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I et par årtier var Bornholm 
forknyt. Fiskeriets fiasko, den 
uretfærdige lukning af bankerne 
og store virksomheders under-
gang skabte en bitter stemning, 
en fælles pessimisme og krav 
om hjælp. Bornholm havde fået 
en begmand og havde svært 
ved at rejse sig.
Nu blæser der nye, friske vinde. 
Viljen til at overvinde proble-

merne er stærkere end nogen-
sinde, og det begynder at blive 
attraktivt at bo og arbejde her. 
Den ene virksomhed efter den 
anden dukker op, især når det 
drejer sig om mad og drikkeva-
rer. Tilflyttere puster liv i gamle 
bygninger, og de gør det med 
stil.
Når flere stadeholdere fra Tor-
vehallerne i København udvider 

deres aktiviteter til Bornholm, 
kan det ses som et tegn på, 
at øens atmosfære er tiltræk-
kende, og at der endda kan 
komme en forretning ud af det. 
Vi er inde i en god cirkel, som til-
trækker feriegæster, også uden 
for sæsonen. Landsdækkende 
medier skildrer Bornholm som 
noget helt særligt.
Folkemødet er en dynamo, 

værdien rækker langt ud over 
antallet af solgte fadøl. Festuger 
og festivaler og spændende re-
stauranter og et væld af ærlige 
fødevarer danner en selvfor-
stærkende helhed, der skaber 
nye jobs og øger velstanden.
Vi skal naturligvis ikke svømme 
hen i selvglæde og tro, at alt nu 
kører af sig selv. Tværtimod skal 
bølgen bringe os videre, så vi 

har overskud til nye attraktio-
ner. Samspillet mellem myn-
digheder og erhvervsliv skal få 
nye blomster til at folde sig ud 
– visnetiden er forbi og må ikke 
vende tilbage.

God sommer på hele Bornholm!

Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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Stina Glavind fra Sandkaas og direktør for Fakta

Eneste danske kvinde på toppen af verdens syv højeste bjerge

De fleste har vel 
besteget Rytter-
knægten (162 meter 

over havets overflade), 
hvilket er let, da man kan 
køre op til Kongemindet 
(21,6 meter højt) og be-
tragte udsigten. En bedrift 
kan det næppe kaldes, 
medmindre det foregår i 
ufremkommelig sne.
Men så tag Stina Glavind. 
Hun kan prale af at være 
den eneste danske kvinde, 
der har nået toppen af 
verdens syv højeste 
bjerge. Nu ligger det ikke 
til hende at prale; hun er 
jordnær og ligefrem, når 
hun beretter om selvover-
vindelsen ved at trodse 
bidende frost og farlige 
forhindringer. For egen 
regning, ingen sponsorer. 
Mest kostbar var ekspedi-
tionen til Mount Everest, 
der løb op i 400.000 kr. 
Alene klatretilladelsen 
koster 150.000 kr.
Stina brugte næsten al sin 
fritid på løb og styrketræ-
ning, som det gælder om 
at værdsætte i bevidsthe-
den om, at blot et enkelt 
fejltrin eller en pludselig 
tandpine kan vælte hele 
drømmen. Man skal vide, 
hvordan man redder sig 
selv og andre op fra en 
gletsjerspalte og huske 
sine luffer. 
Nærliggende er det at 
spørge, om hun i sin barn-
dom og ungdom klatrede 

i de bornholmske klipper, 
men selv om hun holder 
meget af naturen og altid 
skal gå en lang tur, når 
hun er hjemme hos sine 
forældre – Hammerknuden 
rundt er hendes favorit – 
valfartede hun ikke til ned-
lagte stenbrud. Drømmen 
om at bestige Kilimanjaro 
blev vakt, da hendes bed-
steforældre viste feriebil-
leder fra en tur til Afrika.
- Jeg var sportspige og 
spillede volleyball i NH, da 
klubben markerede sig på 
landsplan, fortæller hun.

Det ottenDe bjerg

Stinas bedrifter er først 
blevet kendt i forbindelse 
med hendes udnævnelse 
til direktør for Fakta, 
COOPs kæde af 412 lav-
prisbutikker, heraf en 
enkelt i Nexø. 
- Nogle siger, at Fakta er 
mit ottende bjerg. Konkur-
rencen er hård, og Fakta 
har røde tal. Min opgave 
er at opbygge korpsånd 
blandt vores 9.000 med-
arbejdere. Vi omsætter 
for ti milliarder kroner 
om året og skal have de 
rigtige varer på hylderne, 
for eksempel frisk kød 
af god kvalitet. Vi sporer 
fremgang i omsætning 
og indtjening, så vi er på 
rette vej, siger Stina.
Hun har måttet lukke 
butikker, der ikke var ren-

table, mens andre får en 
overhaling og bliver mere 
indbydende. Slaget kan 
ikke udelukkende føres 
fra hovedkontoret, det er 
vigtigt at tage rundt og 
tale med de ansatte. 

bornholmsk barnDom

Stina er født i 1974 på 
Bornholms Sygehus i Røn-
ne, hendes forældre var i 
1969 flyttet til Klemensker 
for at undervise. Siden 
byggede de hus på Lær-
keløkken i Sandkaas, og 
her bor de stadig; i dag er 
lærerægteparret pensio-
neret. Hendes bror Uffe er 
med sin familie taget hjem 
til Bornholm, hvor han er 
flyveleder i lufthavnen.
Efter studentereksamen i 
1993 og sommerjob i Allin-
ge Havneburger skyndte 
Stina sig til København for 
at læse på Handelshøjsko-
len, i dag kendt som CBS.
Karrieren tog fart i 
Carlsberg Danmark som 
salgsudviklingsdirektør i 
spidsen for 25 medarbej-
dere. Efter 11 år skiftede 
hun til COOP som katego-
richef for brød, viktualier 
og mejeriprodukter, hvor-
efter hun som kommerciel 
direktør fik ansvaret for at 
udvikle Kvickly-butikkerne.
Sidste efterår inviterede 
koncerndirektør Jan Mad-
sen på en kop kaffe for at 
høre, om hun kunne gøre 

Fakta til en succes, og hun 
slog til efter en søvnløs 
nat og drøftelser med sin 
kæreste, der også beklæ-
der en ledende stilling i 
COOP.
Stina ser en sammenhæng 
mellem bjergbestigning 
og business. Vejen er lige 
så vigtig som målet, det 
gælder om at lægge en 
plan og følge den, hvad 
enten det er et uvejsomt 
bjerglandskab eller daglig-
varehandelens faldgruber. 
Selv om hun hverken har 
skrevet en bog om sine 
bedrifter eller holder fore-
drag, har hun meget at 
berette. Hun har aldrig følt 
sig i livsfare, men måtte 
ofte koncentrere sig dybt 
for at klare forhindrin-
gerne.

antarktis – som en 
anDen planet

Mount Vinson er toppen 
af det vestlige Antark-
tis, 1.500 kilometer fra 
Sydpolen. Ekspeditionen 
begynder i Puntas Arenas 
på spidsen af Sydamerika, 
hvor man skal holde sig 
klar fra kl. 6 morgen for 
med kort varsel at stige 
ombord i et russisk Iljusjin 
fly, men da der hverken 
er lufthavn eller naviga-
tionsudstyr på Antarktis, 
må afgangen udsættes, til 
der er helt klart vejr. Det 
varede 13 dage, før den 

tidligere militærmaskine 
kunne lande på den blå 
is. Her ventede en gruppe 
forkomne bjergbestigere 
– de havde ellers regnet 
med at komme hjem til jul 
og stod helt udslukte, da 
de endelig blev undsat. 
Stina tænkte, at sådan 
kunne det også gå hendes 
gruppe. 
På bestemmelsesstedet 
ligger en teltlejr til even-
tyrere, videnskabsmænd 
og en læge, og derfra 
afgår små Twin Otter fly 
med ski. Når man er sat af, 
begynder den lange van-
dring, hvor man trækker 
en pulk med forsyninger. 
Undervejs lægger man de-
poter af fødevarer og gas.
Bortset fra de pingviner, 
der flokkes langs kysten, 
er Antarktis fuldstændig 
øde. Det føles som at 
være på en anden planet. 
Ingen lugte, ingen lyde 
ud over ens egne støvlers 
knirken i sne og is. Når 
solen skinner, virker det 
lunt som på en dansk vin-
terdag, men efter mørkets 
frembrud daler temperatu-
ren til minus 20-25 grader. 
Drikkevandet er sne, 
der skal tøs op på et lille 
gasapparat, og forplejnin-
gen kan være frysetørret 
lasagne. 
En satellittelefon sikrer 
forbindelse til omverde-
nen, og da Stina blev et 
par dage forsinket, før 

flyet kunne hente grup-
pen, ringede hun til Carls-
berg for at få et par ekstra 
fridage. Hendes chef 
sagde, at det var i orden 
og var imponeret over en 
samtale fra isørkenen.

at nå toppen

 - Jeg har nydt at bestige 
bjergene. Man skal om-
stille kroppen til at trans-
portere mere ilt, den skal 
producere flere blodlege-
mer, det gør organismen 
automatisk, når den bliver 
tvunget til det, men nogle 
er bedre til det end andre, 
og min krop er god til det.
At stå på toppen er 
fantastisk. Man har brugt 
mange dage på at sætte 
den ene fod foran den an-
den, kun afbrudt af søvn 
og spartanske måltider. 
Drevet af at nå målet, 
spise og sove og holde sig 
sund og rask. Bjergene 
har givet mig en vis ro i en 
udadvendt hverdag.
Da Stina havde besejret de 
syv højeste bjerge på de 
syv kontinenter, skulle der 
ske noget nyt. Hun rejste 
til Hawaii og tog et heli-
koptercertifikat. Men hun 
har også lært at sætte pris 
på en afslappet ferie i sin 
kærestes nordsjællandske 
sommerhus.

AF: JACOB LUDVIGSEN

Seven summits - de syv bjergtoppe
Nogle få hundrede eventyrere har gennemført disciplinen Seven 
Summits, der går ud på at bestige verdens syv højeste bjerge på 
syv kontinenter. Fem danske mænd og en kvinde har klaret denne 
bedrift – hun er Stina Glavind fra Bornholm. 

Kilimanjaro i Tanzania (Afrika)  5.895 meter
Mount Vinson i Antarktis (Chile) 4.892 meter
Carstensz Pyramide i Oceanien (Papua/Indonesien) 4.884 meter
Mount Everest i Himalaya (Nepal) 8.848 meter
Elbrus i Kaukasus (Rusland) 5.642 meter
Mount McKinley (Denali) i Alaska (USA) 6.194 meter
Aconcagua i Andesbjergene (Argentina) 6.962 meter
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SOL OVER SØREN
TØR MAN BRUGE DEN LIDT AMERIKANSKE BETEGNELSE ET POWERPAR?  
SØREN CHRISTENSEN OG ARINA RICHTER HAR EROBRET BÅDE BORNHOLM OG TIDENDE. 
HER STILLER DE FOR FØRSTE GANG OP TIL ET DOBBELTINTERVIEW.

AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: TOMMY KAAS

Jamen hvis man skal 
have et tilnavn, så er 
det vel ikke verdens 

værste. Søren Solskin…
- Andre kalder dig Søren 
Solur, fordi du kun tæller 
de lyse timer.
Søren Christensen med 
det poetiske, dog kun 
lejlighedsvis anvendte 
mellemnavn Rosenlund, 
administrerende direktør 
og ansvarshavende redak-
tør af Bornholms Tidende, 
der netop har fejret sit 150 
års jubilæum, er smilende 
og imødekommende, men 
ejer også den skarphed, 
der skal til for at drive et 
dagblad. Så selv om han 
anlægger et optimistisk 
livssyn, afstår han ikke fra 
kritik.
Søren er velsagtens Born-
holms mest offentlige per-
son. Hver dag lægger han 
foto og underskrift til sine 

artikler på side to – når 
han da ikke lige er et smut 
hos familien og vennerne i 
Jylland og sætter en vikar 
på, men så hører vi også 
om rejsen, når han vender 
hjem. For nu er Bornholm 
”hjem” for Søren.
En forespørgsel om et 
interview er gæstfrit 
besvaret med en fredags-
frokostinvitation. Sørens 
hustru Arina Richter, der 
er marketingmedarbejder 
hos rederiet Færgen, byder 
velkommen. Nu sidder vi 
i sommervejr i gårdhaven 
bag huset i Byledsgade, få 
minutters gang fra avisen i 
Nørregade. Christiansøsild 
og krydrede fiskefrikadel-
ler, tilberedt på gasgrillen. 
– Ja, jeg kom vist til at tabe 
dåsen med cayennepeber 
ned i farsen, advarer Arina. 
Men krydringen er vel 
afstemt.

Det begynDte i banken

De mødte hinanden for 
20 år siden i Tønder Bank. 
Selv om Søren allerede i 
skoletiden leverede lokale 
nyheder til Jyske-Vestky-
sten, blev han ikke opta-
get på journalisthøjskolen, 
og hans far anførte, at en 
bankuddannelse var noget 
solidt.
Arina: - Jeg sad i marke-
tingafdelingen, og Søren 
var den eneste, der turde 
smile til mig. De andre var 
vist lidt bange for mig. 
Det var provinsen, det var 
måske lige vildt nok.
Søren: - Ja, så fandt jeg 
dig.
Arina: - Nej, det var mig, 
der fandt dig!
Efter tre måneder erklæ-
rede bankdirektøren, at 
nu måtte Søren vælge, om 
han ville være bankmand 

eller skriverkarl, for han 
kunne ikke holde fingrene 
fra nyhederne.
- Ja, det var vist min ene-
ste jobsvipser. Og så blev 
jeg elev på Jyske-Vestky-
sten under blandt andre 
Jørgen Baungaard, der jo 
i en periode havde været 
redaktør af Bornholms 
Tidende. Jeg befandt mig 
så lavt nede i hierarkiet, at 
han aldrig talte med mig. 
Senere blev jeg så hans 
chef, nu var han lokalre-
daktør.

Den bornholmske 
fristelse

Søren havde været på lejr-
skole på Bornholm, Arina 
kendte ikke øen. Han var 
chefredaktør for Ringkø-
bing-Skjern Dagblad, den-
gang en del af det efter 
hans mening lidt for top-

styrede Berlingske Media. 
Da Bornholms Tidende for 
to år siden traf beslutning 
om et generationsskifte, 
følte han sig fristet. Arina 
og sønnerne Frederik og 
Stian var lidt mere skep-
tiske ved tanken om at 
skulle flytte langt væk fra 
familie og omgangskreds. 
Men de traf en enig beslut-
ning om at bakke ham op, 
da kontakten med bladets 
bestyrelse faldt heldig 
ud; her var en yngre og 
moderne indstillet mand, 
der kunne trække avisen 
ud af stilstanden og klare 
dobbeltposten som admi-
nistrerende og ansvarsha-
vende.
Blandt de store forandrin-
ger var avisens overgang 
til det nye format med 
flere billeder og en livli-
gere tone, og det er gået 
godt, fordi Søren formår at 

vinde de 50 medarbejde-
res tillid og vække deres 
kampgejst.

meD fulDt navn og 
foto

- I Ringkøbing skrev jeg 
også lederartikler med 
fuldt navn og foto, og 
da jeg erklærede, at det 
var min hensigt, rystede 
man på hovedet, for så 
meget kunne der vist ikke 
være at mene noget om 
på Bornholm. Men tro 
mig – jeg kunne levere to 
ledere om dagen, hvis det 
var nødvendigt, for der er 
emner nok. Min forgæn-
ger nøjedes med at klippe 
noget tekst fra Dagblade-
nes Bureau og udgive det 
for at være hans ledende 
artikel, det var snik-snak 
om fx Sydamerikas øko-
nomi. Spild af spalteplads. 

Jeg kan ikke løse verdens 
problemer, men jeg kan 
hjælpe med at løse Born-
holms, erklærer Søren.
- Vi har sat det hele i spil, 
børnene må også forholde 
sig til, at jeg har investe-
ret 98 % af mig selv – og 
Arina, du er også en del af 
det her job.
- Søren går jo seriøst til 
det, siger Arina, det har 
flyttet sig siden dengang, 
da jeg sagde, at ingen skal 
bestemme, hvordan jeg 
opfører mig, til at jeg tæn-
ker over, at det jeg siger, 
ikke skal falde tilbage på 

Søren. Ikke noget der tyn-
ger mig, jeg kan sagtens 
gå ud med morgenhår, 
men jeg tænker over at 
gøre en god figur – Søren 
har nok at slås med, han 
skal ikke også slås med 
trælse børn og en træls 
kone.

Det er bare alt for 
meget

- Nu har jeg været chefre-
daktør andre steder. Det 
her adskiller sig i langt 
højere grad ved, at jeg 
er en offentlig person, 

og det kom måske lidt 
bag på mig. Der er helt 
sikkert folk, der synes at 
det er for meget – men 
jeg synes, at det er det, 
en redaktør skal gøre. Jeg 
ved, når mine synspunkter 
kan give ballade, og derfor 
vælger jeg også de lettere 
emner, som alle bornhol-
mere bakker op om. 
- Hvis man kan lide at lave 
lokalavis, så er det læk-
kert at komme til Born-
holm. Der er ikke andre 
steder i Danmark, hvor 
folk lever så meget med 
og giver respons i form af 

sure og søde læserbreve, 
personlige henvendelser, 
blomster og håndskrevne 
breve fra ældre damer.  
Arina er faldet godt til: 
- Jeg er vildt glad for at 
arbejde i Færgens mar-
ketingafdeling. Det er en 
professionel arbejdsplads, 
hvor vi rykker hurtigt på 
tingene, det er nok mit 
bedste job til dato. Da vi 
var landet her, sendte jeg 
mit CV rundt, og efter tre 
måneder var der en stilling 
til mig – nu er det spæn-
dende, hvad der så skal 
ske, hvis eller når Færgen 

må overlade det hele til 
Molslinjen.
- Naturen nyder jeg hver 
eneste dag, når jeg går tur 
med vores hund. Her er 
mildere end ved Vesterha-
vet. Og jeg er begejstret 
for den bornholmske 
madkultur. Men man skal 
også kunne tage væk – Sø-
ren og jeg kender en lille 
græsk ø, hvor vi tilbringer 
et par uger hver sommer.
- Jeg cykler meget sam-
men med Stian, der er 
blevet optaget i Team 
Almeborg og nu skal på 
idrætsefterskole med en 

særlig cykellinje. Born-
holm er et paradis for os 
på to hjul, siger Søren.
Det er eftermiddag. Stian 
skal dele reklamer og 
aviser ud, Frederik har en 
tjans som servicemed-
arbejder ved Tidendes 
omstillingsbord. Hunden 
Sally skal luftes, og Søren 
skal til en fødselsdagsre-
ception. Hele familien er i 
sving.

Soft Rebels • mbyM • ichi • Garcia jeans • Pulz • Woden sneakers 
Just • [dia’lægt] • Medusa • Lindform • Pure Culture • David Rio Chai-te

smykker fra Pure by NAT og Sanne Nordahn • accessories

Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10 -17.30, lør. kl. 10 -13
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Damgade 2 • Aakirkeby • 5697 4232 • butik-ries.dk

SOMMERHUSE 
NØGLEFÆRDIGE OG INDFLYTNINGSKLARE

BORNHOLMERHYTTE APS
Industrivej 8 • DK-3770 Allinge • Telefon 2026 6367  

bornholmerhytte@gmail.com • www.bornholmerhytte.dk

Vi kan tilbyde sommerhus på 65 m² og grund

6 grunde i Hasle med hus kr. 1.350.000
1 grund i Snogebæk med hus kr. 1.350.000
1 grund i Tejn med hus kr. 1.350.000
1 grund i Allinge med hus kr. 1.650.000
2 grunde i Sandvig med hus  kr. 1.650.000

Kontakt os hvis sommerhus med grund  
ønskes andre steder på Bornholm

65 m² sommerhus uden grund
kr. 850.000
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AF CAMILLE BLOMST
FOTO: TORBEN DRAGSBY

MADS LANGER 

Mads langer er 32 år og har været et 
navn i dansk popmusik i snart ti år.  
Han har skrevet over 750 sange  
og udgivet fem album.
Hans første store hit ”You’re not alone” 
hittede også i andre lande, blandt andet 
spilles det på stadion i Barcelona før 
fodboldkampe.
I foråret udkom hans nye plade, som han 
har lavet sammen med Sune Wagner, 
”Reckless Twin”, som blandet andet 
indeholder ørehængerne ”3AM” og 
”Tunnel vision”.

Mads Langer er taget på sommertur. Han skal 
spille 30 koncerter og er blandt topnavnene 
på den bornholmske Wonderfestiwall 18.-21. 
august. Her fortæller han om den inspiration, 
han får i samspillet med publikum

Mads Langer, tidens sanger
”Så står jeg der med en klump i halsen”

Magasinet møder 
Mads Langer og 
drikker formiddags-

kaffe med ham på en café 
på Gammel Kongevej på 
Frederiksberg.
Han er lige hjemme og 
vende mellem sine spil-
lejobs.
 
Er det en god tour I er på?
 
”Det er skønt at komme 
ud og spille. Koncerter 
er energier, der udvikles 
mellem os og publikum, 
en cirkulær bevægelse. 
Det ville ikke være noget 
uden dem. At spille live er 
en fællesskabsstemning.” 
Mads Langer nipper til sin 
americano-kaffe med kold 
mælk.
”Mit crew er tyve men-
nesker og en stor lastbil, 
en hel karavane. Det er en 
virksomhed, og selvfølge-
lig er jeg arbejdsgiver med 
høje krav. Men jeg har jo 
hyret folk, fordi de er dem, 
de er, og ledelsesstruktu-
ren er flad. Det skal være 
som en familie.
 
Hvordan føles det, når 
mange tusind mennesker 
synger med på ens sang?

”Det føles lidt uvirkeligt. 
Selvom at jeg har prøvet 
det i et stykke tid. Min 
fornuft forstår ikke altid 
at folk kender min musik. 
Jeg forbavses hver gang 
over den mekanisme fra, 
at jeg sender et album 
på gaden, til at publikum 
har lært mine sange og 
taget dem ind i deres 
verden.” Han smiler mildt, 

før han forklarer: ”Så står 
vi pludselig der og synger 
dem sammen. Det bliver 
ved med at være overvæl-
dende. Jeg får tit en klump 
i halsen, det er meget 
rørende at få dit nummer 
igen fra dem, der er kom-
met. Så har jeg en plads 
i livet, mit arbejde giver 
mening.”
 
Hvordan kommer sangene 
til dig?
 
Min inspiration finder jeg 
ved at tage ud og iagttage 
nysgerrigt både musik 
og verden. I teksterne 
trækker jeg også på mine 
følelser. Jeg har nemt ved 
at blive rørt. De billeder, 
der opstår i mit hoved 
gemmer jeg, indtil jeg er 
i enrum for at skrive en 
sang. Kunsten for mig er, 
at det billede, jeg maler 
med musikken, skal være 
så åbent, at publikum 
tager det til sig og selv 
sætter billeder på.
For tiden skriver jeg 
faktisk digte, som får en 
melodi senere. Jeg skriver 
mange sange. De er ikke 
alle sammen værd at ud-
give. Jeg arbejder kun vi-
dere med dem, der tricker 
noget i mit bryst.”
 
sangen til sanne 
salomonsen

Du skrev hittet ”Overgiver 
mig langsomt” til Sanne 
Salomonsen, hvordan fik 
den friske unge knægt til 
mulighed for at skrive et 
smukt nummer til garvede 
Sanne?

”Sanne så et lys i mig før 
mange andre. Hun bad 
mig om at skrive et num-
mer til hendes comeback 
plade, efter at hun havde 
været syg. Hun inviterede 
mig i studiet, hvor hun 
fortalte mig hvordan hun 
vågnede på hospitalet 
og hendes søn var der. 
Bagefter gik jeg lige ind og 
skrev ”Overgiver mig lang-
somt” på en time, jeg var 
helt inde i stemningen.”
 
Du skrev de intense linjer 
til hende:

”Står her på kanten af 
kanten
Med et hjerteslag fra dig
Kan jeg hente viljen til 
livet tilbage
Så det overgiver sig lang-
somt til mig”
 
”Jeg var bare 23, men der 
har altid været en gammel 
mand derinde. Det var 
også den første sang, jeg 
har skrevet på dansk. På 
et tidspunkt skal jeg helt 
sikkert skrive på dansk. 
Men lige nu arbejder jeg 
på engelsk og er i udlan-
det omkring 150 dage om 
året.”
 
fremtiDsDrømmen er 
en familie

Når du rejser så meget, 
ser du så overhovedet din 
familie?
 
”Jeg tager tit hjem til mine 
forældre. Der finder jeg 
ro. Når de er på arbejde 
skriver jeg sange og ellers 
går vi ture ved Limfjorden 

og snakker om livet.” Han 
ser tænksom ud.
”Det der min største 
drøm i livet selv at lave 
en familie, at få børn med 
en livsledsager. Men jeg 
er meget bevidst om, at 
det er noget, der først skal 
komme, når det er rigtigt. 
Lige nu er jeg på en rejse 
med musikken, som skal 
have lov til udfolde sig. Så 
nyder jeg at besøge min 
niece Agnes, der er fem 
år gammel. Hun spre-
der glæde. Nogle gange 
lægger jeg billeder op på 
Instagram og Facebook 
af hende og mig, for det 
sjov vi har sammen, vil jeg 
gerne dele med andre.”

manDag er  
tomheDens Dag

Hvad laver du i de perioder 
af året, hvor du ikke skal 
på scenen flere gange om 
ugen?
 
”Livet flyder sammen, jeg 
har ikke et normalt ar-
bejde. Musik er mit liv. Jeg 
kommer fra et almindeligt 
hjem med skolelærer-for-
ældre. Jeg har været glad 
for den opvækst, hvor de 
havde fri hver dag klokken 
14 og havde sommerferie. 
Den hverdag kan jeg ikke 
få, for jeg har en ild, der 
brænder og den der er 
større end mig selv.” Hans 
øjne stråler.
”Efter en weekend med 
koncerter er mandag 
tomhedens dag i mit liv. 
Der slapper jeg af, ser en 
serie for eksempel Game 
of Thornes og True Detec-

tive. Når jeg er i udlandet, 
synes jeg, at det er fedt 
at se DR’s gode serier. 
Men jeg læser en bog eller 
tager på landet. De ting, 
som andre mennesker 
gør om søndagen. Jeg kan 
også lide at spille tennis, 
løbe en tur eller gå ind at 
se en landskamp og drikke 
en bajer med drengene.” 
Mads Langer nipper til sin 
kaffe og siger så:
”Jeg elsker også at lave 
mad, det gør jeg i perio-
der. Jeg kan ikke leve af 
junkfood. Man skal være 
sund både mentalt og 
fysisk for at holde til det 
her liv.”
  
i butterfly til 
Dronningens bal

I foråret var du inviteret 
til dronning Margrethes 
kulturbal Hvordan føltes 
det at blive inviteret?
 
”Det er underligt, at dron-
ningen ved, hvem jeg er. 
Det var en ære at besøge 
slottet. Inde i salen følte 
jeg, at tiden blev udvisket. 
Folk havde siddet til bords 
der mellem gobelinerne 
også for flere hundrede år 
siden. Så selv at være der 
var surrealistisk. Jeg tænk-
te på mine bedsteforældre 
og mine forældre, tænk 
at Mads fra Skive sidder 
her. Jeg gik ud af kroppen, 
fordi jeg blev rørt. Det var 
så fint af dem, at forkæle 
alle os, som tak for det job 
vi gør. Frederik og Mary 
er søde og de gik rundt på 
gulvet og var ligesom os.”
Nøjagtig sådan har man 

det også når man sidder 
og drikker sludrekaffe med 
Mads Langer.

folkemøDet forbinDer

”Bornholm er eksotisk for 
Danmark. Der er en helt 
anderledes natur. Jeg var 
på folkemøde både sidste 
år og i år. Folkemødet er 
noget helt særligt. De 
dage viser demokratiet 
sig fra sin gode side. Jeg 
suger stemningen til mig. 
Toppolitiker og helt al-
mindelige mennesker går 
rundt mellem hinanden og 
snakker. I andres bevidst-
hed er jeg popstjerne, 
men det er jeg ikke i min 
egen. Så sådan et sted har 
jeg behov for ikke at være 
iscenesat, men deltage, 
snakke og lytte til andre 
og mærke, hvad der rør 
sig blandt folk.”
 
WonDerminDer

Første gang på Wonder-
festiwall var det helt vildt 
regnvejr, der var ikke 
så mange, men nogle 
gange er det godt med de 
koncerter, hvor der er helt 
vilde benspænd. Hvis man 
overgiver sig sker der no-
get nyt. Og regn er det jo 
skønt. Hvis man har regn-
tøj på er det fantastisk.
Det er tredje gang i år 
at Mads Langer besøger 
festivalen. I år bliver det 
ved Opalsøen. 

Sol, sommer og siesta
-brugskunst, gaver og souvenir

Svaneke Havn tlf 56493513 åbent fra påske-oktober
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 5690 5070
Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne   3700@estate.dk  

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Charlotte Kjøller Anne Mette Safft
Ejendomsmægler MDE

Lena Pedersen
Adm. kontorelev

Charlotte Kjøller
Ejendomsmægler MDE

Carsten Andreasen
Sagsbehandler

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

www.estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Charlotte Kjøller Anne Mette Safft
Ejendomsmægler MDE

Lena Pedersen
Adm. kontorelev

Charlotte Kjøller
Ejendomsmægler MDE

Carsten Andreasen
Sagsbehandler

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

RING  
56 90 50 70  

OG FÅ ET GODT 
TILBUD!

Anne Mette Safft 
Ejendomsmægler MDE

Charlotte Kjøller 
Indehaver

Carsten Andreasen 
Sagsbehandler 

Lena Pedersen 
Adm. kontorelev

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 -

Byd naturen indenfor 
i hjemmet eller på kontoret

g

Walkabout  Bornholm
naturbi l leder af  Semko Balcersk i

Jeg søger et samarbejde med  virksomheder såsom hoteller, cafeer/restaurationer, samt evt. andre forretninger, hvor jeg 
kunne ophænge nogle af mine billeder. Kontakt mig gerne på  20 30 40 02  |  s@semko.dk hvis du har et passende sted.
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LYKKELIG I LØKKEGADE
Hjem til Gudhjem efter at have udgivet 100 børnebøger

AF JACOB LUDVIGSEN

Nej, det er ikke en 
gammel drøm. 
Den er ret ny, siger 

Kirsten Sonne Harild, født i 
Melsted i 1962.  
– Jeg havde travlt med at 
komme afsted, da jeg var 
ung, dengang syntes jeg 
ikke, at Bornholm var et 
særlig fedt sted. Min mor, 
Bodil Harild, var dagbladet 
Bornholmerens journalist 
i Nexø, men blev skilt og 
blev ansat på Kristeligt 
Dagblad og fik en lejlighed 
inde ved Kultorvet oven 
på avisens daværende 
hjemsted. 
Kirsten fik et kontorjob på 
avisen og nød at være i 
hovedstaden, her begynd-
te hun at studere dansk på 
universitetet.
Vi sidder i haven, drikker 
pulverkaffe og snakker 
om dengang, da hendes 
onkel Sven Harild drev 
Gudhjem Boghandel, mens 
hans kone Gunver stod for 
antikvitetsforretningen 
Kramkjistan. En gulvafsli-
ber drøner rundt inde i det 
nyerhvervede hus i Løk-
kegade, hvor fisker Niels 
Thunberg engang boede. 
Herfra er der udsigt til 
flaget på toppen af Bokul, 
og i arbejdsværelset på 
første sal folder pano-
ramaet sig ud med røde 
tage, grønne haver, blåt 
hav og Christiansø. 

bogklog i bogklub

Hendes indgang til littera-
turen skete gennem Gyl-
dendals Bogklubber, hvor 
hun først var i praktik, 
dernæst vikar og så re-
daktør i ti år. Tidligt havde 
hun besluttet, at hun 
aldrig skulle skrive, skønt 
det lå til familien. Hen-
des bedstefar fornøjede 
publikum med bornholm-
ske komedier, og hendes 
mor digtede, når hun ikke 
sad ved skrivemaskinen, 
indhyllet i cerutrøg, og 

skulle have interviews og 
mødereferater færdige, 
så manuskripterne kunne 
nå til redaktionen i Rønne 
med sidste rutebil fra 
Nexø. Føj for et stressende 
liv, tænkte Kirsten.
Tilværelsen tog en be-
sværlig drejning i 2001, 
da Kirsten blev ramt af 
sygdom. En forbandet 
migræne satte hende ud 
af spillet, hun kunne ikke 
passe sit arbejde. Dagene 
gik med at glo fjernsyn, 
men så begyndte histo-
rierne at pible frem, hun 
satte sig til computeren og 
tog sig sammen, først en 
halv time og gradvist lidt 
mere, hun ville forme et 
fantasy-univers for børn. 
– Lidt inspireret af Harry 
Potter, men egentlig er 
Astrid Lindgren mit store 
forbillede, erklærer hun. 
Råstoffet var de rollespil, 
hun dyrkede med sin ku-
sine på Nordbornholm, og 
hun opfandt Den Hemme-
lige By med gode og onde 
underjordiske væsener. 
Slotslyngen, Langebjerg 
og Sandvig blev scenen for 
en fortælling om en pige, 
der sejler til en ukendt ø.  

De første tre romaner

- Lidt overmodigt sagde 
jeg min stilling op. Nu 
vidste jeg, hvad jeg ville. I 
november 2002 afleverede 
jeg tre romaner om ”Den 
Hemmelige By” til Gylden-
dals børnebogsredaktion, 
og efter blot par uger var 
de antaget, og læserne 
var der med det samme. 
I bogklubben blev 3.500 
eksemplarer solgt på en 
dag, fortæller Kirsten.
- Jeg blev grebet af en vild 
energi, jeg havde fundet 
nøglen til inspirationen i 
alt det, jeg havde oplevet. 
For eksempel har jeg altid 
været glad for heste, min 
yngste datter Amanda og 
jeg har en islænder, og så 

var det nærliggende at 
omforme denne lidenskab 
til serien ”Pony & Co”. 
Alt i alt har Kirsten udgivet 
omkring 100 titler, især til 
de 8-13 årige.

farvel til støv og støj

Storbyen blev for stø-
jende. Metrobyggeri og 
omfattende vejarbejder 
ved Vibenhus Rund-
del modnede Kirsten 
og Amandas plan om at 
udskifte lejligheden med 
et hus på Bornholm; døt-
rene Emilie og Tilde er for 
længst flyttet hjemmefra. 
Den ældste er 27 år og 
har afsluttet sit speciale i 
litteraturhistorie, hendes 
søster på 23 er tilknyttet 
Eventyrteatret. 
Kirsten fik færten af, at 
ejendommen i Løkkegade 
var udbudt i privat handel, 
og hun slog til.
Hun nøjes ikke med selv 
at skrive, hun opmuntrer 
også større børn til det 
og holder forfatterkurser 
rundt omkring i landet. 
På biblioteket i Rønne 
arrangerer hun i denne 
sommer et seminar med 
fremtidsfortællinger på 
programmet.
En særlig betydning har 
timerne på Rigshospitalets 
skolestuer, hvor langtids-
syge børn får undervis-
ning. Kirsten hjælper dem 
med at bruge deres fanta-
si og er forbløffet over den 
optimisme og glæde, som 
de hårdt ramte patienter 
lægger for dagen, ofte i 
form af heltehistorier.
- Jeg tror, at alle børn 
kan skrive, men det er 
selvfølgelig ikke alle, der 
kan blive forfattere. Jeg 
var selv 40 år, før jeg 
begyndte. Skriveskolerne 
giver mig kontakt med 
læserne, så jeg mærker 
hvad der optager dem, 
siger Kirsten.

til voksne læsere

Selv om hun ikke vil svigte 
sin unge målgruppe, har 
hun nye planer:
- Jeg skal skrive en vok-
senroman, der foregår 
herovre, og så skal jeg 
jo være her. Min idé har 
udviklet sig, den er lidt 
krønikeagtig og foregår i 
perioden mellem slutnin-
gen af 1950’erne frem til 
begyndelsen af 70’erne, 

rammen bliver Bornholm i 
forandring. Jeg starter, når 
mine nye omgivelser i Løk-
kegade er på plads. Selv-
følgelig kan jeg føle mig 
usikker på, om jeg rammer 
rigtigt, men roen er her. 
Tiden går lidt langsom-
mere og jeg føler, at jeg 
koncentrerer mig bedre og 
får mere fra hånden.
- Jeg nyder solnedgangen 
på Nørresand og turene 
over Bokul via Gråmyr til 

Hestestenene. Jeg skal 
synge i kor i Gudhjem 
Kirke, og i det hele taget 
sker der så meget i Gud-
hjem. Flere unge familier 
er flyttet ind i Løkkegade 
– og som den senest til-
komne er det min opgave 
at indkalde til den årlige 
gadefest.

Det store skulderklap i 2013:
Søren Gyldendals Hæderspris.
Begrundelsen lød: ”Kirsten Sonne Harild 
modtager prisen for sin store produktion 
af gode børnebøger, der er helt i øjenhøjde 
med sine læsere. Og for sit store engage-
ment i det at læse og skrive fiktion - som en 
ressource for alle børn - og ikke mindst for 
børn i særligt udsatte situationer.”

Nordly - Hammershusvej 94 - 3770 Allinge - Tlf. 56480362

w w w.nordlybornholm.dk
BOOK DIN SOMMERFERIE PÅ

Nordbornholms 
hyggeligste 

vandrehjem.

Nexø Tæpper & Vinyl tilbyder:

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

Nye madrasser og hynder
til campingvognen, båden eller sommerhuset.

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

Tæpper
til bolig, bil, båd og campingvogn.

Møbel- og autopolstring

Ring: 5649 2970 og få et  
uforpligtende tilbud

Sdr. Hammer 33
3730 Nexø

 Mobil 20 47 86 48
info@nexovod.dk

Presenninger   Kalecher   Solsejl   Madrasser   Hynder   Møbelpolstring 

Sdr. Hammer 33 
3730 Nexø 

Mobil: 2965 0474 
thomas@nexovod.dk 

Cvr: 35820841 

Vi tilbyder
Alt indenfor tæpper, vinyl, linoleum og trægulve.
Reparation af telte og pools samt fortelte  
og evt. ny kaleche/bådpresenning.
Ombetrækning af møbler.
Skum/betræk til madrasser, hynder eller andet.
Og fluenet.
Find os på Facebook
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GENSYN ELLER FØRSTE GANG? 
NOGLE BORNHOLMERE SKAL 
TIL ØEN HVERT ÅR OG TAGER 
SOMMERGÆSTERNE MED. 
ANDRE HAR OPLEVELSEN AF 
NATUR OG HISTORIE TIL GODE. 
MAN KAN NÅ MEGET PÅ TRE 
TIMER OG GLEMMER ALDRIG 
INDTRYKKET AF DEN LILLE 
VERDEN LANGT MOD ØST.

Engang var det en 
fæstning og flådeba-
se, opført af soldater-

slaver i 1684. Kanonerne 

blev brugt en enkelt gang 
i 1807 i en træfning med 
den engelske flåde, men 
ellers levede marinens 
folk og deres familier en 
fredelig og lidt kedelig 
tilværelse frem til 1861, 
da Ertholmene blev sløjfet 
som militær bastion og 
straffekoloni og blev et 
fristed for fiskere, fugle, 
folk og fæ.
Flådekommandoen på Hol-
men i København brugte 
udtrykket ”at gå ombord 

på Christiansø”, men først 
skal man ombord på det 
gode skib Ertholm, der 
afgår hver dag kl. 10 fra 
Gudhjem; byens brave 
borgere går på havnen 
og synger morgensang, 
og så sætter skibet kurs 
mod Øen. Når vejret er 
venligt er det en fryd at 
opholde sig på dækket 
og se, hvordan Bornholm 
bliver mindre og mindre, 
i salonen er der servering 
og duft af diesel.

Sejlturen varer en lille 
time, og langsomt træder 
Øens profil op af havet.

gå gennem gaDen

Vi går fra borde – og om-
bord på Christiansø. Uret 
tikker. Vi har tre timer. 
Man kan vælge at opholde 
sig flere dage ved at ind-
logere sig på gæstgiveriet 
eller vælge campingplad-
sen, hvis man da ikke er 
så begunstiget at kende 

nogle af de knap 100 
indbyggere og kan låne en 
seng. Har man en lystbåd 
med kahyt er problemet 
løst, men alt skal reser-
veres.
De fleste må altså nøjes 
med det korte ophold og 
selv gå på opdagelse, 
medmindre de kobler 
sig til en guide, der viser 
rundt og kan hele histo-
rien på en times tid.
Christiansø og Frederiksø 
er 0,37 kvadratkilometer, 

der gennem århundreder-
ne har udviklet sig fra at 
være en gold klippeknold 
til et frodigt landskab med 
den lille skov Kongens 
Have, i midten af det hele. 
Man kan starte med en 
tur ad Gadens brosten, 
hvor de gule længer 
rummer beboelse. Her 
finder man et af Danmarks 
sidste posthuse, og alene 
poststemplet er grund nok 
til at sende kort hjem. Mo-
tiver er der alle vegne, og 

man kan ikke lade være 
med selv at fotografere.
Vend rundt og spadsér 
over Paraden ved Køb-
manden og Kroen og 
besigtig fyrtårnet, der er 
under renovering og til 
næste år står færdigt med 
glastag og udstillingsrum. 
Derfra kan man flakke 
over broen til Frederiksø 
og besøge museet i Lille 
Tårn, der ligner en rund-
kirke. Måske tager man en 
dukkert fra badebroen. 

systemkritikerens 
fængselscelle

I statsfængslet er system-
kritikeren dr. phil. Jacob Ja-
cobsen Dampes celle åben 
for publikum. Manden, 
der kæmpede for en fri 
forfatning, blev arresteret 
i 1820 og var indespær-
ret på Frederiksø i årene 
1826-1841, hvorefter han 
blev landsforvist – til Born-
holm, som han først kunne 
forlade i 1848, året før 
vedtagelsen af den første 
grundlov. Skuespilleren 
Preben Harris, der har 
optrådt som dr. Dampe på 
scenen, har sørget for at 
rejse ham en mindesten. 
Danmark var engang et 
diktatur med politiske 
fanger.
Mens man mere eller min-
dre planløst går fra den 
ene bastion til den
den anden, nyder man den 
høje himmel og de mange 

bygninger og haver, der 
står som for 200-300 år 
siden. Øen er virkelig 
velbevaret, og hoveder-
hvervet er istandsættelse 
og indvendig modernise-
ring; Forsvarsministeriet, 
der ejer området, lægger 
vægt på at undgå forfald 
og beskæftiger dygtige 
håndværkere. Deres børn 
går på den lille skole, der 
er en kerne i samfundsli-
vet ombord på Øen.
Der skal vel også være tid 
til at spise medbragt mad 
eller lade sig beværte på 
kroen.
Alt for hurtigt er Ertholm i 
havn, man kan lige nå over 
broen og købe en dåse el-
ler to af Ruths Sild, denne 
mageløse delikatesse, der 
eksporteres til de bedste 
fiskeforretninger og fro-
kostrestauranter ovre.
Flere bøger fortæller 
detaljeret om fortid og 
nutid, blandt andet har 
denne artikels forfatter i 
2012 udgivet ”Christiansø 
– fæstning og fristed” på 
forlaget Hovedland.OMBORD PÅ CHRISTIANSØ

AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

BESØG ET AF 
DANMARKS MEST 
UNIKKE STEDER:

CHRISTIANSØ

OPLEV DEN  
SPÆNDENDE  
SØFÆSTNING MED 
FAMILIE OG VENNER

VI HAR OP TIL FLERE  
DAGLIGE AFGANGE 
TIL DEN ØSTLIGSTE 
DEL AF RIGET FRA 
GUDHJEM

Book billetter på
www.christiansoefarten.dk
Telefon: 56485176 



Fashion for the  
independent…
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Bandolera
Pulz
Boheme
Soft Rebels
Prepair
Ofelia
Tusind tanker
Tina Wodstrup
Claire Fitflop
Khrio/Bella Moda
Soon

og masser af accessories...

1.595 kr./md.
Løbetid 96  md. 
Variabel debi tor rente 6,12 %
ÅOP 8,08 %
Samlet kreditbeløb  113.655 kr. 
Samlede kreditomk.  39.469 kr. 
Tilbagebetales i alt  153.124 kr. 

AYGO fås fra 89.995 kr. Ekskl. metallak 5.250 kr. og lev.omk. 3.880 kr. Brændstofforbrug bl. kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. Er vist med ekstraudstyr.

AYGO x-sky 1.595 kr./md. (Bilens pris 109.775 kr.) Positiv kreditgodk. og  ikke reg. i RKI forudsættes. Obl. kaskoforsikring. Ekskl. metallak. Inkl. nummerplader og levering. Ingen løbende mdl. gebyrer ved betaling via Nets. 
Forbe hold for prisændringer og renteforhøjelser. Kampagnerne er betinget finansiering med 0 % i udbetaling. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S.

AYGO x-sky med foldetagUD UNDER ÅBEN HIMMEL

 0 kr.
 i udbetaling

Foldetag 
Alufælge
Læderrat

Bakkamera
Aircondition
LED-kørelys

7’’ touch skærm
Start & Stop-system

Multimediesystem med Bluetooth®

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

Midtbornholms Auto A/S
Toyota Bornholm

Magasinet Bornholm 
mødes med 
temmelig høje 

Peter Finne Kristensen 
en summende søndag 
i sommersolen på et 
værtshus på Vesterbro. 
”Sjov tidslomme det her, 
med Hof og Solita. Det 
kunne være ”Café Lille 
Per” i Rønne”, starter den 
hætteklædte TV-vært.
- Savner du Bornholm? 
”Der har aldrig været 
nogen tanke i mit hoved 
om, at jeg skulle blive på 
Bornholm. Jeg skulle til 
København, ligesom min 
bror. Han flyttede over, da 
han var 16 år, fordi han 
vandt DM i Rock. 
I starten sov jeg på sofaen 
hos en bornholmsk kam-
merat. Så fandt jeg en lej-
lighed, som jeg delte med 
en ven hjemme fra øen. 
Man klarer sig i København 
med netværk og kontakt 
med dem, man nu møder. 
Jeg elsker at snakke med 
folk,” siger Peter Finne 

Kristensen og smager 
omsider på sin Hof.
- Hvordan kom du i gang 
med at lave TV?
”Jeg blev færdiguddannet 
i 2011 som TV og medie til-
rettelægger på Danmarks 
Medie og Journalisthøjsko-
le i Emdrup, København. 
Kort efter kom jeg på TV2 
Zulu. Derefter var jeg 
tilrettelægger på program-
mer som Kongerigets 
klogeste og Danmarks 
bedste bonderøv for DR. 
Da jeg havde været tre 
sæsoner på Paradise Hotel 
fik TV3 redaktøren lyst til 
at prøve mig af foran ka-
meraet og så har jeg lige 
afsluttet anden sæsonen 
af Paradise All In. Jeg er 
inde over alle proces-
serne: klipper afsnittene, 
tilrettelægger hvert enkelt 
program, både planlæg-
ningen af handlingsforløb 
og indhold og er vært på 
web-programmerne, både 
i Mexico og på studiepro-
grammerne.” 

hjem til 
WonDerfestiWall

- Så du har vendt din barn-
doms ø ryggen?
”Nej, jeg er hjemme til 
jul og påske og lidt om 
sommeren. Hjem til fæl-
lesskabet. Men det er ikke 
kun for at se familien. Man 
ved, at alle vennerne også 
er hjemme. Første juledag 
går det amok på Krydset. 
Det er sjovt. Så møder 
man dem, som ikke er 
flyttet og dem, man ikke 
plejer at se i København.” 
Peter skynder sig at tilføje:
”Så tager jeg hjem til Won-
derfestiwall. Jeg har været 
med fra starten. Det er 
flot, at de får så store 
navne, og hvert år bliver 
det større og stærkere. 
Jeg er på mange af som-
merens festivaler, men på 
Wonder kommer jeg for 
fællesskabet.”
- Hvordan arbejder man på 
Paradise Hotel?
”Vi er 60 mennesker, der 

tager til Mexico. Vi filmer 
meget intenst i halvanden 
måned. Hele holdet bor i 
en lækker by ved stran-
den. Som tilrettelæggere 
skiftes vi og er ansvarlige 
en uge ad gangen. På 
fridagene oplever vi alt 
muligt og fester. Det er et 
kæmpe fællesskab. Flok-
ken bag programmet kom-
mer tæt og løfter i flok. 
Det er vigtigt, at have det 
sjovt og rart på arbejde.”

Den beDste mor i 
verDen 

- Er du typen, der har et 
ukueligt humør?
”Jeg er kendt for at være 
fuld af godt humør og 
kunne feste i TV-branchen. 
Meget af mit humør og 
drive skyldes nok, at min 
mor altid har støttet mig 
og mine fire brødre. Hun 
er den bedste i verden. Mit 
bagland er årsagen til, at 
jeg er den, jeg er. Opvæk-
sten med fællesskab og 

tryghed på Bornholm. Der 
var ingen farer, og vi fik 
lov til meget. Kedsomhe-
den gjorde os kreative. 
Jeg lavede tit små film. I 
2.g valgte jeg film og tv. 
Min lærer Peter Fritzen var 
fantastisk. Han fik mig til 
at tænkte TV var det, jeg 
skulle bruge mit liv på. Jeg 
elsker mit arbejde hver 
dag. Så tak til ham.” 
Peter runder af: ”Jeg 
håber, at jeg er med på 

næste sæson af Paradis All 
in i Mexico. Så er jeg også 
i gang med det benar-
bejde, der skal til for at få 
andre værtsroller. Og det 
behøver ikke at være her 
i landet. Jeg er frisk på at 
rykke teltpælene op og 
udforske TV branchen i 
England. Så det er drøm-
men på lang sigt.”

Klassens klovn  
fandt vej til Paradise

TV3-værten Peter Finne Kristensen er 30 år og en frisk Rønnedreng. I gymnasiet var 
han kendt som festaben, der ville lave fjernsyn. Efter et ophold som entertainer-
guide på Lanzarote søgte han ind på Mediehøjskolen. Nu er han tilrettelægger og 
vært på webprogrammet Paradis All In, der går bag om realityserien Paradise Hotel.

AF CAMILLE BLOMST

Film- og tv-lærer Peter Fritzen  
fra Campus Bornholm: 
”Som jeg husker Peter, så var han en 
knægt med et godt og smittende humør, 
der var super glad for faget. Skal jeg være 
ærlig, så tænkte jeg måske ikke: Ham der 
han skal da arbejde med tv eller film. På 
den anden side. Man kommer ikke ind i 
tv-branchen, uden, at man har en evne til 
at knokle og virkelig ville det. Så Peter må 
foruden sit gode humør også være i besid-
delse af en god portion vilje og disciplin.”
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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

BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26

ÅBENT ALLE 
UGENS DAGE 
10.00-18.00

SE SÆSONENS 
NYE VARER

SOMMERUDSALG
I TELTET
DAMER
HERRER
BØRN

- 30%-70%
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ostehjørnet i rønne v/ 
birgit gren-hansen 

Det bliver svært at gå 
tilbage til ’supermar-
ked-ost’
Birgit Gren-Hansen er 
ikke i tvivl. Der er stor 
forskel på de oste, hun 
har liggende i disken – og 
dem, der ligger pakket 
ind i plastik i supermar-
kedet. 
”Ost er en ’levende’ føde-
vare, der modnes og ud-
vikler sin særlige smags-
karakteristik i kontakt 
med ilt, og det sker ikke, 
når den er pakket ind i 
plastik. Den forskel er 
tydelig at smage, og det 
oplever jeg, at flere og 
flere kunder opdager – og 
det er derfor, de kommer 
igen og igen.”
Birgit Gren-Hansen har 
arbejdet i Ostehjørnet 
siden 1988 og har drevet 
butikken siden 2007. Hun 
forsøger at fastholde og 
inspirere kunderne med 
smagninger og tilbud på 

nye oste, som hun gerne 
vil præsentere kunderne 
for. Og det virker. 
”Jeg har flere turister, der 
kommer igen og igen år 
efter år. For eksempel et 
tysk par, der er kom-
met her igennem 20 år 
og som nægter at tale 
dansk, men som forstår 
alt det, jeg fortæller dem 
om ostene. Og de elsker, 
at en ferie på Bornholm 
også er en spiselig nydel-
sesferie, fortæller de mig 
- på tysk.” 
Birgit Gren-Hansen 
oplever generelt et skift 
i kundernes fokus – fra fo-
kus på pris til et fokus på 
kvalitet – og vigtigheden 
af at få en oplevelse ud af 
det, man spiser. 
”Folk er mere bevidste i 
dag. Her kommer mange 
unge, der lærer deres 
børn at spise ost og som 
taler smag med dem, og 
jeg har mange kunders 
børn, der kommer igen 
med deres egne børn. Og 
det er dejligt at kærlig-

heden til kvalitetsost 
gives videre generatio-
nerne imellem, for det er 
en kamp, der er tabt på 
forhånd, at forsøge at 
konkurrere med su-
permarkedspriser. Så i 
stedet forsøger jeg at 
lade kunden selv smage 
kvalitetsforskellen. For 
når man først har været 
forbi og smage her, så er 
det svært at gå tilbage til 
’supermarkedsost’.”

bornholms thehanDel 
i aakirkeby og rønne 
v/ gitte frigioni

Vi er stolte af at føre 
topkvalitet 
Gitte Frigioni er vokset op 
med god te og kaffe, idet 
hendes mor ejer det hæ-
derkronede Østerlandsk 
Thehus i København. Så 
da hun rykkede til Born-
holm med kæresten, var 
der ingen tvivl om, at 
deres nye forretningsliv 
skulle handle om kær-
ligheden til te – og kaffe 

– og tilmed begge dele i 
topkvalitet.
”Vores kunder besøger 
os, fordi de elsker god te 
og kaffe. Nogle er nysger-
rige og vil gerne prøve 
noget nyt, nogle vil have 
deres yndlingstype, som 
de har drukket i årevis, og 
så er der dem, der går ef-
ter at udforske en særlig 
te i topkvalitet – f.eks. en 
”first flush”, som er for-
årets allerførste plukning 
af de fineste topskud fra 
en udvalgt plantage i 
området Darjeeling. Og 
jeg synes, det er dejligt at 
kunne hjælpe dem alle til 
en skøn smagsoplevelse. 
Uanset, om det er de helt 
kostbare kvaliteter eller 
husets egne, unikke blan-
dinger, fortæller hun. 
Især i dialogen med kun-
den, hvor man sammen 
finder frem til, hvad der 
er kundens smag, holder 
hun af. For det er her, hun 
kan fortælle om det en-
kelte produkt og kunden 
kan snuse til teen - eller 

ligefrem smage teen i 
butikkernes cafeer.  
”Der er ingen tvivl om, at 
det er her i dette øjeblik, 
hvor vi taler om teen og 
bruger alle sanserne, at 
mange kunder opdager, 
hvor mangfoldig te er – og 
hvor mange smagsnuan-
cer og kvalitetsniveauer, 
der findes. Og når først 
vores kunder har ople-
vet duften og smagen af 
virkelig kvalitetste, så 
kommer de som regel 
igen og igen”.
Gitte Frigioni har - for-
uden den nye butik i Røn-
ne - i tre år haft butik og 
lager på torvet i Aakirke-
by, hvorfra  webshoppen 
drives og betjener cafeer 
og restauranter både her 
og i hele Danmark. 
”Vi sælger mere og 
mere engros til caféer og 
restauranter både her og 
ovre, og det er i nogen 
grad med til at udligne de 
typiske sæsonudsving her 
på Bornholm. Men vi kan 
godt mærke, at turisterne 

er på vej til Bornholm her 
i maj. Mange kommer 
igen år efter år og har 
ligefrem lange lister med 
ind i butikken over, hvad 
de skal købe med hjem – 
også til familie og venner. 
Og det er en dejlig følelse 
– at kunderne forstår, 
hvorfor te ikke bare er te, 
og at vi efterhånden har 
fået mulighed for at dele 
vores kærlighed til god te 
og kaffe med et større og 
større publikum.”

Werner larsen Design 
i rønne v/ kristine 
Werner & martin 
larsen
Danskerne er - igen - 
glade for godt design 
Martin Larsen byder 
velkommen i designbu-
tikken og vi sætter os i 
udstillingen til en snak 
om, hvordan det går med 
at sælge designinteriør, 
der ikke kan – eller vil – 
priskonkurrere, men som 
er oser af kvalitet. 

”Min oplevelse er, at 
danskerne generelt har 
genopdaget glæden ved 
godt håndværk og kvali-
teten ved designproduk-
ter. Og det gælder i den 
grad også bornholmerne. 
Både dem, der bor ovre, 
som elsker at handle 
kvalitetsprodukter, når 
de er hjemme – ja, der 
er bornholmerne dejligt 
lokalpatriotiske – og også 
alle dem, som bor her. 
Her oplever vi også stor 
forståelse for, hvorfor 
særlige designs koster 
lidt mere, og mange 
prioriterer kvalitet og 
håndværk over prisen, 
når de kommer her.”
Werner Larsen har også 
en webshop, og her hand-
ler bl.a. loyale, bornholm-
ske kunder, selvom de 
bor ovre og i nærheden 
af en anden forhandler 
af nøjagtig den samme 
vare. Og det tager han 
som et udtryk for, at de i 
forretningen får formidlet 
produkternes kvalitet og 

funktion godt til kunden. 
Martin Larsen fortæller, 
at ja, forretningen går 
godt, men han understre-
ger, at det bestemt ikke 
er kommet af sig selv. 
Man skal virkelig arbejde 
hårdt for at udbrede sin 
forretnings budskab, sin 
personlige designpassion, 
forklarer han. 
”Vi har forsøgt at være 
meget synlige og udad-
vendte og låne varer ud 
og vise flaget lokalt. Men 
jeg tror, det vigtigste er 
en god og professionel 
service. Det er os, ejerne, 
der ekspederer og vide-
reformidler vores egen 
passion for design og kva-
litetshåndværk – og det 
bilder jeg mig ind, at både 
lokale og turister mærker 
og synes om,” forklarer 
Martin Larsen. 
Parret startede forretnin-
gen for otte år siden og 
udviklingen er positiv og 
interessen støt stigende, 
hvorfor parret pønser på 
større lokaler og flere 

kvadratmeter at vise pro-
dukterne frem på. 
”Vi vil gerne vise folk vo-
res produkter i funktion, 
hvordan de kan sætte 
vores produkter sammen 
– og hvordan de kan ind-
rette med dem hjemme 
hos sig selv. Og derfor har 
vi brug for mere plads, så 
produkterne i fremvisnin-
gen kommer til deres ret. 
Og det glæder vi os til at 
vise bornholmerne, både 
herboende og ’ovreboen-
de’, og selvfølgelig alle de 
interesserede turister, der 
kommer igen og igen og 
gerne vil have et smukt 
og funktionelt ferieminde 
med hjem. Det er bare en 
fornøjelse igen og igen.” 

vinforsyning v/ 
søren og elly Wolff i 
aakirkeby

Jeg sælger kun vin, jeg 
selv kan li’ 
Søren Wolff tager imod i 
butikken på torvet i Aakir-
keby – og han er helt ro-

lig, trods flere kunder, der 
oser rundt i forretningen, 
tager flasker ned af hyl-
derne og nærlæser bag 
på flaskerne. Bag disken 
ekspederer hustruen Elly 
et par og pakker flasker 
flot ind, mens hun fortæl-
ler om vinens smag. For 
at handle vin handler om 
at tage sig tid til at sætte 
sig ind, hvilken smag man 
søger – og hvilke smags-
nuancer i madmenuen, 
vinen skal understøtte. 
”Dialogen om vin, og 
hvilken kunden har lyst 
til at købe med hjem, er 
ofte meget personlig, for 
vi skal jo omkring, hvad 
menuen står på, hvilke 
smagspræferencer, deres 
gæster har og hvornår vi-
nen skal serveres. Og det 
gælder sådan set både 
fastboende og turister,” 
fortæller Søren Wolff og 
retter på et par særligt 
fine flasker i gaveæsker, 
der ligger på bordet.
Han fortæller, at han har 
smagt alle vine i butikken 

– og en del af spiritussen. 
”For man kan ikke leve 
sig ind i kundens behov, 
hvis man ikke ved nøjag-
tigt, hvordan varerne på 
hylderne er produceret, 
smager og ændrer smag 
i kontakt med ilt,” mener 
han. 
”Jeg sælger af princip ikke 
noget, jeg ikke har smagt 
– for når man handler 
med specialvarer, er det 
jo netop den service og 
fagkompetence, kunden 
blandt andet betaler for – 
modsat vinen på hylderne 
i supermarkedet, som 
man selv skal vurdere og 
evt. prøvesmage. Og det 
er også det, jeg holder 
af ved at sælge special-
varer – at jeg netop har 
en specialviden, som jeg 
kan videregive,” fortæller 
han. 
Og måske derfor kom-
mer både lokale kunder 
og turister igen og igen 
og køber større partier. 
Søren Wolff har handlet 
med vin i 25 år og har 

ejet butikken i 10 år, og 
selvom han begyndte som 
webforhandler dengang, 
”hvor nogen dårligt havde 
opdaget, at webhandel 
var mulig og en god ide”, 
så er han i dag meget 
tilfreds med den kontakt, 
han har med kunderne 
i den fysiske forretning, 
hvor betjeningen og an-
befalingerne bliver meget 
personlige.  
”Måske derfor strækker 
vores sæsoner sig egent-
lig over store dele af året. 
Fra juli og august og ind i 
september – og i oktober, 
november og december. 
Ja, god vin drikker mange 
jo året rundt – og den 
gode vin, jeg sælger her, 
står jeg inde for og kan 
fortælle detaljeret om. 
Og det er der heldigvis 
mange, der sætter pris 
på og gerne vil betale lidt 
ekstra for.”

Vi lever af kvalitet, god service og oplevelser
Bornholmske specialforretninger:

Kvalitet frem for kvantitet vinder indpas, og flere specialbutikker på Bornholm melder om større kundeinteresse for 
særlige kvalitetsprodukter, hvor produktionsmetode, design og smagsnuancer er i fokus – og ikke nødvendigvis prisen.  AF LOUISE SKØTT GADEBERG 

FOTO: SEMKO BALCERSKI
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- hud, negle, makeup & skønhedspleje

Følg os på Facebook
og få alle vores  
gode tilbud

Scan og læs mere

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

HEKSERIET

Hekseriet er stedet for dig, der vil forkæle dig selv og dine kære.
Kom ind og få råd og vejledning i alt inden for hud, negle, makeup og kropspleje. 

Vi står klar til at hjælpe dig. Vi er uddannede kosmetologer,  
negleteknikere og makeup-artister

Sommerfusser
Sommer Pedicure er en mini pedicure

fodbad, neglebånd + negle ordnes og files, fødderne scrubbes og files 
hvorefter Shellac lægges. Behandlingen afsluttes med olie og creme

A: Sommerpedicure + Shellac 1 farve  333,-
B: Sommerpedicure + Shellac fransk  444,-
C: Sommerpedicure + Shellac designer  555,-

Har du problemer med nogle negle kan oprens af tånegle tilkøbes

Sommeransigtsbehandling
Velkomst - afrens - peeling - minimassage 

maske - afsluttende plejeprodukter     400,-

Ønskes dybderens kan det tilkøbes

Kombineret voksbehandlinger
A: Brasiliansk + underben/u knæ + armhuler  630,- (spar 130,-)
B: Hele ben + armhuler  450,- (spar 60,-)
C: Hele ben + brasiliansk + armhuler  630,- (spar 75,-)
D: Brasiliansk + armhuler  450,- (spar 60,-)
E: Underben + armhuler  310,- (spar 60,-)

Hotstonemassage
½ hotstonemassage  375,-

Tilbud juli/august
3 turs klippekort på voksning af underben:

- uden knæ 595,- (spar 155,-)
- med knæ 695,- (spar 135,-)

Tilbud
CND Vinylux har flere  
dejlige kvaliteter, den:
• Holder op til 7 dage
• Tørre på 8,5 minutter
• Indbygget basecoat
• Holder sin fine glans
• Fjernes så nemt som  

almindelig neglelak 

2 vinylux lakker + topcoat
Normal pris kr 375,-
NU KUN kr 299,-

Tilbud 
Har du svage eller  
ødelagte negle? 
Rescue RXx er  
vejen frem til dig.  
Ved påføring 2 gange  
daglig i 4 uger,  
opnår du et resultat af  
smukke og stærke negle. 

Flaske med 3.7 ml kr 69,-
Flaske med 15 ml kr 229,-

ÅBNINGSTIDER:
Mandag: 10.00-17.00
Tirsdag, onsdag & fredag: 9.00-17.00
Torsdag: 9.00-19.00
Lørdag: 9.00-13.00

1. lørdag i måneden er der  
åbent fra 9.00-14.00

Bestil tid online på vores hjemmeside.
HUSK du kan bruge Bellevue Boks hos os.

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

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 

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

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

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

Ring 
5695 5683og få et GRATISsalgstjek!

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

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 

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

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

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

Ring 
5695 5683og få et GRATISsalgstjek!

Carsten Schou
2012 5683

Kurt Mortensen
2021 5905

Dan Dellgren
   2013 8502

Morten Aagaard
4045 6683

Steffen Damgaard
2029 6800

Torben Nielsen
sagsbehandler

Jane Frandsen
sagsbehandler

Henriette Byder
sekretær

Åbent hele året.  Tlf. +45 56 48 44 70 
Sommersted | Ndr. Strandvej 63, 3770 Tejn

www.sommersted-bornholm.dk

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

Elizabeth Løvegal
Naturlig hudpleje med

lægeplanter fra Brændesmark Urtegaard

Bornolmerbutikken
Torvehallerne, Kbh.

Helsekosten
Lille Torv 3, Rønne

Bülow Glas
Glastorvet, Svaneke

Allinge Apotek
Kirkegade 13, Allinge

Helseland
Jernbanegade 18, Aakirkeby

Den Bornholmske 
Diamant Spa
Hotel Griffen, Rønne

Forhandlere på Bornholm:

webshop og info: www.loevegal.dk
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Hvert år den anden 
lørdag i juli popper 
små hold af ud-

klædte mennesker op på 
Torvet i Svaneke. Nær-
mest som ud af det blå 
fyldes pladsen af folk i højt 
humør med humoristiske 
og originale kostumer. 
Grupperne har siden 
marts syslet med årets 
overraskelser. I år var 
temaet #Genbrug, hvor 
de kunne vælge mellem 
de foregående 19 års 
opfindsomheder ved at 
nyfortolke eller genoplive 
gamle udklædninger. 

Efter at have vakt latter og 
udløst spontane klapsalver 
fra både sommerglade 
turister og lokale, går 
optoget i gennem byen og 
lander på stranden Hul-
lehavn. Ved strandbaren 
Syd -Øst for Paradis spiller 
holdene en bedugget 
beachvolleyturnering, og 
den bedste udklædnings-
gruppe kåres fra scenen. 

ilDsjæle meD fut i 

Festen arrangeres af 
Svanekepigerne Malene 

Juuhl Hjorth, der er 38 år 
og Vesterbro-borger, og 
Maria Rosengren Kennet, 
der også er 38 år og bor 
på Islands Brygge med sin 
mand Christian og dren-
gene Viggo og Otto.
”Vi startede beachvolley, 
fordi vi kunne mærke, at 
alle var begyndt at flytte 
fra øen. Vi havde brug for 
noget, der holdt os sam-
men og en dato, hvor vi 
vidste at alle var hjemme 
i Svaneke. Det første år 
skulle man være svane-
kebo for at deltage.” siger 
Maria og Malene fortæller 
videre:
”Vi var kun tyve det første 
år og vi lavede banen selv 
af gammel fiskenet og et 
ton sand vi fik fra kom-
munen.  Vi flyttede det 
med hænderne.” De griner 
begge to.
”De første fire år gik vi 
rundt med sedler ”Und-
skyld vi larmer” i postkas-
serne. Vi tog ansvaret, 
hvis nogen ville klage. Der 
er aldrig nogen, der kla-
ger. De er glade for festen. 
Man bliver så bevæget 
over at der kommer alle de 
mennesker, der gider det 

her sammen med os. Jeg 
kommer til at tude.” smiler 
Malene.

svanekes særlige 
sammenholD 

”På Torvet den formiddag 
mærker man den magiske 
stemning af forventnin-
gens glæde. Vi elsker at 
imponere hinanden og det 
er fantastisk, når alle klap-
per og griner og smiler 
af det, man har skabt.” 
Malene nikker til Maria, 
der forklarer videre:
”Når temaet er givet i 
marts, så mødes man hver 
for sig i grupperne, man 
bygger, syer og klistrer, 
det holder os sammen året 
rundt.”.

”Succesen skyldes, at alle 
deltagerne holder ved og 
holder sammen. Og så 
den særlige opbakning 
fra Svaneke. Derfor vil vi 
hylde vores by med hav-
nefesten, som mange har 
savnet. Vi er så taknem-
lige for den opvækst vi 
har fået. Svaneke er det 
fedeste sted at vokse op, 
og det er derfor vi aldrig 

holder op med at høre til.” 
siger Maria. ”Hvis nogen 
spørger hvor, jeg kommer 
fra, siger jeg Svaneke, 
selvom jeg flyttede fra 
øen i 1998.”.
”At lave Svaneke Beach-
volley er noget, jeg er stolt 
af. Beachvolley er en del 
af mig. Og min familie. 
For fem år siden fødte jeg 
min første søn dagen efter 
festen.” Maria ler rørt og 
Malene fortsætter:
”På tyve år er denne 
gruppe mennesker kom-
met hen over faser, hvor 
sammenholdet ville være 
smuldret, men vi er blevet 
sammen. Nu oplever vi, at 
vi er ovre børne-bumpet. 
Vi bliver ved med at ses og 
støtter hinanden, selvom 
der nu er stiftet mange 
små nye familier. Nogen 
har faktisk mødt hinanden 
til beachvolley og er siden 
blevet gift”.

bobler på 
baDestranDen 

Mens der bladres i billeder 
på mobiltelefonen siger 
Malene: 
”I år skulle festen have 

noget ekstra i anledning af 
jubilæet. På Torvet havde 
vi bygget en scene og der 
var stemningsmusik og 
speaker. Vi havde en trom-
meslager, der har spillet 
med i karnevallet i Rio. 
Hun tog ti ekstra trom-
meslagere med. og så gik 
de i front i paraden ud til 
stranden. På stranden var 
der blandt andet plakater 
af udklædninger fra de 
mange temaer, der har 
været gennem årene. Der 
var bobler og kage fra 
Kadeau,

herlig havnefest

Som et nyt element indgik 
festkomiteen et makker-
skab med Svaneke Idræts-
forening og organiseret 
havnefest med cirkustelt, 
pattegris og klassikeren 
”En meter Små Grå”.
”Svaneke har savnet 
havnefesten, som var der 
da vi var børn og unge. 
Festerne stoppede kun, 
fordi der manglede frivil-
lige .” Malene og Maria 
taler næsten i kor, da de 
fortsætter:
”Men vi tænkte, her i byen 

stopper ting ikke, de afvik-
les ikke, de starter og ud-
vikler sig. Så derfor ban-
kede vi på hos Svaneke 
Idrætsforening, der stod 
for festen i gamle dage. Vi 
dannede en styregruppe 
sammen med Søren Holm 
og Morten Hjort Hansen, 
og de har sammen med 
os og et stort hold aktive 
Svanekeboere knoklet for 
dette fælles fantastiske 
projekt.” 

”Det her er ikke en for-
retning. Alle arbejder 
med hjertet og fester for 
hinanden og det giver den 
stemning af lyst, som vi 
er opvokset med,” siger 
Malene. 
Overskuddet fra festen 
skal gøre den til en tra-
dition” siger Maria. De 
to festskabere slutter af: 
”Hvis folk har købt øller 
nok, så kommer der en 
fest igen til næste år.”

Fan-fanfare for eventmagerne Malene og Maria
Svaneke Beachvolley har i tyve år sat byen på den anden ende.  Svanekepigerne Malene Juuhl 
Hjorth og Maria Rosengren Kennet arrangerer udklædningsorgiet.  
I år udvidede de med en vaskeægte havnefest.
AF: CAMILLE BLOMST

SDR HAMMER 4
3730 NEXØ
TLF.: 56 44 10 11
WWW.INHOUSE.DK

inhouse bornholm  

har øens største udvalg 

af møbler, belysning, køkkener, 

isenkram, gardiner og brugskunst

samlet under ét tag i vores 

flotte og inspirerende hus 

på havnen i nexø

inhouse bornholm  er hele bornholms lokale  
samarbejdspartner indenfor  
indretning og design af  

hoteller, restauranter, caféer,  
virksomheder, sommerhuse  og private boliger

hos inhouse bornholm  lægger vi stor vægt på  service. derfor er alle  
vores medarbejder specialister  

indenfor hver deres felt,  
hvilket giver dig som kunde  

den bedste rådgivning

på inhouse bornholm´s

egen tegnestue tilbyder

vores kreative designer

udarbejdelse af 2d & 3d

indretningstegninger med 

inspirerende idéoplæg 

og skræddersyede 

løsninger
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Pilen • Pilegade 8 • 3770 Allinge •  +45 56480634 • www.pilen.bar

RING OG BOOK I GOD TID!

PROGRAM
13.7 Grisefest med sydlandsk stemning og Sangria 
Pris 149,00 
Musik udendørs Live 18.30 - 21.30 - Martin Valentin

14.7 Grisefest med sydlandsk stemning og Sangria 
PRIS 149,00 - KUN FÅ PLADSER TILBAGE 
Musik udendørs Live kl. 18.30 - 21.30 - Kalle Brandt 
Musik indendørs Live kl. 22.00 - 01.00 - Max Wolf

15.7 Grill med Svaneke Slagteren 
Slagter Jonas kommer og griller masser af de  
Bedste Bornholmske pølser fra Svaneke Slagteren 
PRIS 149,00 
Musik udendørs 18.30 - 21.30 - Bjarne Kure 
Musik indendørs 22.00 - 01.00 - Sandby & Ralle

16.7 Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ Jannick

18.7 Musik indendørs Live 22.00 - 01.00 - Kalle Brandt

19.7 Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ PER TEXAS 
Den Bornholmske legende med 70’er, 80’er og 90’er musik

20.7 Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ EVIND BETJENT 
En gang strømer spiller gamle vinyl plader til dans

21.7 Grill aften med stjerne kokkene fra Resturant NO 9 
Grill buffet fra en af byens fineste restauranter 
PRIS 229,00 
Musik udendørs 18.30 - 21.30 - Martin Valentin 
Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ PER TEXAS

22.7 Grill med Cafe Værftet, super kokken fra Café 
Værftet kommer og laver grill aften med de bedste 
bornholmske råvarer til en kanon 
PRIS 229,00 
Musik udendørs Live 18.30 - 21.30 - Simon Sandby 
Musik indendørsLive 22.00 - 01.00 - Sandbye & Ralle

23.7 Pilens Best Ball  
Pilens golfturnering for Herrer og Damer.  
Rigtig flotte præmier. Tilmelding på Golfbox. 
Opstart kl. 11.00 med kaffe, spillerunde med let forplejning,  
1 øl efter match på Stenby Mølle. Præmieoverrækkelse på Pilen.  
Herefter grillaften med den store kok fra Café Værftet. 
PRIS 295,00 
Musik udendørs live 18.00 - 22.00 - Exile 
Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ PER TEXAS

25.7 Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ Jannick

26.7 Grill aften med stjerne kokkene fra Restaurant NO 9 
grill buffet fra en af byens fineste restauranter 
PRIS 229,00 
Musik udendørs Live 18.30 - 21.30 - Simon Sandbye 
Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ Jannick

27.7 Grisefest med sydlandsk stemning og Sangria 
PRIS 149,00 
Musik udendørs Live 18.30 - 21.30 - Martin Valentin

29.7 Svaneke aften på Pilen  
Smagsprøve af Svaneke Øl, smag gratis på Svaneke Bryghus dejlige øl 
som passer til grill pølser, så du ved hvad du skal drikke til pølsen. Grill 
med Svaneke pølser. Slagter Jonas kommer og griller masser af de Bedste 
Bornholmske pølser fra Svaneke Slagteren 
PRIS 149,00 
Musik udendørs Live 18.30 - 21.30 Svanekes KALLE 
Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ Jannick

30.7 Musik indendørs 22.00 - 02.00 - Sandbye & Ralle

1.8 Grill aften med de stjerne kokkene fra Resturant NO 9 
grill buffet fra en af byens fineste restauranter 
PRIS 229,00 
Musik udendørs 18.30 - 21.30 Martin Valentin

3.8 Grisefest med sydlandsk stemning og Sangria 
PRIS 149,00 
Musik udendørs Live 18.30 - 21.30 Bjarne Kure

4.8 Musik indendørs 22.00 - 02.00 - DJ Jannick

12.8 Grill med Svaneke pølser (Slagter Jonas kommer og 
griller masser af de Bedste Bornholmske pølser fra Svaneke Slagteren 
PRIS 149,00 
Musik udendørs 18.30 - 21.30 - Simon Sandbye

19.8 Grisefest med sydlandsk stemning og Sangria 
PRIS 149,00 
Musik udendørs Live 15.30 - 18.30 - Simon Sandbye 
Udsolgt

26.8 Tak for sommeren i pilegården 
Vi takker af men lidt live musik i gården fra 19.00 – 02.00 
1/2 pris på alt drikkelse i vores udebar.

Pilen tager forbehold for  
aflysninger ved manglende tilmeldinger.

Næste stop Bornholm
Næste Stop Bornholm drives af Business Center Bornholm på vegne af det bornholmske 

erhvervsliv og i samarbejde med Bornholms Regionskommune

Håber i får jeres 

livs ferie!

Forestil dig et sted, hvor solen skinner mere end andre gode steder. Forestil 
dig et sted, hvor naturen er helt sig egen. Forestil dig et sted, hvor køer er 
noget, der går på marken. ’Forestil dig et sted med huse til ’fornuftige priser’. 
Forestil dig et sted med mange jobåbninger. Forestil dig en tilflytterkonsulent, 
der ikke helmer, før I er på plads med hus og arbejde. Forestil dig Bornholm... 
Læs mere på flyttilbornholm.dk eller ring til Rune Holm, 31 21 88 80.

Men hvorfor ikke blive lidt længere?

  
SPAR 597,-

KAMPAGNE 

CO L L E C T- U R
m e d  1  æ g te  d iamant  o g  3  æ g te  valg f r i  æ d el sten

Christina

TOPAS
STJERNESLIB

BLÅ SAFIR
BRILLANTSLIB

AMETYST
BRILLANTSLIB

PINK SAFIR
BRILLANTSLIB

TSAVORITE
BRILLANTSLIB

ORANGE SAFIR
BRILLANTSLIB

RUBIN
BRILLANTSLIB

GUL SAFIR
BRILLANTSLIB

Christina Watches / www.christinawatches.dk

KUN 995,-

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

Gå på opdagelse i LifeStone

Brøddegade 19-21, 3760 Gudhjem, Tlf: 5648 7550
Hovedgaden 14 A, Snogebæk, 3730 Nexø, Tlf: 5648 7557
Ejnar Mikkelsensvej 13, 3760 Gudhjem, Tlf: 56487552
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I 2010 plantede Camilla 
og Mads Meisner en 
mark med de havtorn-

pinde, der i dag er flotte 
planter, som allerede har 
givet havtorn i flere år. De 
havde opdaget bærrets 
spændende egenskaber, 
og at ingen i Danmark 
dyrkede havtorn til pro-
duktion. Derfor kastede de 
sig, med børnene Ditlev 
og Anna, ud i eventyret 
og forlod Gentofte for 
at dyrke sunde bær på 
Bornholm. 
 Ud over havtornmarme-
lade og saft har Høstet 
havtornsnaps og øl med 
havtorn fra Svaneke 
Bryghus samt brændevin, 
produceret på destilleriet 
Skotlander. 
”Alle vores produkter er 
rene. Vi tilsætter hverken 
emulgator eller stabilisa-
tor. Man kunne strække 
marmeladen med æbler 
eller gulerod, men vi vil 
gerne give den intense 
smag af eksotisk syrlig-
hed. ”
  
surDej i aakirkeby

Bager Dam har siden 1855 
ligget på den samme plet 
i Aakirkeby. De bager 
de bekendte rugkiks og 
har gjort det siden 1924, 
men nu har Jacob Dam, 6. 

generation i bagerslæg-
ten, forandret det daglige 
brødudvalg. 
Vinduet lokker med 
moderne surdejsbrød, 
spændstige smørbagte 
croissanter, kanelsnurrer, 
hindbærsnitter bagt med 
mandelmel, flødeskums-
kager og wienerbrøds-
stænger. Alt stråler af 
fingerspidsfornemmelse, 
håndværk og kvalitet.
Her er hverken mix eller 
bake-off, alt er bagt fra 
morgenstunden.
”Brødet er koldhævet 
og bagt i stenovn ved 
270-300 grader med sej 
krumme og sprød skorpe. 
Men vi har også et gam-
meldags sigtebrød for 
dem, der er mere til det 
traditionelle,” forklarer 
Jacob Dam, der sidste år 
vendte hjem til bageriet, 
som han nu driver sam-
men med sin far, Jesper.
 ”Alle vores brød er øko-
logiske. Jeg bager helst 
med bornholmsk mel og 
ellers dansk. Selv bryl-
lupskagerne er økologiske. 
For mig er økologi måden 
at leve på. Det gør vi også 
privat. Kunderne har taget 
imponerende imod vores 
nye produkter. De kommer 
fra hele øen og henter 
brød”. 
Jacob Dam, 30 år, flyttede 

tilbage til sin ø for et år 
siden. Han har uddan-
net sig til bager og været 
bagermester hos Claus 
Meyer i Meyers Bageri på 
Amagerbrogade. 
Jesper Dam bryder ind ”I 
dag kan man købe tradi-
tionelt brød alle vegne, så 
jeg er stolt af Jacobs mod 
til forandring. Jeg arbej-
dede også sammen med 
min far. Nu er det mig, der 
træder i baggrunden og 
støtter min søn.”
Dams sprøde bornholmske 
rugkiks er øens ældste 
mærkevare. Når Claus 
Meyer åbner på Central 
station i New York, så vil 
rugkiksene i den blå æske 
også være i butikken.  
 
chips fra aarsballe

Magnus Sonne er opvok-
set i Nexø og kok hos Års-
tiderne. Christian Hansen 
stammer fra Rønne og 
er underviser på Det Fri 
Gymnasium. Nu driver de 
to venner fra gymnasieti-
den på Bornholm et fælles 
firma, Lokale Rødder, 
der fremstiller chips af 
økologiske kartofler fra 
Fini Hjort, landmand og 
indehaver af gård-
butikken Nydal på 
Aarsballevej.
De to iværksættere 

har forvandlet tre tons 
kartofler af sorten Tivoli til 
sprøde chips med smag af 
ramsløg og eddike. 
Da de endnu ikke har de-
res eget anlæg, har de alli-
eret sig med et lille kogeri 
i Bjäre i på den svenske 
vestkyst, hvor de tynde 
kartoffelskiver med skræl 
koges i rapsolie i portioner 
a 15-20 kilo.
Den første produktion er 
på 10.000 poser. Den har 
fundet vej til blandt Re-
staurant Byghuset i Sva-
neke, gårdbutikken Born-
holmske Varer i Nylars og 
Skafferiet på Melstedgård 
samt 35 barer, restauran-
ter og delikatessebutikker 
i København, blandt andet 
Bornholmerbutikken i 
Torvehallerne. 
- Vi ser vores chips som 
en del af den nye nor-
diske madkultur, og vi 
eksperimenterer med nye 
smagsretninger, der er 
inspireret af det born-
holmske køkken, blandt 
andet en variant med let 
røget smag, fortæller de 
to lokale rødder. 
Nu har Fini lagt kartof-

ler, så han til efteråret 
kan høste 30 tons. En ny 
bornholmsk specialitet bli-
ver dermed til virkelighed 
i stor skala.

glaDe økologiske høns

Når klokken er ti, spanku-
lerer 225 rødbrune høns 
af racen Isa Warren ud af 
deres mobile hønsehus 
for at græsse mellem 800 
æbletræer på Grynegaard 
lige uden for Svaneke. 
Fra vejen kan man se, 
hvordan de i al slags vejr 
holder rent mellem træer 
og bærbuske.  
Henrik Ipsen og Helle Rø-
mer har som de første på 
Bornholm og som nummer 
to i Danmark anskaffet en 
Huehner Mobil med solcel-
ler, der leverer strøm til 
den computer, som sty-
rer hønsenes hjem, 
belysning, foder 
og vandfor-
syning. 

Hver tredje uge bliver 
huset på hjul flyttet af en 
traktor, så græsningen 
kan fortsætte et nyt sted 
på de 1.400 indhegnede 
kvadratmeter.
De økologiske æg leveres 
til købmanden i Sva-
neke, Kvickly i Nexø og 
Ostehjørnet i Rønne plus 
restauranterne Kadeau, 
Stammershalle, Green 
Solution House og Signe 
Bays kaffebar i Listed. Og 
så er der ikke flere tilbage. 
Derfor planlægger Henrik 
og Helle at investere i 
endnu en Huehner Mobil.
Når solen går ned, trisser 
hønsene ind igen og sæt-
ter sig på deres pinde, 
og da de godt kan lide at 
lægge æg under behage-
lige forhold, havner de alle 
i redekassen. Fra en uden-

dørs lem kan de 
samles sammen 

og pakkes i 
bakker.

Smagen af 
Bornholm 
Nye tanker, nye produkter.
Iværksættere, der gider og slider.

AF CAMILLE BLOMST OG JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCHERSKI
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AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

Jul på kroen I
Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Løg – Kapers – Fennikel

Østersø torsk: røg - Grøn tomat – Spinat – basilikum 
Bornholmersvinet: Grønkål – Fløde – Løg – Grov sennep

And: confit – Jordskok – rosenkål – Kanelsky
Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød

Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”

3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,-

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

Jul på kroen II
Sild: Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg 

Østersø laks: Hallegård skinke – rugbrød – Sød sennep – Æg 
And: consommé – Jordskok – Foie gras – Kål 

Bornholmersvinet: rødkål – abrikos sauce – Timian – Kartoffel  
Bornholmske & andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød

Marcipan: Kirsebær – Kerner – vanilje 
3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,- 

Christianshøjkroen
BordBestIllIng 5697 4013

åBent  tIl frokost torsdag-søndag
aftenåBent torsdag, fredag og lørdag 

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

råvarerne bestemmer menuerne fra dag til dag
Til frokost har vi smørrebrød, lette fiskeretter eller en Havnefrokost: 4 retter til kr. 195,-

Til aften har vi serveringer á 105 kr. stykket 
Alle serveringer har mellemretstørrelse, og vi anbefaler derfor 3-5 serveringer 

3 stk. 300,- / 4 stk. 350,- / 5 stk. 400,- / 6 stk. 435,- / 7 stk. 470,- / 8 stk. 500,- / 9 stk. 530,- / 10 stk. 550,-

Vi leverer gerne maden hos jer. Selskaber og møder modtages alle ugens dage.

Åbent onsdag-søndag 12.00-15.00 til frokost samt aften 17.30-20.30
Hele dagen kan du komme forbi til kaffe og kage eller en fyraftensøl

ReSTAuRAnT Molen • HAvnen 6 • 3730 nexØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk

facebook.com/restaurantmolen

Mo l e n
BoRnHolMS nye fiSKeReSTAuRAnT

nyd et lækkert måltid med den skønneste udsigt over østersøen
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jer eller 
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iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK        www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK      FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
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BORDBESTILLING 5697 4013
ÅBNINGSTIDER: TIR-SØN 12.00 - 16.00 (KØKKENET LUKKER 15.00)

& 18.00 - 21.00 (KØKKENET LUKKER 21.00). MANDAG LUKKET.

ÅRETS FROKOSTRESTAURANT 2015
DEN NÆSTEN OVERNATURLIGE OPLEVELSE 

Frokost og aften i sommerens farver. Gastronomisk glæde på Christianshøjkroen midt i Almindingen.
”Kom indenfor efter skovturen og nyd en delikat frokost eller vores skønne aftenmenu.  

Beliggenheden såvel som maden er enestående. Årstidernes skiften afspejles i det, jeg serverer for jer.  
Derfor er mit menukort hele tiden nyt og spændende.  

Med venlig hilsen 
Troels Fjederholt Madsen
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Velkommen til GSH – restauranten i Green Solution House.

Køkkenchef Kasper Beyer styrer sit bæredygtige køkken, hvor der 
serveres klassiske retter med et moderne tvist – baseret på loka-
le og økologiske råvarer. Vinkortet er fyldt med spændende vine 
hvoraf de fleste er økologiske. 

Vores restaurant er åben for alle. For dig der trænger til noget at 
styrke dig på efter en gå tur på Galløkken, for vores gæster på 
hotellet og for turister, der bare lige kommer forbi.

Også til bryllup, selskaber og receptioner er Kasper, hans dygtige 
kokke og vores servicemindede medarbejdere klar til at forkæle 
dig og dine gæster. Bare ring, så hjælper vi dig til en god fest.

Åben mandag til lørdag
Frokost: 12.00-15.00
Aften: 17.00-21.30

GREEN SOLUTION HOUSE
HOTEL AND MEETINGS THE BRIGHT WAY

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

GRØN GOURMET
I BÆREDYGTIGE RAMMER

FOTO ADAM MØRK

Bornholmske fristelser

Hindbær
flødebolle

Frugtpuré
Hindbær
stykker

Soft ice

CHOKOLADEHILSNER 
Familien K jærst rup 

SNOGEBÆK: HOVEDGADEN 9, SNOGEBÆK, 3730 NEXØ
CHOKOLADEBUTIK, PRODUKTION OG ARRANGEMENTER

GUDHJEM: MIDT PÅ HAVNEN
VAFFELBAGERI, ISBAR OG CHOKOLADE

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE
CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK

MOBILE-BUTIKKER: SE HJEMMESIDEN HVOR DE BEFINDER SIG.

FB: FACEBOOK.DK /FAMILIENKJAERSTRUP

WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK



Kagekonen Kit i Østermarie
og hendes berømte pizza-søn
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Gorm og Kit 
Wisweh deler 
en fælles 

interesse: bagværk i 
alle mulige varianter. 
Hun sørger for det 
søde, sønnen tager 
sig af det salte. Han 
har hævet pizza-be-
grebet til nye højder. 
Kit er kendt over 
hele Bornholm for sit 
overdådige kagebord 
i Fru Petersens Café i 
Østermarie. 
Historien kan tage 
sin begyndelse på 
Glastorvet i Svaneke, 
hvor Kit havde købt 
en café. Byen mang-
lede et pizzeria, og 
der var lige plads til 
en ovn i caféen. Kit 
regnede ud, at det 
kunne svare sig og 
tog beslutningen. 
Gorm lovede at 
komme hjem i som-

meren 2006 og stå 
for produktionen, 
han læste filosofi og 
økonomi på CBS og 
så det som et sjovt 
feriejob. Naboen var 
en anden iværksæt-
ter, Johan Bülow med 
lakridsen.
Fra Svaneke udvik-
lede pizza-inspira-
tionen sig i 2011 til 
Gorms første restau-
rant i Magstræde i 
det indre København 
med 40-45 pladser 
og en rar atmosfære, 
og derfra er det gået 
hurtigt for de seks 
ligeværdige ejere, 
som har ansat en 
professionel direktør. 
Gorms har bredt sig 
til Torvehallerne i 
København, Kastrup 
Lufthavn, Fisketorvet, 
Fields, Folkemødet 
i Allinge og Nyhavn 

- plus Fukuoka og 
Nagasaki; en japansk 
forretningsmand på 
besøg i København 
blev så begejstret, at 
han indgik et fran-
chise-samarbejde. 
Som tv-kok og forfat-
ter af fem bøger om 
mad har Gorm place-
ret sig på gastrono-
miens stjernehimmel. 
Kit fortjener ”Den 
Gyldne Vaniljekrans” 
- hvis denne hæders-
pris ellers fandtes.
 
kaffe og kage i 
klunkestil

Kit havde egentlig 
forestillet sig en mere 
afslappet tilværelse 
som bedstemor og 
regnskabsarbejde for 
andre, men da Fru 
Petersens Café blev 
til salg, overbeviste 

hun sin mand, Søren 
Nexø. Den tidligere 
kirkeskole i Østerma-
rie er på 1.200 kva-
dratmeter, herunder 
privatboligen. Den er 
indrettet med møbler 
i klunkestil, mange 
af dem har en gang 
stået i den fine stue 
på bondegårdene. Ly-
seduge og lamper, alt 
er snurrigt og sirligt, 
og i et børneværelse 
er der gammelt lege-
tøj. Man føler, at man 
er en velkommen 
gæst i et privat hjem. 
På terrassen og i den 
store have er der 100 
siddepladser med 
ro, hygge og solskin. 
Børnene kan lege 
i sandkassen eller 
legehuset.

tarteletter

Til frokost serveres 
retter så som tarte-
letter og rødgrød, 
hovedattraktionen er 
friskmalet kaffe eller 
te og kagebordet 
med kringle, boller, 
lagkage, æblekage, 
skærekager og frugt-
tærter. Hver dag er 
der mindst 20 forskel-
lige slags, og man 
tager, hvad man kan 
rumme. Alt er hjem-
melavet. 
I år åbner cafeen en 
butik med kager ud af 
huset, og Kit har kun-
net ansætte en med-
arbejder. Som noget 
nyt er det muligt at 
reservere plads via 
cafeens hjemmeside.
- Jeg står meget 
tidligt op for at bage, 
alt skal være frisk 

og lækkert, og jeg 
varierer hele tiden 
udvalget, fastslår Kit. 
Selv spiser hun ikke 
ret mange kager.  

flæsk er fest

Normalt lukker ca-
feen kl. 20, men om 
torsdagen i juli og 
august er der flæske-
fest. 
- Det, vi i dag kalder 
mormor-køkken, 
stammer fra sidste 
halvdel af 1800-tallet 
med stegt flæsk med 
persillesovs som en 
klar favorit. Derfor 
serverer vi denne ret 
en gang om ugen, 
siger Kit og tilføjer: 
- Og du kan selvfølge-
lig få al det flæsk, du 
kan spise. 

3 RETTERS MENU 

350 KR. 

MâdaGo
restaurant

 

store torvegade 29 
 3700 rønne   

www.madago.dk   
kontakt@madago.dk   
+45 28 77 60 40 

TAG ET LILLE STYKKE AF BORNHOLM MED HJEM

Prøv f.eks. Bornholmsk Granit, Rokkesten

eller gå på opdagelse i Færgeshoppen. 

I Karamelleriet elsker vi at skabe karameller

i mange konsistenser. Find præcis den karamel

der passer til dig – blød Tusmørke og Daggry der 

smelter på tungen, hårde Klippestykker der

varer længere eller klassiske Flødekarameller

i mange varianter. 

Besøg vores karamelkogerier i

Svaneke og København

NOMINERET TIL BEDSTE DANSKE

EMBALLAGEDESIGN V/CREATIVE CIRCLE.

H Å N D L A V E D E  K A R A M E L L E R
I  S Æ R K L A S S E

g400  BLANDEDE KARAMELLER
 140,00

KLASSISKE KARAMELLER
 40,00

HR. FORNEM
45,00

KLIPPESTYKKER
 54,95
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Besøg vores åbne karamelkogeri, smukt 

placeret på havnen i Svaneke. Oplev 

produktionen på tætteste hold, bliv forført af 

duften –  og gå på opdagelse i en verden  

af konsistenser og smagvarianter. 

Prøv den hårde “Bornholmsk Granit”, 

den bløde “Tusmørke”, de klassiske 

flødekarameller, eller den elegante  

“Hr Fornem”, og find din helt egen favorit  

i vores store sortiment.

Vi byder naturligvis altid på en smagsprøve.

Vi glæder os til at se dig i  

Solskinsbyen Svaneke.

Tine & Charlotte
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Frokostrestaurant  

Himmel og Hav
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, smørre-
brød, salater og meget mere.
Sildebuffet hver dag  
kl. 12.00-14.30     kr. 100,-

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

FREDENSBORG HOTEL

TLF. 56 90 42 44

Wellness når det er bedst!

HVER TORSDAG FREM TIL 20. OKTOBER
HVER FREDAG 15. JULI TIL 12. AUGUST
Et overflødighedshorn af fiskeretter og skaldyr.
Fra kl. 18.00-20.30 Pr. person  kr. 395,-
Børn under 12 år kr. 135,-  

Den store fiskebuffet
Ægte sushi Den 26. august, 30. september og  
28. oktober med alt hvad hjertet begærer af variationer.
Fra kl. 18.00-21.00 Pr. person   kr. 285,- 
Børn under 12 år kr. 125,-

Fredensborgs 
Kagebuffet 
kl. 14.30 - 17.00 

Søndag 
7. august, 

4. september 
og 16. oktober

kr. 149,-
inkl. kaffe,

te, chokolade

Sushi Night

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

HUSK DIT BADETØJ!
Tøfler, håndklæde, badekåbe og 

forfriskninger er med i prisen.
Sidste entré en time  

før lukketid. Aldersgrænsen  
i spaen er 16 år.

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,-

Sommer på Fredensborg og Griffen
Restaurant  

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

Åbent alle dage fra  kl. 17.00 – 21.30

Entré  .......................................... kr. 225,- 
Massage  ................................... fra kr. 350,-
Ansigtsmaske  ........................ kr. 350,-
Hamam  ..................................... fra kr. 350,-
Åbningstider:  
Tirsdag til fredag kl. 16-20 
Lørdag kl. 12-19 · Søndag kl. 12-17

Åbningstider i såvel spa som hotel  
kan variere efter 1. oktober

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

Restaurant  

Victoria 
Åbent alle dage fra kl. 17.00 - 21.30

Sammensæt din egen menu  
med retter fra kr. 100,-
Griffens bræt kr. 135,-

Der skal betales entré  
for at kunne få behandling

I Snogebæk ligger den lille og hyggelige restaurant Æblehaven. 
For 11 år siden overtog Sopha og Henrik stedet. Sopha er kokkeuddannet  
i både Thailand og Danmark, og hun insisterer på at lave alt fra bunden.  

Når råvarerne ikke kommer fra urtehaven eller drivhuset, satser hun på lokale råvarer.
Henrik, som er uddannet sommelier, sørger for, at du får en udsøgt vinmenu til maden.

Konceptet er simpelt og lækkert. 
Stilen er en fin blanding af moderne dansk/fransk, der møder østens eksotiske 

 
køkken, så termen fusionskøkken er for en gangs skyld en rammende betegnelse. 

 
Du kan vælge mellem 3 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER I LØBET AF SOMMEREN 2015
RESTAURANT ÆBLEHAVEN • HOVEDGADE 15 • SNOGEBÆK • 3770 NEXØ

TLF: +45 5648 8885 • RESTAURANT@AEBLEHAVEN.COM
WWW.AEBLEHAVEN.COM

RESTAURANT ÆBLEHAVEN

Aften åbent 18.00 / 4. juli til 5. september

I Snogebæk ligger den lille og hyggelige restaurant Æblehaven.
For 12 år siden overtog Sopha og Henrik stedet. Sopha er kokkeuddannet
i både Thailand og Danmark, og hun insisterer på at lave alt fra bunden.

Når råvarerne ikke kommer fra urtehaven eller drivhuset, satser hun på lokale råvarer.
Henrik, som er uddannet sommelier, sørger for, at du får en udsøgt vinmenu til maden.

Konceptet er simpelt og lækkert.
Stilen er en fin blanding af moderne dansk/fransk, der møder østens eksotiske

køkken, så termen fusionskøkken er for en gangs skyld en rammende betegnelse.

Aften åbent 18.00 / 4. juni til 28. august

RESTAURANT ÆBLEHAVEN • HOVEDGADE 15 • SNOGEBÆK • 3730 NEXØ
TLF: +45 5648 8885 • RESTAURANT@AEBLEHAVEN.COM

WWW.AEBLEHAVEN.COM

Hovedgade 15 I Snogebæk I 3730 Nexø I aeblehaven.com
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En havneknejpe – sjovt 
og sjældent ord. Hvis 
Provianten havde lig-

get i en sydeuropæisk by 
og man havde forvildet sig 
ind, ville man virkelig føle, 
at man havde haft held til 
at finde noget indfødt og 
oprindeligt. Gudhjems nye 
havneknejpe har netop 
den atmosfære, her man 
kan søge ly, når vinden 
raser eller sidde uden for 
og lade solens stråler og 
havnens trafik forgylde 
livet.
Historien om Provianten 
er i sig selv i solstråleklas-
sen, for det er en blomst i 
Bornholms knaphul, at Ma-
ria Gill og Thomas Larsson 
er faldet for det hjørnehus, 

hvor engang det østborn-
holmske dampskibssel-
skab hørte hjemme med 
indendørs klippe og koøjer 
i muren.
Maria og Thomas driver 
vinbaren Sabotøren på 
Nørrebro og butikken Le 
Pinard i Torvehallerne, 
og de tre forretninger er 
baseret på egen import 
af økologiske vine fra små 
sydfranske gårde.
Netop som vi skal snakke, 
ryger der en tallerken 
på gulvet. En lille dreng 
spiser sen frokost med 
sine forældre, og så sker 
uheldet. Lokalet med 
plads til 25-30 mennesker 
er udstyret med umage 
borde og stole, det mest 

tjekkede er nok kaffema-
skinen. 

hånDværksvin

Skårene bliver fejet op 
med et smil, og Maria 
begynder sin fortælling:
- Vi syntes, at der var 
behov for at skaffe vin, der 
er håndværk frem for in-
dustri. Så for otte år siden 
lånte vi min fars varevogn, 
kørte til Sydfrankrig og 
fandt bønder med respekt 
for jord og dyr. Vi kunne 
lige akkurat sige bonjour, 
men det gik alligevel.
Sådan kan man ikke 
gøre, indvendte vores 
bekymrede venner, man 
er nødt til at tage prøver 

med hjem, smage og 
derefter bestille, men vi 
ville handle direkte, havde 
kontanter med og blev 
godt modtaget. Nu kunne 
vi fylde hylderne i vores 
vinbar, og med årene har 
vi fået mange venner 
blandt små producenter 
i Languedoc, Roussillon 
og Cotes du Rhone. Folk, 
der høster druerne med 
hånden og lagrer vinen 
i egne kældre, og når vi 
importerer direkte, kan vi 
opnå fornuftige priser – vi 
synes jo ikke, at økologisk 
vin skal være forbeholdt 
velhavere, og markedet 
har udviklet sig voldsomt 
positivt.
Maria taler sig varm, men 

må afbryde, da der kom-
mer flere gæster. De skal 
have noget rødvin, der er 
rund og ikke snerper, og 
Maria åbner beredvilligt et 
par flasker og lader dem 
smage sig frem, mens hun 
fortæller om sin glæde 
ved vin. 

Det Dobbelte liv

Så er der lige en pause, 
og Maria besvarer det 
uundgåelige spørgsmål 
om, hvordan de er havnet 
på havnen.
- Vi kendte jo ikke så me-
get til Bornholm ud over 
lejrskolen i sjette klasse, 
men vi fik kontakt med 
Jørgen Christensen og Lis 

Frederiksen på Hallegaard 
i Østermarie, der gerne 
ville handle med os, og så 
tabte vi vores hjerter til 
naturen og alle de rare og 
åbne mennesker og måtte 
slå til, da vores forgænger 
Lucas ville sælge sin café. 
Nu har vi indrettet den 
efter vores eget humør, 
og vinen byder sig til på 
hylder med prismærker; vi 
sælger gerne ud af huset, 
og de fleste flasker koster 
mellem 75 og 150 kr. Der 
er også nogle dyrere, og 
så er der enkelte italienske 
vine, som vi har købt hos 
kolleger med samme syn 
på tingene som os, fortæl-
ler knejpekonen.
Hvordan kan det lade sig 

gøre at dele livet mellem 
Nørrebro, Nørreport og 
Gudhjem? Det kræver dels 
betroede folk, dels en mas-
se rejseri frem og tilbage, 
men Maria og Thomas er 
lykkelige for deres bolig 
oven over knejpen. På Nør-
rebro må de nøjes med 50 
kvadratmeter uden bad.
- Vi vil gerne være her så 
meget som muligt og holde 
åbent det meste af året, og 
så skal der ellers være liv 
og ballade med brunch om 
søndagen og friske østers. 
Flere af vores bønder 
er blevet så nysgerrige, 
at de besøger os her på 
Bornholm og er vilde med 
stedet, og senere på året 
får vi leveret en ladning vin 

med det vinddrevne fragt-
skib Nordlys, der afsejler 
fra Brest i august – og så 
må vi se, hvor længe det er 
undervejs. Mere økolo-
gisk kan det næsten ikke 
blive, og vinen har godt af 
bølgerne.
- Så skal du fortælle 
vinbønderne legenden om 
søfarerne fra Burgundia, 
der sejlede ned ad floderne 
og begyndte at dyrke vin i 
Bourgogne.
Maria ser lidt skeptisk 
ud: - Mon det kan passe, 
at burgundere fra Born-
holm har givet Frankrigs 
berømte vindistrikt navn? 
Men historien er da rigtig 
god.

Vin og vind  
på Gudhjem Havn
Maria og Thomas importerer økologisk vin fra Sydfrankrig,  
driver en bar på Nørrebro, en butik i Torvehallerne i København 
og nu en knejpe på Bornholm.
AF JACOB LUDVIGSEN
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Sommer på Restaurant Molen
Daniel Kruse står igen i spidsen for Restaurant Molen 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 mandag til lørdag fra kl. 12.00 - 15.00 samt 18.00 - 21.00
Kaffe og kage mellem 15.00 - 16.30

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042

www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere

RESTAURANT 
DET GAMLE POSTHUS

Frokost 12.00 - 16.00
”sild og syp”

3 slags sild med tilbehør & 2 cl snaps
89,-

SMAGEN AF BORNHOLM
posthusets tapas tallerken med

hjemmelavede specialiteter
149,-

a la carte fra 17.30
smørstegt rødspætte  

med persillesky og nye kartofler  
(ring og hør nærmere)

198,-

der er selvfølgelig masser af andre gode ting
på frokost- og aftenkortet

bordbestilling på tlf.: 56481042

følg os på facebook og få vores gode tilbud

Posthuset  ønsker alle en god sommer 
Nyhed: Det Gamle Posthus får besøg af gæstekokke fra  

teaterkælderen i København i ugerne 29, 30, 31.
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Østbornholms ”Downunder”
Weekendhytten byder på ca. 100 overdækkede pladser 
med varme og yderligere ca. 60 udendørs dejlige pladser 
med udsigt over Balka Strand. Hygge, god klassisk 
cafémad, og gourmetkaffe, er vigtige elementer i vores 
café. 

Weekendhytten’s menukort byder på øens bedste 
burger, skønne og skæve sandwich samt salater for de 
friske – gourmet kaffe, is og kager. På søndage kan du 
smage vores stegte rotisserie kyllinger.

Nyd det gerne til en af vores vine, røde som roséfarvede 
eller et koldt glas Svanekeøl. 

Helstegt pattegris i uge 27 - 31
Weekendhytten gentager for 9. år, succesen med 
helstegt pattegris, på torsdage og lørdage. På fredage 
serveres amerikansk cuvette & hele skinker. 

Gratis minigolf og legeplads mm.
Vi tilstræber at være en familieglad sommercafé hvor 
mulighederne er mange; hos os kan du spise frokost, 
læse dagens avis, slippe børnene fri på legepladsen, den 
GRATIS minigolfbane, fodboldbane, tage et slag stigegolf 
eller bordtennis eller blot nyde et pusterum i dit tempo. 

Alt i alt, en oplevelse, som I ikke må snyde familien for. 

Se mere på vores hjemmeside.

WEEKENDHYTTEN

WEEKENDHYTTEN  
Boulevarden 14  

3730 Balka
Tlf 56 49 25 24

www.weekendhytten.dk

BORNHOLMS STØRSTE  
OG HYGGELIGSTE  

FAMILIERESTAURANT

Vi serverer god mad til fornuftige priser!

All you can drink på Svaneke Bryg,  
husets vine og sodavand

Selskaber modtages til og med efterårsferien  
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · fødselsdage

•	 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

Gode madoplevelser i Svaneke
Køkkenet åbner kl. 12.00 alle dage

Vi tilbyder mad ud af huset til og med efterårsferien
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

svaneke·diner·transportable

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

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

www.restaurantpakhuset.dk
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I selve bryggeriet strøm-
mer lyset ind fra Tejn 
Havn. I lageret er der 

dunkelt og køligt. Stem-
ningen er som på et skotsk 
whiskydestilleri med 
egefade. Penyllan lader 
40.000 liter øl modne et 
mindst et år i vældige 
trætønder. Metoden er 
kostbar, fadene, der 
tidligere rummede rødvin, 
whisky, tequila, portvin 
og champagne, repræ-
senterer en formue, træet 
krydrer øllet.
- Vil du smage vores 
julebryg? Christian drejer 
forsigtigt en skrue ud af 
fadet, og en stråle fosser 
ned i glasset.
- Ja, det er altså det juleøl, 
vi vil aftappe og sælge 
i 2017, i sensommeren 
tilsætter vi 500 kilo friske 
bornholmske kirsebær.
Smagen er frisk, let syrlig, 
den vil udvikle sig og blive 
mere afrundet. Trods den 
høje styrke – 9 % - virker 
den ikke tung, og Christian 
forestiller sig den som en 
perfekt ledsager til julens 
gode mad med flæsk, sovs 
og rødkål.

et laboratorium 
for nye øltyper

Bryggeriet er ikke bare en 
fremstillingsvirksomhed, 
men et laboratorium, hvor 
nye ideer prøves, og hvor 
dyrkningen af gær og 
brugen af korn og bær fra 
den bornholmske natur 
betyder alt. Nogle gange 
går det skævt, indrømmer 
Christian, og så må et par 
tusind liter øl kasseres.
For mange år siden var de 
1.000 kvadratmeter en del 
af Espersens fiskekoncern, 
og da lokalerne er indret-
tet til fødevareproduktion 
med afløb og afvaskelige 
vægge var det forholdsvis 
nemt at opstille kar og 
kedler. I modsætning til 
andre iværksættere synes 
Christian, at kommunen 
har været hjælpsom med 
de nødvendige tilladelser.

begynDte i gammel 
laDe

Christian Skovdal Ander-
sen stod forrest i den 
første bølge af mikro-
bryggerier, da han i 2004 
åbnede Ølfabrikken i Hol-
løselund ved Tisvildeleje 
på Sjælland. Fabrik var 

et dristigt ord for det for-
holdsvis primitive anlæg i 
en gammel lade, men øllet 
ramte plet. Bryggeriet 
blev senere lagt sammen 
med Gourmetbryggeriet, 
og Christian trådte ud 
og grundlagde sit eget 
mærke Beer Here, som 
han fik kontraktbrygget i 
Belgien.
- Min mormor var born-
holmer, så jeg har været 
her en del som barn. 
Hun er desværre død, 
men tilknytningen til øen 
betød, at Jessica og jeg ret 
hurtigt bestemte os, da vi 
ville etablere os.
Jessica Jenkins havde 
åbnet en restaurant og et 
lille bryggeri i Melbourne. 
En dag fik hun besøg af 
den danske brygmester, 
som eksporterede sit 
ølmærke Beer Here til ken-
dere i mange lande, og de 
faldt for hinanden med et 
brag. Christian boede på 
Frederiksberg, men parret 
ville ud af byen og grund-
lægge egen virksomhed. 
Siden er Jessicas søster og 
hendes mand indvandret 
fra Australien til Bornholm 
for at arbejde i bryggeriet 
og baren på Hotel Nord-
landet.

øl til ammenDe møDre

De lyse og mørke ølsorter 
i grundsortimentet Beer 
Here har farverige navne 
som Hippy Juice, Kremlin 
Crude og Ammestout; 
forbilledet for denne er 
den næringsrige øl, som 
man i England bryggede 
til kvinder med småbørn. 
Ved at kombinere bygmalt 
fra Fuglsang i Haderslev 
og umaltet proteinrig 
bornholmsk foderhvede 
frembringer Christian og 
Jessica gyldent øl med 
højt skum. Snart lanceres 
en mild Ale med en let 
ristet smag og kun 3½ % 
alkohol. Drømmen er et 
bornholmsk malteri, men 
man kan ikke nå det hele 
på en gang.
I øvrigt er der ikke noget 
hemmeligt, alle opskrifter 
findes som open source, 
altså en frit tilgængelig 
kilde for dem, der vil prøve 
at gøre dem kunsten efter.

gær fra luften

Penyllan er klar med en 
spontangæret luksusøl, en 
metode der bedst kendes 
fra Belgien.
Sidste forår stillede 

Christian og Jessica en 
spand med ølurt, altså 
korn og vand, under deres 
æbletræ i Sorthat-Muleby. 
Luftens gær og bakterier 
fandt vej til den dejlige 
suppe, og processen gav 
straks liv til en ny gær-
kultur, og dermed går 
Penyllan mange tusinde år 
tilbage i tiden, hvor man 
måtte klare sig med de 
hjælpsomme mikroorga-
nismer i luften.  
Med lokalt dyrkede gamle 
kornsorter og bær har 
de brygget surt og sødt 
øl. Ligesom en vinmager 
sammenstikker fra flere 
fade, har Christian og Jes-
sica smagt sig frem til den 
rigtige balance. Resultatet 
blev tappet på champag-
neflasker, hvor der foregår 
en eftergæring.
Disse ret specielle øltyper 
koster omkring 100 kr. for 
trekvart liter, og mæng-
den er begrænset – Re-
staurant Kadeau har sikret 
sig et parti. 
Bryggeriet satser på 
specialforretninger og 
restauranter, kapaciteten 
på ca. 100.000 liter om 
året rækker ikke til super-
markedskæderne, men 
de nærer en forventning 

om at få en placering på 
COOP-butikkernes hylder 
med bornholmske varer. 
Hvis man gerne vil have 
fingre i de originale pro-
dukter, kan man købe og 
smage direkte i bryggeri-
ets lille butik, mens man 
betragter udsigten til den 
travle virksomhed og det 
blå hav.

baren på norDlanDet

Penyllan har i april åbnet 
en elegant ølbar med 10 
slags fadøl på hanerne 
og eget køkken på Hotel 
Nordland nær Allinge, hvor 
også restauranten Som-
mer Pony har hjemme. Et 
parti spontangæret øl er 
reserveret gæsterne. Til 
gin fremstiller Penyllan en 
særlig tonic ved at koge 
et koncentrat af frugt og 
urter..
- Jessica og jeg fascineres 
af Bornholms varierede 
natur. Vi er nærmest et 
lille kontinent med store 
udsving i vejret. Blæst i 
vest, vindstille i øst. Her 
kan vi lide at være, og vi 
møder gode og hjælpsom-
me kolleger og kammera-
ter over hele øen.

Christian fra Frederiksberg og Jessica fra Melbourne fandt 
sammen om deres fælles lidenskab: førsteklasses øl. Nu 
tæmmer de humle, vand, gær og korn i Penyllan. De var ikke 
i tvivl om, at de og bryggeriet hørte hjemme på Bornholm.
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCHERSKI

Højt skum
på Tejn Havn

Hotel
Siemsens Gaard

www.siemsens.dk 

Hotel . Restaurant . Konference

GRILLAFTEN
hver onsdag 

Bordbestilling 
56 49 61 49

fra kl. 18.00 er der gang
i den store grill

Stort udvalg af kød, fisk
& salater

fra d. 6/7 - d. 3/8

Kom og spis til den 
SMUKKESTE udsigt!

LIVE
MUSIK

Restauranten er åben alle dage fra kl. 11.30
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Solstien 1, 3760 Gudhjem / tlf. 56 49 63 75 / www.truberg.dk

SOMMERFESTEN ER I HUS  
MED GLAD GRIS FRA TRUBERG.
1 stor skinke på 10 kilo med sprød svær (25-30 personer).
Hertil hjemmelavet sommerkartoffelsalat med  
massere af friske krydderurter.
Frisk sprød blandet salat samt dressing.
Godt hjemmebagt brød.

Pris: 3000,- 

Bliver I flere end 30 personer koster ekstra personer 100,- pr. person

Ønsker du selv at lave tilbehøret koster skinken 2000,-
Bliver I flere end 30 personer koster ekstra personer 67,- pr. person

TILBUDDET GÆLDER TIL DEN 1. OKTOBER 2016.

Se også vores menuer  
og buffet forslag på  
www.truberg.dk.

Vi ligger midt i Gudhjem - mellem kirken og  
Holkadalen – med en fantastisk udsigt over Østersøen 

Altid alsidige buffeter til en fornuftig pris.

Frokostbuffet hver dag 12.00 – 16.00
Aftenbuffet hver dag  17.00 – 21.00

- dog Thaibuffet på udvalgte søndage 17.00 – 21.00

Ring gerne for mere info eller for at bestille bord:-)

Og glem ikke pizzaerne, de serveres alle dage  
– også ud af huset.

Vores nye terrasse i tre niveauer er et perfekt sted  
at nyde sin mad eller bare et forfriskende glas.

ønsker alle en dejlig sommer!

Bornholms Buffetrestaurant
BRØddeGAde 20 • 376O GudHjem • 5648 5022 • www.BROddAn.dk • kOnTAkT@BROddAn.dk

Prisliste 2016
Frokostbuffet
Voksen 125,-
Børn u. 12 år  65,-
Børn u. 3 år  Gratis
Isbuffet i tilkøb  25,-

Thaibuffet
Inkl. Isbuffet
Voksen  169,-
Børn u. 12 år 79,-
Børn u. 3 år  Gratis

Aftenbuffet
Inkl. isbuffet
Voksen  189,-
Vegetar  149,-
Børn u. 12 år  89,-
Børn u. 3 år  Gratis

kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden

Fru Petersens Café
Åbent til og med efterårsferien.

Stort ta’ selv kagebord med hjemmebag.
Nu også salg af kager ud af huset.

I juni - juli og august serverer vi hver dag 
mormors frokostbord, og hver torsdag aften 

er der stegt flæsk med persillesovs.

Fru Petersens Café • Almindingensvej 31 • 3751 Østermarie • telefon: 21787895 • mail: kit@frupetersenscafe.dk • www.frupetersenscafe.dk

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

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
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Husk, at Theater-
stræde er med th, 
bemærker Malene 

Botoft, da hun begynder 
at fortælle om Gæstgi-
vergården, en af Allinges 
ældste bygninger fra 
omkring 1770. Her blev 
der engang spillet teater 
og holdt afdansningsbal-
ler, i 1960’erne og 70’erne 
gjorde det musikalske 
ægtepar Monica og Niels 
Pallesen stedet til et cen-
trum for levende musik, 
Kim Larsen var blandt de 
navne, der gav koncerter, 
og det var her Gasolin i ro 
og orden traf beslutningen 
om at opløse sig selv.
Men der gik rent ud sagt 
for meget druk i den 
gamle Gæstgiver, og 
lystigheden ebbede ud. 
Niels Pallesen døde, og 
som en håndsrækning 
til Monica skrev Larsen 
sangen ”Pianoman” og for-
ærede hende rettigheder-
ne. Ejendommen begyndte 
at rådne op, og planen var 
at rive ned og gøre det til 
parkeringsplads, hvis der 
ikke dukkede en køber op.
For 15 år siden stod Ma-
lene Botoft og Henrik Leh-
mann foran det udslukte 
hus, der var sat til salg. De 
kunne se mulighederne og 

forhindringerne, men alt 
skulle renoveres. De lokale 
sagde, at vi kun kunne 
have købt en bygning, der 
var værre, nemlig Ham-
mershus, husker Henrik.
 
cirkus og motorcykler 

Sådan set havde de 
hænderne fulde. Tre år 
før havde de åbnet Ingolfs 
Kaffebar på en sidevej til 
Amagerbrogade i lokaler, 
hvor Musses Frisørsalon 
og Helges skomager-
værksted havde boet. De 
havde små børn og en 
anstrengt økonomi, men 
som henholdsvis artist 
og motorcykeljournalist – 
Malene skrev om de store 
maskiner i Berlingske - var 
de ikke bange for at kaste 
sig ud i noget nyt, og tak-
ket være en klog mand 
fra Arbejdernes Lands-
bank blev drømmen om 
et gæstgiveri med musik 
og mad på Bornholm til 
virkelighed.
For flere familier blev 
Gæstgiveren en fast 
sommertradition, og det 
skaber en stemning, hvor 
børn er mere end velkom-
ne og hurtigt finder nye 
venner. 
 

nye borDe fra 
østerlars

Malene og Henrik lader 
minderne vælte frem, 
mens de blader i prøve-
tryk af den festlige og 
farverige bog om Gæstgi-
veren, der er lige på trap-
perne båret af fantastiske 
fotos af blandt andre den 
prisbelønnede pressefo-
tograf Martin Lehmann, 
Henriks bror. 
Barndommen på Ingolfs 
Allé på Amager er blevet 
beskrevet igen og igen af 
forfatteren Klaus Rifbjerg, 
og på væggene hænger 
fotos af vejens villaer. Rif-
bjerg optrådte flere gange 
med oplæsning af sine 
Amagerdigte. Cafeen er et 
hyggeligt samlingspunkt 
for beboerne, og der kom-
mer mange gæster fra 
andre dele af København 
alene for atmosfærens 
skyld. Nu er der bestilt nye 
borde af 30 år gammelt 
ædelt træ hos Hans Henrik 
og Lone på Østerlars Sav-
værk. Mange bornholmere 
lægger vejen forbi Ingolfs, 
når de er i København.
 

lukas graham venDte 
hjem

Gæstgiveren tiltrækker 
musikere, der nyder den 
afslappede atmosfære 
og muligheden for at 
møde hinanden på kryds 
og tværs og give helt 
uformelle koncerter tæt 
på publikum. Blandt denne 
sæsons store navne kan 
nævnes Lukas Graham, 
som gav to koncerter i 
begyndelsen af juli i år; 
billetterne blev solgt på 17 
minutter.
- Vi er stolte af, at Mø 
optrådte hos os, inden hun 
nærmest blev for stor til 
Danmark. Og det samme 
med Lukas Graham. Der-
for siger jeg altid, at det 
er en god idé at høre flere 
koncerter på Gæsten og 
med de bands, der måske 
ikke allerede er kæmpe. 
De kan nemlig være 
lige på vej til at blive de 
største. Vi sætter en ære 
i, hvis publikum senere 
stolt kan sige: Dem hørte 
vi første gang på Gæsten, 
siger kromutter Malene.  
Gæstgiveren spiller en 
vigtig rolle ved det årlige 
folkemøde, hvor dagbla-
det Politiken lejer hele 
butikken og arrangerer 

debat og underholdning. 
Gæstens udendørs køk-
ken og buffet bugner 
af bornholmske råvarer 
og er en attraktion i sig 
selv, og sommerens mest 
efterspurgte opskrifter er 
naturligvis med i den store 
Gæsten-bog på 180 sider.
 
nu også meD 
boghanDel

- Og denne flotte bog skal 
man vel til Allinge for at få 
fingre i?
-  Man kan selvfølgelig 
købe den på Gæsten og på 
Ingolfs, og så har vi købt 
Zittans Boghandel lige 
overfor Ingolfs Kaffebar.
- Hvad skal det sige?
- Jo, forklarer Malene, på 
Amagerbrogade 205 ligger 
gadens sidste boghandel, 
engang var her fem-seks 
stykker. Den har 80 års ju-
bilæum næste år, indeha-
veren Erik Juel ville lukke 
efter 40 år, hans forgæn-
ger hed Gunnar Zittan, 
deraf det sjove navn. Vi 
kunne ikke acceptere, at 
den bare skulle forsvinde, 
jeg har handlet der siden 
min barndom, og det ville 
være rigtig kedeligt for 
kvarteret, hvis den gamle 
boghandel skulle lukke. 

Igen traf vi en spontan 
beslutning og overtog 
forretningen 1. maj. Ja, 
det er måske lidt skørt. Vi 
vil nok kalde den ”Det var 
Zittans”.
- Folk, også de unge, er 
begyndt at læse papirbø-
ger igen, de er trætte af 
læseskærme, og Zittans 
har faktisk mange kunder 
og kan skaffe alt på en 
dag eller to, indskyder 
Henrik. Det er det samme 
med LP-pladerne, de har 
fået en renæssance. Nu vil 
vi holde arrangementer og 
sælge lidt vin, spille god 
jazz og kvikke lokalet lidt 
op. Vores bog om Gæsten 
udkommer naturligvis på 
Zittans Forlag.
Malene tilføjer:
- Lige en ting til: Vi er 
stolte over, at Allinge har 
taget os til sig i den sådan 
grad, at Gæsten var ram-
men omkring årets Nord-
landsrevy. En fantastisk 
dekoration og en morsom 
gennemgående historie 
om, at radioværten Kjeld 
Olsen havde ændret 
sommerens program til 
dansktopmusik, fordi vi 
sad fast på Cuba. Større 
kompliment kan vi næppe 
få, siger Malene.

Malene Botoft og Henrik Lehmann 
spreder glæde i Ingolfs Kaffebar på 

Amager og Gæsten i Allinge.  
Nu tager de endnu et spring  
med flot bog på eget forlag  

- og i egen boghandel.

Det var Zittans!
Gæstgiverne i Allinge har nye overraskelser 

AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: MARTIN LEHMANN & CAROLINE AMALIE TWILE
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KOM 
MED PÅ TIDSREJSE! MASSER AF SPÆNDENDE MIDDELALDEROPLEVELSER PÅ BORNHOLM – I HELE SOMMERFERIEN! 

19., 20. & 21. JULI KL. 18-24. 

BILLETTER KAN KØBES PÅ BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK.

ILDNAT
PÅ MIDDELALDERCENTRET  

SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW  

FOR HELE FAMILIEN
Middelaldercentret by night! Ildnætterne er et forrygende 
aftenarrangement med masser af spændende underhold-
ning – og en atmosfære der bare skal opleves. Vær med til 
den unikke oplevelse på middelaldercentret – med musik, 
gøgl og entertainment – afsluttende med et forrygende fest-
fyrværkeri. Vi disker også op med grillpølser, kaffe og kage 
samt middelalderøl.

Oplevelser for hele familien

MIDDELALDERTRÆF 
18.-23. juli kl. 10-17
Oplevelsesrig og hyggelig middelalderuge, 
hvor rigtig mange middelalderfolk samles  
på middelaldercentret. I denne uge er der 
ekstra mange telte og underholdning. Nyd 
den helt særlige stemning med middelal-
dermusik, gøgl og dans, inspirerende work-
shops, gamle lege og spændende handels-  
og madboder.

HØJSÆSON PÅ 
BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER
27. juni-7. august
Åbent mandag-lørdag kl. 10-17. 
Masser af spændende familieoplevelser, 
prøv-selv-aktiviteter, væbnerskole,  
bueskydning, kanonaffyring, arbejdende 
værksteder og meget mere.  

BØRNEDAGE hver tirsdag og onsdag. Læs 
mere på bornholmsmiddelaldercenter.dk

SOMMERFERIEOPLEVELSER  
PÅ HAMMERSHUS
27. juni-7. august
Daglige familieoplevelser i hele 
sommerferien, Mærk historiens 
vingesus- kom på tidsrejse med  
vores dygtige guides – og oplev 
Hammershus fra en ny side.
Billetter kan købes i forkøb på 
bornholmsmiddelaldercenter.dk 
eller direkte hos guiden.

RUNDVISNING FOR BØRN  
OG BARNLIGE SJÆLE 
Mandage og torsdage kl. 10.00

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING 
Fredage kl. 10.00

STEMNINGSFULD AFTENTUR  
PÅ HAMMERSHUS 
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING 
PÅ HAMMERSHUS 
Mandage, torsdage og  
fredage kl.13.00

FAMILIESKATTEJAGT  
PÅ HAMMERSHUS 
– opklar et mysterium og  
få kongens diplom
Mandag-fredag ml. kl. 10-17
 

KOM TIL TOPS PÅ  
UDENDØRS EVENTYR

– HA’ DET SJOVT I TRÆTOPPENE  
OG FLYT DINE GRÆNSER!

OVERVIND UDFORDRINGERNE på vores baner med over 
50 forhindringer i forskellig sværhedsgrad og højde.  
Et højdepunkt er den lange svævebane, en skøn 150 
meter lang tur hen over den åbne mark. 

TIL-TOPS I RØ PLANTAGE BYDER VELKOMMEN til både 
børn, voksne, venner, familier, skoler og firmaer.  
Efter klatring kan du nyde en picnic på området. Der er 
også en kiosk, hvor du kan købe drikkevarer og snacks.

DEN NYE TIL-TOPS TRÆTOPSPARK ved Gudhjem tilbyder en 
helt speciel oplevelse for alle. Oplev en fysisk og mental 
udfordring for dig selv og hele familien; med kolleger, 
som par eller som gruppe, med klassen, til fest osv.

Til-Tops Bornholm | Brommevej 10, Gudhjem | Åbent 10-20
BOOKING: Tel: +45 56 48 48 40 | www.til-tops.dk
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Ferie er at sidde på 
en bænk eller en 
klippetop og lade ind-

trykkene få frit løb – men 
det er også udstillinger, 
forestillinger og festlighe-
der. Bag de talrige begi-
venheder, som man kan 
invitere sig selv til at blive 
en del af, står mennesker, 
der gør sig umage og 
har glædet sig til at vise, 
hvad de dur til. Frivillige 
og professionelle aktører 
og arrangører har forbed-
ret sig i månedsvis på at 
byde velkommen til såvel 
bornholmerne som deres 
gæster, så det gælder 
faktisk bare om at lægge 
en plan og finde de sjove, 
spændende, særprægede 
og specielle aktiviteter, 
der virker tiltrækkende. 
På Bornholm spænder 
ordet kultur meget bredt, 
og der er ikke noget, der 

er ”finere” end andet. Men 
derfor har man jo lov at 
udfordre sig selv og vælge 
noget, man egentlig ikke 
havde tænkt på.
I egen interesse skal man 
orientere sig på de enkelte 
arrangørers hjemmesider 
for at være sikker på tid 
og sted. 

Danmarks ælDste 
teater gør holberg 
moDerne

Rønne Theater er i sig selv 
et skønt skuespilhus, der 
i store træk fremtræder 
som ved indvielsen i 1823. 
Det er nænsomt restaure-
ret, så man sidder godt og 
kan nyde forestillingen.
Efter en årrække med 
sommerrevyer har di-
rektionen valgt at sætte 
turbo på Ludvig Holbergs 
komedier. Årets store Hol-

berg-forestilling er ’Den 
Politiske Kandestøber’. 
Som med sidste års fore-
stilling – ’Jeppe på Bjerget’ 
– vil der igen blive tale om 
en tidsrejse, indrammet af 
nykonstruerede historiske 
barokkulisser fra Det Kgl. 
Teaters Scenografiske 
Værksteder. Salen og 
scenen vil være oplyst af 
elektroniske stearinlys, 
mens gammeldags vejr-
maskiner buldrer og suser 
fra orkestergraven.
Holdet er sprudlende med 
Peder Holm Johansen i 
spidsen som Kandestø-
beren. I de øvrige roller 
møder vi Tine Gotthelf, 
Bjarne Antonisen, Jesper 
Riefensthal og Ernesto 
Piga Carbone.  Lars Fjeld-
mose er komponist og 
kapelmester.
Forestillingen er bearbej-
det og instrueret af Jens 

Svane Boutrup, teaterchef 
på Bornholms Teater. Han 
lover humør med tydelige 
referencer til nutidens 
politiske virkelighed.
Scenografi og kostume-
design er skabt af Julie 
Forchhammer, der i sin 
knap 30-årige karriere har 
opnået en Reumertpris. 

gys! Dinosaurerne har
inDtaget 
naturbornholm

Sommeren på NaturBorn-
holm i Aakirkeby står i 
dinosaurernes tegn. I den 
ny udstilling De Danske Di-
nosuaurer kan man opleve 
nogle af de imponerende 
livsformer, som dominere-
de på jorden for mere end 
100 millioner år siden. 
Bornholm er det eneste 
sted i Danmark, hvor der 
findes geologiske lag med 

landbaserede aflejringer 
fra dinosaurernes tid. Her 
er fundet såvel fodspor 
som tænder fra en række 
forskellige dinosaurer 
som en 11 meter lang 
sauropod, eller langhals, 
til en lille blot 30 cm lang 
rovdinosaur.  
Spor og tænder er erklæ-
ret for danekræ – det be-
tyder, at fundene har na-
tional betydning og derfor 
er vores fælles ejendom. 
De er udlånt af Statens 
Naturhistoriske Museum til 
NaturBornholm. 
De naturalistiske model-
ler af de dyr, som af-
satte fodsporene og tabte 
tænderne, er modeleret 
efter naturvidenskabens 
nyeste viden om, hvordan 
disse fortidsdyr så ud. 
De betyder blandt andet, 
at den udstillede rovdi-
nosaur er forsynet med 

primitive fjer. Forskerne  
er enige om, at de fleste 
rovdinosaurer havde fjer, 
ikke for at flyve, men for 
at holde varmen. Nutidens 
fugle er faktisk udviklet 
fra en gruppe af rovdino-
saurer og dermed direkte 
efterkommere af fortidens 
dinosaurer.
Denne nye udstilling kan 
opleves på NaturBorn-
holm som holder åbent 
alle ugens dage frem til 
udgangen af oktober. Na-
turBornholm der også har 
en tidsrejse, jordskælv, 
Østersøakvarium, levende 
krokodiller, energiudstil-
ling med el-bil bane for 
børn, og en bisonudstil-
ling. 

Alverdens aktiviteter
for folk i alle aldre

Fordybelse, fornøjelse, forlystelse

AF JACOB LUDVIGSEN

rovfugleshoWet 
præsenterer
personligheDer meD 
vinger

Bornholms Rovfugleshow, 
der kan markere sit ti års 
jubilæum, giver publikum 
enestående muligheder 
for at komme helt tæt på 

de livlige og smukke falke, 
ørne, ugler og gribbe og 
opfatte dem som person-
ligheder. Vi har sympati 
for den lille fugl der bliver 
drillet af de andre, vi er 
negative overfor bøllen 
der spiser alt kornet. Altså 
ser vi dem som både søde, 
sky, frække, dovne med 

alle de egenskaber som vi 
mennesker selv besidder, 
fortæller Louise Ramstrup, 
der hver dag får fuglene til 
at vise deres fantastiske 
egenskaber.
Træning, tålmodighed 
og dyb indsigt i fuglenes 
natur er nødvendig for 
at vinde deres tillid og få 

dem til at gøre kunster. 
– Vi er ikke venner med 
dem, men vi er samar-
bejdspartnere, forklarer 
Louise Ramstrup.
Der er ikke noget at være 
bange for, når fuglene 
svæver hen over ens 
hoved. Man skal blot lade 
være med at røre ved 

dem, rovfugle er ikke 
kæledyr. 
Opvisningerne finder sted 
i fri luft, men hvis vejret 
kræver det, flyttes de ind 
i den store flyvehal med 
plads til 150 mennesker.
Centret rummer en udstil-
ling med udstoppede fug-
le, blandt andet en struds, 

og der er viden at hente 
på plancher og video. Her 
er også en kiosk med sou-
venirs, bøger, is og kaffe, 
og man er velkommen til 
at tage madkurven med. 
Centret ligger på Lunds-
gaardsvej, en sidevej til 
Rømeregårdsvej mellem 
Rønne og Aarsballe.
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Informativ underholdning for hele familien

HUSK FAMILIEDAGE  
den 7. og 14. juli 

BORNHOLMS  
ROVFUGLESHOW

www.bornholmsrovfugleshow.dk 
Bornholms Rovfugleshow / Tlf: 96 79 30 37 

Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne / (GPS: Lille Gadegårdsvejen)

Shows i Juli:
Tirsdag: 11.00 og 16.00 
Onsdag: 11.00 og 16.00 
Torsdag: 11.00 og 16.00 

Fredag: 11.00
Lørdag: 11.00
Søndag: 11.00 

Dørene åbner en time før hvert show 
For åbningstider resten af sæsonen se  

www.bornholmsrovfugleshow.dk

Familiedag 7. og 14. juli:
Heldagsåbent begge disse dage med et væld af  

forskellige oplevelser, workshops, boder, osv osv.  
Kom og vær med. Tag gerne madkurven med eller  

benyt jer af de forskellige madboder her på stedet disse dage.

GRØNBECHS GÅRD 4 • 3790 HASLE • +45 56961870 • WWW.GROENBECHSGAARD.DK
ÅBENT ALLE DAGE KL. 10 - 17 FREM TIL 13. NOVEMBER.

”SKUDDET VED SYNAGOGEN”
 

 Jytte Kløve

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
Åbent hver dag 10-17 
Indgangen lukker klokken 16
Tel.: 5694 0400
www.naturbornholm.dk

Natur ligvis

DE DANSKE 
DINOSAURER

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

St. Torv • DK-3700 Rønne • Tlf. +45 56 95 0 25 • www.ronnebio.dk
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på tiDsrejse til
miDDelalDeren

Bornholms Middelalder-
center i Østerlars giver 
hele familien indtryk, der 
er værd at tale om. Akti-
viteterne foregår også på 
Hammershus.
I skolernes sommerferie 
holdes børnedage hver 
tirsdag og onsdag
med ”Den Store Eksamen 
for Væbnere og Tjeneste-
piger”. Der er festivalkro, 
væbnerskole, bueskyd-
ning, kanonaffyring og 
våbendemonstration. 
Nævnes kan også tegne- 
og maleværkstedet, 
arkæologens legeplads og 
runejagten - en særlig til-
rettelagt middelalderskat-
tejagt for hele familien. 
Frem til 23. juli samles 

middelalderfolk til træf, 
og så er der ekstra mange 
telte og underholdning. 
Musik, gøgl, dans plus 
inspirerende workshops 
sætter stemningen i 
vejret, man bliver en del 
af den bornholmske mid-
delalder.
Ildnætterne 19., 20. og 21. 
juli kl. 18-24 er et forry-
gende aftenarrangement 
med spændende under-
holdning og en atmosfære, 
der bare skal opleves og 
afslutter med et forrygen-
de festfyrværkeri.  
I august og september 
er rejsen i arkæologi og 
folkeliv et særligt tilbud til 
voksne. Amatørarkæolo-
gen Klaus Thorsen, der har 
gjort nogle af de senere 
års mest bemærkelses-
værdige fund, tager max 

60 deltagere med på en 
rejse til Bornholms fortid.

premierebiografen i 
rønne blænDer op for 
filmnyheDer

Rønne Bio har en række 
nyheder på sommerpro-
grammet. Publikum nyder 
at kunne sætte sig i de 
bløde sæder, mens klima-
anlægget sørger for en 
behagelig temperatur. Her 
er et udvalg af repertoiret. 
The Legend Of Tar-
zan. Der er gået mange 
år siden manden, kendt 
som Tarzan, forlod Afrikas 
jungle til fordel for et raffi-
neret liv som John Clayton 
III, Lord Greystoke, med 
sin elskede hustru Jane, 
ved sin side. Han er nu 
inviteret tilbage til Congo 

som handelsudsending 
for Parlamentet, uvidende 
om, at han er en brik i en 
dødelig plan om grådig-
hed og hævn, udtænkt af 
den belgiske kaptajn Leon 
Rom. 
Den Store Venlige 
Kæmpe er instrueret 
af Steven Spielberg og 
fortæller historien om en 
ung pige og kæmpen, som 
introducerer hende til det 
magiske Kæmpeland.
Star Trek Beyond. 
Mandskabet ombord 
U.S.S. Enterprise er i færd 
med at udforske univer-
sets yderste afkroge, da 
de møder en mystisk, ny 
fjende, som sætter både 
dem og Føderationen på 
en voldsom prøve.
23. juli: André Rieu 
2016 – Sommerkoncert 

fra Maastricht 
Forestillingen transmitte-
res via satellit, og er igen i 
år planlagt til at blive den 
største og mest spektaku-
lære af violinisten André 
Rieus forestillinger. Hans 
store og verdensberømte 
Johan Strauss Orkester, 
hans sopraner, tenorer og 
en række udvalgte gæster 
vil gøre årets koncert 
magisk og uforglemmelig 
med musik, humor og 
store følelser.  

snogebæk havnefest 
2016 musikfestival og 
konkurrencer

Snogebæk Havnefest 
afholdes i år for 44. gang 
fra den 28. til den 31. 
juli. Havnefesten er en af 
meget få tilbageværende 

oprindelige byfester på 
Bornholm, 500 frivillige får 
arrangementet til at glide.
Torsdag den 28. juli bliver 
et gensyn med Lars Lilholt 
Band. Den første Lilholt-
koncert i Snogebæk var 
i 1994, den seneste var i 
2012.  
Havnefesten har over 
årene udviklet sig til en 
lille musikfestival. Sam-
tidig er der flere festlige 
konkurrencer med mulig-
hed for selv at deltage, 
bl.a. Sliskens Vovehalse, 
Koneløbet, tovtrækning 
og byg-et-sandslot og der 
er aktiviteter for børnene 
lørdag og søndag efter-
middag.
Musikprogrammet er 
omfattende. Fredag spiller 
Love-handles, E-Street 
Jam, Voljam og Bad Boys 

of Boggie. 
Lørdag begynder kl. 13.00 
med optog med Bornhol-
mer Garden gennem Sno-
gebæk til havnen. Mere 
musik: Byggerbanden har 
rødder i irsk folkemusik. 
Bornholmske Havz Jazz 
underholder på festplad-
sen lørdag og søndag ved 
Snogebæk Havnefest for 
17. år i træk. 
Lørdag aften bliver et 
oplevelse for alle Rasmus 
Seebach-fans.  Hoved-
personen og bysbarnet 
Joakim Tranberg er sanger 
og skuespiller. Thomas 
Helmig Jam bestræber sig 
på at skabe en autentisk 
lyd. Så 90’s vender tilbage 
til Snogebæk og spiller i 
teltet for fjerde år i træk.  
Som noget nyt bliver der i 
år fest i teltet søndag af-

ten den 31. juli med Cruise 
Band, et rutineret show- 
og coverband.    
Snogebæk-Løbet afholdes 
også i år ugen inden hav-
nefesten, nemlig fredag 
den 22. juli. Det er et po-
pulært motionsløb i flotte 
omgivelser på stranden og 
i skoven syd for Snoge-
bæk. Sidste år deltog 371 
i løbet - 166 børn og 205 
voksne - både bornhol-
mere og turister. 

hasles skatkammer 
for kunsthånDværk

Grønbechs Gård i hjertet 
af Hasle er et god sted 
at orientere sig, hvis 
man ønsker indsigt i de 
bornholmske kunsthånd-
værkeres mangfoldighed. 
Udstillings- og kulturhu-

set har åbent fra april til 
oktober. Købmandsgården 
fra 1800-tallet er gennem-
restaureret og spænder 
over 1.500 kvadratmeter i 
flere etager.
I åbningssæsonen er der 
vekslende udstillinger 
af original tekstil, mode, 
smykker, møbeldesign, 
glas og keramik og foto. 
I Grønbechs Gård er der 
desuden en butik, hvor 
mange af udstillerne er re-
præsenteret med mindre 
værker til en overkomme-
lig pris, og en café. 
Hvert år vises nye arbej-
der fra Kunstakademiets 
Designskole på Bornholm, 
og en permanent udstil-
ling rummer objekter, 
der er udført af ACABs 
medlemmer, der alle er 
godkendt af et sagkyn-

digt bedømmelsesudvalg. 
Arts & Crafts Association 
Bornholm optog fem nye 
medlemmer i 2016, nemlig 
keramikerne  Mie Møl-
gaard og Sussie Marcus-
sen, Maria Munk Klarup 
og Hanna Dahlgren. I 
kategorien glas blev Ulla 
Hein optaget, og Gitte 
Helle, Containerjuvelen, 
repræsenterer metal som 
materiale. 
En ironisk solodebut-
udstilling er signeret af 
Sarah Jacqueline Hamilton 
”The Universe of a solo 
Winner”. Hun er opvokset 
på Bornholm og uddannet 
på Central Saint Martins, 
i London, hvor hun har 
taget en bachelor i bil-
ledkunst.

bornholms gaDeteater
festival over hele øen 

I weekenden 29. – 31. juli 
kan bornholmere, turister, 
unge såvel som gamle, 
børn og barnlige sjæle ople-
ve det store udbud af gade-
teater og ny-cirkus i Rønne, 
Gudhjem, Allinge-Sandvig, 
Svaneke og Aakirkeby 
arrangeret af Bornholms 
Teaterforening.
Åbningskabareten finder 
sted på Gudhjem Havn på 
festivalens første aften om 
fredagen kl. 20.00 med et 
festfyrværkeri af indslag 
fra samtlige deltagere i. 
Gadeteaterfestivalen hol-
des for sjette år i træk med 
32 forestillinger. Der er 
danske teatergrupper såvel 
som grupper fra Frankrig, 
England og Italien.

På programmet er to mo-
bile events, som bevæger 
sig rundt i bybilledet på 
gader og stræder. Den en-
gelske teatergruppe The-
2Men agerer paparazzi-
fotografer eller nysgerrige 
turister. Engelsk humor, 
når det er bedst- 
Den franske teatergruppe 
Cie Les Güms er akrobater 
og jonglører. Publikum i 
alle aldre falder for deres 
charme.  
Den italienske teater-
gruppe viser forestillingen 
”Freeweel Juggling”. To 
komedianters forkærlig-
hed for cykler. De ankom-
mer på tandem, men viser 
også deres færdigheder 
på deres imponerende 
2,10 meter høje énhjulede 
cykel.

23/9ALLINGE

21/9GUDHJEM

20/9ØSTERMARIE 24/9SVANEKE

25/9NEXØ

22/9AAKIRKEBY

18/9HASLE

19/9RØNNE

www.bornholmskultu
rug

e.d

k

Køb et Kulturuge-badge, som giver 
adgang eller rabat en lang række steder.

– og du er inviteret med til et væld af aktiviteter 
med musik, optræden, åbent hus, udstillinger, 
markeder og guidede ture m.m.

17. - 25. september
Find hele programmet på 
www.bornholmskulturuge.dk

Bornholm holder fest  

 1. -  29.  JULI
I NYSKABTE BAROKKULISSER PÅ RØNNE THEATER 
DANMARKS ÆLDSTE LEVENDE TEATER FRA 1823
WWW.BORNHOLMSTEATER.DK

              DEN 
POLITISKE 
KANDESTØBER

 EN HØJAKTUEL KOMEDIE 
 AF LUDVIG HOLBERG
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WONDER  
CABIN
Få den fantastiske Wonder- 
festiwall-stemning, blot med  
fast tag over hovedet, aflåst  
dør, rigtige senge og som  
noget nyt i år strøm. I år vil  
alle hytterne have stikkontakter, 
så du kan oplade din telefon 
eller andet og få den ultimative 
festivaloplevelse. 

Der er plads til 2 personer i  
Cabinen. Den måler 2,3 X 2,2  
meter. Alle hytterne er hyggeligt 
og hjemmeligt indrettet med til-
hørende spil og aktiviteter. 

Wonder Cabin er placeret i vores 
Luksus Camp, som ligger på 
teltpladsens bedste spot. Med i 
købet får du 2 billetter til Won-
ders badebusser, morgenmadsbil-
letter til alle dage og adgang til 
Luksus Camp området med egen 
bar og lounge samt toiletter, som 
kun er forbeholdt for luksuscam- 
pister. Billetten giver dig adgang 
til Fast Lane i indgangen torsdag.

KR .  1 .9 95 , –

WONDER  
SHELTER
Wonder Shelter er et ottekantet 
hus, bygget af stenuldsisolering i 
samarbejde med Rockwool.  
Materialet gør den velegnet til 
festival nætter, fordi den beskyt-
ter mod varme, kulde, vand og 
lyd!

Shelteren er 2 meter høj og der 
er plads til 2 personer på kahyt-
tens 4 m2. Der er installeret dør 
med lås og indvendigt medfølger 
gummi underlag. Der vil være 1,5 
m2 halvtag på forsiden, så du 
kan chille i solen.

Wonder Shelteren er placeret 
i Luksus Camp, som ligger på 
teltpladsens bedste spot. Med i 
købet får du 2 billetter til Won-
ders badebusser, morgenmadsbil-
letter til alle dage og adgang til 
Luksus Camp området med egen 
bar og lounge samt toiletter, som 
kun er forbeholdt for luksuscam- 
pister. Billetten giver dig adgang 
til Fast Lane i indgangen torsdag.

KR .  1 . 2 95 , –

WONDER 
TRAILER
Wonder Trailer er et nyt overnat-
ningstilbud på Wonderfestiwall. 
Den ombyggede trailer er for-
vandlet fra en almindelig trailer 
til en 2-personers luksus indkvar-
tering, hvor komforten er i højsæ-
det. 

I Wonder Traileren (2,60 m lang, 
1,50 m bredde og 1,55 m høj) 
finder du en dobbeltmadras 
(140x200 cm) med mulighed for 
opbevaring, en opbevaringsboks, 
et aflåseligt pengeskab, elektric-
itet til telefonopladning og lys.

Wonder Traileren er placeret i 
vores Luksus Camp, som ligger 
på teltpladsens bedste spot. Med 
i købet får du 2 billetter til Won-
ders badebusser, morgenmadsbil-
letter til alle dage og adgang til 
Luksus Camp området med egen 
bar og lounge samt toiletter, som 
kun er forbeholdt for luksuscam- 
pister. Billetten giver dig adgang 
til Fast Lane i indgangen torsdag.

KR .  2 . 795 , –

  v/Rikke Boldemann wernerlarsen d e s i g n

DIZZY MIZZ LIZZY 
SAYBIA – MADS LANGER

RASMUS WALTER

18.—21.  
AUG/2016 

TURBOWEEKEND — SHAKA LOVELESS
SCARLET PLEASURE — JULIAS MOON

KLUMBEN & RASKE PENGE — FALLULAH
PHLAKE — SAVEUS — JONO MCCLEERY (UK) 

ALEX VARGAS — LISS
ELOQ — SLOWOLF — KILL J — CHINAH — BISSE

PELLE PETER DREAM TEAM — EXEC — EMILIE RAMIREZ

PAKKEREJSE: 
PARTOUTBILLET + REJSE T/R KBH – BORNHOLM KR. 895,- 

PARTOUTBILLET FRA 595,–///ENDAGSBILLET FRA 295,–

WWW.WONDERFE ST IWAL L . DK
F I ND OS  PÅ FACE BOOK ,  I N STAGRAM  OG  SNAPCHAT 

UDSOGT FÅ TILBAGE

KØB DIN SPECIAL OVERNATNING PÅ  
WWW.WONDERFESTIWALL.DK



Den danske gruppe Public 
Puppet Service er to me-
get store punker-dukker 
på 2,5 meter i højden, som 
dukker op i gadebilledet. 
De to punkere sættes i 
situationer, man normalt 
ikke ville forvente.  
Gadeteaterfestivalen 
byder også på et gensyn 
med Dansk Rakkerpak, 
som har været med i alle 
årene. I år præsenteres 
forestillingen ”Big Bang 
Company”. 
Den danske teatergruppe 
Brændende Kærlighed del-
tager med forestillingen 
”Hånden”. Den handler 
om en knivskarp opdager. 
Noget eller nogen modar-
bejder hans opklaringsar-
bejde – mystikken breder 
sig.  
Nyt er samarbejdet med 
M/S Thor, en sørøverevent 

med Lasse og Bastian 
Popp. Pirat-fatter er ikke 
kun beskidt under neg-
lene, ud af munden vælter 
der ord, som selv den vær-
ste gadedreng vil betakke 
sig for at høre.

svanekegårDen i 
topform meD opera, 
tango og teater

For 25 år siden blev en 
frønnet købmandsgård 
forvandlet til et levende 
kulturcenter, der året 
rundt tiltrækker spænden-
de navne og et nysgerrigt 
publikum. Det righoldige 
program findes i en folder 
og på hjemmesiden, her er 
nogle udpluk: En sommer-
begivenhed er den årlige 
masterclass for ti unge 
operatalenter (19.-23. 
juli). Sopranen Gitta-Maria 

Sjöberg, der er efter-
spurgt af verdens største 
operahuse, underviser 
sammen med Mette Borg 
fra Operaakademiet og 
Statens Scenekunstskole. 
Karin Holm sidder ved 
flyglet. Gennem de fire 
første dage kan man følge 
elevernes øvelser og nyde 
resultatet ved koncerten 
den 23. juli.
SVANEKEGAARDENS  
BØRNEBUKET:  
15. juli: Carl Nielsen Kvin-
tetten fortæller eventyr og 
løse mysterier ved hjælp 
af deres instrumenter. 
28. juli: Tangoeven-
tyr med Tango Catz og 
Sophus Christensen. Hør 
fortællingen om de to små 
nysgerrige kattekillinger, 
som drager ud på vilde 
eventyr.

4.og 5. august: ”Et 
sted som ingen ser” med 
Teater Gyda (4-10 år). I 
Gudruns hemmelige have 
er der mange blomster. 
Gudrun synger og taler til 
blomsterne og er over-
bevist om at de forstår. 
Pludselig en dag svarer en 
blomst med en lille sprød 
stemme. Teater Gyda har 
ladet sig inspirere af Carl 
Nielsens børnesange.
JAZZ:
17. august: Birgitte Sooj-
in feat Bülow/Besiakow  
24. august: Kristin Korb 
Trio 
KLASSISK:
12. august: Trio Vi-
truvi blev ved DR P2s 
Kammermusikkon kurrence 
2014 af dommerne ka-
rakteriseret som et helt 
ekstravagant ensemble. 
Trioen er sammensat af 

tre solister, som tilfører 
det kammermusikalske 
samspil en varme, energi 
og et overskud, som sjæl-
dent ses og høres. 
ROCK:
1. september: Hardinger 
Band
“Vi har et helt særligt for-
hold til Svanekegaarden”, 
fortæller Michael Hardin-
ger. “Vi startede vores trio 
der for en del år siden. Vi 
havde lånt lokaler i Sva-
nekegaarden til en skrive/
øvelejr og sluttede ugen 
af med at lave en koncert 
i salen.  
Gamle Shu-Bi-Dua-med-
lemmer er sammen med 
guitaristen B-Joe og trom-
meslager Flemming Olsen 
klar til at fyre den af. 

baltic sea glass 
gløDenDe glasglæDe

Det emmer af koncen-
tration og intensitet, når 
glaspusteriet hver dag 
er i aktivitet. Værkstedet 
og udstillingsbygningen 
på vejen til Melsted og 
Gudhjem er et fornemt 
udtryk for glaskunstens 
høje niveau. Hver torsdag 
eftermiddag demonstre-
rer grundlæggerne af 
Baltic Sea Glass, Maibritt 
Jönsson og Pete Hunner, 
deres kunst. Den gløden-
de, flydende glasmasse 
forvandles til fortryllende 
fade, skåle og vaser. Pete 
og Maibritt er inspireret af 
den bornholmske natur og 
ikke mindst omgivelserne 
omkring deres værksted 
på kyststrækningen ved 
Gudhjem. Deres ideer 

udspringer af majs, padde-
rokker, snefnug og bikuber 
og deres værker kan ses i 
galleriet.

til-tops bornholm
nyD kunsten at klatre

På Brommevej 10 i Rø 
driver Til-Tops Bornholm 
fire klatrebaner i forskel-
lige sværhedsgrader i 1 til 
16 meters højde. Alle får 
udleveret klatresele og 
hjelm, og gennemgår 20 
minutters instruktion på 
en prøvebane. Anlægget 
og sikkerhedssystemet er 
godkendt af Teknologisk 
Institut og politiet. Det 
anbefales at booke tid på 
nettet. Anlægget har par-
keringsplads og kiosk.
 For hver bane er der en 
gennemgående sik-
kerhedswire, som man 
er hægtet på med en 
karabinhage, der ikke kan 
åbnes. Systemet sikrer at 
man ikke kan falde ned.
 De fleste kan komme igen-
nem den grønne bane i 2 
- 6 meters højde. Forhin-
dringerne er ikke teknisk 
svære, men de gynger lidt.   
Blå bane i 5-10 meters 
højde kræver en del ba-
lance.  Blå bane bevæger 
sig, og det kan i sig selv 
være en udfordring at 
svæve i trapez, balancere 
på klodser og komme igen-
nem den lidt udfordrende 
”krabbegang”.  
Rød bane  i 15 meters høj-

de har de mest krævende 
forhindringer.  
Gul bane er primært for 
børn i alderen 3 – 7 år, 
men kan også benyttes af 
større børn. Man bevæger 
sig rundt I 1 – 1,5 meters 
højde, så voksne nemt kan 
hjælpe børnene fra jorden.

bornholms kulturuge
efterårets højDepunkt

Hvert år i uge 38, når den 
bornholmske sensommer 
med varme og farvepragt 
er på sit højeste, inviterer 
Kulturugen til fordybelse 
og forkælelse med begi-
venheder hver dag og på 
hele øen.
Som tema dette år er 
valgt: BRUD
Kulturugen har fire faste 
indslag, det ældste er 
koncertrækken Udenfor 
Sæsonen, hvor Stef-
fen Brandt lader kendte 
kunstnere optræde i nye 
sammenhænge med nye 
talenter.  
Siden 2012 har den klassi-
ske musik fået sin pendant 
til Udenfor Sæsonen med 
mezzosopranen Andrea 
Pellegrinis koncerter. 
Projektet hedder Klas-
sisk på Kanten og har fast 
deltagelse af musikere fra 
The Piazolla Orchestra, der 
fungerer som husorkester 
på Rønne Theater.

I 2014 blev Bornholms Kul-
turuge udvidet med Jakob 

Hansens Litteraturfestival. 
Det havde i flere år været 
et ønske fra bestyrelsens 
side at give litteratur en 
mere fremtrædende rolle 
i kulturugen. Den born-
holmske forfatter Dennis 
Gade Kofoed har påtaget 
sig værtsrollen. 
Madkulturen tager ud-
gangspunkt i det regionale 
madkulturhus  ”Gaarden”, 
der ligger i tilknytning til 
landbrugsmuseet Mel-
stedgård uden for Gud-
hjem. Her åbnes op for 
en Madkulturfest, hvor 
de lokale råvarer indta-
ger en hovedrolle. Mette 
Martinussen sørger for en 
blanding af madkunst og 
iscenesættelse. 
I tillæg til de fire faste ind-
slag er der en lang række 
andre kulturarrangemen-
ter i løbet af ugen. Historie 
og kulturhistorie bliver 
formidlet ved byvandrin-
ger, arkæologi, udstillinger 
og åbent hus hos museer, 
samlinger og kulturinsti-
tutioner. Musik i stort set 
alle genrer kan opleves i 
kirker, på udstillingssteder 
og på spillesteder. Jazz, 
blues, folkemusik, klassisk 
musik og pop/rock - alt 
hvad hjertet kan begære. 
Billedkunst, skulpturer og 
kunsthåndværk er sam-
men med perfomances, 
film, fortællekunst og tea-
ter med til at skabe den 
hele mangfoldighed.
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Teaterforeningen Bornholm  
Masser af teateroplevelser mens vi nyder sommeren

Bornholms Gadeteaterfestival 29. – 31. juli 2016

Dansk Rakkerpak og Teaterforeningen Bornholm
Bornholms Gadeteaterfestival afholdes i weekenden 29. - 31. juli i byerne:

Rønne, Gudhjem, Allinge-Sandvig, Svaneke og Aakirkeby.

Gadeteater for alle. Gratis adgang.

Spillesteder, datoer og klokkeslet oplyses i program, som ligger i turistbureauer.

www.bornholmsgadeteaterfestival.dk

...og så kryber vi ind i teatermørket og henter flere teateroplevelser 
2 x Beckett
“Den som falder” og “Hvá Joe?”  
2 x Beckett fra Det Kgl. Teater.

Kirsten Olesen, Anders Hove, Morten Eisner, 
Thomas Mørk m.fl.

Producent: Det Kongelige Teater

Torsdag den 22. september 2016 kl. 19.30  
på Rønne Theater

Lillys Danmarkshistorie
En fortælling om kvindeliv gennem tiderne. 
6 dejlige kvinder fortæller en sprudlende 
familiekrønike om 3 generationers liv fra 
1920´erne til i dag.

Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum, Henriette 
Rosenbeck, Christiane Bjørg Nielsen m.fl.

Producent: Folketeatret

Søndag den 25. september kl. 19.30  
på Rønne Theater

Mange sjove og dejlige teateroplevelser på Bornholm på gader og stræder og i Rønne Theater.
Se Teaterforeningen Bornholms sæsonbrochure samt www.teaterforeningenbornholm.dk  

og www.bornholmsgadeteaterfestival.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMERPROGRAM 2016
www.svanekegaarden.dk

Skippergade 2-8, 3740 Svaneke, Tlf. 56 49 73 72 
info@svanekegaarden.dk, facebook.com/svanekegaarden

4. juni-7. august Gerd Hjort Petersen & Hans Munck Andersen Keramik
4. juni-7. august Mit Bornholm - Ulla Høst Akvareller
26. juni Duo Aastrand/Salo, Klassisk
27. juni Et musikeventyr for børn - Yasmin, Sal, Preben og Jacob
29. juni A Tribute to Hugo Rasmussen m. Jakob Dinesen, Heine Hansen og Per Møllehøj
4.-7. juli Musical masterclass Åbne prøver
8. juli Musical masterclass koncert
15. juli Carl Nielsen Kvintetten - Klassisk for børn - Hvordan gør man det?
16 .juli Carl Nielsen Kvintetten
16. juli Kunst og kunsthånværkermarked
19.-22. juli Opera masterclas. Åbne Prøver
23. juli Operamasterclas koncert 
28. juli TangoCatz - Et Tangoeventyr - Klassisk for børn
29. juli TangoCatz Klassisk
1.-3. august Tim Frederiksen - Trio Sastia 1.-3. aug. Åbne prøver
3. august Preben Harris - Mit Bornholm - oplæsning
4. og 5. august Et sted som ingen ser - Teater Gyda - Teater for børn
5. - 8. august Tim Frederiksen - Nightingale String Quartet 5.-7. aug Åbne prøver
12. august Trio Vitruvi Klassisk
13. august - 2. oktober Flygtningestrømmen set af Politikens Fotografer
13. august - 2. oktober Roald Als Et Øjebliksbillede - Tegninger
17. august Birgitte Sooijn m. Christina von Bülow og Ben Besiakow Jazz
24. august Kristin Korb med Snorre Kirk og Magnus Hjorth Jazz
26. august Bjarne Kure & Amanda “Det é jo bâre fo Sjov”
1. september Hardinger Band 
4. september Mads Nygaard & Venligboerne  Foredrag
18. september Dorrit Willumsen om sin Roman “Nær og Fjern”
24. september Jazzbrud i kultur ugen med Søren Høst & Thor Backhausen og deres bands

Ret til ændringer forbeholdes

SvanekeGaarden
BORNHOLMS AKTIVE KULTURCENTER

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

vender tilbage til Snogebæk!

 
 
 

 

 
 
 

Se aktuelle åbningstider via QR-koden
Stort supermarked med bredt udvalg af bl.a. 
kød, grønt, vin og brød fra egen ovn. 
Vi modtager udenlandske kreditkort. 
Masser af parkeringsmuligheder. 
F24 benzin- og dieselstandere.

Siehe aktuelle Öffnungszeiten via QR-Code
Großer Supermarkt mit einer breiten Auswahl von 
u.a. Fleisch, Obst und Gemüse, Wein, sowie Brot 
aus eigenen Ofen. Wir akzeptieren ausländische 
Kreditkarten. Viele Parkmöglichkeiten. 
F24 Benzin-und Diesel-Pumpen.

Dagli’ Brugsen i Snogebæk • Hovedgade 21 • Snogebæk • 3730 Nexø • Tel. 5648 8015
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Allinge Byggemarked & Trælasthandel A/S • Pilegade 33 3770 Allinge • Telefon 5648 0127 • post@alllingebyggemarked.dk

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

IBF Bondesten / Nybrosten: en klassiker inden for belægningssten.
Stenene leveres i det ofte benyttede format 14 x 21 cm, der giver mange mulige lægningsmønstre.
IBF Bondesten / Nybrosten kombinerer et tidløst design med en nem og økonomisk nedlægning.
De benyttes primært til terrasser, indkørsler m.v., men kan også anvendes på større pladser, torve o.lign.

BEMÆRK FRIT LEVERET PÅ BORNHOLM!

Pris 79,95 pr. m²

BELÆGNINGSSTEN OG BIG BAGS
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

RESTSALG AF KVALITETSTRÆGULVE herunder Skagen plank samt parkett

Pris fra 149,- pr. m²

BIG-BAGS
Vi lagerfører et stort udvalg af produkter i de  
praktiske big-bags - feks.:
Støbegrus  pr. sæk  365,-
Stenmel 0/2mm  pr. sæk  325,-
Sandstensskærver , røde 11/18 mm  pr. sæk  995,-
Sandstensskærver , røde 16/25 mm  pr. sæk  995,-
Granitskærver, grå/blå 8/11 mm  pr. sæk  565,-
Bornholmsk træflis  700 liter  599,-
Bornholmsk muldjord  700 liter  499,-
Weber støbemix  pr. sæk  895,-

Tilbuddene er gældende t.o.m 31/8-2016.  
Tilbuddet på ovenstående belægningssten er så længe lager haves.

IBF Bondesten Grå IBF Nybrosten Sort

Alle big-bags indeholder ca. 1000 kg 
Alle Big-Bags er frit leveret!
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