrer dit livssyn, du
oplever nogle reaktionsmønstre hos dig selv, som
er svære at acceptere i
starten, og jeg måtte forsøge at bruge det ved at
hjælpe andre mennesker.
Jeg læste til pædagog i
tre et halvt år og savnede
journalistik. Men når jeg
er begyndt på noget gør
jeg det også færdigt. Hvad
skulle jeg nu? Jeg havde
lyst til at studere antropologi for at undersøge
folkefærds færden og kulturer. Det har jeg derimod
ikke afsluttet.

Twittewit
Sandie var inspireret af
en amerikansk komiker
Sarah Silverman, der
dyrkede Twitter, hvor en
besked højst må fylde
140 tegn. For fire år siden
besluttede hun at bruge
sin profil aktivt ved hver
dag at skrive noget sjovt
og gerne selvudleverende
som kontrast til glansbillederne på Facebook.
- Jeg fortalte om mine
bommerter, jeg er relativt
klodset. Det forlænger min
livslyst at grine af mig selv
og lade andre grine med.

Telefonen ringer
- 3. januar 2014 kimer
telefonen. Jeg tager den
ikke, for jeg kan ikke lide
at ringe til nogen, jeg ikke
kender. Så bimler den
igen, der bliver lagt en
svarbesked. Det er fra DR,

og jeg tror først, at det er
en licensregning, jeg ikke
har fået betalt. Fire timer
senere tager jeg telefonen, det er Mikkel Borg fra
DR, der inviterer til casting
på det, der dengang hed
DR Mama. Han forklarede,
at nogle redaktører og
chefer holdt øje med mig
på Twitter og kan lide min
humor.
Fire dage senere blev jeg
lukket ind i et radiostudie med værterne Signe
Muusmann og Mikkel
Borg, vi kastede os ud i et
radioprogram på tre kvarter. Min nervøsitet var på
toppen, aldrig har jeg talt
så hurtigt og højt.
- Tak for det, vi vender
tilbage, lød det til afsked.
Jeg gik ud derfra nærmest
helt syg i maven til 14
dages uvished. Da de så
ringede for at invitere mig
til den anden og afgørende casting, stod jeg
sammen med mine forældre i en dyrepark på Gran
Canaria med papegøjer i
baggrunden.
Derefter var det afgjort,
at Sandie skulle være
med på ungdomskanalen
DR Mama og lave skæg
og ballade mellem kl. 14
og 17. Knap er hun kommet i gang, før et politisk
medieforlig lukker Mama.
Heldigvis bliver hun udpeget til at være vært på P7
Mix og får medansvar for
sommerserien Bademestrene i seks uger, og det
udvikler sig til mange
andre programflader så
som P7 Mix Maraton på
søndage mellem 10 og
17. Sandie prøver det
hele, kan det hele. Sammen med Signe Amtoft
producerede hun klassisk
for dummies på P2, i alt
fem programmer. – Også
der drejede det sig om at
være ægte og være sig
selv. Jeg vidste intet om
klassisk musik, vi gik på
opdagelse sammen med
lytterne. Fremfor alt vil
jeg ikke lyde bedrevidende og tale ned til folk.
Blandt Sandies opgaver
er afviklingen af morgenfladen fra syv til ni, og

hun har sit eget program
lørdag fra 12 til 14. Faktisk
er hun så produktiv, at det
på en enkelt uge kan løbe
op i 18 timer med musik,
hun selv kan lide – pop
med sjæl, der har holdt sig
gennem flere år og har en
begejstret lytterskare.

Bornholm er
belønningen
- Når man har boet i København i ni år, bliver man
meget taknemmelig for at

komme tilbage til Bornholm ro. En varm sommerdag i mine forældres sommerhus i Madseløkke, hvor
jeg kan trække vejret og
se ud over Østersøen, er
belønningen for det travle
liv. Der er noget magisk
over vores ø, noget man
ikke finder andre steder,
og så er jeg ligeglad med
hvad dem fra Skagen siger. Men jeg flytter næppe
tilbage.
Jeg har netop læst Dennis Gade Kofods roman

Nancy, han beskriver ting i
Rønne som jeg kan huske,
det er ret sjovt og styrker
tilhørsforholdet. Og så
glæder jeg mig til folkemødet, det er jo fantastisk, at
en så stor begivenhed kan
foregå på Bornholm.
Sandie pakker sammen og
kører mod DR-Byen på sin
røde cykel. Den er købt i
Allinge.

Nyt køkken på 4 timer

Behold skabene, men byt låger og skuﬀer

7 TWEETS FRA @SandieWesth
Først og fremmest ikke hende fra Grease //
Dernæst vært på @P7MIX // Kropsaktivist
// Fortidsantropologistuderende // snap:
sandiewesth
Efterlader du krummer i smørpakken?” burde være
et af spørgsmålene i en personlighedstest.
I øvrigt er der for få af jer, der har ønsket mig
tillykke med min nye pensionsopsparing.
Kreditforening og flexlån venter lige om hjørnet.
I dag har jeg gået rundt med et lille stykke tartelet
i tænderne i omtrent fem timer. Og så har det jo
også været en slags dag, ka’ man sige.
Stærkt valg af ventetone hos Nordea. Thomas
Helmigs ”Jeg ta’r imod” har aldrig lydt bedre end
igennem et telefonrør.
Jeg er åbenbart ikke gammel nok, til ikke at blive
skræmt fra vid og sans af Scream endnu. Sååå nu
går jeg i seng og lader være med at sove.
I dag har jeg spildt så mange ting på min bluse, at
den er millimeter fra at være en buffet.
FAKTA
Twitter er en mikro-blogging-hjemmeside, der
giver brugerne mulighed for at sende egne og
læse andre brugeres opdateringer, også kendt
som tweets. Opdateringerne vises på brugerens
profil og kan ses af de andre brugere, der følger
vedkommende.
DR P7 Mix er en DAB-kanal, som hovedsageligt
spiller blød stemningsmusik med pop og sjæl. Den
er nummer fire på listen over de mest aflyttede
radiostationer, kun overgået af DR P4, DR P3 og
Nova FM, som alle er på FM-båndet. Dermed er P7
nummer 1 blandt digitale kanaler.

Ring og få en tid til at se vores udstilling
Passer
til alle
køkkener - uanset alder
• Vi måler
og monterer
monterer
Nye og
skuffer
på hjul
l Vi•måler
• Verdens
skuffer påbedste
hjul hængsler
l Nye
• 5 årsbedste
garanti
hængsler
l Verdens
• Fremstilling af bordplader i forskellige mål
garanti
l 5•årsSamme
priser som i 2007
Fremstilling
af
bordplader i forskellige mål
l • Levering og
montering inden 30 dage
priser
som i 2007
l Samme
efter
bestilling
og montering
inden
30 dage
efter
bestilling
• Nyhed:
Fremstilling
af nye
skabe
efter
mål
l Levering
l Nyhed: Fremstilling af nye skabe efter mål
Få et uforpligtigende tilbud:

Køkkenlågeeksperten
Industrivej 8 . 3770 Allinge

Tlf. 20 26 63 67
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Færgen sejler til nye oplevelser

Ferien starter
om bord på Færgen

Ballen

EMBRACING
LIFE AT HOME

Fri™ easy chair
Designed by Jaime Hayon
Produced by Fritz Hansen

SamsøFærgen
København
Kalundborg

Esbjerg

FanøFærgen

Ystad
Køge

Nordby

Rønne
Bøjden

AlsFærgen

BornholmerFærgen
Tårs

Fynshav
Spodsbjerg

LangelandsFærgen
Sassnitz

YSTAD-RØNNE

YSTAD - RØNNE
ESBJERG - FANØ
KØGE - RØNNE
KALUNDBORG - SAMSØ
SASSNITZ - RØNNE
BØJDEN - FYNSHAV
SPODSBJERG - TÅRS
faergen.dk
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WERNER
& LARSEN
PARTNER LOGO

SNELLEMARK 16
3700 RØNNE
TLF. 56 95 03 00
WERNERLARSEN.DK
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Muligheder, ikke begrænsninger. Udvikling fremfor afvikling.
Den nye tilflytterkonsulent sparer ingen anstrengelser for at øge indbyggertallet og dermed velstand og velfærd.

D

NÆSTE STOP BORNHOLM

Enmandshæren Rune Holm knytter bånd mellem virksomheder og
folk med drømmen om et bedre liv
AF JACOB LUDVIGSEN

Fashion for the independent…

en 1. oktober 2002
kl. 06:30 lagde Natfærgen til i Rønne.
Blandt passagererne var
Rune og Marianne Holm,
der satte kurs mod Listed,
hvor de havde udset sig et
hus til en overkommelig
pris tæt på hav og havn.
En ny epoke var begyndt,
og med årene blev to nye
bornholmere til fire.
Rune ved derfor, hvad
man har brug for, når man
tager det store skridt over
Østersøen. Med et omfattende netværk kan han
som tilflytterkonsulent
gøre det lettere og mere
attraktivt for andre mennesker at bosætte sig og
veksle feriedrømmen til
virkelighed.
Bornholm har brug for flere
borgere og fortjener det.
Indbyggertallet er lidt under 40.000, hvor det for år
tilbage var tæt på 50.000,
og der er plads til nybyggere, der kan øge velstand
og fremme velfærd.

Både mand og kone
skal være tilfredse
Den 1. februar 2016 mødte
Rune Holm til sin første
arbejdsdag på Bornholm
Business Center i Landemærket i Rønne i et nyt

samarbejde mellem Bornholms Brand, Bornholms
Kommune og en række
virksomheder. Fra første
færd havde han travlt med
at skabe match mellem
offentlige og private virksomheder, der søger specialiserede medarbejdere,
og folk på den anden side
Østersøen med et brændende ønske om at leve en
tilværelse, som står i grøn
kontrast til især hovedstadens besværligheder,
og det er faktisk allerede
lykkedes.
Nogle finder selv ud af,
hvordan de former en
bornholmsk fremtid og
behøver ikke konsulentbistand. Måske er de ude
af arbejdsmarkedet og
glæder sig til et rart otium.
Måske har de familie og
forbindelser på øen, der
kan jævne vejen. Andre
står med større udfordringer. Den ene ægtefælle
er blevet ansat i en god
stilling på fx Jensens fabrik
for vaskeriudstyr, men
hvad skal den anden så
tage sig til? Rune Holms
indsats lykkes først, når
både mand og kone er sat
i sving, og inden da er der
mange detaljer. Det rigtige sted at bo, børnenes
skolegang eller børnehave

og tips til, hvordan tilflytterne kan engagere sig i
foreningslivet og skabe en
omgangskreds.

Fuld fart på Facebook
Tanken om en nøgleperson, der kan trække folk til
Bornholm, er ikke ny i sig
selv. Mindst tre forgængere har prøvet kræfter med
opgaven, uden at det har
ført til trængsel. Rune ved,
at det ikke rækker med en
pjece eller en video, hvor
far, mor og børn smiler lykkeligt med klipper og hav
i baggrunden. Facebooksiden Næste Stop Bornholm er drivkraften – her
lover Rune at svare i løbet
af få timer, og man kan
bare ringe til ham på 31
21 88 80. Sandheden er,
at Bornholm har brug for
kvalificeret arbejdskraft,
og behovet specificeres.
Forleden så det sådan ud:
•
•
•
•
•
•

Elektriker
Tømrer
Murer
Sygeplejerske
Læge
Ingeniør - Maskin - Design
- mekanisk
• Psykolog
• Kaptajnstillinger i
forsvaret på Bornholm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leder til Plan og byg
Sundhedsfaglig vejleder
Sosu-assistenter
Adm. Direktør til Østkraft
Administrativ
medarbejder
Projektleder
Smede
Rejsemontør
Receptionist
Tandlæge
Mekaniker til
autoværksted
Maskinfører
Mobilkranfører
El-installatør (gerne på vej
på pension)
Politibetjente

Med andre ord er siden
en jobbørs, og den har
allerede omkring 3.000
følgere. Her rapporterer
han også fra feriemesser,
karrieredage og andre
arrangementer, hvor der
er mulighed for at friste
folk med de bornholmske
herligheder. De smukke
billeder er selvfølgelig
på siden. Natur, kultur og
nærhed trækker.

Svaneke Friskole – en
hjertesag
44-årige Rune er uddannet
TV-fotograf, redigeringstekniker og videojournalist
med et vældigt kontaktnet,

der blev grundlagt i årene
på TV2-Bornholm. Senest
var han kommunikationskonsulent på Bornholms
Hospital, her banede han
vejen for busrute 700,
der kører fra en række
bornholmske byer, ombord
på hurtigfærgen og direkte
til fem københavnske
hospitaler og Københavns
Hovedbanegård tur/retur.
Som medlem af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen har han været
med til, at få 180 hjertestartere på øen, og hans
mest markante initiativ
er oprettelsen af Svaneke
Friskole med 150 elever
og udsigt til overskud fra
første færd. Her er Rune
formand for bestyrelsen og
kendt som den energiske
indsamler af midler til køb
af den skolebygning, som
kommunen havde skrottet.
Det er ingen overdrivelse
at karakterisere ham som
en initiativrig mand med
naturlige kvalifikationer
for at knytte bånd mellem
mennesker. Allerede i 2009
blev han kåret som Årets
Bornholmer.

God kaffe, gode
samtaler
Til overflod ejer familien,

der udover social- & sundhedsassistent Marianne
består af tvillingerne Caroline og Tobias på 9 år samt
hunden Anton, en kaffevogn, som han selv har
bygget på en tuk-tuk. Man
kommer i god snak med
folk over en kop mokka.
- Jeg vil finde muligheder, hvor andre støder på
begrænsninger. Jeg ønsker
udvikling, ikke afvikling.
Efter en måneds tid har jeg
allerede så mange bolde
i luften, at det ikke kan
undgå at føre resultater
med sig. Risikoen for, at tilflytterkandidater springer
fra vil altid være der, men
hvis jeg kan flytte nogle
af de sten, der på afstand
kan ligne uoverstigelige
hindringer, så lykkes opgaven måske. Ikke to familier
er ens, det er virksomhederne jo heller ikke, så
det er en balance mellem
udbud og efterspørgsel,
der går begge veje, siger
enmandshæren og tilbyder
en kop kaffe mere.
Og hvis Rune gør sig lige
så meget umage med at
gøre Bornholm større som
med at brygge espresso,
kan hans mission udvikle
sig til en succes, hvor alle
er vindere.

Forår, familie og fridage
-brugskunst, gaver og souvenir

Åbent: man-fre 11.00 - 17.30, lør 10.00 - 14.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • Tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74
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www.musikhuzet.dk - 56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk
HANDMADE
GLASS

GIV EN OPLEVELSE I GAVE

- KØB BILLETTER ELLER GAVEKORT I KULTURBUTIKKEN PÅ STORE TORV

Rugsted & Kreutzfeldt

Citybois

The Minds of 99

Sanne Solomonsen

Wafande

Kim Larsen

Lørdag 26. marts

Lørdag 23. april

Fredag 8. april

Lørdag 9. april

Lørdag 30. april

Torsdag 7. juli

INHOUSE BORNHOLM
ER 3000 M2 INSPIRATION TIL HELE HUSET - ALT UNDER ET TAG!!
ÅBENT HVER DAG I PÅSKEN FRA KL. 10.00 - 14.00

SPAR
20%

Få nye inspiration til hjemmet

Botex tilbyder alt i gardiner og solafskærmning. Book vores
gardinbus og få besøg af vores eksperter.
Få gratis opmåling og tilbud.

Ring til Mette og aftal tid Tlf. 51177608.
Gælder til den 30 Juni 2016

møblér Bornholm

Vi invier 140 m2 stort nyt Stressless studio i påsken 2016.

Oplev vores helt nye køkken- og badudstilling i påsken.

Vi glæder os til at byde på lidt godt til ganen samt giv introduktionsrabat på 20 % på alle stressless møbler.
Tilbuddet gælder kun i perioden 21. marts til 31. marts 2016.

Sammensæt dit køkken helt ned i detaljen. Med Bricks bryder vi
køkkenet ned i mindre byggeklodser, som du kan sammensætte
som du vil.

Få gratis levering.

Få gratis opmåling og tegning

Ring til Møblér på Tlf. 56441011
Gælder til den 31. maj 2016

Ring til Ronald på Tlf. 51177613
Gælder til den 31. maj 2016

Inhouse Erhverv
Kæmpe udvalg

SPAR
20%

Kop & Kande tilbyder et væld af mærker
fra alle kendte leverandøre af isenkram.
Butikken er altid fyldt med kvalitets
produkter.
Pillivuyt er en smuk serie af porcelæns
designer produk-ter. Vi har et kæmpe
udvalg af skåle, fade, kander og m.fl. Vi
giver 20 % på hele serien.

D E S I G N
Kontoret i centrum

Vi samarbejder med mange
leverandører, der gør det
muligt at løse det fleste
opgaver når din virksomhed
skal indrette kontoret.
Vi har møblerne uanset
kontorets størrelse.

Sdr. Hammer 4 · 3730 Nexø
tlf. 56 44 10 11 · www.inhouse.dk
Åbningstid: man-fre kl. 10:00 - 17:30
Lør-søn og helligdag kl. 10:00 - 14:00
Sdr. Hammer 4 3730 Nexø .T:56441011
Mail: butik@inhouse.dk / www.inhouse.dk

ÅBENT HVER DAG 10 - 18
HOVEDGADE 4, SNOGEBÆK, 3730 NEXØ TEL: +45 46 48 77 07

Tænk globalt - køb lokalt
Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Procentrabat ydes på listepris. Tilbuddene gælder fra 21. marts til den 31. maj 2016 (hvis ikke andet er oplyst).
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kunne lide at optræde.
Derfor sprang jeg fra HF
og søgte ind på Statens
Teaterskole og kom
mirakuløst ind. Men først
tog jeg et år til Colombia.
Det var noget af det mest
sindssyge jeg har gjort
i mit liv. Både det mest
angstfulde og vindunderlige på en gang. Jeg prøvede at smide mit pas væk
til sidst, fordi jeg ikke ville
hjem. I starten hadede jeg
det. Jeg trøstespiste, men
så lærte jeg sproget og
at danse salsa. Hvis man
ikke gider at danse salsa,
kan man lige så godt tage
hjem. Det er den måde
man møder folk på.”

Flabet
skoleforestilling
”Det er en sjælden evne
at turde leve af at være
morsom, tror du at det er
noget medfødt?”
Der kommer et vidunderligt diabolsk og kærligt
glimt i de skrå øjne ”På
Rønne Privatskole går
der stadig rygter om
den forestilling, hvor jeg
parodierede alle lærerne
i skarpe replikker. Jeg
havde fået mine kammerater til at spille alle
vores lærere. Og så var
jeg selv den frygtede, men
kærlige fru Løvgreen. Jeg
blev kørt ind på scenen i
en trillebør, forestillingen
hed fru Løvgreens 105

års fødselsdag. Når det
ringede ind, tog det altid
et kvarter før hun kom, for
hun gik så langsomt.
Jeg fik lov til at sætte min
anarkistiske forestilling op
og låne salen. Alle lærerne
kom, hele skolen skreg af
grin. Fru Løvgreen selv
dukkede ikke op.
Jeg gik lidt mine egne veje
i skolen, der var rum til, at
man måtte udfolde sig på
sin egen måde. Og det var
min redning, derfor følte
jeg mig privilegeret.” En
smittende latter runder
mindet af.

Den sjove kvinde
”Jeg har det skønt med
at være hende den sjove.
Men det skal ikke bare
være sjovt, for at være
sjovt. Det skal være sjovt
med alvoren som sidemand. Det komiske opstår
oftest, fordi det er tragisk.
Og det er så pinligt,
når det ikke sker under
prøverne. Så ved man, at
der skal regnes længere
ned, og der skal arbejdes
endnu mere seriøst med
rollen. Det er en kontakt
med publikum, der skal
lykkes. Jeg synes, at man
skal begive sig der ud,
hvor man kan risikere at
ramme bunden i form af
stilhed. Det er der grinet
ligger.”
Sidste år modtog hun TV2
Charlies revypris for sin

pragtfulde præstation i
Græsted Revyen, hvor hun
har været stjerne i to år.
Før det var hun Bornholmerrevyens trækplaster.
I år fik hun et opkald fra
producent Jesper Winge
Leisner og Joy-Maria Frederiksen, der skal instruere Tivolis sommerrevy.
De ville gerne have Sofie
Stougaard med på holdet.

Parodi på Birthe Kjær
”Joy-Maria Frederiksen og
jeg gik på Statens Teaterskole sammen. Jeg glæder
mig til at arbejde sammen
med hende igen, for hun
skarp og god til at sammensætte en revy. Hun
har sans for revy, både
smæk, politisk og poetisk.
Jeg har skrevet mange revynumre og lige nu leger
jeg med et eller to parodinumre. Jeg har ikke lavet
så mange parodier siden
Privatskolen. Men jeg har
været med i en parodiprogramserie på TV Charlie, der hedder Dobbeltgænger. Jeg er med i det
program som Birthe Kjær.
Det er Trine Gadeberg og
mig, der skal parodiere
hende. Der er jeg som
bambi på isen, men den is
vil jeg ud på. Og så har jeg
en drøm at parodiere en
mand i Tivoli.”
”Udfordringer er udviklende, og det har jeg behov

for. Det er derfor, at jeg
har brugt seks år på at
bevæge mig ind i den film,
som vi er ved at være færdige med nu. Allerede da
jeg var i starten af 30’erne
tænkte jeg, at det var
en naturlig udvikling for
mig at prøve at instruere
en film. Først lavede jeg
teater og så fem år med
tv-serier og derefter fik
jeg lyst til film.”

Livet & Døden - og det
der er værre
”For fire år siden flyttede min familie og jeg
til Helsingør. Jeg elsker
København, og vi boede
også godt i Vanløse, men
i Helsingør føler jeg mig
hjemme. Det er noget
med vandet og lyset, der
minder mig om Bornholm
og gør mig tryg.”
Hun tænker, det er anden
gang på en time, at der er
stille et øjeblik. Så klirrer
glassene i caféens opvaskemaskine, og hun smiler
hemmelighedsfuldt.
”Sidst jeg sad her på Den
Blå Hund, var sammen
med Ellen Hillingsøe, hvor
jeg spurgte, om hun ville
være med i min nye film:
Livet & Døden - og det der
er værre. Og hun sagde ja,
fordi hun godt kunne lide
manuskriptet.
Det er min mand Torbjørn
Rafn, der har skrevet
filmen. Han er uddan-

net fra filmskolen, men
har i særdeleshed gjort
sig bemærket inden for
DRs radiodrama afdeling.
Derudover har han lavet
børnespillefilm og novellefilm. Men det her er hans
første voksne spillefilm, så
vi er begge to spændte.”
fortæller Sofie Stougaard
smilende.
”Da vi flyttede til Helsingør havde vi et næsten
færdigt manus, men
så blev vi så inspirere
af byen, at vi skrev det
om og lod figurerne og
handlingen gennemsyre af
Helsingørs DNA. Vi lavede
først en novellefilm, og så
udviklede vi figurerne derfra. Vi har lavet to piloter

og indspillede otte af de
færdige scener i Helsingør.
Det var dem, der skaffede os finansieringen.
Det hele har taget seks år,
lige nu er vi i gang med et
stort lydarbejde, hvor Ian
Brodersen har komponeret
musikken til filmen, som
vi for halvandet år siden
begyndte at arbejde på for
at finde lyde og stemninger. Denne her film er som
at få det fjerde barn. Jeg
håber at mange vil ind
og se den. Nå, nu må vi
stoppe, der kommer min
næste aftale.” Sofie skifter
ansigt og smiler mildt.

Sofie Stougaard er 49 år og bor ved vandet i Helsingør sammen med sin mand, manuskriptforfatteren Torbjørn Rafn og deres tre døtre Salka 19,
Ingeborg 14 og Matilda 8 år.
De to seneste somre har Sofie Stougaard været
på scenen i den altid velanmeldte Græsted Revy.
Men hun har også tidligere været en af Bornholmerrevyens trækplastre.
Revyholdet i Tivoli i år består ud over Sofie Stougaard af skuespillerne Niels Olsen, Bodil Jørgensen, Henrik Kofoed og Mads Knarreborg.
Mange bornholmere husker Sofie Stougaard fra
filmen Bornholms Stemme, hun har også spillet
med i Langt fra Las Vegas, Nicolai og Julie og
Klovn. Nu kommer hendes egen film Livet & Døden - og det der er værre, der har premiere den
8. September i år.

SKUESPILLEREN SOFIE STOUGAARD:

DET ER FØRST SJOVT,
NÅR ALVOREN ER SIDEMAND
I år deler bornholmske Sofie Stougaard ud af alle sine talenter, denne sommer
er hun en af stjernerne på scenen i Tivolis Tam-Tam revy, og til september er der
Danmarkspremiere på hendes første spillefilm som instruktør.
AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

M

agasinet Bornholm møder Sofie
Stougaard på Café
Den blå Hund på Frederiksberg. Mørket er ved
at falde på og støvregnen
ligger som glimt i hendes
korte hår, smilende beder

12 MAGASINET BORNHOLM FORÅR 2016

hun om en varm chokolade. Gennemvarm er
den ikke, men den bliver
serveret med Den Blå
Hunds logo som kakaosilhuet. ”Det er sådan nogle
oplevelser, folk bruger
tid på at vise hinanden

på Facebook, men det er
jeg ikke på.” siger hun og
krænger jakken af.

Født i Svaneke
Sofie blev født i Svaneke
for 49 år siden. Hendes

forældre keramikerne
Anne og Peter Stougaard
købte senere en gård
mellem Klemensker og Rø,
hvor hun voksede op sammen med sine to søstre.
”Hvad lavede du der ude
på landet hele din barn-

dom?”
Der bliver stille et øjeblik
og det søde gamle hit
med Norah Jones fra 2002,
som jeg synger hele vejen
hjem efter at have sagt
farvel til Sofie Stougaard,
er det eneste, der trænger

igennem lydmuren. ”Hvis
vi ville lave noget, måtte
vi skabe det fra bunden.
Så jeg lærte at skabe.
Jeg drømte om at være
skuespiller, lave teater og
sætte i scene. Jeg valgte
skuespiller, fordi jeg godt

Soft Rebels • mbyM • ichi • Garcia jeans
Pulz • Woden sneakers • Sanne Nordahn smykker • accessories
Just • [dia’lægt] • Medusa • Lindform • Pure Culture • David Rio Chai-te
Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10 -17.30, lør. kl. 10 -13
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Følg med i vores forårs
og sommerprogram 2016
på vores facebook.
Her finder du vores gode
tilbud og events.

COCKTAILSÆSON

På Pilen midt i Allinge kan du hele foråret og sommeren opleve live musik og smage spændende cocktails i vores nye gårdhave.
Har du lyst til et spil billiard og en kolde øl, kan den nydes ude eller inden i vores hyggelig indendørs lokaler.

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

BORNHOLMERHYTTE - ALT KAN LADE SIG GØRE!
Nyt sommerhus på blot 9 uger
Kvalitetsløsning tilpasset jeres behov
Funktionelt og praktisk indrettet
Leveres færdigsamlet på blokvogn

Klar til indflytning
Gode materialer
Konkurrencedygtige priser
Kan indrettes efter dit valg

Bornholmerhytten fremstilles i flere varianter og til mange forskellige gøremål:

SOMMERHUSE - CAMPINGHYTTER - SMÅ FERIEHUSE - KOLONIHAVEHUSE

V
V 60

BORNHOLMER H YTTE

m² fra kun 850.000 inkl. moms
Fri levering og indflytningsklar

Forårstilbud 6 stk byggemodnet sommerhusgrunde inkl.
sommerhus på 65 m2 kun 1.300.000 inkl. moms
Huset er indflytningsklart og helårsisoleret

Industrivej 8 • 3770 Allinge Bornholm • Telefon 2026 6367 • E-mail bornholmerhytte@gmail.com • www.bornholmerhytte.dk
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BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26

VI ÅBNER LØRDAG 19. MARTS MED EN BUTIK FULD AF NYE VARER
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Mellem himmel og
hallucinationer på
Bokulbjerget
Hvis man åbner sanserne og lader sig påvirke
af magiske figurer og overnaturlige stemning,
venter der en ufattelig oplevelse af forfald og
fantasi, når Bornholms Kunstmuseum den 8.
maj præsenterer sin store sommerudstilling af
Emil Westman Hertz’ installationer.

AF JACOB LUDVIGSEN

D

et er ikke så let at
blive klog på den
38-årige Emil Westman Hertz kunst, og det
er heller ikke meningen, at
man skal blive klog på den
konkrete måde af hans
værker; de rammer et
sted hinsides klogskab og
kundskab og aflejrer sig i
vores intuition. Bliver man
klogere af dette forsøg
på en forklaring? Eller er
hemmeligheden ved hans
kunst – i mangel af bedre
ord – at den bevæger sig
på kanten af og udenfor
det, vi kalder virkelighed?
Emil sidder i sit atelier på
Bokulbjerget og planlægger sin første soloudstilling på Bornholms
Kunstmuseum, der åbner
søndag den 8. maj og
varer til 21. august. Han
er iført en flot koboltblå
habit, og en tophue dækker hans skaldede hoved.
I dette hus arbejdede
hans farfar Mogens Hertz
(1909-1990) med portrætter, landskaber og motiver
fra Gudhjem, hvor han
bosatte sig i 1955 i begejstring over lyset.
Selv om der er milevid
afstand mellem bedstefarens naturalistiske og
farvemættede lærreder og
sønnesønnens uudgrundelige univers, så er lyset
en fælles kraftkilde. Huset
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ligger halvvejs oppe på
Bokulbjerget med udsigt over Gudhjems røde
tage og havet, der skifter
udtryk mange gange om
dagen. – Det er som at
være på et skib, bemærker Emil.

Biernes betydning
Gulvet er dækket med
genstande, som enten er
færdige eller er modeller
af noget, der skal blive
større. Mystiske og magiske figurer, der bevæger
sig ind i en tilstand, hvor
forfald og forandring fører
ind i dybe skove, beboet af
mennesker fjernt fra vores
såkaldte civilisation. Her
ligger en afstøbning af en
mumificeret død kat, som
Emil har fundet, men som
godt kunne stamme fra
et ægyptisk gravkammer.
Høje Bjørneklostængler,
støbt i bronze, symboliserer de ni stave i tarotkortene: overvindelse af
forhindringer, styrke, forsigtighed. Emil henter impulser fra alverdens kilder,
afrikanske medicinmænd
og Tin-Tin rummer kraft,
som kan transformeres til
objekter under forandring
og i forfald.
På Bokulbjerget har Emil
bistader, og bivoks er et
af hans vigtigste materialer. Hans far, etnologen

Ole Hertz, er specialist i
biavl og har med sønnen
ved sin side rejst i Afrika,
Caribien og Grønland for
at udbrede kendskabet til
de nyttige dyr, der bestøver afgrøder og leverer
honning og voks. Sansen
for at gøre natur til billeder har han fra sin mor,
Bornholms måske mest
fremtrædende maler Inge
Lise Westman, som han
har udstillet sammen med.
Hendes forældre var også
billedkunstnere.

Naturens
hemmeligheder
Fascinationen af kulturfolk, som vi med ubetænksom arrogance ville kalde
primitive, gennemstrømmer Emils tankeverden.
Heksedoktorer med en
dybere indsigt i og respekt
for naturens kræfter har
gjort varigt indtryk, og
tråde af deres ritualer er
vævet ind i den tankeverden, som han omsætter til
installationer af noget, der
ikke findes ord for.
Emil er yderst produktiv
og indkapsler nogle af sine
objekter bag glas. Værket
Stor Vitrine fra 2011 rummer mærkværdigheder
af voks, bivoks, bronze,
polystyrenskum, fedtsten,
kokosnød, pap, palmeblad, siv, muslingeskal-

ler, vokstavler, snor, træ
og glas, og det afspejler
hans trang til at sammenstille materialer, der ligger
langt fra det begrænsede
udvalg af ”råvarer”, som
andre malere og billedhuggere anvender.

Først til søs
- Som ung stak jeg til søs
med skoleskibet Georg
Stage, og jeg havde også
planer om at rejse rundt
i verden som korrespondent eller opdagelsesrejsende. Jeg har også læst
eskimologi ved Københavns Universitet, men
det kunstneriske trak i
mig, og jeg begyndte at
tegne marmorstatuer på
Glyptoteket. På Kunstakademiet udviklede jeg i
årene 2002-2008 disse evner og begyndte at finde
min egen udtryksform og
udstille, fortæller Emil,
som har et helt bibliotek af
skitsebøger med planer og
påfund.
I modsætning til nogle
medstuderende lod han
sig ikke indfange af den
kunstspekulation, der
hærgede København i
årene før finanskrisen.
Malerier blev revet væk til
høje priser, de blev ligefrem forudbestilt af kunsthandlerne, og pengesedlerne fløj gennem luften

på Byens Kro og andre
steder, hvor sponsorer sørgede for gratis øl. Mange
talenter blev ødelagt,
markedet brød sammen;
Emil gik sine egne veje og
blev i årene efter akademiuddannelsen opdaget af
museer og gallerister.

Impulser bliver
til genstande
Han taler varmt om Galleri
Susanne Ottesen i København, som er med til at
holde ham flydende rent
økonomisk og deltager i
finansieringen af større
projekter, der skal støbes
i bronze. I Stockholm
repræsenteres han af
AnneElle Gallery, og selv
om han ikke altid er glad
for at skulle skille sig af
med sine værker, så er det
naturligvis afgørende, at
han kan opretholde tilværelsen og koncentrere sig
fuldt ud om at omsætte
impulser til genstande.
- Mine fortællinger skal
ikke formidles og forklares
i stykker. Publikum må
selv søge det, der ikke kan
siges med ord, fordi spiren
kan være drømme eller
hallucinationer, og hvis de
mennesker, som ser mine
ting formår at stille ind på
andre tankefrekvenser,
kan de dele de oplevelser
og fantasier, som er mit

udgangspunkt, filosoferer
Emil.

”Alt det der var er nu
væk”
Han tænker over livet og
døden, nok mere end de
fleste i hans alder, for
han kæmper med sygdom. Det hæmmer hans
bevægelsesfrihed, og han
må se i øjnene, at han
ikke foreløbig kan rejse til
Afrika eller Grønland. Selv
en tur til København bliver
anstrengende. Han glæder
sig til at hans kæreste Gry
Bagøien, der er sanger og
komponist, snart flytter
til Gudhjem. En af hendes
sange hedder ”Alt det der
var er nu væk”, og denne
erkendelse blev titlen på
Emils udstilling i 2014 på
Galleri Ottesen, hvor den
var bøjet i lysende neon.
Se mere:
Holstebro kunstmuseum
viste 28. september 2013
- 5. januar 2014 Emil Westman Hertz – ”De smukke
drømmes lagune”, hans
første soloudstilling på et
kunstmuseum. På hjemmesiden kan man finde
en række fotografier, og
museet udgav en bog om
hans kunst.

NYE EJERE
Den 15. Januar 2016 skiftede Sjøljan Vandrerhjem
ejere. Vi er lige nu i gang med at renovere stedet,
som fremover kommer til at hedde Nordly.
I den forbindelse vil vi gerne invitere til

reception lørdag
d. 9. April kl.12-14.
Vi glæder os til at hilse på jer.
Martin og Simone

w w w.n ord l y b or n h o l m . d k

Nordly - Hammershusvej 94 - 3770 Allinge - Tlf. 56480362
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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

Hos os finder du hvad du skal bruge til jagt, outdoor og lystfiskeri
samt et stort udvalg af beklædning og hatte.

Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø Tlf.: 5649 2897
- find os på facebook -

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

Nexø Tæpper & Vinyl tilbyder:

Yaris T1 Style

Reparation af campingudstyr
såsom telte, fortelte og
udskiftning af lynlåse.

Memory Foam såler i Skechers
sko er utrolig bløde og behagelige,
og tilpasser sig din fods form for
optimal støtte og komfort.
Flere modeller i butikken til
både damer og herrer.
Priser fra kr. 750,-

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

Toyota
banker
bankerne
Danmarks bedste og billigste billån
toyota.dk

Nye madrasser og hynder

TToyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S

til campingvognen, båden eller sommerhuset.

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

Kalecher/Bådpresenninger
Lad os efterse din kaleche så den er klar til foråret.

Masser af udstyr til næsten
ingen penge

Tæpper

Med den nye Yaris T1 Style får du bl.a. aircondition,
fjernbetjent centrallås, sidespejle m/varme, læderrat
og lædergearknop, tågelygter, sædevarme og tonede
ruder, bag.

til bolig, bil, båd og campingvogn.

Møbel- og autopolstring

Yaris T1 Style 5-dørs 130.995 kr.

Ring: 5649 2970 og få et
uforpligtende tilbud
Vi tilbyder
Alt indenfor tæpper og vinyl, reparation af telte,
ombetrækning af møbler, skum/betræk
til madrasser, hynder eller andet.
Reparation eller evt. ny kaleche/bådpresenning,
samt reparation eller ny dug i poolen.
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Yaris fra 104.995 kr. Ekskl. lev.omk. 3.880 kr. og metallak fra 5.990 kr. Halvårlig grøn ejerafgift 310-600 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 19,6-30,3 km/l. CO2-udslip
75-119 g/km. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk.

toyota.dk

Sdr. Hammer 33

Sdr. Hammer
33
3730 Nexø
3730
Nexø
Mobil:
2965
0474
Mobil
20
47
86
48
thomas@nexovod.dk
Cvr: 35820841
info@nexovod.dk
Presenninger Kalecher Solsejl Madrasser Hynder Møbelpolstring

Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S

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

Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05 · www.toyota-bornholm.dk
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artin Schødts fra
Stenlille på Sjælland oplevede
Bornholm for første gang,
da lejrskoleturen i 7. klasse
gik til Sandvig Vandrerhjem, også kendt som
Sjøljan. En solid bygning
fra 1908, så vidt vides opført af hotelkongen Holger
Colberg, da Nordlandet
oplevede en invasion af
turister. Nu er det Martin
og hans kæreste Simone
Hougesen, der kan byde
velkommen til skolebørn
og familier. De har taget
det store spring og købt
vandrerhjemmet til en pris,
der svarer til en beskeden
ejerbolig i udkanten af
København.
Hammerknuden knejser i
baghaven, hvor Hammersøen glimter, og der er ikke
langt til slotsruin og badestrand. Vandrerhjemmet
ligger på en stor grund
med skov og plads til frugtplantage og urtehave.
I begyndelsen af april er
første fase af renoveringen
overstået, og der er sat nyt
navn på facaden: Nordly.

Når jeg bliver rigtig
voksen…
Men det er ikke kun de
glade minder fra lejrskolen og de bornholmske
kammerater fra gymnasiekostskolen i Slagelse,
der har fået Martin og
Simone til at veksle lejligheden i København til 850
kvadratmeter værelser,
dagligstuer, spisesal,
kælder og køkken plus en
privat bolig. Den egentlige
drivkraft er Martins engagement gennem tre år
som ansvarlig for billetter
og indgang på Wonderfestiwall, der jo nærmest
er nabo til Nordly.
For to år siden kunne Magasinet Bornholm fortælle
historien om en førder, der
var blevet en del af Wonderfestiwalls styregruppe,
og her udtalte Martin næsten profetisk: ”Jeg synes
det er en skøn ø. Naturen
er helt unik, og der er rart
at være. Når jeg engang
bliver rigtig voksen og får
lyst til at slå mig ned, hvor
der er lidt plads og dejlige
omgivelser, så kan det

meget vel blive Bornholm,
jeg vælger.”
Nu er den tømreruddannede Martin åbenbart blevet
voksen, for når Nordly den
9. april åbner for sæsonen med en reception, er
det samtidig hans 30 års
fødselsdag.

Nørrebro kan man
blive træt af
Da Simone og Martin fik
et praj om, at vandrerhjemmet var sat til salg,
dukkede et ferieminde
op. De var sidste sommer
indlogeret på en bed &
breakfast i Sverige og oplevede, hvordan et afslappet svenske ægtepar nød
at passe deres forretning
og forkæle gæsterne.
Sådan kunne man også
indrette sig her i livet som
selvstændig med frihed til
at rejse uden for sæsonen,
tænkte de to danskere.
De spekulerede også på,
at de var lidt trætte af
Nørrebro og godt kunne
tænke sig luft og plads,
måske et eller andet sted
på Sjælland. Andre gange

snakkede de om, at man
jo også kunne åbne en
café, men at det ville blive
en anstrengende kamp
om kunderne med høje
omkostninger.
Simone, der fra Nordjylland, er 27 år og bioanalytiker, og hun har for tiden
orlov fra sine studier. Til
september har hun fire
måneder til at færdiggøre sin afhandling i faget
folkesundhedsvidenskab.
Karrieren har hun på ingen
måde opgivet, og det kan
jo være, at der senere er
brug for hendes kvalifikationer på Bornholm;
det håber hun, for nu er
Nordly deres hjem.

Her føler vi os hjemme
Selve købet gik forholdsvis
glat, efter at et par skeptiske banker havde vendt
tommelfingeren nedad.
Martin og Simone havde
gjort sig umage med budgetter og forretningsplan,
og det talte på plussiden,
at Martins mor er ejendomsmægler og hendes

mand bygningssagkyndig.
Huset viste sig at være
sundt, så den største
udgift er maling, maling
og endnu mere maling.
Brune og gule farver skal
afløses af friske flader, og
derudover skal der lægges
nye gulve og ryddes op.
Ikke uoverkommeligt, men
det kræver tid og tålmodighed, når det hele skal
stryges over tre gange.
Simones far, andre familiemedlemmer og venner
giver en hånd med.
- Vi føler os hjemme på
en måde, vi ikke havde
forestillet os, det er
fantastisk, at der er så
mange spændende steder
på Bornholm, uanset hvor
man bevæger sig hen,
og Hammerknuden er jo
toppen af Bornholm, siger
Simone og Martin og ser
virkelig glade ud.
Nu skal huset fyldes af
glade lejrskolebørn, som
nok vil udgøre ni tiendedele af omsætningen. Der
er plads til 134 gæster.
Til juni følger Folkemødet,
hvor alt er optaget, og så
er det højsæson og som-

merferie, hvor folk kan bo
til en fornuftig pris og selv
lave mad i det store fælleskøkken. Det er ikke meningen at drive restaurant,
men den daglige morgenmadsbuffet skal være så
økologisk og bornholmsk
som muligt. I slutningen af
august vil Nordly få glæde
af Wonderfestiwall.
- Det er ikke helt billigt at
rejse til Bornholm, derfor
er der brug for et sted som
vores. Vi tror, at Bornholm
går en god tid i møde. Interessen for de bornholmske fødevarer og det rige
udbud af natur og kultur
er attraktivt, og vi håber
jo, at rygtet vil brede sig,
mener værtsparret.
Og hvorfor skal Sjøljan
ikke længere bære dette
navn?
- Vi tror nok, at det betyder søland, landet ved
Hammersøen, men det er
svært at udtale, vi finder
Nordly mere mundret og
dækkende for beliggenheden og vores måde at
give ly på.

forår

“Jeg tager ikke billeder,
men skaber dem til formålet
og gerne med et kunstnerisk præg” - Semko Balcerski

Ønsker du at opgradere dit billedmateriale til den kommende sæson

Fra Sjøljan til Nordly:

Simone og Martin
maler fremtiden hvid
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: JESPER BOYE
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Sandvig Vandrerhjem
er under forvandling.
Nyt navn, nye farver,
nyt udtryk og et
ungt værtspar.
Tilknytningen til
Wonderfestiwall
gjorde udslaget, da
beslutningen skulle
træffes.

Benyt dig gerne af mine erfaringer:

Jeg har en solid og meget bred fotografisk erfaring.
I over 20 år har jeg arbejdet med reklameopgaver og har hjulpet
et hav af små og større virksomheder med fotografier til deres
præsentationer og publikationer.

se flere billeder på www.semko.dk
Få et fair og uforpligtende introduktionstilbud, som er specialdesignet til dine behov og vær klædt på til den kommende sæson.
Kontakt mig på s@semko.dk eller 20 30 40 02, så får du en god
pris og 100% tilfredshedsgaranti.

KÆMPE FORÅRSDEMO

Paroc eXtra/A-Byg

Til varme-, brand- og lydisolering
af loftskonstruktioner, ydervægge,
skillevægge,
strøgulve og
etageadskillelser.
Lambda 36.

HOS ALLINGE BYGGEMARKED
For professionelle og gør-det-selv folk

Onsdag den 23. marts kl. 12.00 – 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!

Danmarks
største
totalleverandør
af løsninger,
»når toppen skal nås«.
Uanset om det gælder
stiger,stilladser
eller lifte.

Få hele
30 % rabat
på demodagen.

25 % på Plastmo ståltagrender

Vi får besøg af 12 af vores store leverandører, der er klar med nyheder, råd og vejledning
– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD
Alle tilbud kan kun købes kontant på dagen og er inkl. moms.

Kom og se nyheder hos konsulenten

BENDERS TEGL

Miljøstativ Universal

Køb komplet pakke:

Kun ved køb af samlet pakke: tegl, tegltilbehør, rygge, undertag, klemlister og lægter.
Køb da teglene til 39,95 pr. m2.
Kom og få et
godt tilbud
inkl. moms

39,95

B96 trykimprægneret fyrretræ
Messepris inkl. moms

1.150,-

FIBERCEMENT LØSNING
Miljøstativ Universal

Makita el-kædesav

UC3530A. Kraftfuld kædesav med Safety-Matic
kædebremse og kædesmøring.
Sværd 35 cm.
2000W.
Tilbudspris inkl. moms

1.299,-

Macmichael sweatshirt
Armero. Rib i hals, i nedre kant
og ved håndled.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

189,-

Macmichael buks

Makita multicutter

TM3010CJ
Klingeskift uden brug af
værktøj. Ideel maskine til
skære- og slibearbejde
i alle materialer. Gummibelagt greb.
Tilbudspris inkl. moms

1.199,-

Coro. Telefon lårlomme
og lårlomme med klap
og skjulte trykknapper.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

199,-

Macmichael buks
med hængelommer

Makita gulvsæt

Pakke med 3 stk. klinger.

Makita tømrersæt

Pakke med 5 stk. klinger.
Tilbudspris - frit valg inkl. moms

349,-

Valera. Ergonomisk
formede bukseben.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

249,-

Makita slagboremaskine 18V
DHP453RYJ M/2 x Akku
& lader 2 x 1,5 AH.
Tilbudspris inkl. moms

Makita græstrimmer
18V Li-ion

Miljøvenlig. Ekstrem støj- og vibrationssvag. Batterikontrol.
Overbelastningsbeskyttelse.
Indstilleligt snørehoved.
Ekskl. batteri og lader.
Tilbudspris inkl. moms

899,95

1.299,-

Makita hækkeklipper 18V Li-ion

Miljøvenlig. Ekstrem støjsvag. Ergonomisk opbygning.
Blød opstart. Elektronisk bremse. Gummibelagt vibrationsdæmpet
greb. Overbelastningsbeskyttelse. LED lampe. Blinker ved overbelastning. Ekskl. batteri og lader.
Tilbudspris inkl. moms

899,95

Alle 3 produkter bruger samme batterier

B96 sort
Messepris inkl. moms

Gudenaa 4.64 P-S Motorplæneklipper
Plæneklipper med 2-i-1 funktion
(klip og opsamling).
46 cm klippebredde og
7 indstillinger af klippehøjden
fra 2,5 - 7,0 cm.
SÅ LÆNGE LAGER HAVES!
Tilbudspris inkl. moms

1.399,-

Gudenaa 5.14 SPE-A PLUS
Motorplæneklipper
klip, opsamling og bioklip,
Elstart.
SÅ LÆNGE LAGER HAVES!
Tilbudspris inkl. moms

2.499,-

1.450,NKT Terrasseskrue kampagne
Rustfri A4 4,2 x 55 mm x 170 stk.
eller rustfri A4 4,8 x 75 mm x 110 stk.
Messepris frit valg inkl. moms

Spun + High Speed Climate
G3 sampak - 14 pakker - 2700 skruer.
Messepris inkl. moms

873,75
ex. moms 699,-

Kompostkværn

Kompostkværn til at aflaste dig ved
det groveste arbejde. Maskiner gør
det væsentligt lettere at få gjort
de opgaver, som er for omfattende
til at udføre på den gammeldags
facon.
Tilbudspris inkl. moms

- 25 % rabat på alt
Spit Let og svær befæstelse.
Kom og se udvalget

Kom og besøg vores stand og få en snak om
energibesparelser og vedvarende energiløsninger

inkl. moms

50 liter
Max 10 stk pr. kunde.
Så længe lager haves
Messepris inkl. moms

9,95
ALFIX
PLANEMIX 50

Econova blomstermuld
50 liter
Messepris inkl. moms

Tilbudspris inkl. moms

138,75

pr. sæk.

ex. moms 111,-

ALFIX DURAPUDS 710
Tilbudspris ved køb af 10 sække
inkl. moms

94,95

pr. sæk.

ex. moms 75,96

39,95

for 2 stk.

Substral plænegødning
med ukrudtsfjerner
5 kg. rækker til 250 m²
Messepris inkl. moms

399,95

ALFIX Facademaling
DURADEC 8000 SR HVID

Weibulls basic græsfrø

1.123,75
ex. moms 899,-

39,95

Sprehn mixer inkl. piskeris

Tilbudspris inkl. moms

1.399,-

69,95

Econova plantesæk

95,-

ex. moms 76,-

Sheraplanke: 8 x 200 x 2400 mm.
Forbrug: 2,38 stk pr. m2. Stor dækkeevne. Facadebeklædning.
Tilbudspris pr. stk.

1 kg. rækker til 25-30 m²
Messepris inkl. moms

DEMO på gasværktøjer
DVA surring med dobbelt J-krog

Sprehn flisevaskesæt / rullespand

DVA girafsliber til væg og loft

79,95

149,-

2.499,-

3 ton - 35 mm x 6 m.
Messepris inkl. moms

ex. moms 63,96

23 liter inkl. 2 brædder og murersvamp
Messepris inkl. moms

ex. moms 119,20

710 Watt
Messepris inkl. moms

ex. moms 1999,20

Mixer 1000 Watt
Piskeris 120 mm
Messepris inkl. moms

749,-

ex. moms 599,20

tæt kontakt med naturen.
Jeg bliver så lykkelig når
min søn hopper rundt i tæt
forbindelse med klipperne
som om at han lavede parkour.” Det fortæller Trille
og er stille for første gang
før hun uddyber det:
”Og det samme gælder
mig selv. Jeg kan huske
første gang jeg vågnede
på BornholmerFærgen
klokken halv syv og der
lugtede af havn og hav,
mågerne skreg og samtidig var der så stille. Der
følte jeg mig hjemme,
måske var det trygheden
på Læsø, jeg genkendte.
Hen over årene har jeg
oparbejdet et netværk
og været her, også når
det ikke var sommer, så
det har gjort det nemt for
mig.”

Morgendug og
nattesjov
”Det er helt sikkert dejligt
at være i Svaneke om
sommeren, men hvad med
resten af året?”
”Jeg var ved at blive skør
af storbyens ensformighed
fra morgenstunden. Her
ser jeg havet og naturens
dagsform, morgen og aftendug. Lyset der skifter,
himlen og havet. Da jeg
åbnede vinduet her til
morgen, så jeg Østersøen
i klar sol med rimfrost på
ruden.”
Det lyder romantisk, men

kniber det ikke med romantikken for en singlekvinde på en lille ø?
”Lidt sker her da. I aften,
hvor min søn er hos faren
i København, skal jeg måske på Diskotek ”No Kids”
på Frem her i Svaneke.
Her danser de voksne til
80’er musik. Man starter
på bodegaen på Torvet
og senere på No Kids. Det
er ikke kun for svanekeboerne, der kommer folk
fra hele øen. Jeg oplevede
en gang at blive budt op
med denne replik: - Jeg
har et hus i Rønne og fast
job på kommunen.” Stor
latter vælter ud af Trille
og fortsætter ”Der er også
formiddagsdisko for børn.
Det hedder Jorden Rundt.
Så danser ungerne og
drikker juice og forældrene hygger sig.”

Næstekærligheden er
ægte
”Men er der ikke mange
stille ens dage og aftner?”
”Her er meget stille om
efteråret og vinteren.
Den stilhed er ikke blevet
irriterende for mig endnu.
Man er mere indendøre
og man ser ikke nær så
mange mennesker, som
man gør om sommeren,
for der er der mange på
gaden hele tiden. Men vi
putter os på en hyggelig
måde foran brændeovnen.
Det hele føles varmere og

nemmere her. På Frederiksberg skulle jeg slæbe
alting op på 4. sal og det
hele var så kompliceret i
sammenligning. Her er livet så enkelt. Både i praktik og med al den hjælp
folk giver hinanden.”
”Hvordan?”
”Man har omsorg for
hinanden og der er ikke
særlig langt mellem folk.
For eksempel en eftermiddag i sne, hvor jeg havde
været oppe klokken fem
for at nå mit arbejde i
Rønne, kommer jeg på vej
hjem i bilen i tanker om, at
jeg skulle slæbe brænde
ind. Men da jeg parkerede, stod naboen med
kedeldragt og klædelig
bjørneskindshue og sagde,
at hvis jeg undrede mig
over, hvor brændet var, så
havde han slæbt det ind.
Bagefter tilbød reservebedsteforældre mig og
Valdemar friskfanget og
flået fisk. Og om aftenen
ringede mekanikeren for
at vide, om bilen klarede
kulden.” Fortæller Trille
”Så er jeg så lykkelig for,
at vi bor i Svaneke.”
”Hvis vi ikke lige havde
siddet her, så havde jeg
stået der hjemme og kigget ud over havet og spist
mig en rugbrødsmad med
mine nye venner, som
vi kalder moster Lis og
onkel Jens’ hjemmelavede
leverpostej og søde Annas
syltede rødbeder”.

Trille har produceret en serie sort/hvide fotoplakater
med bladløsetræer og møller der hylder øen. "Man skal
jo altid se rundkirkerne, og der er 30 møller her ovre og
de er så flotte, så jeg havde lyst til at tage billeder af
dem." Fortæller Trille Skjelborg Bohl.

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

Drømmen om himmel, hav
brænde og rare naboer

RING
56 90 50 70
OG FÅ ET GODT
TILBUD!

For halvandet år siden forlod fotografen Trille Skjelborg Bohl på 44 og hendes søn Valdemar på fire år
Frederiksberg og flyttede til Svaneke. I dag læser hun til sygeplejerske, og de elsker hverdagen ved klipperne.

E

AF CAMILLE BLOMST
n affolket eftermiddag i februar helt
uden for sæsonen på
Bryggeriet i Svaneke venter Magasinet Bornholm
på Trille Skjelborg Bohl.
”Undskyld jeg er lidt sent
på den, jeg kommer lige
nede fra Hullehavn, hvor
jeg har badet med min
veninde.” Siger hun forpustet mens de lange ben
haster over til bordet.
”Har du lige badet?”. Hun
trækker telefonen frem og
viser den lille strand med
de hårde klipper og en
smule sand.
”Dyppede du tæerne?”
”Nej, vi smed kludene
i sandet og gik i med
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hovedet under. Jeg har
vinterbadet før det kom
på mode. Det begyndte på
Christiansø for 17 år siden.
Klipperne er så våde og
kolde.”

Svaneke var en gammel
drøm
”Valdemar og jeg boede
i en fin lille lejlighed på
Frederiksberg. Men som
han voksede, kunne jeg
mærke, at det ikke var den
barndom, jeg ville give
ham. Da han skulle skifte
fra vuggestue til børnehave, så jeg en mulighed
for at prøve min drøm og
flytte til Svaneke. I første

omgang var det yndige
lille byhus, jeg gerne ville
bo i, ikke til leje, kun til
salg. Pludselig kunne det
lejes.” Hun smiler fornøjet.
”Ejerne sagde, kom og
prøv at bo her et par
dage og mærk, hvordan
det føles først. Det føltes
så rigtigt. Desværre var
huslejen lidt for høj for en
enlig mor. Så lavede vi en
rask bornholmerforhandling og jeg skrev under og
sagde mit faste job op.”

Sommerpige på
Christiansø Kroen
”Kom dit Svanekeflip ud af
det blå?”

”Da jeg var 20 år tog jeg
på Holbæk Kunsthøjskole,
og der fik jeg en Svanekepige som bedste veninde.
Efter højskolen flyttede
vi i kollektiv sammen og
jeg tog med hende hjem
til Bornholm. Fra Svaneke
sejlede vi til Christians Ø.
Jeg blev så vild med øen,
at jeg gik ind på kroen og
spurgte, om jeg måtte få
et job som tjener næste år. Der havde jeg en
magisk sommer, mens
jeg ventede på svar på,
om jeg var kommet ind på
Designskolen. Jeg husker
det øjeblik, hvor jeg stod
i kroens køkken og med
bankende hjerte åbnede

svarkuverten fra skolen
og var blandt de heldige.
Siden arbejdede jeg på
kroen i flere omgange.
Og i 2003 boede jeg en
sommer i Svaneke og
sommerjobbede på Hotel
Siemsens Gaard på havnen. Jeg håbede dengang
at finde et fast arbejde til
en designer, men det var
for svært. Derfor søgte
jeg ind på en fotoskole
i København, selvom at
jeg følte mig hjemme i
Svaneke.”
Det er ikke fordi, det
myldrer med mennesker
i Svaneke sådan en kold
dag. Men dem, der kommer forbi hilser Trille på og

de får en kort snak med
kram.

DUFTEN af havn og hav
”Hvad tror du, der får dig
til at føle dig hjemme på
Bornholm?”
”Jeg har boet over 35 steder i mit liv, blandt andet i
New York, det giver rodløshed. Fra jeg var et til jeg
var fire år boede mig og
mine to søstre på Læsø.
Min far var dyrlæge og
min mor sygeplejerske. De
år må have været sunde,
for jeg har altid vidst, at
når jeg en gang fik børn,
så ville jeg gerne give dem
sådan en tryg barndom i

Estate Charlotte Kjøller

Anne Mette Safft
Ejendomsmægler MDE

EJENDOMSMÆGLER MDE

Lena Pedersen
Adm. kontorelev

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

Charlotte Kjøller

3700@estate.dk

Ejendomsmægler MDE

Carsten Andreasen
Sagsbehandler
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Oplevelser for hele familien

BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER

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

Derfor skal du vælge

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

Ring
5695 56
83
og få et
GRAT
salgstjek IS
!

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

Foto: Semko Balcerski & BMC

PÅSKEN PÅ BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER
Påskeåbent skærtorsdag & langfredag d. 24. & 25. marts kl. 10-16. Kom og vær med til mange familieaktiviteter og oplev påskens gamle traditioner.

✔
✔
✔
✔
✔

BornholmerBo:

SÆSON 2016
Åbent for sæsonen 1. maj - 30. sept.
samt i efterårsferien.
Stangevej 1, Østerlars, 3760 Gudhjem
For åbningstider og program se
bornholmsmiddelaldercenter.dk

20 ÅRS JUBILÆUM
Bornholms Middelaldercenter fylder
20 år!
Det fejrer vi med et brag af en middelalderweekend d. 28. & 29. maj.
Gratis entré for alle.

MIDDELALDERTRÆF & ILDNAT
D. 18.-23. juli er der middelaldertræf
- oplevelsesrig og hyggelig middelalderuge m. musik, gøgl og madboder.
19., 20. & 21. juli: ILDNAT - fantastisk
aftenshow for hele familien.

EFTERÅRSFERIEN & ROLLESPILSUGE
Hyggelig efterårssteming med bål,
varme drikke og gode familieoplevelser i middelalderbebyggelsen.
17.-21. okt.: Storslået rollespil for børn
og unge. Læs mere: rollespilsugen.dk

BornholmerBo

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

BESØG OS I

Natur ligvis

Klassisk,
nordisk design

ANGORALAND

GÅRDBUTIKKEN

Angora kaniner - mohairgeder - malkegeder - får
- uldgrise - silkehøns - duer - marsvin - fugle og
selvfølgelig gårdens hund og katte!

I gårdbutikken finder du uld, garn, strik, filt, plaider,
strømper, samt gaver og vores egen kosmetikserie
Munkborn Cosmetics.

Entré 25,- (inkl. rundtur til dyrene mm.)

Mange spændende natur garn i gårdbutikken.
Filtgalleri - gårbutik - kosmetik - altid en god gave ide!
Herudover udvalgte specialvarer - kun hos os!
WELLFULLNESS
- se mere på vores
hjemmeside om aktuelle
tilbud i SPA events og
behandlinger.
(fra 2-7 personer).

DE DANSKE
DINOSAURER

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

MUNKHOLM

Åbner 20. marts
Åbent hver dag 10-17
Indgangen lukker klokken 16
Tel.: 5694 0400
www.naturbornholm.dk

Kr. 1.095,Østergade 2 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56 97 41 02 • www.klguldogsolv.dk • mail@klguldogsolv.dk
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ANGORALAND

Aktuelle åbningstider: - se altid open2day.dk eller angoraland.dk
Smørengevejen 22 vestermarie 3720 åkirkeby tlf 24 61 78 30
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LØRDAG 30. APRIL
erobrer Bornholm den københavnske rådhusplads.
I 2015 havde de mange
stande mindst 50.000
besøgende. Kokken og
madiværksætteren Mikkel
Marschall, der også står
bag kokkekonkurrencen
Sol over Gudhjem, er initiativtageren til heldagsarrangementet.

med 1.400 biografier.
Ildsjælen er redaktør og
vinhandler Søren Wolff i
Aakirkeby (wolff@wolff.
dk), der gerne modtager
tips om bornholmere, som
har gjort sig gældende på
en måde, så deres data
hører naturligt hjemme
i bogen, der produceres
af Bornholms Tidendes
Forlag.

MERE SOL OVER GUDHJEM

CHIPS OG CHAPS

Et nyt frimærke vil pryde
sommerens postkort. Motivet er Sol over Gudhjem.
Værdien er 8,00 kr. så det
kan bruges til B-post.

Christian Hansen og Magnus Hansen er opvokset
på Bornholm, men bor i
hovedstaden. Nu har de
taget fat på fremstilling
af ”Lokale Rødder”, chips
af økologiske kartofler fra
Nydal på Rømeregårdsvej
uden for Aarsballe. Her vil
Fini Hjorth, der i forvejen
driver en gårdbutik, avle
30 tons kartofler, der skal
koges i olie på et anlæg i
Sverige. Den første produktion på 10.000 poser
gourmetchips med smag
af ramsløg og eddike
sælges i en halv snes forretninger ovre, i skafferiet
gaarden i Melsted og i
Svaneke Bageri.

DÆMMESÅ!
J. C. S. Espersens bornholmske ordbog fra 1908
har længe været uopdrivelig. Bogtrykker Hardy
Larsen genoptrykte den
i 1994, og efter mange
forespørgsler besluttede
han at køre et nyt oplag.
Den smukt indbundne bog
på 694 sider vejer 1 kilo.
William Dams Boghandel i
Rønne oplyser, at prisen er
400 kr.

BORNHOLMERBLINK

BORNHOLMS BLÅ BOG

AF: JACOB LUDVIGSEN

MRSA-VACCINE
GENNEMBRUD
FOR ANDREAS
HOLM MATTSSON
Medicinalvirksomheden
Bavarian Nordic har indgået partnerskab med biotekvirksomheden Evaxion
om udvikling af en vaccine
mod den frygtede MRSAbakterie, der er en resistent type stafylokokker.
Bag Evaxion står Andreas
Holm Mattsson fra Svaneke og hans kompagnon

Niels Iversen Møller. Magasinet Bornholm bragte i
efteråret 2015 et interview med Andreas, som
har udviklet en computerteknologi, der med kunstig
intelligens kan finde nye
vacciner lynhurtigt med en
præcision, som aldrig før
er set i vaccinens historie.
DTU, Danmarks Tekniske
Universitet, indgår i det
lovende samarbejde og
skal blandt andet stå for
test på grise. Planen er, at

MRSA-vaccinen skal kunne
testes på mennesker i
2018.
Sygdommen rammer
mellem 1000 og 1200
danskere om året og
udgør et stort problem på
hospitalerne. Det koster
100.000 kr. at helbrede et
menneske.
Til april flytter Evaxion
ind på 3. sal i COBIS-bygningen i større og bedre
kontorer. COBIS står for
Copenhagen Bioscience

Park.
I de sidste tre måneder
har Evaxion ansat fire nye
phd-forskere.
Læs artiklen om Andreas
på Magasinets hjemmeside.

OLIVEN-STIG
INDTAGER
BORNHOLM
I løbet af april føjes et nyt
kapitel til fortællingen om
det bornholmske made-

ventyr. Stig Lourind Larsen
og hans kone Sinnika har
for et år siden bosat sig i
Rønne og lejet et pakhus
på havnen. Herfra udgår
olivenvognen, der kan opleves på de bornholmske
torve og typisk vil følge
samme ugeplan som Hallegaards mobile gårdbutik.
Nu kan bornholmerne opleve det helt store udvalg
af sorte og grønne oliven i
mange varianter, og der er
altid smagsprøver.

Til november udkommer
den nye udgave af ”Klippeøens Kvinder og Mænd
– fødte og førte”. Opslagsværket blev introduceret
i 2000 og ajourført i 2005

Stig har stået i de københavnske torvehaller siden
starten i 2012, hans stade
ligger tæt på Bornholmerbutikken. Oliven har været
hans speciale i snart 20 år,
hans første forretning lå i
Nansensgade – altså ikke
den i Svaneke, men i København. Stig og Sinnika
fortsætter i Torvehallerne
og pendler energisk frem
og tilbage.
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RØDT PAKHUS GRØNT KONTOR
Det Røde Pakhus på Snellemark i Rønne er snart
indrettet til et kontorfællesskab i to etager med
20 pladser eller rum.

Virksomheden Byg-Grønt
står bag moderniseringen
af BAT’s tidligere hovedkvarter, der udføres med
naturlige materialer for at
sikre et behageligt indeklima. Tekøkken, toiletter og
et mødelokale er til fælles
brug. Huslejen anslås til
2000 kr. om måneden for
et skrivebord. I stueetagen håber Byg-Grønt, at
der kan indrettes en café
til glæde for kontoristerne
og publikum.

GRØNTSAGER
UDEN PLASTIC
27-årige landsbrugsuddannede Emilie Ulrik-Petersen
er flyttet til Bornholm og
har af Bornholms Kommune lejet 1,3 hektar
agerjord ved Listed. Her
skal hun dyrke økologiske
grøntsager, og de skal
ikke pakkes ind i plastic og
sælges i supermarkeder.
Hun bor med kæresten i
Nexø, men flytter snart til
en gård ved Ibsker.

BRÆNDEVINSFESTIVAL
For andet år i træk holder
madkulturhuset gaarden i
Melsted en brændevinsfestival. Det foregår lørdag
den 14. maj med den anerkendte ekspert i kryddersnapse Niels Stærup. Eksperimenter med naturens
gaver og smagsprøver vil
præge dagen.
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A /S REV Y 2016 i Nordlandshallen:
“Kultur, Kaos & Krumspring”

En helt utrolig historie fyldt med
hele, halve og kuldsejlede planer med bopælspligt, folkemøde, kendisser,
workshops, flygtninge samt profit og egen vinding.
FREDAG
LØRDAG
FREDAG
LØRDAG

den
den
den
den

13.
14.
20.
21.

maj
maj
maj
maj

kl. 18
kl. 18
kl. 18
kl. 18

BORNHOLMS
ROVFUGLESHOW

Informativ underholdning for hele familien

Rimelige pr
iser
i baren !

Pris alle dage kr. 400,- er inkl. 2 retters menu, dinnermusik, revy & dans til kl. 02 med
det kendte bornholmske danseorkester The Heat-Makers suppleret med DJ musik
Billetsalg: Aktum c/o ØENS ENGROS
Kirkepladsen 4 . Allinge . 5648 2122 . lg@aktum.dk
Åbent: mandag - torsdag kl. 8-16 samt fredag kl. 8-15.30

BESTIL - BETAL - AFHENT - eller få billetterne tilsendt

10 ÅRS JUBILÆUM

Arrangør:
Allinge-Sandvig Gymnastikforening

- vi ses i Nordlandshallen

Teaterforeningen Bornholm
Teateroplevelser i mørket mens vi venter på sommeren.

Åbningstider i påsken

Den 24. - 25. - 26. marts
samt alle tirsdage i april
Disse dage åbner dørene kl. 10.00
og der er showstart kl. 11.00
Vi har efterfølgende åbent til ca. 12.30
Se øvrige åbningstider på
www.bornholmsrovfugleshow.dk
Igen i år holder vi gratis åbent for alle øens
vuggestuer og børnehaver. Dette sker i uge 14-15-16.
Bestilling kan ske fra uge 13 på telefon 9679 3037

Varmestuen

Vintersolhverv

Sympati for Djævlen

Sønck en gang

Den sidste kutter har for længst forladt havnen.
Der er intet fiskeri mere, og havnen er overtaget af
moderne landkrabber. Men på et værtshus et sted
i en havn i Danmark fortsætter de gamle sømænd
med at komme.

Et humoristisk og skræmmende familiedrama,
hvor scenen er sat i det velbjergede og trygge
Norden. Neden under skildringen af de velkendte
Norénske relationer anes nogle af de politiske
brydninger, som kan iagttages i det meste af
Europa, og som sætter vores humanistiske værdier
på prøve. Kirsten Olesen, Flemming Enevold,
Helle Fragralid m.fl. på rollelisten.

Nazitysklands stjerneskuespiller og teaterikon, den
største Mefisto-fremstiller, Gustav Gründgen fejrer
nytårsaften i Manilla. Året er 1963. Gründgens er
nu afdanket, solskoldet, ydmyget og forladt. Pauli
Rybergs spil er rost til skyerne, og publikum får en
fantastisk oplevelse.

En herlig gang nostalgi. Kabareten er en hyldest til
Grethe Sønck – hele Danmarks Grethe.
En hyldest til den folkelighed, som Grethe Sønck
var så flot en eksponent for. Hun slog om nogen et
slag for det gode humør.

Producent: Det Kongelige Teater

Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.30
på Rønne Theater

Dobbelt Reumert-vinder i 2014.
Producent: Folketeatret
Tirsdag den 22. marts 2016 kl. 19.30
på Rønne Theater

Mandag den 4. april 2016 kl. 19.30
på Rønne Theater

Producent: Teater FÅR302

Producent: KrogagerKabareterne og Teater Gyda
Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30
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
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Lige meget hvor du går hen på
Bornholms Rovfugleshow – er der spændende oplevelser.
I den historiske og naturvidenskabelige udstilling kan du på en skærm se live-tv fra
fuglenes reder og følge med i fuglenes fodring og pasning af unger i ynglesæsonen.
I udstillingen kan du bl.a. lære om rovfuglenes betydning op gennem historien, møde
den første flyvende fugl, en dinosaurus eller blive klogere på hvordan fuglene mestrer
flyvningens kunst. Ved selve showet kommer alle rovfugle lige fra store til ganske
små på helt tæt hold og du lærer om rovfuglenes forunderlige verden. Vi byder
jer velkomne til en fantastiske oplevelse sammen med os og vores rovfugle.

www.bornholmsrovfugleshow.dk

Bornholms Rovfugleshow / Tlf: 96 79 30 37
Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne / (GPS: Lille Gadegårdsvejen)
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Mød den salte og den søde

Kammerater fra skolen finder sammen på Molen
Troels Madsen og Daniel Kruse er stjernekokke og har altid set frem til et samarbejde.
På Restaurant Molen i Nexø kører de det bornholmske køkken folkeligt og gastronomisk hele året.
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: JESPER BOYE

N

år grøntsagerne er
rigelige i maj bruger
vi en dag på at
salte 50 kilo pickles til den
hjemmelavede remoulade,
siger Troels Madsen, der
har drevet Christianshøjkroen siden 2011 og Molen
i Nexø fra 2013. I år blev
kroen kåret til Danmarks
bedste frokostrestaurant
af Den Danske Spiseguide.
Troels er det salte køkkens
mester.
Daniel Kruse har vundet
utallige kokkekonkurrencer og har i fem år været
køkkenchef på Stammershalle Badehotel og regnes
for Hans speciale er de
søde delikatesser, men
selvfølgelig behersker han
alle fagets discipliner.

Siden drengeårene
Troels og Daniel stammer
begge fra Nexø. De gik i
skole sammen, spillede
fodbold og gjorde rent

hos slagteren i Kvickly. Og
vi blev enige om at Molen
i 2001-2002 kastede de
skulle være et spisested
hver især glans over Remed mad i topklasse og
staurant 2+1 i de samme
rimelige priser, fortæller
lokaler på spidsen af Nexø
Daniel.
Havn, som nu hedder MoFisk lige
len. Begge har fået gode
udenfor døren
uddannelser som kokke,
de er gået forskellige veje,
Udsigten til havet og
men står nu skulder ved
havnen er formidabel, og
skulder. Troels er ejeren,
kutterne tøffer ind med
Daniel er ansat, og han
deres last.
er oprigtigt glad for at
komme hjem til barndoms- - En time efter at de har
landet deres fangst, kan
byen, hvor hans forældre
vi have frisk fisk, vi har
og søster bor.
lige fået fire store torsk,
Selv holder han til i Veog dem bruger vi med det
stermarie med kæresten
samme, fortæller Troels,
og to børn, og dem vil han
gerne være mere sammen men tilføjer, at de ikke vil
give afkald på fisk, som
med. Et mindre sted som
ikke findes i Østersøen. –
Molen giver bedre muligNu og da har vi flottet os
heder for familieliv, især
med østers, hummer og
når der tilknyttes en kok
kaviar.
mere i sommersæsonen.
På samme måde med
- Så det var egentlig mig,
grøntsagerne, de skal
der ringede til Troels og
leveres direkte fra gartnespurgte, om tiden ikke
ren og tilberedes hurtigt,
var inde til at gøre, hvad
de må ikke ligge og blive
vi havde snakket om, og
H Å N D L AV E D E K A R A M E L L E R
I SÆRKLASSE

TAG ET LILLE STYKKE AF BORNHOLM MED HJEM

De lægger vægt på, at
der bor i Rønne og glæder
maden skal henvende
sig til, at hans kæreste
sig til alle ”og ikke bare
og hendes to børn flytter
dem med velpolstrede
hertil ganske snart. – Så
pengebøger”. Det gælder
vi gør også noget for at
både Christianshøjkroen
højne indbyggertallet.
og Molen, for selv om det
Mors egen bitter
skal være to steder med
hver deres profil, byder
- Vi åbnede Molen i begynde velkommen til enhver,
delsen af februar og nyder
også selv om de bare skal
have et stykke smørrebrød at udnytte hinandens salte
og en øl. Men pommes frit- og søde fortrin, tilføjer
Daniel. Han peger hen på
terne og burgeren må folk
reolen, hvor et batteri af
finde andre steder.
- Det er for bornholmernes kryddersnapse står parat.
- Når gæsterne er nået
og Bornholms skyld, at vi
til kaffen, er der tradition
holder åbent hele året,
for cognac eller grappa,
selv om der ikke er fortjeKvaliteten er stigende
men vi overtaler dem til
neste i de tynde måneder.
at snuppe en hjemmelaVi vil gerne være med til
Daniel og Troels synes,
vet bitter af grankviste,
at holde liv i Bornholm.
at der er tegn på, at de
egeknopper, strandmalurt,
Når sæsonen er på sit høbornholmske restauranter
jeste, beskæftiger vores to paradisæbler og hvad vi
sætter kvaliteten
i vejret
ellers
har snakket med
spisesteder 15-16 menneKLIPPESTYKKER
KLASSISKE
KARAMELLER
og kan se værdien
af at
Vibeke,
sker, og vi vil gerne bruge
54,95
40,00min mor, om at
gå uden om halvfabrikata
sætte på sprit. Det er jo
penge på gode medarbejog fremstille maden fra
meget mere bornholmsk,
dere, så vi ikke slider os
bunden, og det er med til
fastslår Troels.
selv op, men kan holde fri
at højne øens renommé.
med familien, siger Troels,

visne og slatne.
- Hvis vi får tilbudt 20
lækre porrer, ændrer vi
menukortet, og det gør vi
ofte i løbet af sommeren,
når tilførslerne er rigelige,
siger Troels og fortæller
om Thorkilds Have 750
meter fra Christianshøjkroen.
- Klokken 8 om morgenen ringer vi sammen og
snakker om, hvad han har,
og to timer efter står han
med grøntsager og bær,
og så er der afregning ved
kasse 1. Det er en herlig
måde at skaffe råvarer på.

KLIPPESTYKKER
54,95
KLIPPESTYKKER

54,95

KL ASSISKE KARAMELLER
40,00
KL ASSISKE
KARAMELLER

40,00
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SE
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ET LILLE ST YKKE
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på tungen,
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–
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Posthuset ønsker alle en god påske
Frokost 12.00 - 16.00

a la carte fra 17.30

”sild og syp”
3 slags sild med tilbehør & 2 cl snaps
88,-

øl-brasseret skank af
hammershuslam
med grov kartoffel-urtepurè.
Lammesky og persillefrit.
188,-

posthusets tapas tallerken med
hjemmelavede specialiteter
148,-

“Hr Fornem”,
og find
din helt egen favorit
Besøg vores
karamelkogerier
i
Besøg
vores
karamelkogerier
i
iSvaneke
vores
store
sortiment.
og
København

SvanekeTIL
og BEDSTE
København
Vi byder
naturligvis
altid
på en DANSKE
smagsprøve.
NOMINERET
Vi glæder os til
at se dig i CIRCLE.
EMBALLAGEDESIGN
V/CREATIVE
Solskinsbyen Svaneke.
NOMINERET TIL BEDSTE DANSKE
NOMINERET
TIL
BEDSTE
DANSKE
Tine &
Charlotte
EMBALL
AGEDESIGN
V/CREATIVE
CIRCLE.

EMBALL AGEDESIGN V/CREATIVE CIRCLE.

der er selvfølgelig masser af andre gode ting
på frokost- og aftenkortet
bordbestilling på tlf.: 56481042

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042
www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere
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400
400g
g BLANDEDE
BL ANDEDE KARAMELLER
KARAMELLER
140,00
400g BL ANDEDE
KARAMELLER
140,00

HR.
HR. FORNEM
FORNEM
HR.45,00
FORNEM
45,00
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ønsker alle en dejlig PÅske!
Vi åbner den 19. marts og glæder os meget til at kunne
byde jer velkommen til en ny sæson på
.
Sæsonen igennem byder vi traditionen tro
på lækre og alsidige buffeter, og igen i år
vil Oye, på udvalgte søndage, byde indenfor
til sin autentiske og velsmagende Thaibuffet.
Og glem ikke de hjemmelavede pizzaer,
de serveres alle dage - også ud af huset.
Vinterpausen er blevet brugt til at udvikle vores
buffeter, så vi igen i år kan byde på en god,
klassisk oplevelse med ny inspiration.
Vi ses på

!

kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden

Prisliste 2016
Frokostbuffet
Voksen
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år
Isbuffet i tilkøb

125,65,gratis
25,-

Thaibuffet
Inkl. Isbuffet
Voksen
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år

169,79,gratis

aftenbuffet

Bornholms Buffetrestaurant

Inkl. isbuffet
Voksen
Vegetar
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år

189,149,89,gratis

Brøddegade 20 • 376O gudhjem • 5648 5022 • www.BrOddan.dk • kOnTakT@BrOddan.dk

CHARME MIDT I ALLINGE
Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores
store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,
caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand
Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Café

GREEN
GOURMET
RESTAURANT
GREENSOLUTIONHOUSE.DK

Åbent hele året. Sommeråbent fra kl. 11.00 - 21.00
Høiers Gaard 7, 3770 Allinge • Tlf: 56 48 22 90
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restaurant

MâdaGo

restaurant åben 10:00 - 22:00 / køkken åben 11:00 - 21:00

3 RETTERS MENU

350

Lys, luft og lyst til at tænke og spise grønt

store torvegade 29

Green Solution House på Strandvejen i Rønne er en attraktion for hele Bornholm. Kig ind, få en
kop kaffe eller nyd et økologisk måltid af lokale råvarer hos køkkenchefen Kasper Beyer.
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: JUSTINE HØGH

International klasse
Trine Richter viser begejstret rundt i Bornholms
avancerede hotel og
kongrescenter og udpeger
de mange finesser, der
tilsammen gør etablissementet på Strandvejen
i Rønne til et bæredygtigt
sted, der nyder internatio-

nal bevågenhed.
- Det er i grunden pudsigt,
at når delegationer fra
Asien besøger os, så regner de det ikke for noget
at skifte fly i København,
men når vi taler med
danske nøglepersoner,
der arrangerer årsmøder
og kongresser, synes de,
at Bornholm ligger vældig
langt væk, konstaterer
Trine Richter
- Men så forklarer jeg, at vi
har lys, masser af lys, og
at man tænker og lærer
bedre, når lyset vælder
ind gennem vinduerne,
end hvis man sidder i et
mødelokale med elektrisk
lys.,
Hun glæder sig over,
at byggeriet til 85 mio.
kroner nu er på plads og i
orden, og at visionære forskere og erhvervsfolk fra
den halve klode betragter
den totale renovering af
Hotel Ryttergården som
et eksempel på, at den
oprindelig meget ambitiøse idé om at skabe et
banebrydende, bæredygtigt konferencecenter på
Bornholm er ophøjet til
virkelighed.

Calles Corner
Baggrunden for Green Solution House er et eventyr
i sig selv. Manufaktur-

handler Carl Edvard Mogensen, født og opvokset
i Rønne, byggede Hotel
Ryttergården, og de første
21 værelser med toilet og
bad – det var ualmindeligt
i datidens hotelverden stod klar i 1966.
De følgende år frem til
1992 blev Hotel Ryttergården udvidet til i alt 132
værelser på den 65.000
kvadratmeter store grund,
hvor der var plads til heste; Carl Edvard Mogensen
vandt selv mange priser
som travkusk.
I forlængelse af forestillingen om Bornholm som
den kloge grønne ø opstod
i 2007 den tanke, at Hotel
Ryttergården skulle forvandles til et dynamisk
showroom med bæredygtighed som nøgleord. Carl
Edvard Mogensen og hans
hustru Rosemarie Kofoed
skænkede deres livsværk
til en fond, der stillede
hotellet til rådighed, så
der var en platform for
Green Solution House,
som oprindeligt startede
som en projekt finansieret
af Bornholms Vækstforum ”Det er vigtigt for
såvel medarbejdere som
for vores gæster, at vi til
enhver tid husker, hvem
der har skabt platformen
for Green Solution House.
Uden Calle og Rose, tror

jeg ikke, at det var lykkedes at realisere Green
Solution House. Derfor er
der i receptionsafsnittet
indrettet en lounge med
navnet Calles Corner med
et billede af Calle og Rose
For et år siden kunne
Green Solution House
indvies, og Hans Kongelige
Højhed Kronprins Frederik
kastede glans over begivenheden ved at klippe
snoren over.

Kasper og Casper
Køkkenchefen på restaurant Green Solution House
er Kasper Beyer, født i
Aarsdale og opvokset i
Svaneke. Han er uddannet som kok på Nyker
Madservice og Venezia
i Gudhjem og flyttede
tilbage til Bornholm i 1997.
Inden da arbejdede han i
to et halvt år på Restaurationen hos mesterkokken
Bo Jacobsen, et fyrtårn i
ny dansk gastronomi Han
var også omkring restauranterne F og Olsen samt
Sticks’n’Sushi. Desuden
tilbragte han et år på
førende australske spisesteder.
I det topmoderne køkken
arbejder der i højsæsonen
op til seks kokke, og det
er lidt af et kup, at Casper
Sundin rykkede fra Sølle-

rød Kro til Green Solution
House. Han har scoret
flere priser som ekspert i
desserter. ” Vores mad er
baseret på bornholmske
og så vidt muligt økologiske råvarer. Vi får kød fra
Mønstergaard, Kildegaard,
Hammershuslam og Hallegaard, og grøntsagerne
henter vi hos Krogsholm
og Fini Hiort. Desuden
er vi stolte af at kunne
servere ægte østersølaks,
fortæller Kasper og viser
spisekortet. Til frokost
mellem 12 og 15 kan man
få en lille treretters menu
eller en frokosttallerken
plus fish & chips, sandwich, grøn salat og chokoladefondant med havtorn
fra Høstet og is.
Fra kl. 17,30 blændes der
op for det klassiske brasseri med seks forretter a
130 kroner, heraf fire med
fisk, fire hovedretter til
195 kroner og fire desserter, herunder en ostetallerken. Der er mulighed
for tre eller fem retters
menuer efter kokkens
valg.
- Maden skal være til at
betale, og den må ikke
være for højtidelig. I køkkenet bestræber vi os i
stedets ånd på et minimum af spild, og økologien
betyder noget for os. Morgenmadsbuffetten er 80 %

økologisk, fastslår Kasper,
og det er vinene også
i et vist omfang. Gourmetarrangementer med
vinsmagning er blevet
en succes med udsolgte
huse, og der planlægges
flere af den slags begivenheder. Private selskaber
og fester er der også masser af plads til,
- Det er vigtigt at understrege, at Green Solution
House er for alle.,. Det
kan være internationale
gæster med interesse for
det tekniske, danske gæster som vil besøge Bornholms museer eller den
bornholmske natur – og i
særdeleshed alle os, som
bor og arbejder på Bornholm. Hvadenten det er til
en kop kaffe, en konfirmation eller en konference
– så kan Green Solution
House være rammen. For
Green Solution House er
skabt på Bornholm, støttet
af Bornholms Vækstforum
og de bornholmske fonde,
realiseret ved hjælp af
Calle og Roses gavmildhed
med det mål at gøre noget
godt for bornholmerne og
dermed for Bornholm.

www.madago.dk

kontakt@madago.dk

+45 28 28 28 28

vI leverer Brunch, Buffet, frokost og mIddag ud af huset
vI
vI leverer
leverer Brunch,
Brunch, Buffet,
Buffet, frokost
frokost og
og mIddag
mIddag ud
ud af
af huset
huset

Christianshøjkroen
Christianshøjkroen
BordBestIllIng
BORDBESTILLING 5697 4013
BordBestIllIng
5697
4013
åBent
tIl
frokost
torsdag-søndag
PÅSKE:
ÅBENT
TIL FROKOST
BordBestIllIng
5697 OG
4013AFTEN
åBent
tIl
frokost
torsdag-søndag
aftenåBent
torsdag,
fredag
lørdag
TIRSDAG - MANDAG
(22.
- 28. MARTS)
12.00og
- 15.00
/ 18.00 - 21.00
åBent tIl
frokost
torsdag-søndag
aftenåBent
torsdag,
fredag
og
lørdag
KAFFE
& KAGE INDTIL
aftenåBent
torsdag,
fredag16.00
og lørdag

foto
foto
line
foto
line
falck
line
falck
falck

A

t stå i spidsen for
Green Solution
House er noget andet end at være hoteldirektør i gængs forstand.
Det handler om at udvikle
nye måder at indrette sig
på. Green Solution House
er et laboratorium, der
med samarbejdspartnere
Velux, Saint Gobain, Realdania og GXN er fremtidsorienteret i kampen for et
bedre miljø, hvor intelligent håndtering af energi,
vand og affald står sin
prøve i praksis.
Et pyrolyseanlæg til
forbrænding af organisk
affald er snart færdigkonstrueret, og når det er på
plads, vil affaldet blive omdannet til næringsrig aske,
der egner sig til gødning.
Anlægget til regenerering
af spildevand er snart
perfektioneret, og i store
glascylindre kan man betragte de forskellige faser
af vandrensningen.

3700 rønne

KR.

AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr
AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr
AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr
AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr
AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

Jul
på kroen
I FROKOST RESTAURANT
Jul på kroen
II
VINDER
AF
ÅRETS
2015
Jul
på
kroen
Jul
kroen
Kroens jule
sild: Ægge/karrysalat
– Løg – KapersI
– Fennikel
Sild:
Eddikepå
– Enebær
– Lune kartofler –II
Løg
Jul
på
kroen
I
Jul
på
kroen
II
Aften
og
frokost
i
forårets
farver.
Østersø torsk: røg - Grøn tomat – Spinat – basilikum
Østersø laks: Hallegård skinke – rugbrød – Sød sennep – Æg

Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Løg – Kapers – Fennikel
Sild: Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg
glæde
i Almindingen.
Kroens
jule sild: Ægge/karrysalat
– Gastronomisk
Løg
– Kapers
–sennep
Fennikelpå Christianshøjkroen midt
Sild:
Eddike – Enebær
– Lune– kartofler
– Løg
Bornholmersvinet:
Grønkål
Fløde
Løg
– –Grov
And:
consommé
– Jordskok
Foie– gras
Kål – Æg
Østersø torsk: røg
-”Kom
Grøn–indenfor
tomat
––Spinat
basilikum
Østersø
laks:
– rugbrød
Sød –sennep
efter
skovturen
og
nyd
en
delikat
frokost
eller
voresHallegård
skønne skinke
aftenmenu.
Østersø
torsk:
røg
Grøn
tomat
–
Spinat
–
basilikum
Østersø
laks:
Hallegård
skinke
–
rugbrød
–
Sød
sennep
– Æg
And: confit – Jordskok
– Fløde
rosenkål
– Kanelsky
Bornholmersvinet:
rødkål– –Jordskok
abrikos sauce
–gras
Timian
Bornholmersvinet:
Grønkål
–
–
Løg
–
Grov
sennep
And:
consommé
–
Foie
–
Kål– Kartoffel
Beliggenheden
såvel
som
maden
er enestående. Årstidernes skiften
afspejles
i det, –jeg
serverer
for jer.
Bornholmersvinet:
Grønkål
–
Fløde
–
Løg
–
Grov
sennep
And:
consommé
Jordskok
–
Foie
gras
–
Kål
Bornholmske
og andre
oste:–Kvæde
– Smørstegt
rugbrød
Bornholmske
& andre
Kvæde
– Smørstegt
And: confit
– Jordskok
rosenkål
– Kanelsky
Bornholmersvinet:
rødkåloste:
– abrikos
sauce
– Timian rugbrød
– Kartoffel
Derfor
er mit
menukort hele tiden nyt
og spændende.
And:
confit
– Jordskok
– rosenkål
– Kanelsky
Bornholmersvinet:
rødkål
– abrikos
sauce– –vanilje
Timian – Kartoffel
Jule syltede
frugter:
chokolade
mousse
Appelsin
– ”Luftige
nødder” og for selskaber
Marcipan:
Kirsebær
– Kerner
Vi–holder
åbent
irugbrød
weekenderne
alle ugens
dage”.
Bornholmske
og
andre oste:
Kvæde
– Smørstegt
Bornholmske
& andre
oste: Kvæde
– Smørstegt rugbrød
Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
Bornholmske
& andre300,oste:/ 5Kvæde
– Smørstegt
3 retter
som viMarcipan:
bestemmer
400,/ Alle 6 rugbrød
retter 425,3 retter
somfrugter:
vi bestemmer
300,-mousse
/ 5 retter
400,- / Alle
6 retter nødder”
425,Jule
syltede
chokolade
– Appelsin
– ”Luftige
Kirsebær
–retter
Kerner
– vanilje
Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”
Marcipan:
Kirsebær
–
Kerner
–
vanilje
Med
venlig
hilsen
3
retter
som
vi
bestemmer
300,/
5
retter
400,/
Alle
6
retter 425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,3 retter som vi bestemmer
300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,3iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle
6 retterTroels
425,- Fjederholt Madsen
www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK
FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
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www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK
www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK

FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
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FORÅR 2016 MAGASINET BORNHOLM 37

i

nyd e

Forår på Fredensborg og Griffen

RESTAURANT
ÆBLEHAVEN
RESTAURANT
ÆBLEHAVEN
RESTAURANT ÆBLEHAVEN

Restaurant

Di 5 Stâuerna
Hyggelig restaurant, hvor menukortet byder på
en perlerække af dansk-franske inspirerede retter tilsat et
bornholmsk twist.

Sushi Night

Åbent alle dage fra kl. 17.00 – 21.30

Ægte sushi Den 26. marts, 29. april og 27. maj
med alt hvad hjertet begærer af variationer.
Pr. person kr. 285,Fra kl. 18.00-21.00
Børn under 12 år kr. 125,-

Den store fiskebuffet
Fredensborgs
Kagebuffet
kl. 14.30 - 17.00

Frokostrestaurant

Søndag

Himmel og Hav

d. 10. april

Åbent for frokost alle dage fra kl. 11.30-17.00
Stor og lys restaurant med dejlig terrasse mod haven
og havet. Frokostkort med forskellige anretninger,
smørrebrød, salater og meget mere.

Sildebuffet hver dag
kl. 12.00-14.30

Den 24. marts, 21. april og 19. maj
Et overflødighedshorn af fiskeretter og skaldyr.
Fra kl. 18.00-20.30
Pr. person kr. 395,Børn under 12 år kr. 135,-

kr. 100,-

og d. 15. maj

kr. 149,inkl. kaffe,
te, chokolade

FREDENSBORG HOTEL

Strandvejen 116 · 3700 Rønne
Tel. 56 90 44 44 · www.bornholmhotels.dk

Wellness når det er bedst!
TLF. 56 90 42 44

Den Bornholmske Diamant Spa er en skattekiste af oplevelser,
fordelt over ca. 1.000 m2, direkte udsigt over Østersøen

Restaurant

HUSK DIT BADETØJ!

Victoria

Tøfler, håndklæde, badekåbe og
forfriskninger er med i prisen.
Sidste entré en time
før lukketid. Aldersgrænsen
i spaen er 16 år.

Friske og forårsklare åbner vi
den 2. april.
Vi har åbent alle dage
fra kl. 17.00 - 21.30 med
ala carte kort og gode tilbud.

SPA & SPIS

Start med en tur i Den
Bornholmske Diamant Spa
og forkæl alle sanser
med et glas
champagne.
Efterfølgende
serveres en lækker
2-retters menu
Pr. person kr. 450,-
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Massage ........................................ fra kr. 350,Ansigtsmaske .............................. kr. 350,Diamant deluxe .......................... kr. 550,Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 16-20
Lørdag kl. 12-19
Søndag kl. 12-17

Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne
Tel. 56 90 42 44
www.bornholmhotels.dk

I Snogebæk ligger den lille og hyggelige restaurant Æblehaven.
I Snogebæk
ligger den
lilleog
ogHenrik
hyggelige
restaurant
Æblehaven.
For 10
år siden overtog
Sopha
stedet.
Sopha er
kokkeuddannet
I Snogebæk
ligger den
lilleog
ogHenrik
hyggelige
restaurant
Æblehaven.
For
10
år
siden
overtog
Sopha
stedet.
Sopha
er
kokkeuddannet
i både Thailand og Danmark, og hun insisterer på at lave alt
fra bunden.
For
10 Thailand
år siden overtog
Sophaog
oghun
Henrik
stedet.påSopha
eralt
kokkeuddannet
i
både
og
Danmark,
insisterer
at
lave
I Snogebæk
ligger
lille og eller
hyggelige
restaurant
Når råvarerne
ikke kommer
fraden
urtehaven
drivhuset,
satserÆblehaven.
hunfra
påbunden.
lokale råvarer.
i både Thailand
og Danmark,
og hun
insisterer
på at
lave hun
alt fra
bunden.
Når
råvarerne
ikke
kommer
fra
urtehaven
eller
drivhuset,
satser
på
lokale
Henrik,For
som12eråruddannet
sommelier,
sørger
for, at
du fårSopha
en udsøgt
vinmenu
til råvarer.
maden.
siden
overtog
Sopha
og
Henrik
stedet.
er
kokkeuddannet
Når råvarerne
kommer
fra urtehaven
satser
hunvinmenu
på lokale
Henrik,
som er ikke
uddannet
sommelier,
sørgereller
for, drivhuset,
at du får en
udsøgt
til råvarer.
maden.
i
både
Thailand
og
Danmark,
og
hun
insisterer
på
at
lave
alt
fra
bunden.
Henrik, som er uddannet sommelier, sørger for, at du får en udsøgt vinmenu til maden.
Konceptet
er simpelt
og lækkert.satser hun på lokale råvarer.
Når råvarerne ikke kommer
fra urtehaven
eller drivhuset,
Konceptet
er
simpelt
og lækkert.
Stilen er en fin blanding af moderne dansk/fransk,
der møder østens eksotiske
Konceptet
er simpelt
lækkert.
Henrik,
som
er uddannet
sommelier,
sørger
for, og
at du
får
udsøgt
vinmenu
til maden.
Stilen
er
en
fin
blanding
af
moderne
dansk/fransk,
deren
møder
østens
eksotiske
køkken, så termen fusionskøkken er for en gangs skyld
en
rammende
betegnelse.
Stilen er
en
fin blanding
af moderne
deren
møder
østens betegnelse.
eksotiske
køkken,
såDu
termen
fusionskøkken
er fordansk/fransk,
en 3
gangs
skyld
kan vælge
mellem 3 forretter,
hovedretter
ogrammende
2 desserter.
køkken, såDu
termen
fusionskøkken
er for 4.
en juni
gangs
skyld
enogrammende
betegnelse.
Åbningstider
til 3.
september
kan vælge
mellem 32016,
forretter,
3
hovedretter
2 desserter.
Du kan vælge mellem 3 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter.

VI GLÆDER OS TIL AT ÅBNE IGEN LØRDAG D. 12 APRIL 2014
VI GLÆDER OS TIL AT ÅBNE IGEN LØRDAG D. 12 APRIL 2014
ÆBLEHAVEN
• HOVEDGADE
15 • SNOGEBÆK
• 3770 NEXØ
VIRESTAURANT
GLÆDER OS
TIL AT ÅBNE
IGEN LØRDAG
D. 12 APRIL
2014
RESTAURANT
ÆBLEHAVEN
15 • SNOGEBÆK • 3770 NEXØ
TLF: +45
5648 8885• •HOVEDGADE
RESTAURANT@AEBLEHAVEN.COM
RESTAURANT
ÆBLEHAVEN
• •HOVEDGADE
15 • SNOGEBÆK • 3770 NEXØ
TLF: +45
5648 8885
RESTAURANT@AEBLEHAVEN.COM
WWW.AEBLEHAVEN.COM
TLF: +45 5648 8885
• RESTAURANT@AEBLEHAVEN.COM
WWW.AEBLEHAVEN.COM
WWW.AEBLEHAVEN.COM
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Overdådighed af oplevelser
på det bornholmske menukort

Mâdago – betyder
god mad og nok
til at blive mæt

Svaneke Bryghus
med ny bar og
ølsnak på væggene

Kokkene Mikkel Finne og
Johan Thorsen, barndomsvenner fra Hasle og begge
kokkeuddannede, slog
til, da billedkunstren Poul
Pava ville sælge restaurant Poul P. på Laksetorvet
i Rønne, 100 meter ned ad
gågaden fra Store Torv.
Nu skulle den have nyt
navn, og Mikkel og Johan
kendte et bornholmsk
udtryk for god og rigelig
mad: Mâdago.
- Vi holder åbent hele
ugen og hele året, for vi
synes, at Rønnes centrum
har brug for en rigtig spiserestaurant, der er mere
end en café. Burgerne har
vi derfor pillet af kortet, de findes så mange
andre steder, siger de to
restauratører, der betegner deres stil som casual
gourmet, altså afslappet
og ubekymret med et spisekort, der ikke er for stort
og forklarer råvarerne
fremfor at jonglere med
morsomme navne.
Efter at have arbejdet til
lands og til søs er Mikkel og Johan glade for at
stå ved egne gryder og
opbygge et lokalt stampublikum.

Hvert år myldrer 80.000
gæster ind på Svaneke
Bryghus for at smage på
øllet og nyde maden, der
er tilberedt fra bunden.
Med 150 pladser indendørs og lige så mange i
det fri har helårsrestauranten kapacitet til at tage
imod.
Efter 16 år var tiden inde
til en lettere renovering.
Væggene er blevet hvide
med håndtegnede beskrivelser af de forskellige
ølsorter og et flot portræt
af brygmester Jan Paul,
udført af Svaneke-kunstneren Jane Hamilton. En
lysdesigner har gjort rummet mindre mørkt, uden
at atmosfæren er sat over
styr. Hjemmesiden har
også fået en overhaling.
En stor bardisk af douglasgran, udført af Østerlars
Savværk, giver plads til,
at man kan stå op og nyde
øl fra en af de 13 fadølshaner, før var der otte.
Omkring de magtfulde
kobberkedler er der gjort
plads til publikum. Restaurationschef Morten Borup
har taget en uddannelse
som ølkelner, humlens
svar på vinens sommerlier. Nu kan han i endnu
højere grad sammensætte
ølmenuer, der passer til
køkkenkunsten.

Høiers Iscafé herlige
havnecafé i Allinge
Inde eller ude? Vejret
afgør, hvor man helst vil
sidde. Høiers Iscafé på
Allinge Havn har en stor
terrasse med borde, hvor
man kan nyde livet, når
solen skinner. Ellers trækker man indenfor, her er
panoramaet også besøget
værd.
Hvad skulle det være?
Kaffe, kager, is – eller et
glas bornholmsk øl med et
stykke smørrebrød eller
en sandwich? Hvad enten
man er i humør til det
ene eller det – et glas vin
er også en mulighed – er
caféens indehaver Mette
Slott Svendsen kendt for
kvalitet. – Vi har næsten
alt, hvad hjertet begærer,
forsikrer hun. Maden er
frisksmurt, alle kaffevarianterne er velbryggede og
kagerne bagt med sikker
sans for sukker. Et yndet
udflugtsmål, og i en havn
er der altid noget at se på.

Ti år med
Karamelleriet
To gode veninder fra
Svaneke, Charlotte Vigel
og Tine Ipsen, fik for ti
år siden den tanke, at de
ville give det gamle karamelhåndvirk nyt liv, og
efter mange forsøg i egne
gryder etablerede de sig
i 2006 i Jægersborggade

lad Julefreden sænke sig ...
nyd Julefrokosten eller
Julemiddagen på le port

AF: JACOB LUDVIGSEN

P

røv noget nyt, eller gentag en god
oplevelse. Nu er det
tid til at nyde, hvad de
energiske madkunstnere
kan tilbyde. Aldrig har der
været så meget god mad
på Bornholm som nu, hvor
restauratører kappes om
at finde de rigtige råvarer
og give maden smag af
Bornholm.
Køkkenkunsten udvikler
sig i disse år, og forsæsonen er en gunstig lejlighed
til at forkæle sig selv, familie og venner på et af de
ypperlige spisesteder – og
der er generelt god plads,
for feriegæsterne strøm-
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mer først til lidt senere.
Alligevel er det fornuftigt
at reservere bord, intet er
vel mere skuffende end at
begive sig ind for at få at
vide, at alt er optaget.
De fleste etablissementer
har gode hjemmesider
med kontaktoplysninger
og et kig på udvalget. Man
kan blive helt sulten af at
kigge.
Velkommen i den sirende
natur, gå en tur for at samle appetit og bliv belønnet
med nye og velkendte
smagsoplevelser, skabt
at fagfolk, der lever og
ånder for at gøre alt for
gæsterne.

Fiskefest på
Fredensborg
Gastronomen Henrik Oldenburg skrev i magasinet
”Smag og Behag”, at den
store fiskebuffet på Radisson Blu Hotel Fredensborg
i Rønne var hele rejsen
værd.
Skærtorsdag præsenterer
køkkenchef Claus Seest
Dam og hans kokke den
flotte fiskefestival med alt
godt fra havet. Stamgæsterne vender tilbage, og
nye fiskevenner lader sig
forføre af det imponerende udvalg af delikate
retter. Fra midten af maj

er der fiskebuffet hver
torsdag.
En daglig frokostfornøjelse er sildebordet med
mindst ti slags marineret
sild, lun saltstegt sild med
løg, rødbeder og sennep,
frugttærte og ost. Prisen
har ikke ændret sig i årevis – 100 kr.
Fiskeglæden afspejler sig
også i Fredensborgs farverige Sushi Nights.
En søndagsfornøjelse er
den månedlige kagebuffet
med kaffe the, eller chokolade og lagkage, tærter
og flødeskumskager, alt er
hjemmelavet.
Fredensborgs Køkken

leverer mad ud af huset,
hvis man vil feste i egne
omgivelser.
- Og nu, hvor det er blevet
så moderne med egne urter, er det værd at nævne,
at vi altid har dyrket
krydderurter lige uden for
vinduet, smiler hotelejer
Birte Jensen.

Spis
Spa
Sov
Ny forårsenergi til den
vintertrætte krop leveres i
Den Bornholmske Diamantspa på Hotel Griffen
i Rønne med havudsigt.

På 1.000 kvadratmeter er
der indrettet et paradis
med saunaer og bassiner
i bornholmsk granitvarianter, og hvis vejret er til
det, kan man også dyppe
sig i de udendørs bassiner
og slappe af i liggestolene.
Erfarne massører tilbyder
otte slags behandlinger
efter aftale, og forfriskninger står til rådighed.
Det er blevet populært at
vælge en pakkeløsning
med spa, spisning og
dobbeltværelse. Måske en
overraskelse til mors dag
8. maj. Prisen er overraskende lav.

Julemenu 1

2 slags sild med krydderfedt & halve æg.
saltet laks med sprøde fedtegrever, purløg & syltede asier.
PÅSKEAFTEN-MENU
stegt and med rødkål samt kompot af svesker & appelsin.
danske oste med nødder & dadler.
Pocheret æg, stenbiderrogn og syltet skorzonerrod.
Ris a la mande med kirsebærsauce & mandelgave.
Ovnbagt filet af helleflynder, hummerfløde og smørdampet porre.
Pris per kuvert kr. 325,- Min. 8 kuverter
Grillet forårslam, kartoffelfrikassé og saltet citron.
Danske og udenlandske
oste med kommenknækbrød.
Julemenu
2

Æblekage,
chokoladebrudselleri
og flødeis.
Letrøget, rimmet
torsk, jomfruhummer
& hummermayo.
Vildt consomme med trøffelcroquette.
Pris 2 endive,
retter 360,Okse stegt & braiseret,
jordskokker & cognac.
Pris 3med
retter
410,-& nødder.
danske oste
dadler
Pris 4bagt
retter
460,Krydderkage,
æble
& vanilje is.
Pris 5 retter 510,Pris per kuvert 3 retter kr. 385,- / 4 retter kr. 445,- / 5 retter kr. 495,-

Julebrunch
på
DEN SMUKKESTE
le port
PÅSKEUDSIGT
Søndag den 14. december
Le Portkl.åbner
for sæsonen
11.00-14.00
fredag
den
18.
marts
i godt selskab
medmed
sopran
Ursula
Bambuch
en lækker
påskemenu.
og pianist Kevin Duggan
For åbningstider se
Pris per
person Kr. 275,www.leport.dk

nytårsmenu
Kun ud af huset

PÅSKEFROKOST-MENU
Grillet kammusling, jomfruhummer

& pighvarbisque
Helleflynder, stenbiderrogn og syltede løg.
Letrøget dyrekølle, estragoncreme
Rosastegt forårslam,
aubergine,
& syltede
bær tomat og rosmarin.
Rabarber, ymerfromage og chokolade.
tournedos af oksemørbrad med
kroquette
trøffel,
jordskokker,
Prisafper
person
kr. 250,00
svampe & trøffel-glace
”Kiksekage”
havtorn,
Udfyld en, sorbet,
sjov påskequiz
karamel og
og påskesøndag
nødder
påskelørdag
og deltag
lodtrækningen
om
Prisi per
kuvert
stortkr.
Kjærstrup
chokoladeæg.
3et
retter
395,- / 4 retter
kr. 445,-

restaurant le port | Vang 81 | 3790 hasle | 56 96 92 01 | info@leport.dk | Vi leVerer også ud af huset
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på Nørrebro i København.
Langtidskogte karameller,
tilberedt over åben ild, var
et stærkt modstykke til
halvsyntetisk slik.
Jægersborggade var
begyndt at udvikle sig til
en trendy gade, og glade
forbrugere fandt vej til Karamelleriet, hvis produkter
egnede sig fint til gaver.
I 2008 gik det så godt, at
Charlotte og Tine indrettede karamelkogeri en
bygning på Svaneke Havn,
og med bolsjer, lakrids,
vingummi, chokolade og is
er byen blevet slikmundenes paradis.

Brøddan i Gudhjem
berømt for buffeten
Siden 1995 år har Brøddan serveret frokost- og
aftenbuffeter af høj kvalitet. Også vegetarer bliver
mætte og glade for de
flotte salater.
Selv om en buffet har den
fordel, at man straks kan
forsyne sig, er der ikke
tale om hurtig mad. Braiserede svinekæber er et
eksempel på kogekunsten.
I det hele taget appellerer
både buffet, indretning
og havudsigten til, at man
læner sig tilbage og nyder
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Brøddan med alle sanser.
De 19 malerier af Inge Lise
Westman, en af Bornholms mest fremtrædende
kunstnere, er i sig selv en
oplevelse. Børn føler sig
også godt tilpas, for de
finder let deres favoritter blandt det overdådige
udvalg, de er vilde med
isbuffeten og den lune
æblekage.
En brödda er ifølge
Espersens ordbog over
det bornholmske sprog en
vej ned ad en brat bakke;
derfor kaldes Gudhjems
stærkt skrånende hovedstrøg Brøddegade.

Restauratør Jonas LissauJensen bliver ofte spurgt,
og det har altså ikke noget
at gøre med stedets hjemmebagte brød.

Christianshøjkroen
Danmarks bedste
frokostrestaurant
- Vi var da stolte over
bare at blive nomineret og
havde ikke forestillet os,
at Den Danske Spiseguide
2016 ville udpege os som
vinder, erklærer Troels
Madsen, kok og restauratør,
Man siger om Christians-

højkroen, at den serverer
gourmet til den halve pris,
men det ryster kokken
Troels Madsen på hovedet
af og siger, at han står
for enkel og ligetil mad af
friske lokale råvarer, der
hele tiden varierer i takt
med sæsonen.
- Jeg tager udgangspunkt
i, hvad jeg kan skaffe,
og så tænker jeg i andre
baner, men det skal blive
noget som vi selv har lyst
til at spise, siger Troels
Madsen og lover overraskelser. Kød, fisk og grønt
er udgangspunkt for hans
fantasi og sikre håndelag

MOLEN
B O R N H O L M S N Y E F I S K E R E S TA U R A N T
B O R N H O L M S N Y E F I S K E R E S TA U R A N T

Eneste faste punkt er
kartoffelmaden an anstændige kartofler, grøn
mayonnaise, Hammershussild, Hallegaardbacon
og syltet agurk. Den blev
fremhævet i et læserbrev
af vinhandler Søren Wolff i
Aakirkeby, og folk spørger
stadig efter den.
Men ellers er både skovfrokosten og aftensmaden
en symfoni af smagsindtryk, som går op i en
højere enhed med den
idylliske beliggenhed midt
i skoven.
Nu som før kan man altid
nyde kaffe og kage. En
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tur i det grønne begynder
eller afrundes på Christianshøjkroen, der har fået
rosende ord i oversøiske
aviser og således er med
til at tegne billedet af øen,
der gør sig umage og tænker nye madtanker.

Le Port i Vang
fire årtier som
gastronomisk
spydspids
På skiltet stod Vang Bodega, da Jette Mortensen og
hendes mand Steff i 1976
begyndte en ny tilvæ-

relse på den bornholmske
vestkyst. Bornholmerne
var ikke forvænt med det
finere køkken, men rygtet
spredte sig, bodegaen tog
navneforandring, og folk
fandt vej ned ad den stejle
bakke.
Gabriela Jantzen ejer fyrre
år senere Le Port sammen
med sin mand, chefkokken
Kim, søn af grundlæggeren. Le Port er i sæsonen
Vangs største arbejdsplads
med tjenere, opvaskere og
tre i køkkenet, Kim er chefkokken. - Vi har mange
stamkunder, også blandt
sommerbornholmerne,

siger Gabriela. - Vores stil
er klassisk med afstikkere
til andre lande og fokus på
bornholmske råvarer.
Le Port åbner til påske
med menuer, der passer til
årstiden, og der er lagt op
til maling af æg, påskequiz
og lodtrækning om et flot
påskeæg fra Kjaerstrup.
Jubilæet for restauranten, der i 1976 vovede at
servere spændende mad,
falder den 1. maj og fejres
med festmenuer 22. og
23. maj.
Noget har ændret sig, den
formidable havudsigt er
uforandret.

Posthuset blev
byens spisested
Karina og John Nybo,
Det Gamle Posthus i Allinge, har holdt Det Gamle
Posthus i gang på helårsbasis i ti år, og det er ikke
nogen ringe bedrift. Den
13. april fejres mærkedagen, og stamgæsterne fra
Allinge og resten af øen vil
blive takket for, at de har
givet grundlag for restauranten.
Skank af Hammershuslam,
braisseret i Svanekeøl, er
nærmest blevet en tradition for nogle gæster, så

den skal ikke mangle her i
foråret.
Karina røber, at hun er
blevet begejstret for
oksekød fra Kildegaarden
i Himmerland. – Det er
førsteklasses kødkvæg,
man kan næsten smage,
hvordan de han gumlet
græs ved Mariager Fjord,
så den helstegte oksefilét
hører naturligt hjemme på
vores postmenu.
Den bornholmske tapas
med godbidder fra Hallegaard og lammepølser
fra Bjergegaard er blevet
et efterspurgt måltid, og
når Folkemødet vender

op og ned på Allinge skal
der anrettes rigtig mange
tallerkner. Sild og syp og
æggekage med bacon vil
også friste de tilrejsende.
Posthuset skifter spisekort flere gange i løbet af
sæsonen, så der kan blive
plads til årstidens råvarer.
Lige nu er påskesilden
under forberedelse.

PÅSKE I SVANEKE
Søndagsbrunch
fra kl. 9.30 - 12.00
129 kr.
Søndagstilbud
fra kl. 17.00

Påske på Restaurant Molen
Dette forår åbner Restaurant Molen op med Daniel Kruse som chefkok.
Du vil derfor kunne nyde vores spændende nye menuer frokost og aften.
Hør også om ugens mulige tilkøb af lækre Aviation hummer, caviar eller østers.
Restauranten har stadig den samme samme blændende udsigt over indsejlingen og Østersøen,
hvor du kan nyde et glas champagne, vin eller en kold fadøl på terrassen.
Vi har åbent onsdag til søndag fra kl.12.00 - 15.00 samt 18.00 - 21.00
Kaffe og kage indtil kl. 16.00

RESTAURANT MOLEN • HAVNEN 6 • 3730 NEXØ • 8887 6733
RESTAURANT MOLEN • HAVNEN 6 • 3730 NEXØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk
facebook.com/restaurantmolen
facebook.com/restaurantmolen
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Den rene griseri
Flæskesteg med tilbehør
Spis så meget du vil

119 kr.
Og så er der lige den gode øl,
hvis du er lækkertørstig!
Vi har åbent alle
ugens dage fra kl. 11.00
Køkkenet åbner kl. 12.00

Følg os på Facebook,
hvor nye tilbud hele
tiden opdateres

Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.svanekebryghus.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook.com/Bryghuset
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Æblehaven – fransk,
orientalsk,
bornholmsk
I Snogebæk findes den
eksotiske og ambitiøse
restaurant Æblehaven, der
ejes af Sopha og Henrik
Nerst. Maden er en fusion
af moderne dansk/klassisk fransk, som mødes
med det asiatiske køkken.
Restauranten ligger i et
bornholmsk bindingsværkhus med store vinduer,
som giver meget lys.
Henrik Nerst har selv
bornholmsk blod i årene,
da hans far er bornholmer.
Selv har han dog været
bosiddende på den anden
side af Østersøen, men da
han tog sin kæreste Sopha
på romantisk weekend
til solskinsøen var det
svært at vende tilbage til
fastlandet.
Henrik er uddannet sommelier og står for vinen.
Derfor er der et gennemtænkt sammenspil mellem
mad og vin. Sopha står for
det kulinariske og er både
uddannet i det thailandske
køkken og i det franske,
derfor var det også naturligt at sætte disse to køkkener sammen. ”Vi prøver
at kombinere uden det går
over gevind. Det skal være

klassisk og ærlig mad,”
siger Henrik. Alt tilberedes af friske og fortrinsvis
lokale råvarer.
Æblehaven, der har
eksisteret i 12 år, er også
en børnevenlige familierestaurant, fremhæver
Henrik, som er stolt over
82 rosende kommentarer på TripAdvisor samt
optagelse i White Guide
og Den Danske Spiseguide
2016. – Det er jo noget,
man skal gøre sig fortjent
til, tilføjer han.

Pakhuset i Svaneke:
Plankebøf og hele
paletten
til hele familien
Med 300 pladser er
Pakhuset af øens store
spisesteder for alle
aldre. Restauratør Jacob
B. Turman har formået at
forny stilen med nænsom
hånd og et skarpt blik for
tidens smag. I år kan gæsterne glæde sig over nyt
inventar, leveret af HTH &
Garant Bornholm.
Spisekortet bliver til
stadighed opdateret, så
det svarer til forventningerne, men den originale
plankebøf har været der
siden starten for 27 år siden. – Hvert eneste år, når

vi åbner, ringer gæster fra
hele øen, der glæder sig
til plankebøffen, fortæller
Turman.
Smørrebrød af alle slags
med bornholmsk pålæg
har et stort publikum,
de lidt yngre foretrækker burgere og sandwich.
Fiskebanditten fås både
som burger og med sprød
rösti. Pakhuset samarbejder med Svaneke Fiskeværksted og præsenterer
den bornholmske havørred
i flere variationer.
Man behøver ikke gå tørstig fra Pakhuset, der tilbyder all you can drink til
en fornuftig pris – Svanekeøl, vin og vand. På den
måde bliver frokosten og
middagen både festligere
og lidt mere overkommelig.
Svaneke Diner står for
mad ud af huset til hele
øen og tilbyder alt fra
konfirmationsmenuer til
skovture.
I højsæsonen beskæftiger
Pakhuset ca. 40 mennesker. Byens unge tager
nogle timer som opvasker,
og Turman smider dem
ikke ud, når de runder 18
år. Tværtimod kunne en
af hans tjenere fejre ti
års jubilæum i en alder af
24. Andre er flexjobbere

på kanten af arbejdsmarkedet, som ansættes i
samarbejde med kommunens jobcenter. Turman
udtrykker glæde over, at
det er lykkedes at integrere flexjobberne i det
daglige virke.
Pakhuset har åbent fra
påsken til efterårsferien
og står for Pakhus-Løbet
hvert år i august.

Skab det personlige
påskeæg hos
Kjærstrup
i Snogebæk
- Kom og dekorer dit påskeæg, lyder det fra Kjærstrup Chokolade i ”Plummahuzed” på hovedgaden
i Snogebæk. På hjemmesiden får man flere oplysninger og bestiller plads.
Brugerinddragelse er det
formelle ord for Peter og
Birgitte Kjærstrups ønske
om at løfte sløret for
chokoladens fascinerende
verden.
Hånddekorerede påskeægskaller i flere størrelser med fyldt chokolade
lokker mange til at lægge
turen omkring Snogebæk.
Selv om påsken falder
tidligt, skal der nok også
blive efterspørgsel på
flødeboller med flødeis og

Kjærstrups hjemmelavede
topping. De fås også i den
mobile butik (tid og sted
på hjemmesiden).
Kjærstrup, der er grundlagt i 1999, har udvidet
med en filial i Store Torvegade i Rønne og mærker
den stigende interesse
for kvalitet. Ovre kan man
møde Kjærstrup, der fremstiller flødeboller i butikken i indkøbscentret Fields
i Ørestaden på Amager.

Komfurarbejder
Frank Trubergs
forårsevangelium
Vi spurgte den gudbenådede kok, hvad vi skulle
fortælle om hans mad ud
af huset, og vi fik denne
tekst, der er så personlig,
at den fortjener at blive
trykt i sin helhed.
”Jeg er stået op og jeg vil
livet.
Den der tror på mig skal
leve, om end han dør.
og enhver som lever og
tror på mig skal aldrig
mere gå sulten fra mit
bord.
Så den der tror på at Truberg giver liv og retning
og ikke mindst mulighed
for en ny begyndelse med

et indhold af
god, rigeligt og veltillavet
mad til overkommelige
penge skal leve uanset
omstændighederne.
Det står fast.
Citater: Truberg komfurarbejder af Guds nåde.
Selvoptaget, nej men
blot blevet lidt mere
eftertænksom og ja ældre
udenpå med sprællevende
indeni.
Med Truberg til bords
(Vores, jeres, mit og dit
spisehus) Se lyset og du vil
finde vej.
Jeg vil give alle mulighed
for i det nye år at besøge
mit nye spisehus som er
under opbygning.
Et sted hvor der er smæk
på smagen.
Et sted der leves for at
spise.
Et sted for alle.
Et sted der er varme og
smuk udsigt udover vores
smukke ø.
Et sted hvor der er mad på
tallerkenen.
Et sted hvor alle kan deltage uanset års indtægten.
Ja er nyt sted fra Trubergs
univers.”

GOD PÅSKE
MED CHOKOLADEHILSNER

Familien K jærst rup

SNOGEBÆK: HOVEDGADEN 9,
SNOGEBÆK, 3730 NEXØ
RØNNE: STORE TORVEGADE 13,
3700 RØNNE, TEL. 2725 9800
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FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12,
2300 KØBENHAVN S, TEL. 3262 3281

Bornholmske fristelser

PÅSKEFROKOST I VENNER & FAMILIENS LAG

BORNHOLMS STØRSTE
OG HYGGELIGSTE
FAMILIERESTAURANT

Saltstegte sild med rødbeder, bløde løg og sennep.
Påskesild i dild med "påske" æg. Gin gravad laks med mild senneps creme.
Lammefrikadeller/eller alm. gode håndværkerdeller med kartofler i det grønne, vendt i yoghurt dressing.
Påskekyllingesteg med rabarberkompot og frisk sprød agurkesalat.
Vildtpaté med syltede små saltagurker, oliven og stikkelsbær kompot.
Påskekage med hvid chokolade, citron og lakrids.
Til herlighederne følger Foccacia brød bagt med olivenolie, flagesalt og rosmarin.
Pris pr. person ved minimum 8 personer dkk 225,- (selvhenter). Under 8 personer pr. person dkk 258,-

Gode madoplevelser i Svaneke
Åbner fredag d. 18. marts kl. 17

SOMMERFROKOST MED FUGLEFLØJT FRA OVEN
Trubergs hjemmerøgede (varmrøget) helleflynder, serveret med sommersalat,
agurker, radiser, rødløg, tomater og purløg.
Hanekyllingesalat med friske asparges og svampe i en mild karsecreme samt
Trubergs gammeldags røgede sprødstegte timian/enebær bacon.
Rosa stegt kalveculotte gnedet med æble/persille og citron. Serveret med sommer-kartoffelsalat.
Cæsar salat med brødcroutons. Perlespeltsalat med edamame bønner og hytteostdressing. Hvidløgsbrød.
Jordbær med knuste grønne Madagaskarpeber og karamelliseret appelsincreme.
Pris pr. person ved minimum 8 personer dkk 278,- under 8 personer pr. person dkk 310,-

MØGBESKIDT ENGELSK BEUF
15. april til 15. maj 2016 hver fredag, lørdag og søndag fra klokken 17.00 (selvhenter).
Med bløde løg - små smørdampede kartofler, skysauce og surt.
Pris pr. person dkk 120,-

TRUBERG GÅR HÅND I HÅND MED JANTZENS HOTEL I GUDHJEM
Fantastisk selskabslokale med smuk havestue og gårdhave med granit fremspring.
Ring 56 49 63 75 eller mail til frank@truberg.dk
Se lokalerne samt få et uforpligtende tilbud på din næste fest.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bornholms originale Plankebøf
Stort udvalg af smørrebrød, burgers, sandwiches, fisk, steaks mv.
Mange børneretter
Stor, frisk salatbar inkluderet i alle retter
Stor isbar m. kugleis og softice
Udeservering på hyggelig terrasse
DVD-hjørne, tegninger og balloner til børnene
Store og små selskabslokaler til alle fester

All you can drink på Svaneke Bryg,

husets vine og sodavand

Vi serverer god mad til fornuftige priser!
Selskaber modtages til og med efterårsferien
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · fødselsdage

TRUBERG TIL LANDS TIL VANDS OG I LUFTEN:
Mad ud af huset, events, ja alt hvad tænkes kan.
Stort som småt til priser, der er til at betale.
Hver dag året rundt er vi i køkkenet og vil med stor glæde være en del af din fest.
Vi har mange muligheder for lokaler rundt om på Bornholm, så som forsamlingshuse
med eller uden overnatning - i naturen, på landet eller i byen.
Lad os få en sludder om din næste fest.
telefon: 56 49 63 75. e-mail frank@truberg.dk.-

Brænderigænget 3, 3740 Svaneke
56 49 65 85
post@restaurantpakhuset.dk
www.restaurantpakhuset.dk

svaneke·

Besøg os på Facebook
og vind præmier mm.
facebook.com/pakhuset

diner

·transportable

Vi tilbyder mad ud af huset til og med efterårsferien
Solstien 1, 3760 Gudhjem / Telefon 56 49 63 75 / frank@truberg.dk / www.truberg.dk
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Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg af spændende menuforslag.
Vi skræddersyer også gerne menuer efter ønske. www.svanekediner.dk - 30 30 59 58
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KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED
For professionelle og gør-det-selv folk

Onsdag den 23. marts 12.00 - 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!
Vi får besøg af 12 leverandører, der er klar med nyheder, råd og vejledning
– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD.
Alle tilbud kan kun købes kontant på dagen og er inkl. moms.

KÄRCHER VINDUESVASKER WV2
Inkl. 0,5 liter sæbe.
Spar 120 kr.
På demodagen tilbudspris inkl.
moms

499,-

KÄRCHER DAMPRENSER SC-1
Inkl. rundbørstesæt.

Spar 99 kr.

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

499,-

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K2
BASIC

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K3

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K5

Spar 399 kr.

Spar 700 kr.

Spar 1400 kr.

499,-

999,-

2499-

Tryk 110 bar.

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

Tryk 120 bar. Inkl. bilbørste
eller terrassevasker

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

Tryk 145 bar.
Inkl. skumdyse

På demodagen tilbudspris inkl.
moms

Kom og få smagsprøver hos Weber
SÆT KULØR PÅ DIN GRILLNING

WEBER Q 1200

WEBER Q 3200 SORT

WEBER SPIRIT ORIGINAL E-310

3199,-

3999,-

Grillareal: 65x46 cm / 2 brændere i rustfrit stål /
trinløs regulering af varme / redskabsholder, porcelænsemaljeret støbejernsrist. Så længe lager haves!
Tilbudspris inkl. moms

Grillareal: 65x46 cm / 3 brændere i rustfrit
stål / 6 redskabskroge / porcelænsemaljerede støbejernsriste.
Tilbudspris inkl. moms

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S
Allinge Byggemarked & Trælasthandel A/S • Pilegade 33 3770 Allinge • Telefon 5648 0127 • post@alllingebyggemarked.dk

