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Gaver, glæder, godhed
Hvad er der i grunden gået galt
for ordet godhed? Det bliver
ofte brugt lidt vrængende, som
om godhed er en slags egoisme,
noget man praktiserer for at
være god ved sig selv og vise
sin umådelige godhed. Se mig!
Lad os rense ordet for ironi og
give den positive værdi tilbage.
Godhed kommer fra hjertet og
glæder andre, og man får også
selv lidt varme i sjælen.
Vinteren er den tid, hvor vi har

brug for at varme hinanden. Her
er brug for omsorg og overskud,
og selv om det i fortidens Bornholm var en ganske anderledes
streng tid, hvor der måtte spinkes og spares på alt fra brændsel til bidesild, så har julen dog
til alle tider været et højdepunkt
med lys, gaver og samvær.
Snart er den over os, og snart er
den forbi, og vi mødes af måneder, hvor længslen efter forårets
lys vokser dag for dag.

Godhed er at give gaver og
invitere familie og venner;
forventning og fryd er rene
følelser, som vi ikke skal spare
på. Vi belønner hinanden og
siger tak for alt det, der binder
os sammen, og det er tiden,
hvor vi skal rydde op i misforståelser og uoverensstemmelser,
så at nid og nag fejes væk med
julerengøringen. Stædighed og
ubøjelighed kan viskes væk,
hvis man selv er den første til at
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Konen og manden har
travlt som bare pokker

KAMPAGNE
SPAR 500,495,Spar 500,Sølvarmbånd med marguerit,
stopper og ægte topas

AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCHERSKI
En gruppe af små og
mellemstore virksomheder på Østlandet
ejes af Mette og Klaus
Hjorth Hansen fra
Aarsdale. Nu fortæller ægteparret om den
brogede blanding af
hatte, fiskegarn, gulvtæpper, silderøgeri,
jagtudstyr – og halvdelen af Polens største
vodbinderi.

595,Spar 500,Sølvarmbånd med guldbelagt
marguerit, stopper og ægte topas

D
Christina Watches / www.christinawatches.dk

Østergade 2 3720 Aakirkeby Tlf. 56 97 41 02
•

•
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er løber en rød tråd
gennem de virksomheder, som Klaus
og Mette Hjorth Hansen
driver – og det er netop
alle slags tråd og garn fra
uld til nylon, fra vod til
vintertøj. Virksomhederne
kender de fleste mere
eller mindre, men at de er
vævet sammen og drives
af det driftige ægtepar fra
Aarsdale er nok nyt for de
fleste. De to deler glæden
ved at være selvstændige
og få forretningerne til at

lykkes, og selv om de nok
synes, at de har hænderne fulde, kan man ikke
udelukke, at de en dag får
en ny idé.
Lad os se på de enkelte
firmaer:
Kernen er Nexø Vodbinderi, der forsyner fiskerne
med fangstredskaber.
Her er fem medarbejdere
beskæftiget med at forarbejde og reparere alle
former for net. Klaus ejer
også halvdelen af Baltic
Net i Darlowo, Polens største vodbinderi der også
omfatter en fiskefarm.
Nexø Tæpper og Vinyl
koncentrerede sig engang
om fiskerflåden, men betjener nu også det øvrige
erhvervsliv og private
kunder med tæpper, vinyl,
presenninger og møbelstoffer og tilbyder ombetrækning af møbler og
reparation af sejl. Thomas
Nimb er medejer og står
for den daglige drift.

På havnen finder vi Checkpoint Marine, tidligere Fiskernes Indkøbsforening,
med bådudstyr og grej til
lystfiskere og jægere.

Den søsyge fisker
Så er Klaus fuldt beskæftiget. Men han havde andre
planer, da han gik ud af 9.
klasse. Han ville være fisker ligesom sin farfar, og
der var også plads til ham
på en kutter. Problemet
var blot, at Klaus ikke var
søstærk. I otte måneder
prøvede han at overvinde
søsygens kvaler, så måtte
han gå i land og blive vodbinder ligesom sin far.
Mette driver helårsforretningen Bazement på
Svaneke Havn, et velassorteret modemagasin
for kvinder i alle aldre
og størrelser. Overfor
har hun sammen med
Jesper og Dorte Vigel
fra Svaneke Havnekiosk

sæsonbutikken Friendship
i den bygning, der engang
var pakhus og billetkontor
for Christiansø-overfarten,
inden den flyttede til Gudhjem. Jesper og Dorte er
også medejere af Nordvig
- den gamle bagerbutik på
Nexø Torv. Her handles tøj
og brugskunst.
Mette og Klaus er født og
opvokset i Aarsdale, hvor
de stadig bor og ejer for
øvrigt halvdelen af Aarsdale Silderøgeri.
De gik begge i Svaneke
Skole og husker barndommen i fiskerlejet som en
herlig tid, hvor alle børnene legede sammen, for
det meste udenfor, uanset
årstiden.

16 år på
revisionskontor
Mettes forældre var henholdsvis kreditforeningsmand og kassedame i
Svaneke Brugs. Hun tog

studentereksamen og
supplerede med en etårig
handelsskoleuddannelse,
der kvalificerede hende til
at blive elev på dengang
Østbornholms Revisionskontor hos Frans Thunberg og Kjeld Poulsen. Her
var hun i 16 år og gik på
deltid, da sønnerne Jakob,
Oliver og Malthe voksede
op – den ældste fylder 23
og læser i Roskilde, de to
andre bor stadig hjemme.
- Det var spændende at
være på revisionskontoret
og Bornholms Forvaltning.
Jeg mødte mange mennesker, fik indsigt i det
bornholmske erhvervsliv
og kunne hjælpe især
fiskerne med at få orden
i bogholderiet, husker
Mette. Fiskerikrisen knækkede mange dygtige folk,
og det var sørgeligt, når
de måtte sælge kutteren.

Torskekvoterne
rammer hårdt
Klaus kan i sin virksomhed mærke, at erhvervet
reguleres – senest den
kraftige nedskæring af
torskekvoten.
- I årevis har vi fået fortalt
at bestanden har det
dårligt. Derfor skulle der
skæres ned på kvoten. Nu
har den det meget bedre,
men man ved ikke hvorfor.
Derfor skal der stadig
skæres ned. Det skal man
vist have gået længere tid
i skolen end jeg har, for at
se logikken i, siger Klaus.
At han ikke har meget
tilovers EU’s fiskeripolitik
skinner klart igennem.
Men han og Mette griner
meget, når de fortæller.

Blå er næste års
modefarve
- Jeg har lige købt som-

merhatte til Friendship. Vi
solgte utrolig mange hatte
i denne sommer, pigerne
skal have herrehatte, og
herrerne skal have kasketter, sixpences og stråhatte. Det er festligt at se
folk prøve foran spejlet…
hvad synes du, klæder
den mig?
- Man kan jo aldrig helt
vide, hvad der sælger, og
jeg skal disponere mindst
et halvt år i forvejen.
Nogle varer går dårligt og
må nedsættes, andre er
en succes, og jeg skulle
måske have bestilt nogle
flere. Sort tøj er der altid
interesse for, det klæder
alle, men nu synes jeg,
at blåt er den nye modefarve.
- Men nu synes vi også,
at vi har hænderne fulde
og skal høste af det, vi
har plantet. Vi holder en
uges ferie efter sæsonen, sidste år blev det
for første gang to uger.

Vi tog til Bali, og det var
eventyrligt. Ellers er det
en tur rundt i Danmark
eller en badetur til Tyrkiet
eller Grækenland, hvor
vi kan slappe helt af og
læse en bog. For vist har
vi travlt, og der er meget
at se til med regnskaber,
annoncer og vagtplaner,
vi beskæftiger 18-20 mennesker og flere i højsæsonen.
Det bliver selvfølgelig til
meget forretningssnak
over middagsbordet, men
vi er da også i stand til at
tale om andre ting. Her
hjælper vores to hjemmeboende godt til med at
få drejet samtalen hen på
andet end forretning.

Næste stop: ny
netshop
- Jo, vi skal da nævne, at vi
er i gang med en netshop,
så vi kan forsyne sommerkunderne i Bazement og

Nordvig med tøj hele året,
tilføjer Mette, der bl.a er
aktiv som bestyrelsesmedlem i Erhvervsgruppe
Øst og bestyrelsessuppleant i Svaneke Handelsstandsforening.
De syntes begge to, at
Bornholm er inde i en god
udvikling.
Sæsonen er forlænget,
der er mange store begivenheder, og ikke mindst
madområdet med adskillige restauranter i topklasse, gør det attraktivt
at tage hertil. Optimismen
er vokset, og det giver
mere travlhed.
- Vi keder os aldrig. Vi
spøger ofte med, at der på
Klaus’ gravsten skal stå:
”Her skulle Klaus have ligget, men han er lige kørt
til Nexø”.
Latteren runger i Nordvigs
baglokale.
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Komplet Auping
dobbeltseng
FRA KR. 19.995

SERIE 7
FÅ 4 STOLE
FOR 3’S PRIS
™

Kig FoRbi sengeKompAgniet. stoRt
Auping udvAlg.

VÆLG MELLEM ALLE SERIE 7™ MODELLER

Garanti for en god nattesøvn
Auping gør alt for, at du kan sove godt hver nat. Vi benytter de seneste videnskabelige resultater vedrørende søvn
og anvender de mest innovative og komfortable materialer.

Bæredygtighed
Vi er bevidste om den stigende knaphed på energi, mineraler og råstoffer og om vores påvirkning af økosystemerne.
Auping etablerer et bæredygtigt forhold til vores omgivelser, miljøet og mennesket. Det er vores ambition, at alle arbejdsprocesser, produkter og ydelser skal være bæredygtige inden udgangen af 2020.

FRITZHANSEN.COM

WERNER
& LARSEN
PARTNER LOGO

Arne Jacobsen designede Syveren™ for mere end 60 år siden.
I dag findes den klassiske skalstol i uendelige varianter, og lige nu
kan du købe 4 Serie 7™ stole for 3’s pris. Få dit første sæt af tidløse
spisebordsstole eller udvid samlingen med nye favoritter - designet til at
holde i generationer.

SNELLEMARK 16 3700 RØNNE TLF. 56 95 03 00
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WERNERLARSEN.DK
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Som barn af tilflytteRe
var man pr. definition
lidt mærkelig

Walkabout
Bornholm

AF: CAMILLE BLOMST

S

elvom at det er
næsten 30 år siden,
husker mange stadig
den kvikke Klemensker
knægt Kasper Tøstesen i
rollen som Jesper Fårekylling i Rønne Teaters opsætning af Pinnochio. Han
har en medfødt timing og
originalitet, der betyder,
at man ikke glemmer
ham.
I dag er han afdelingschef
for næsten 100 ansatte i
DRUng med ansvar for at
skabe modig og eksperimenterende underholdning til TVkanalen DR3,
som der er en pointe med
at se.
Kasper Tøstesen er en letvægter med et gennemborende nysgerrigt blik
og ikke typen, der blærer
sig med sit kontor. Han tager interwievet i DRByens
brede mellemgang, hvor
den afslappet klædte chef
hilser på alle.
”Jeg ved ikke, hvordan jeg
har fået det her drømmejob. Jeg er ikke typen,
der har en femårsplan.
Jeg har dårlig nok en
femminuttersplan, for jeg
synes hele tiden, at man
skal være i forandring.”
siger han. Men netop
hans finger på pulsen
og forandringsparathed
er nutidens dyrebareste
resurse.

Som
fotograf har
jeg rejst i store
dele af verden.
Skæbnen førte mig her til Bornholm,
hvor jeg dagligt opdager nye
motiver i den fantastiske natur.
Det glæder mig at kunne dele nogle
af dem med dig på restaurenten
Det Gamle Posthus i Allinge,
hvor du nu også kan
mætte dine øjne.

Semko
Har du kendskab til andre projekter, hvor mine billeder kunne indgå eller er du interesseret
i at købe nogle af dem, kontakt mig da meget gerne på 20 30 40 02 | s@semko.dk | www.semko.dk

”Det er det bedste job
i branchen, fordi jeg er
ansat til at levere højt
kvalitet i et højt tempo
og samtidig være dybt
innovativ, for mediebilledet forandrer sig hurtigt.
Til gengæld har DR en
publicservice-tone, der
er unik og modig. Vi har
frihed til at lave TV som
ingen andre lande. Vi
nægter at opdrage, men
vælger at oplyse folk, ved
at vise dem mennesker,
der ikke er magen til dem
selv og dermed rykke
grænser. Og det gør vi
både ved at fremstille
mennesker og verden
hudløst ærligt og ved
at bruge humoristiske
værter som Thomas Skov,
som er en af de mange
værter, der er udklækket i
DRUng.” forklarer han.

Formet på
Rønne THeater
”Trangen til at bryde
med konventionerne og
være modsat har jeg med
fra barndommen. Jeg er
vokset op i Klemensker og
var som barn af tilflyttere lidt mærkelig. Så
jeg blev god til at vende
alt på hovedet og spille
teater i stedet for fodbold.
Allerede da jeg var ni år,
stod jeg på scenen. Begge
mine forældre arbejdede
med opsætningerne på
Rønne Teater, da jeg
var barn. Så der brugte
jeg meget af min barndom. Senere blev min
far formand for teateret.
Femten år efter at jeg
flyttede fra øen, blev jeg
gift med min kone Lotte i
teaterhaven og bagefter
festede vi i teateret. Det
betød så meget for mig.
På Rønne Theater fik jeg
selvtillid og blev formet.
Det var amatørteater på
højt niveau båret af bornholmsk iværksætterånd
og kreativitet. Det var en
fornøjelse altid at spille
for en fuld sal.”
”Efter gymnasiet flyttede
jeg til Bristol i England,
hvor jeg undersøgte kulturlivet. Det vil sige: Drak
mange øl og hørte musik.
Efter et fornuftigt indfald
begyndte jeg at læse
engelsk på universitetet i
Odense. Jeg engagerede
mig mest i studenterrevyen. Som sidefag læste jeg
filmvidenskab; der lavede
jeg små humoristiske film.
Alt det med at skrive og
være sjov kom nemt til
mig. Jeg tjente også mine
penge på at rende rundt
og være skæg i et serveringsteater.”

Ender tit ved
børnebordet
Da universitetet sluttede, ramte virkeligheden
Kasper Thøstesen. Han
begyndte at arbejde for
et svensk webbureau
og blev siden chef for
internetafdelingen hos
Microsoft.
”Jeg styrede både indhold, primært til unge,
og benhård forretning og

rejste meget til USA og
Europa. Den ultrakommercielle verden var
en super øvelse, for jeg
opdagede, at jeg trives
med at bruge min hjerne.”
fortæller Kasper.
Efter seks år orkede han
ikke at rejse mere og var
lige blevet far til sin første
søn. ”Derfor blev jeg fristet af et jobopslag på P3.
Efter en måned var der
en stor chefrokade og så
blev jeg chef for DRUng.”
Øjenbrynene ryger helt
op i panden ”Siden da jeg
har ikke været sjov.” Han
tænker og fortsætter:

”Når jeg kigger på mine
drenge Anton på ni år og
Asmus på fem år, så er
det som om at al morskab
er suget ud af mig og ind
i dem. Mine børn betyder
alt for mig. I det hele taget er børn meget sjovere
end voksne. Jeg har svært
ved at være den voksne,
der taler om huslån ved
middage. Jeg ender tit
ved børnebordet.” Han
griner. ”Lige efter gymnasiet arbejdede jeg i en
børnehave. En dag spurgte en af børnene mig:
”Hvornår er det egentlig,
at du bliver hentet?” Jeg

er nok barnlig.” Kaspers
øjne stråler flabet.

Det sjove
ligger i arbejdet
”På jobbet er jeg i bevægelse hele tiden. Motoren
er viljen til at bidrage med
noget til andre. Det skal
leges frem, ellers bliver
det for hårdt. Til gengæld
er jeg vild kedelig i fritiden. Nu ligger det sjove i
mit arbejde.
Min kone Lotte og jeg har
været sammen i 22 år. Vi
har et stort hus i Hvidovre
og en kæmpe have, selv

om jeg er haveblind. Men
det er jo der, hvor man
supplerer hinanden i et
ægteskab. Så ved jeg ikke
lige, hvad jeg bidrager
med. Jeg slår græs. Uden
at komme til skade, ind til
videre. Det gider jeg kun,
fordi man kan se resultatet med det samme.” Kasper kigger ned i bordet og
smiler genert:
”Lige før jeg gik ud af
døren i morges, sagde
min kone: ”Husk at sige:
Bag en hver mandsling
med en stor næse står en
udbrændt kvinde.”
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Elizabeth Løvegal
Naturlig hudpleje med
lægeplanter fra Brændesmark Urtegaard

En topmoderne biograf
i nostalgiske rammer

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

Forhandlere på Bornholm:
Bornholmerbutikken

Bülow Glas

Helsekosten

Helseland

Torvehallerne, Kbh.
Lille Torv 3, Rønne

Glastorvet, Svaneke

Den Bornholmske
Diamant Spa
Hotel Griffen, Rønne

Jernbanegade 18, Aakirkeby

og masser af accessories...
...fortsættes i Rønne Bio

webshop og info: www.loevegal.dk

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

Rundvisning på

Rønne Theater
Danmarks ældste fungerende teater
Er det rigtigt, at scenen er skrå?
Hvorfor er der skibstovværk på scenen?
Hvordan lavede man mon stormvejr i gamle dage?
Det og meget mere kan du få svar på, når vi
kommer rundt i alle teatrets kroge fra scenen
og garderoberne til kulissekælderen.
Vi arrangerer rundvisninger for grupper hele året.
Fætter/kusine møder, faglige foreninger,
turister, pensionister m.fl.
Der er noget for enhver gruppe.
Pris op til 20 pers. 500 kr. Derefter 25. kr. pr person.

For nærmere oplysninger kontakt roenneteater@gmail.com eller Tlf. 5695 6142
Rønne Theater • Teaterstræde 2 • 3700 Rønne
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Åbent: man-fre 11.00 - 17.30, lør 10.00 - 14.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • Tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74

JULEN PÅ
SKIPPERKROEN I TEJN

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

Fra den 27. november til den 18. december
serveres juleplatter hver søndag fra
kl. 12.30 eller efter bestilling.

GIV EN OPLEVELSE I JULEGAVE

- KØB BILLETTER ELLER GAVEKORT I KULTURBUTIKKEN PÅ STORE TORV

JULEFROKOST PLATTE

En slags sild med løg
Æg og tomat
Hjemmelavet sildesalat
Dyrlægens natmad m. sky og løg
Medisterpølse m. rødkål
Brød, smør og fedt
Pris 118,-

JULE PLATTE

En slags sild med løg
Æg og tomat
Røget laks m. røræg og asparges
Sylte m. sennep og rødbeder
Frikadeller m. rødkål
Mørbradbøf m. løg og surt
Ost m. druer og kiks
Brød, smør og fedt
Pris 138,Bordbestilling Tlf. 56 48 11 85 - Sdr. Strandvej 3 Tejn, 3770 Allinge

Ida Corr

Fallulah

Djämes Braun

Rosa

Rasmus Walter

Peter A. G.

Torsdag 16. februar

Søndag 19. marts

Lørdag 25. februar

Fredag 24. marts

Lørdag 4. marts

Fredag 28. april
VINTER 2016 MAGASINET BORNHOLM 11

MIN FAR TALTE
BORNHOLMSK
For 80 år siden fandt Lise Nørgaard sin første mand på Strandhotellet
i Sandvig. Her fortæller hun om den betydning, som Bornholm havde
i barndomshjemmet og siden hen. Tag med til en frokostsamtale med
Matador-forfatteren, 99 år, frisk som en havørn og smuk som en havfrue.
AF: JACOB LUDVIGSEN

F

esten begyndte jo allerede, når vi gik ombord på ”Bornholm”
eller ”Hammershus” i
Havnegade. Der herskede
en særlig atmosfære, man
hørte bornholmske stemmer, og det passede min
far, Harry, rigtig godt, for
han kunne selv tale bornholmsk. Det havde han
lært, da han som 15-årig
begyndte som handelslærling på Grønbechs i Hasle.
Vi satte os op i salonen,
hvor vi fik serveret smørrebrød, og Østersøen
var en oplevelse. Vi var
heldigvis søstærke, og når
Rønne dukkede op i horisonten, blev vi så glade.
Bornholm har en særlig
plads i Lise Nørgaards
hjerte, og nu sidder vi på
Strandmøllekroen med udsigt over Øresund, et par
kilometer fra hendes lejlighed i Skodsborg, hvorfra
hun også kan nyde havet.
Hun har sejlet og svømmet
meget i livets løb – i vores
familie er vi søens folk,
siger hun.
Vi piller rejer og nipper
til et enkelt glas hvid
sancerre, solen skinner
og det er næsten som at
være på Bornholm. Måske
er rejerne fanget af en
bornholmsk trawler.

Hun er tidløs
At Lise Nørgaard fylder
100 år i 2017 er ingen
hemmelighed, men hvis
man ikke vidste det, ville
man tippe hende 15-20 år
yngre. Hun husker langt
tilbage i tiden og følger
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grundigt med i de aktuelle begivenheder, hun er
vokset op i et hjem med
aviser og læser Politiken
og Berlingske hver dag.
Vi mødes for at snakke
om Bornholm og for at
planlægge nye historier til
Korsbæk Tidende, der udkommer en gang om året i
Korsbæk på Bakken. Jeg er
redaktør, hun er skribent
og lever sig tilbage til stilen på Roskilde Dagblad,
når hun sidder ved sit
hakkebræt af en skrivemaskine; computere og
mobiltelefoner gider hun
ikke have besvær med.
- Min far var født i 1889
og gik som 15-årig i lære
hos Grønbech, efter at han
havde taget præliminæreksamen på Sankt Petri
tyske skole i København.
Grønbech var et eftertragtet lærested med skibe
i havnen og heste, de
handlede med alt muligt. Han elskede at være
der og gjorde efter eget
udsagn stor lykke blandt
de bornholmske piger; når
han pralede af det, blev
min mor lidt stramtandet.
Det gad hun ikke høre om.
Han nød sine tre år hos
Grønbech, Bornholm var
noget af det bedste, han
vidste, og han talte tit om
det og kunne for sjov slå
over i bornholmsk.
Efter årene i Hasle fortsatte han sin uddannelse i
Hamborg, og han blev en
af Roskildes store købmænd.
Vi skyller fingrene efter
rejepilleriet og skåler.

Sommeren i Sandvig
- Fars største sorg var, at
alle hans bøger blev borte,
da han flyttede til Hasle.
Han elskede at læse og
havde glædet sig til at
have sit bibliotek med sig,
men forsendelsen nåede
aldrig frem, og som barn
drømte jeg om, at der en
dag ville stå en fragtmand
i Roskilde med hele skatkammeret, men det skete
aldrig.
Særligt husker Lise Nørgaard sommeren 1936.
Familien plejede at feriere
i sommerhuset ved Køge
Bugt, men den foregående
sommer havde hun kastet
skam over slægten ved
at lade sig kåre som Miss
Køge Bugt 1935, og så
mente hendes mor, at de
måtte finde et andet sted.
Det var simpelthen for
pinligt med en datter som
skønhedsdronning.
- Sommerhuset blev lejet
ud, og vi drog til Strandhotellet i Sandvig. Om aftenen underholdt Richard
Johansens orkester, om
dagen spillede vi tennis
med musikerne, og ellers
gik vi på stranden, spiste
røgede sild og kørte rundt
til seværdighederne: vi
havde bilen med.
En aften sidder vi i restauranten, og en ung beleven
herre dukker op for at
spørge efter min søster
Gerda, der var mere forfløjen end jeg. Vi vidste ikke,
hvor hun har henne, og
så spurgte Mogens, som
han hed, om han måtte
få en dans, og det var der

ikke noget i vejen for. Vi
svang os på dansegulvet,
han var nydelig, velopdragen og underholdende og
kunne flere levende og
døde sprog.
Og tænk – Mogens Flindt
blev min første mand, for
ganske vist var jeg lige
begyndt på Roskilde Dagblad, men dengang havde
man travlt med at gifte
sig, og vi fik fire børn – og
blev skilt, da jeg begyndte
som journalist på Politiken
i 1949.
- Jeg har været på Bornholm mange gange og
kan for eksempel huske
en frokost hos John og Birgitte Price i Gudhjem, hvor
vi også pillede rejer. De
to drenge Adam og James
havde bagt sigtebrød.
Næste servering på
Strandmøllekroen er en
fiskefilet, der udmærker
sig ved at være pandestegt. Remoulade og godt
rugbrød. Mere isvand, tak.
- Jeg kan ikke forstå, at
Price-brødrene er så vilde
med friture, når de optræder i fjernsynet, men de
har jo specialiseret sig i
pommes frites.

sig en del siden 1936, det
var blevet lidt for ”offentligt” i forhold til dengang,
da det kun var hotellets
gæster, der brugte stranden. – Og sandet var ærlig
talt beskidt, det er ubehageligt, at man skal ligge
på andres cigaretskod,
hvorfor kan de ikke bruge
de opstillede papirkurve?
- Det er sjovt med alle de
fødevarer, der bliver til
på Bornholm. Kjærstrups
chokolade er fremragende, fordi den ikke er
så sød, og Bülows lakrids
kan jeg også godt lide.
Men Køgefærgen! Det er
sandelig noget andet end
dengang med ”Kongedybet”. ”Hammerodde” kan
jeg ikke anbefale. Ingen
fest, ingen glæde ved
havet. Så foretrækker jeg
at flyve. Måske skulle jeg
overveje en tur.
Vi er nået til kaffen. Havfruen og solen stråler.

Gensyn med Bornholm
For en snes år siden var
Lise og hendes i dag
savnede søster Gerda
på Bornholm, Grønbechs
Gaard havde 100 års jubilæum. De kom rundt for
at se Oluf Høst Museet og
Bornholms Kunstmuseum.
De havde indlogeret sig i
Sandvig, men syntes nok,
at stedet havde ændret
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Morsø 6843

Spar 3.000,Normalpris 12.995,-

Kampagnepris:

9.995,-

Morsø 8148

Spar 3.000,Normalpris 14.995,-

Kampagnepris:

11.995,-

Åbningstider:
- Tirsdag
- Lørdag
- 12.00
- Søndag
Lukket
Åbningstider: Mandag
Mandag 12.00
12.00- -17.00
17.00
- Tirsdagogogonsdag
onsdagLukket
Lukket -- Torsdag
Torsdag 12.00 -- 17.00
17.00- -Fredag
Fredag12.00
12.00- -17.00
17.00
- Lørdag9.00
9.00
- 12.00
- Søndag
Lukket

Store
Torvegade
41 A
Store
Torvegade
41 A
3700
Rønne
3700
Rønne
Tlf.:Tlf.:
24 56
65 95
7069
4168
www.oens-pejsecenter.dk
www.oens-pejsecenter.dk

Damgade 2 • Aakirkeby • 5697 4232 • butik-ries.dk
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VELO
ME TRO
SIGURD
SVANEKE

meter lang boremaskine
på skinner. Han tiltrådte i
februar 2015 som kommunikationschef på et
tidspunkt, da pressen
konstant bragte negative historier om støj og
kritisable arbejdsforhold.
Sigurd fik sin ilddåb som
pressetalsmand efter to
dages ansættelse.
To måneder efter rykkede
han op i graderne som
konfliktløseren, der skulle
rydde op og sørge for, at
der var mindre at skrive
om.

Et gigantisk ansvar

SIGURD NISSEN-PETERSEN ER FØDT OG OPVOKSET I
SVANEKE, HANS FAR TAGE HUSKES SOM IDÉMANDEN BAG
DET ÅRLIGE VELO-SOLEX RALLY. I DAG STÅR SIGURD PÅ
METRO-ØRETÆVERNES HOLDEPLADS MED OVERORDNET
ANSVAR FOR, AT TUNNELBYGGERIET FORLØBER
GNIDNINGSLØST OG TIL TIDEN.
AF: JACOB LUDVIGSEN

S

å er han til forhør
igen i TV-Avisen. En
portugisisk underleverandør til den nye københavnske Metro havde

fusket med lønsedlerne.
19 millioner kroner i efterbetaling til 120 arbejdere.
Med ærlige øjne og sikker
stemmeføring forklarer

Sigurd Nissen-Petersen fra med, at fagforeningen 3F’s
Copenhagen Metro Team,
afdeling for jord, beton og
hvordan sådan noget kan
miljø har vundet. SpilleForåret er på vej køb en bolig på Bornholm
ske, og han lyder egentlig
reglerne skal overholdes,
ikke til at være utilfreds
og han har påtaget sig

at stå på øretævernes
holdeplads.
Sigurd Nissen-Petersen, er
COO – Chief Operating Officer, på dansk driftsdirek-

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

Beliggenhed, Beliggenhed
Rønne
Nørrekåsgade 2
DEJLIGT BYHUS VED NØRREKÅS
LYSTBÅDEHAVN MED EN
FANTASTISK PANORAMA
HAVUDSIGT. HER KAN LIVET LEVES
BÅDE SOM SENIOR OG FAMILIE
HVOR DU HAR GÅAFSTAND TIL
BYSTRAND , INDKØBSCENTER

1- familieshus
Pris:
Udb.:

2.495.000
125.000

Brt.:
Nt.:

13.929
12.797

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 8.179/8.029

Sagsnr. 3700-657

136/10

385

2/4

3

1845

RING
56 90 50 70
OG FÅ ET GODT
TILBUD!

SÆRLIGT UDBUDT EJENDOM
Svaneke
Vigebakke 1B
Ejendom med enestående sjæl og
charme med den høje flotte
bornholmske granittrappe ud til
gaden.
Haven er en helt unik oase med
klipper og hyggepladser skabt af
stengærde og planter

Estate Charlotte Kjøller
S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E

Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne
Tlf. 56 90 50 70
www.estate.dk
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tør – i Copenhagen Metro
Team, der borer og støber
tunneller og skakter til
17 kilometer underjordisk
jernbane med en 110

1- familieshus
Pris:
Udb.:

1.200.000 Brt.:
60.000 Nt.:

7.032
6.607

Alternativ finansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.196/4.258

Sagsnr. 3701-021

95/8

327

2/1

3

1847

Den nye metroring med
17 stationer, 17 kilometer
tunnel og 22 byggepladser
er det største anlægsarbejde siden Christian den
fjerde for 400 år siden lod
sine soldater bygge Christianshavn.
Udover at være talsperson for entreprenørerne
har Sigurd ansvar for
arbejdsmarkedsforhold,
personalepolitik og drift
af den camp, hvor ca. 400
arbejdere fra 24 lande er
indkvarteret. De øvrige
bor andre steder, der er
ca. 2.000 mand på projektet.
Copenhagen Metro Team
bestod først af tre italienske firmaer. De to mindskede deres engagement
af økonomiske årsager, og
tilbage er giganten Salini

Impregilo som den primære ejer, de har entrepriser
i mange lande og beskæftiger ca. 35.000 mand.
I dette virvar af tungemål
og kulturer – arbejdssproget er engelsk - er det Sigurds opgave at forandre
problemer til løsninger,
så forholdet mellem de
ansatte, fagbevægelsen,
støjramte beboere og Metroselskabet bliver mere
harmonisk. En gigantisk
udfordring for et enkelt
menneske, men efter et
par år er det lykkedes
Sigurd at få parterne til at
arbejde bedre sammen.
- Som uddannet journalist er man jo rutineret i
at finde ind til kernen i
kompliceret stof og finde
de enkle løsninger, og det
har været af betydning i
forhold til tunnelbyggeriet, siger Sigurd.

Bornholmerdrømmen,
der brast
Egentlig havde han og
hans kone, journalist
Frederikke Alban, regnet
med, at de skulle bo og arbejde på Bornholm. Efter
journalistuddannelsen og
en tid på den daværende
amtsrådsforeningens
politiske magasin MANDAT, Magisterbladet og
Ritzaus Bureau fik Sigurd
job på Bornholms Radio.
Det var en dejlig arbejdsplads, men han trivedes

ikke med radiomediet og
forlod stationen efter blot
ni måneder.
På det tidspunkt havde
fagbladet Sygeplejersken
brug for en ny chefredaktør, og med en ekstra
baggrund som bachelor
i offentlig forvaltning på
Roskilde Universitet havde
Sigurd den rette profil til
at lede et af landets største fagblade, der på det
tidspunkt udkom hver uge,
spækket med annoncer;
da de ledige stillinger blev
flyttet til internettet, blev
bladet skåret ned til at
udkomme hver anden uge.
Redaktionen og kommunikationsafdelingen blev
slået sammen, og Sigurd
var nu både chefredaktør
og kommunikationschef
for ca. 75.000 sygeplejerskers organisation. Et
dramatisk højdepunkt var
den store konflikt i 2008,
der kostede Dansk Sygeplejeråd en milliard kroner
i konfliktkontingent.

Sagde ja trods
advarsler
Efter ti år på de to poster
var tiden moden til at
prøve noget nyt, og via
LinkedIn, en slags professionel form for Facebook,
blev Sigurd gjort opmærksom på, at Copenhagen
Metro Team søgte en ny
talsmand; en udfordrende
stilling, som flere venner

og kolleger advarede ham
mod, men han tog en samtale med den daværende
direktør og fandt det værd
at slå til.
- Meget af den dårlige
presseomtale havde baggrund i en mere eller
mindre ideologisk krig
mellem fagforeninger og
arbejdsgiverorganisationer. Vi famlede rundt i en
kæmpemæssig gråzone.
Vi fik hele tiden sager om
brud på overenskomsten
og måtte finde en udvej,
ellers ville vi blive ved
med at have de dårlige
sager, forklarer Sigurd og
fortsætter:
- Bygge- jord og miljøarbejdernes forbund (BJMF)
har forhandlingsretten.
De har nu fået 8-900 nye
medlemmer på vores
projekt, så det er også
en succeshistorie. Vi har
været positive over for
den udvikling, fordi vi har
tillidsrepræsentanter på
arbejdspladserne, og så
bliver problemerne løst
så tidligt som muligt. Det
sjove er, at nogle af vores
udenlandske virksomheder har fundet ud af, at
det er helt fantastisk, at
man kan løse tingene på
den måde.
Når tunnellerne er støbt,
er det blandt andre italienske Ansaldo, der tager fat
med at anlægge skinner
og senere levere de nye
togstationer. De Ansaldo

leverede også tog har
skabt til den nuværende
metro, der siden 2002 har
kørt gnidningsfrit; alle er
for længst holdt op med at
undre sig over de førerløse tog. I 2019 skal den nye
metroen stå færdig.

Livet på Lille Plads
Lad os spole tiden tilbage
til det daværende Svaneke
Sygehus den 3. august
1969, da den navnkundige doktor H. C. Boss
var med til at bringe
Sigurd til verden. Sigurd
beskriver sin barndom på
Lille Plads i Svaneke som
meget harmonisk: Hans
far, Tage, var silketrykker og opfandt Svanekes
julekort, men nogen stor
forretningsmand var han
ikke, og familien klarede
sig for få midler. Dengang
kostede fisk ikke noget
videre, og børnenes mor
havde to kolonihaver, og
var næsten selvforsynende med grøntsager.
Tage var et legebarn, der
samlede på Tekno-biler
og gamle købmandsvarer
og havde et helt værksted med reservedele.
Dagligstuens pryd var en
stander fra en tankstation
til totakts knallertbenzin.
På en varm sommerdag
lukkede han butikken, og
hele familien drog til Jomfrugaard Strand, der var
et yndet samlingssted for

Bornholms hippier.
- Vi holdt altid ferie på
Bornholm. Min første udlandsrejse var en telttur til
Sverige, da jeg var 14 år,
fortæller Sigurd.
Tage døde i 2005, og der
er sat et minderelief op på
Lille Plads 3. Han huskes
stadig for Velo-Solex Rallyet i Svaneke, der i år
blev kørt for 20. gang med
130 ryttere.
Sigurds mor bor i dag på
en gård i Østerlars. – Vi
er hjemme så ofte som
muligt, og det er en særlig
følelse at være tilbage
på Bornholm og kende
hver en krog. Min kone og
børnene er næsten endnu
mere begejstrede. Jeg
følger meget med i øens
udvikling og er utrolig
glad for, at nedturen med
fiskerikrise og bankkrak
er afløst af optimisme og
fremgang og tilflyttere
med gode ideer. Tænk at
skolen i Svaneke blev reddet – jeg var selv meget
glad for at gå der, siger
Sigurd.
- Vores fire børn får en
anden opvækst, men vi
bor i det københavnske
Kartoffelrække-kvarter,
hvor man med lidt god
vilje kan finde noget af
den nærhed, der er i
Svaneke. Bornholm er
det sted, jeg hører til, og
måske vender vi tilbage
lidt senere i livet.

Ilse Jacobsen
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two danes
Signal
Pieszack
Sibin Lindebjerg
Bessi Jeans
Second female
Rue de Femme
Depeche
Trine Kryger
Simonsen
Mongul
Gr. Nature
B-young
Beaumont
Gorridsen
Luksus Basix
Braintree
Fit flop
Bubetti
United Nude
Tamaris
Cashott
Pilgrim

Ndr. Strandvej 63 · 3770 Tejn · Tlf. 5648 4470 · www.sommersted-bornholm.com
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MAJA VASE

KARAMELKONFEKTKAGE

Den bornholmske opskriftopfinder
AF: CAMILLE BLOMST

H

un kommer næsten flyvende ind i Torvehallerne
ved Nørreport med sin sommerfuglelette krop og
de spillevende blå øjne. ”Undskyld, jeg er forsinket. Jeg kommer lige fra Søllerød Kro, hvor jeg har
smagt på fem forskellige fantastiske desserter.”
Maja Vase har slanke kunstneriske klaverfingre. Det
forklarer den præcise og poetiske kagepyntning, der er
hendes særkende. Hun må have kontrol og følsomhed
ud i den yderste fingerspids som en harpespiller. ”Jeg er
hele tiden åben for ideer. Hvis jeg mangler inspiration,
så tager jeg bare i Torvehallerne og snuser rundt. Her er
fyldt med indtryk,” smiler hun og sætter sig.

”Jeg går meget op i
kvalitet og bruger altid
de bedste råvarer, jeg
kan komme i nærheden
af. Jeg kunne aldrig
drømme om at bruge
en dårlig chokolade i
min chokoladekage for
at spare en tier. Og selv
om jeg bor i København,
gør jeg også brug af alle
de skønne råvarer, som
Bornholm byder på. Johan
Bülows lakridsprodukter
havner f.eks. virkelig ofte i
mine kager.”

Jeg har en veninde, der kaster guld og glimmer på alt og alle, hun møder
på sin vej. Denne kage er dediceret til hende. Karamelsød konfektkage
pyntet med guldstrenge, guldnødder og guldstøv. Tak for dig, M.

10 PERSONER
NØDDEBUND
100 g blandede nødder
uden skal
100 g sukker
50 g smør
1 tærteform (20 cm i diameter)
Varm ovnen op til 200 grader.
Rist nødderne i ca. 5 minutter.
Lad dem køle af og hak
dem groft. Smelt sukkeret til
gylden karamel i en gryde og
rør hurtigt de hakkede nødder
i. Hæld massen ud på et stykke
bagepapir og lad det køle helt
af. Blend halvdelen til ‘mel’
og hak resten groft. Smelt
smør og bland det med både
nøddemelet og de grofthakkede
nødder. Fordel massen i
tærteformen og tryk den godt
sammen med fingrene. Sæt
bunden i køleskabet, mens du
laver ganachen.

DULCEYGANACHE
200 g Dulcey 32 % fra Valrhona
100 ml piskefløde
15 g glukosesirup
tsk salt
Hak chokoladen fint og kom
den i en skål. Bring fløde og
glukosesirup til kogepunktet i
en lille gryde og hæld det over
chokoladen. Vent et øjeblik. Rør
rundt i midten af skålen med en
dejskraber, til ganachen samler
sig og får en smuk, blank overflade.
Blend ganachen med en stavblender
og smag til med salt.
Fordel ganachen oven på den
afkølede nøddebund og sæt
kagen på køl i min. 4 timer eller
natten over.

PYNT
2-3 spsk blandede nødder
uden skal
1 tsk spiseligt guldstøv
30 g Dulcey 32 % fra
Valrhona
Pensl nødderne med lidt
guldstøv. Smelt chokolade
i en skål over vandbad og
kom den i en frysepose
med bittelille hul i det ene
hjørne. Drizzl chokolade ud
over kagen med beslutsom
hånd og pynt med guldstøv
og guldnødder.

Et hjem med chokoladekøleskab
Kageperfektionisten Maja Vase, som har over langt
over 200.000 følgere på sin dessertblog og billedmediet
Instagram, er 30 år og fra Østermarie. Nu bor hun i København med sin mand Jakob og deres datter Sia Sky på
tre år. ”Jeg har et meget stort køkken med to ovne og to
køleskabe. Når man træder ind i mit hjem, er det første,
man får øje på et stort chokoladekøleskab fra gulv til
loft, som jeg opbevarer store sække chokolade i. Lige
nu er der omkring 20 kg chokolade derinde.” Jeg bager
kager og fotograferer kager hver eneste dag.

Kun kreative kager
”Jeg har ikke nogen konditoruddannelse, men jeg har
altid elsket søde sager og elsket at bage sammen med
min mor og storesøster Katja. For fem år siden startede
jeg med at blogge, bare for sjov, men der var hurtigt
andre end familie og venner, der fulgte mig. Nu lever
jeg af kager. Det er et ønskejob, fordi jeg elsker både at
være kreativ og at knokle og knokle for at ramme den
kage, jeg har i hovedet.”

Bevidst Blogger
At blogge er blevet noget, der er gode penge i, hvis
man tillader reklamer på sin blog. Men det vil Maja Vase
ikke. ”Min side skal være et rent univers. Jeg vil ikke
have annoncer på min blog, for jeg vil kunne se mig selv
i øjnene om morgenen. Jeg vil gerne selv kunne beste
mme, hvilke produkter jeg optræder sammen med.
Ellers ødelægger jeg min troværdighed. Til gengæld er
jeg stolt af at tjene pengene på at udvikle opskrifter. Jeg
har et hoved, der vrimler af ideer og smage og konsistenser. Det er vigtigt for mig, at mine kager er smukke
og indbydende, men de skal smage endnu bedre.”

Hjemøen
”Jeg elsker Bornholm. Men lige som alle andre måtte jeg
til København så snart, jeg var blevet student. Her følte
jeg mig hurtig hjemme.” fortæller Maja.
Gennem sin gymnasieveninde fra Bornholm, sangerin-
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den Heidi Mattsson mødte
hun sin mand Jakob, der
synger og spiller tromme
i deres super melodiøse
akustiske trio, Songs for
Iris, som man ofte kan
opleve spille på øen.
Bandets musikvideo
til sangen Vally over
Mountains åbner med en
scene, hvor Jakob, Maja
og deres datter Sia Sky
vågner sammen og spiser
morgenmad, før de ønsker
far god arbejdsdag.
”Jakob og jeg blev gift i
Bikuben Kollegiets flotte
festsal. Vi ville ikke have
et kniv og gaffelbryllup, så
vi havde bestilt et sushiorgie, som vores venner
stadig taler om den dag
i dag. Vi er en stor flok
derovrefra, som bakker
hinanden op i det kreative
vi laver.” Hun taler hurtigt,
men her holder hun en lille
pause, før hun fortsætter
”At vokse op på Bornholm
har givet mig en varm
klippe at vokse fra, en tryg
base. Jeg siger altid ”hjem
til Bornholm” også selv
om, at jeg ikke er hjemme
mere end et par gange
om året. Når jeg er hos
min mor, nyder jeg at blive
forkælet og slappe af.

Jeg tager også tit på inspirationsrejser og nørder
kager især til Paris. Så har
jeg alle sanser åbne og
smager nysgerrigt på alt.
Men efter et par dage, får
jeg bageabstinenser og
vil hjem igen. At bage gør
mig glad og giver ro.”

MAJA’S desserter
Dessertkogebogen ”Maja’s
desserter” udkom i efteråret på Politikens Forlag
og er en bog i to dele:
Små, delikate desserttallerkener og store fine
dessertkager.
”Jeg vil gerne slå et slag
for, at man efter middagen
laver en flot dessert og
ikke runder en god middag af med en liter is og
nogle bær. Og så vil jeg
gerne vise, hvordan man
med få, lækre elementer kan skabe en smuk
og superlækker dessert.
Mange af desserterne kan
laves flere dage i forvejen, så det kun er pynt og
anretning, der mangler.”
Siger Maja ”Denne her bog
er en drøm, der er gået
i opfyldelse. Det er mit
univers hele vejen igennem: de lyse farver og den
minimalistiske pyntning.
Jeg knokler hele tiden for
at blive bedre og for at
finpudse min teknik. For
bare et halvt år siden, var
jeg ikke så dygtig, som jeg
er nu.”
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Færgen sejler til en glædelig jul

Tak for det gamle år
— vi ses i 2017!

VINTER

2016
SAINT TROPEZ

VILA
SANDWICH
SOYA
BRAX
OLSEN
NÛ BY STAFF
2ND DAY
BITTE KAI RAND
ONSTAGE
WONDERS
BLÆST
DEPECHE
FRANSA
FREEQUENT
ISAKSEN
MASAI
DL SPORT
SAND
BÜLOW GLAS

KIG IND OG SE
ALLE NYHEDERNE!
ÅBENT:
MAN-TOR 10.00
FREDAG
10.00
LØRDAG
10.00
1. lør. i md. 10.00

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

faergen.dk

LILLE TORV · RØNNE · TELEFON 5695 4305

-

17.30
18.00
13.00
14.00

Gastro - redaktøren
fik smag for
Melsted

PASSION FOR DET UNIKKE
EJ 315 er designet af Erik Ole Jørgensen. Han var oprindeligt uddannet møbelpolstrer men
læste videre til arkitekt. Kærligheden til håndværket og detaljerne skinner tydeligt igennem i
Erik Ole Jørgensens designs. EJ 315 sofaen er dansk design, når det er bedst, hvor der er kælet
for detaljerne i form af smukt polstringsarbejde og 180 håndsyede knapper, der pryder sofaens
ryg og sæde.

Danmark s førende maga sin
om mad og vin vil blive til på
Bornholm, når chefredak tør
Je sp er Uhrup Jen s en og han s
hu s tru og s amarbejd spar tner
Margit Vraa Peder s en tager
dere s nyerhver vede bolig i brug
med havkig og per sille i haven.

Oplev sofaen i den klassiske Savak, Mood uldstof eller eksklusivt læder, hos
Danmarks førende møbelhandlere. Netop nu tilbydes sofaen til en attraktiv pris.
3 pers. sofa i Mood
kr. 32.995
(vejl. pris kr. 44.894)

3 pers. sofa i Savak
kr. 37.495
(vejl. pris kr. 50.113)

3 pers. sofa i sort læder
kr. 47.995
(vejl. pris kr. 63.594)

Tilbuddet gælder i en begrænset periode.

AF: JACOB LUDVIGSEN

L

ONDON – man skal
ikke have modtaget
indgående geografiundervisning for at vide, at
det er Englands hovedstad.
Hvad man næppe lærer i
skolen er, at det også er
navnet på et af de ældste
huse i Melsted By. Et navneskilt, sandsynligvis fra
et strandet skib, pryder
den gamle rønne fra 1780.
I disse omgivelser med
udsigt fra 1. sal til havet

og Christiansø vil Jesper
Uhrup Jensen skrive og
redigere magasinet Gastro
(oplag: 11.000 eksemplarer), der tidligere på året
vakte opmærksomhed
med Bornholm på forsiden
og masser af artikler og
billeder om blandt andet
Pony, Penyllan og pølsevognen ved genbrugspladsen i Nexø.
Sammen med sin hustru
Margit Vraa Pedersen, der
er redaktionssekretær på

Gastro, spadserede Jesper
en tur, da de opdagede
et forfaldent hus, der var
sat til salg af et insolvent
dødsbo og havde stået til
salg i to år.
Egentlig syntes de ikke, at
de havde råd til at købe,
prisen var sat til 600.000
kr. Men jo mere de begyndte at drømme, desto
mere realistisk forekom
det at byde på ejendommen. De tilbød 300.000
kr., og bobestyreren accepterede. Nu arbejder en
håndværker – ”Frank er
fantastisk, han har også
renoveret Stammershalle
Badehotel” - på at bringe
det i ordentlig stand; den
seneste ejer var en lidt
indadvendt ældre dame,
der var født på stedet,
og havde haft selskab af
mange katte. Her døde
hun også; det passede
hende ikke at bo på plejehjem.

Fra Øster Søgade
til Østersøen
- Til foråret 2017 regner
vi med at flytte ind, og så
vil vi tilbringe halvdelen af
tiden i Melsted, så vi respekterer bopælspligten,
fortæller Jesper. De beholder deres lejlighed i Øster
Søgade i København, hvor
de bor med to sønner.
Men hvordan kan chefredaktøren på det mest
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eksklusive magasin om
mad og vin tillade sig at
rykke til Bornholm?
- Det er ganske enkelt, for
jeg er den eneste ansatte
og har ikke kontor hos
Egmont Magasiner, der
udgiver Gastro en gang
om måneden. Alle medarbejdere, inklusive Margit,
er tilknyttet på freelance
basis, kommunikationen
foregår pr. mail og telefon,
forklarer Jesper, der ser
frem til en god bredbåndsforbindelse
Han var i sine unge år
på efterårsudflugt med
nogle kammerater til
Sydbornholm. Men ellers
kendte han ikke noget
til øen, som han kalder
”magisk”. Engagementet
i kokkekonkurrencen Sol
over Gudhjem, der fik fem
sider i Gastro, har bragt
ham til østkysten, hvor
han har boet i Gudhjem
Feriepark og på Melsted
Badehotel og fået mange
nye legekammerater så
som naturvejleder Thomas
Guldbæk fra Madkulturhuset Gården ved Melstedgaard.

Bordets og bogens
glæder
Jesper, der har rundet 50
år, har redigeret Gastro i
11 år og har frie hænder til
også at være kritisk. Indtil
da skrev han om ganens

glæder og bøgernes
verden i magasinet Euroman, der også udgives
af Egmont, og det var et
naturligt valg at bede ham
starte et nyt blad, der specialiserer sig i anmeldelser
og reportager om råvarer,
restauranter og rødgrød
med fløde.
Efter at den konkurrerende Aller-koncern opkøbte
og lukkede magasinet
Smag og Behag, hviler der
et endnu større ansvar på
Jespers skuldre for at finde
nye spisesteder i ind- og
udland og møde producenter, som stræber efter
den ypperste kvalitet. Selv
undgår han at handle i
lavprisforretninger, og han
glæder sig til sit nye bornholmske køkken og til at
kunne plukke frisk persille
i haven.
- Tilfældets kraft har styret mig arbejdsliv. Jeg har
prøvet kræfter med hele
tre universitetsuddannelser, litteratur, statskundskab og jura, og i to år var
jeg elev på Poul Borums
sagnomspundne forfatterskole. Tilfældet førte ham
ind på Samvirke og Politiken, hvor han overtog den
I Byen-klumme, som Dan
Turèll havde grundlagt.
For 20 år siden prøvede
han kræfter med romanen
Atlantic City, i 1999 skrev
han bogen om verdens
25 bedste vine. Råt for

usødet fra 2001 er hans
fyldige opslagsværk med
alt fra absint til østerssauce. Gastronomisk lystlæsning om pastis, peber
og pecorino, sake, salt og
sardiner.

Bornholm skal gøre
sig umage
Om Bornholms fødevarer
erklærer han, at der er
sket en bemærkelsesværdig udvikling, og at mange
ildsjæle er flyttet hertil for
at fremstille spændende
fødevarer. – Men slik og
syltetøj og søde sager er
ikke nok, Bornholm skal
gøre sig umage med at opfylde de store forventninger. Jeg hører stadig flere
tale varmt om Bornholm,
og man kan jo se, at feriegæsterne strømmer til.
Et lille problem skal løses.
Margit og Jesper har ikke
kørekort og derfor ingen
bil, og de vil gerne på
opdagelse for at finde
naturoplevelser og besøge
mennesker med tilknytning til det bornholmske
madmiljø. Indtil nu er der
brugt mange penge på
taxikørsel og BAT-busser.
- Så vi må nok tage os
sammen og tale med en
bornholmsk kørelærer og
finde et billigt køretøj.

WERNER
& LARSEN
(TEKST / FORHANDLERE)

Erik Jørgensen Showroom Pakhus 48 Københavns Frihavn Klubiensvej 22 2150 Nordhavn Tlf. 39 29 19 66

SNELLEMARK 16 3700 RØNNE TLF. 56 95 03 00

WWW.ERIK-JOERGENSEN.COM

WERNERLARSEN.DK
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RIE ULDAHLS
KRYDDERSNAPS
FR A PL ANTERI GET
En s ej iværk s æt ter fra Allinge
s at s er alt på at blive Bornholm s
førende fabrikant af nye t yp er
luk su sbrændevin – før ste årgang
er med eg , æbler, honning , b øg ,
brombær – og en ny variant
vente s til næ ste år.
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCHERSKI
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H

vad er snaps?
Mange vil pege på
akvavit med kommen og dild. Men med al
respekt for den klassiske
brændevin har Rie Uldahl
sat sig for at udvikle en
serie bornholmske snapse
med et anderledes og
finere udtryk. Nord Snaps
by Rie Uldahl, som hun
kalder sin kollektion, har
gode muligheder for at
blive anerkendt som en
del af øens gastronomiske
særpræg.
Rie, student fra Bornholms
Gymnasium og 43 år, er
vendt hjem og har bosat
sig i Nørregade i Allinge
efter en årrække i København med forskellige jobs
og uddannelser. Vigtigst
i denne sammenhæng er,
at hun er udlært kok og
ved, hvordan man omgås
produkter, som andre skal
have i munden.

I mors køkken
For et år siden besluttede hun at sætte alt
ind på at udvikle nye
smagsretninger indenfor
kryddersnaps. Som andre
iværksættere gik hun i
gang med at eksperimentere i sin mors køkken og
kælder i Pilegade. Hvilke
smagsretninger skulle hun

vælge? Hvor længe skulle
urterne trække i spiritus?
Hvad med blandingsforholdet? Og hvor skulle
smagen hen?
Hun gik så grueligt mange
forsøg igennem, der står
mange flasker i kælderen,
som ikke er perfekte.
I begyndelsen af 2016
afgav Rie en ordre til Niels
Frost Jensen på Den Bornholmske Spritfabrik i Nexø
for at få produceret tre
slags snaps. Nu havde hun
opskrifterne og vidste,
hvad hun ville.
At få honning og æbler til
at danne karamel var ikke
nemt, det havde været
lettere bare at tilsætte
kandis, men det var hun
ikke tilfreds med, og hun
fik lov at låne produktionskøkkenet på Bornholms
Efterskole, og på en stor
pande lykkedes det at få
de to ingredienser til at gå
op i en højere enhed.
Undervejs havde hun
fundet den rette flaske og
prop. Et flot N for nord i
guldtryk er det bærende
symbol, herunder en
mindre etiket med oplysning om indholdet. Som
særligt blikfang er der om
flaskens hals et mærke i
blødt økologisk læder med
Allinge Havns koordinater:
NE-kyst 55◦ 16,7’ N - 14◦

48,1 E. Æstetisk og generøst, men Nord er heller
ikke et lavprisprodukt.
Spritfabrikken gik i gang.
The botanicals, som
urterne kaldes i spiritussproget, tilsættes råsprit
og lagrer i tanken. – Trækketiden er en af mine små
hemmeligheder, smiler
Rie. Bagefter bemærkede
Niels Frost Jensen, at det
var besværligt at rengøre
tankene.
Snapsen blev aftappet,
nu havde Rie en vare, der
skulle sælges. Da hun er
et enkvindesfirma, må hun
selv ud og sælge.

Timo Hoffmann
så det straks
Det første sted, hvor hun
fik en god modtagelse,
var hos Timo Hoffmann
i Restaurant Sommer på
Allinge Havn. Han satte
straks snapsen på kortet,
og den vakte opmærksomhed på Folkemødet,
hvor Rie havde rigget en
salgsbod til.
Inden da havde Rie
tilmeldt sig Danmarksmesterskabet i kryddersnaps
under snapsefestivalen på
Madkulturhuset Gaarden i
Melsted, og varianten med
egespåner og karamelliseret æble vandt dommer-

nes hjerte – så hun kunne
fra starten kalde sig Danmarksmester. Ikke noget
dårligt udgangspunkt.
Siden har bornholmske
restauranter og butikker –
Rådhuskiosken i Rønne og
Bornholms Vinforsyning i
Aakirkeby – taget Nord til
sig. I Københavnsområdet
har en række eksklusive
butikker også sagt ja tak,
og Bornholmerbutikken
i Torvehallerne i København tog glad imod et nyt
produkt fra klippeøen. –
Og nu tager jeg til Aarhus
med smagsprøver, erklærer den dynamiske dame.
I sommeren 2017 åbner
Rie sin egen butik på
Glastorvet i Svaneke. Vilje
til at vinde præger den
opfindsomme kvinde.

Tre fine snapse fra
Nord by Rie Uldahl
Karamelliseret æble og
eg (40 %).
Megen sødme uden at
blive sukkeragtig. Bestemt
ikke sprittet. Pikant og
ikke dominerende bitterhed fra egespånerne,
de honningkaramelliserede æbler træder smukt
igennem. Krydderierne er
bornholmske og indsamlet
på Hammerknuden. Drikkes som den er, gerne til

kaffe eller dessert. Man vil
uvilkårligt sammenligne
den med lys rom.

Bøgesnaps (40 %)
Rie indsamlede ti kilo
friske bøgeblade i Slotslyngen med tilladelse af
Skovdistriktet, de skal
endelig være unge, da de
ellers udvikler en ubehagelig smag. Prøv den til
det kolde bord, den kan
tage noget af det fede
eller fiskede, men nok ikke
krasse sager som peberrod.

Brombær
snapselikør (20 %)
Flot farve, tydelig frugtsmag. Chokoladekage
er et eksempel på søde
sager, som vil blive forskønnet af likøren. Man
kunne også more sig med
at servere den til bornholmsk bleu eller danablu.
Rie undskylder, at hun
på grund af de strenge
regler for plukning af bær i
naturen eller private haver
måtte klare sig med importerede bær, men hun
regner med at finde en
bornholmsk løsning, når
der skal produceres igen.
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Fragtskib for fulde sejl
med vin til Gudhjem
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCHERSKI

N

år man har specialiseret sig i økologisk,
biodynamisk og
naturlig vin, så skal fragten også være miljørigtig.
Derfor har Provianten i
Gudhjem besluttet sig for,
at flaskerne skal sejles fra
Frankrig til Bornholm med
et sejlskib fra 1873.

Nordlys hedder det dieselfri fartøj, der ejes af
rederiet Fair Transport.
I oktober lykkedes det
for Nordlys at nå frem
med den dyrebare last
på i alt 10.000 flasker.
Hovedparten blev losset i
København, blandt andet
til toprestauranten NOMA

og forretningen Le Pinard i
Torvehallerne og vinbaren
Sabotøren på Nørrebro,
der ligesom Provianten
drives af Maria Gill og hendes mand Thomas.
Nordlys afgik fra Bretagne i september og var
udsat for kraftig storm,
der forsinkede sejladsen.

Vejrforholdene gjorde
det umuligt at nå ind i
Gudhjem Havn, så Nordlys
lagde til i Tejn i midten
af oktober. Her var gode
hjælpere parat til at slæbe
1.500 flasker i land, heraf
er en del bestilt af Restaurant Kadeau.
De to paller vin havde haft

godt af sørejsen, og det
vellykkede togt blev fejret
i Provianten ved et vældigt
gilde, hvor de frivillige
havnearbejdere skålede
med de tre besætningsmedlemmer på Nordlys.

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

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

Ring
5695 56
83
og få et
GRATIS
salgstjek
!

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

Carsten Schou
2012 5683

Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S

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

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

BornholmerBo

Tornegade 1-3 · 3700 Rønne · Telefon 5695 5683 · e-mail 371@edc.dk
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Nytårskoncerter i
2017 Nordlandshallen

i samarbejde med:

COMFY

COPENHAGEN

Allinge 5648 0041
MODERIGTIGT TØJ ...til hende og ham

Lørdag d. 21. januar kl.16 & Søndag d. 22. januar kl.14
Pris kr. 350,-. Unummererede pladser.
Dørene åbnes 2 timer før. Baren er åben
Billetsalg: www.bornholmbilletten.dk
eller Playmaker, Havnegade 1
HENRIK
KROGSGAARD
3770 Allinge . 56 48 00 41

MONGUL

in
p
p
o
sh
e
l
u
j
NE X Ø

KØBMAGERGADE NEXØ

RESTAURANT

DET GAMLE POSTHUS
ALLINGE

g

- mad fra bunden af friske råvarer

shoppen

Hector’s

KIM
SJØGREN

SIGNE
ASMUSSEN

KURT RAVN

Café og Restaurant
Sandvig

- sammen med PROMENADEORKESTERET
og så er der NYTÅRSOVERRASKELSER naturligvis!
MUNKHOLM

www.ANGORALAND.dk

Torvegade 4 · Nexø · Telefon 5649 2388
facebook.com/shoppen.nexø
Aktum A/S . 8844 5566

Ring gerne - hele året - og aftale tid for helt
uforpligtende besøg i gårdbutikken, når det passer dig

ANGORALAND

SMØRENGEVEJEN 22 - VESTERMARIE

SANDVIG

KLINIK: ÅBEN ALLE DAGE (hele året - efter aftale)
ON-LINE BOOKING: www.WELLFULLNES.dk

TLF. 24 6178 30

www.FILTGALLERIET.dk

www.WELLFULLNESS.dk

KIG IND OG DELTAG I VORES
ADVENTSKONKURRENCE

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

•MASSAGE (FYSIO/SPORT)
• ANSIGTSBEHANDLING

SWEATSHIRT & V-HALS
MANGE FARVER
NORMALPRIS:
400 kr.

JULEPRIS:
300 kr.

• FODBEHANDLING
• HÅRFJERNING VOKS & SUGAR
(også permanent fjerning med DEPILAR system)
Vore klinikker benytter produkter fra MUNKBORN
COSMETICS, samt det bedste fra AINHOA.

WELLFULLNESS og GÅRDBUTIK
Økologisk naturkosmetik fra eget værksted

Odiin str. 41-45 700 kr.

B&Co. str. 37-41 450 kr.

Odiin str. 40-45 600 kr.

B&Co. str. 37-41 850 kr.

Sæbe, shampoo, creme, lotion, skrub,
wrap, fodbad, olier, sampak og firmagaver.

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

Masser af GARN, STRIK og FILT - og altid en god GAVEIDÉ
• Uld - garn og strik
• Filthåndværk og galleri

Angoraland

RING ALTID GERNE - hele året - OG AFTAL TID FOR BESØG I BUTIKKEN !

Torvet 9 // 3730 Nexø // 62 26 41 65 // zjoos.dk
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ERNA HALD FRA BØRNEBUTIKKEN I NEXØ
JEG TROR, AT VI NÅR LÆNGST VED AT VÆRE OPTIMISTISKE
HUN HAR VÆRET EN DEL AF BYENS HANDEL SIDEN 1977 OG ER STADIG VILD MED LEGETØJ OG
BØRNETØJ. ERNA PÅ ÅSEN VED, HVORDAN HUN OPFYLDER UNGERNES ØNSKER OG GLÆDER SIG
SOM ALTID TIL BYENS JULESTEMNING.
AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCHERSKI

E

t godt humør er
titlen på et af H. C.
Andersens eventyr,
og det finder man i Ernas
Børnebutik på Åsen lige
ved Nexø Torv. I 31 år har
hun sørget for legetøj og
i de seneste tre år også
børnetøj til byens bælli,
hun har formået at følge
med tiden for at kunne
opfylde alle ønsker.
Erna Hald er opvokset
med fire søskende på et
husmandssted i Østermarie, hvor det ikke flød med
legetøj. – Men vores mor
havde altid tid og en rest
stof til at sy en ny kjole til
vores dukker. Fjernsyn var
der ikke råd til, så vi unger
løb over til naboen for at
følge DR’s julekalender
med Magnus Tagmus i
sort/hvid. Om vinteren var
der kun fyret op i dagligstuen, og her hyggede vi
os med spil og strikketøj
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om aftenen.
Hun stod i lære i Aakjærs
Isenkram og blev derefter
ansat i Funks daværende
legetøjsbutik på Torvet. –
Dengang fandtes Teknobilerne stadig, men så
forsvandt de jo.
Erna og hendes mand
Frank havde efterhånden
fået tre børn, de boede
i et rækkehus på Jomfrubakken, og det kneb
med pladsen. I efteråret
1985 bemærkede de, at
købmand C. P. Jørgensens
tidligere butik og beboelse, der nu var advokatkontor, stod til salg, og de
traf en hurtig beslutning
om at købe ejendommen,
som var opført i 1950 efter
bombardementet af Nexø
i 1945 – Ernas far havde
været med til at rydde
murbrokker under genopbygningen.

Fra lille pige til
bedstemor
- Og da jeg elskede legetøj
og gør det den dag i dag
var det nærliggende at
vælge den branche. Vores
kunder er fra 0 til 99 år, og
det er jo morsomt, når en
pige, der har handlet her
fra hun begyndte at gå,
kommer trillende med barnevognen og spørger, om
jeg ikke vil se den lille ny –
eller når et ansigt, jeg kender, er blevet bedstemor.
Det er en glæde at følge,
selv om jeg nok kunne ønske, at der blev født flere
end 250 nye bornholmere
om året, siger hun.
- Selvfølgelig sker der en
løbende udvikling af legetøj, men en del er stadig
af træ, f. eks. Brio og sjove
madvarer til de yngstes
køkken. Lego har været
storsælgende gennem alle

årene, og det er fint med
den nye linje, der henvender sig til piger. Børn er
nogle dejlige størrelser,
og man får sandheden lige
i synet, når man spørger
om deres ønsker.
- Men vi må også erkende,
at barndommen slutter
tidligere end før. Når de
er omkring 10 år bliver de
optaget af deres tablets
og leger ikke på samme
måde. En anden forandring er nethandel, og jeg
kan egentlig ikke forstå, at
folk vil købe legetøj ubeset og helt uden service
og ofte til priser, som en
rigtig butik sagtens kan
matche.
Erna har været en del af
handelslivet siden elevtiden i 1977 og har ikke
planer om at stoppe lige
med det samme.
- Vores yngste datter står
for Børnebutikkens afde-

ling på gågaden i Rønne,
og måske vil hun en dag
tage over – vi kan da håbe.

Vil selv vælge varerne
Erna har hævet sin tilknytning til Legekæden, hun
foretrækker at købe ind
på egen hånd, fordi hun
har mere føling med sine
forbrugeres ønsker end
nogle folk i Jylland, så ved
årets udgang har hun det
fulde ansvar for at stille de
rigtige varer på hylderne
i det store og veldisponerede forretningslokale. En
særlig og meget velkommen kundegruppe er sommergæsterne, men Erna
overlader salg af souvenirs
til andre.
- Hvis man vil, kan man
sagtens miste modet
over, at Nexø nu er uden
banker, og at der står
lokaler tomme, men jeg

tror nu, at vi i fællesskab
når længst med optimisme
og nye ideer, og derfor er
jeg naturligvis medlem af
Erhvervsgruppe Øst. Sammen er vi stærke, påpeger
hun.
For Børnebutikken begynder julen omkring 1.
november og sætter for
alvor ind første søndag i
advent. Et højdepunkt er
den lange torsdag, i år 8.
december, hvor alle holder
åbent til kl. 22.
- Så er der virkelig stemning og hygge i gaderne,
og vi mærker hver især, at
Nexø er et rart sted at bo.
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Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø Tlf.: 5649 2897
- find os på facebook Hos os finder du hvad du skal bruge til jagt, outdoor og lystfiskeri
samt et stort udvalg af beklædning og hatte.
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Julestue
2016
ÅRETS
JULEGAVE
IDÉ
Our Generation
dukkerne fås nu i
Ernas Børnebutik.

SOMMERNIPS OG SPINDELVÆV

Masser af tilbehør!

TORVEGADE 3. NEXØ
ANTIK, RETRO OG NOSTALGI

Priser fra 379 kr.

BLACK FRIDAY TILBUD FRA 11-20
VURDERING KL 14-20

Du finder os i Nexø
og Rønne.

Kom forbi og få et uforpligtende tilbud på:
Teakmøbler, designermøbler og flotte lamper. Guld, sølv, mønter, keramik
og stentøj. Ting fra færgerne, DBJ, emaljeskilte og andre sjove,
spændende ting

Torvet 7, Nexø tlf. 40227077 Åbent: man-fre kl. 10 -17.30 lør kl. 10 -13
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glade
mad

JULENS
Alle bliver glade når de dufter
de udsøgte fade

J

uleglæde rimer ganske vist på
suleæde, men vi skal spise, vi
skal byde og nyde. Den lækre
julemad er noget vi glæder os til,
og vi behøver ikke vente til juleaften med at smage det klassiske og mere moderne bornholmske køkken. Mange spisesteder
blænder op for delikatesserne i
anden halvdel af november, og
der er rige muligheder, hvis man
vil slippe for den store køkkentur
og overlade tilberedningen til
professionelle kokke.
De fleste vil nok foretrække at
fejre selve juleaften hjemme,
men der er i hvert fald et sted,

hvor man bliver forkælet netop
denne aften, og det er Hotel
Fredensborg i Rønne. Men der er
tiden før og tiden efter. Julefrokosten står i et særligt skær, hvad
enten den er en begivenhed på
jobbet eller en fest i stuen.
Kringlemos i andestegen
Nogle bornholmske madtraditioner holdes uden tvivl i hævd,
opskrifter og skikke er gået i arv,
og de saltstegte sild kan ikke
undværes; de er også et glimrende påskud til at tage en syp
mere. Måske en malurtbitter,

bornholmernes klassiske nydelsesmiddel og universalmedicin; i
de senere år har flere fået lyst til
at plukke urter i naturen og sætte dem på sprit. Snaps af egen
tilvirkning pynter på bordet, den
fortæller sin egen historie.
Gad vidst, om der stadig serveres fyjlakreitur? Gås eller and fyldes med tørre kommenskringler,
der er brækket i stykker og blødt
op i øl eller mælk, luksus på landet, og duften af stegt fjerkræ
rummede minder og skærpede
lækkersulten.
Øget velstand og flere nye råvarer har ændret spisevanerne,

og dog trækker medisterpølse,
frikadeller, æbleflæsk, sylte og
flæskesteg en direkte linje til
bondelivet, hvor slagtning af
julesvinet var en begivenhed af
næsten rituel karakter, der gav
en guds velsignelse af mad.
Restauratørerne har brugt deres
fantasi og erfaring til at sammensætte årstidsmenuer, der
både tilgodeser tradition og
fornyelse. Udvalget i år er måske større end nogensinde, de
bornholmske spisesteder trives
og kan mærke fremgang, så det
er nok klogt at reservere bord i
god tid.

Et glas og lidt kransekage på chefens kontor
blev afløst af julefrokosten

M

an ser det for sig: Lillejuleaftens dag inviterer
direktøren personalet ind
sit kontor, hvor sekretæren har
dækket op med glas, portvin og
små stykker kransekage henne
fra konditoren. Lysedugen har
hun selv taget med, den er et arvestykke, og forhåbentlig bliver
der ikke spildt på den.
Chefen rømmer sig og udtaler
nogle kønne ord om højtiden og
beder sine medarbejdere udbringe en skål for julen – og firmaet.
Måske bliver der skænket op en
gang mere, men så er det også
slut med løjerne.
Sådan var skikken op gennem
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1900-tallet, men under den tyske
besættelse, hvor der var spærretid – man måtte ikke færdes
på gaden om aftenen – menes
julefrokosten i sin nuværende
form at tage sin begyndelse.
Man havde behov for at feste
sammen, og det skulle ske i dagtimerne, så alle kunne nå hjem.
Inden da havde man spist et
måltid mad sammen og drukket,
hvad man nu kunne få. Chefen
sad med ved bordet, det føltes
nok usædvanligt dengang.
Tiderne antog igen nogenlunde
normal karakter, og julefrokosten
blev et personalegode, et højdepunkt i arbejdsåret, hvor det var

tilladt at slå sig lidt løs.
Op igennem 1960’erne tog det
yderligere fart, der blev nedsat
festudvalg, som sørgede for at
pynte kantinen og skaffe lækker
mad udefra plus øl, brændevin
og efterhånden også rød- og
hvidvin. Og likør.
Ender julefrokosten i kaos?

Pludselig kunne man sidde og
snakke sammen på tværs af afdelinger og fag, og hvis en arbejder eller funktionær følte trang
til at ”sige sandheden” til chefen,
så gik det nok endda. Alle havde
lov til at bryde de normale be-

grænsninger for god opførsel, og
ofte endte det i det rene kaos.
Måske er det igen blevet umoderne at drikke hjernen ud, selv
om der er fri bar og dans efter
maden, men man kan jo falde i.
Nu som før kan julefrokosten
arrangeres på arbejdspladsen,
hvis det ikke er mere bekvemt at
samles på en af de bornholmske
restauranter, der i lighed med leverandørerne af mad ud af huset
har modtaget mange reservationer.
Sjovt skal det nok blive, og kom
nu godt hjem (husk at lade bilen
stå eller drik vand, kun vand og
kaffe).

Kromutter i Tejn varter op med
hjemmelavet julemad
Pippi Hartmann på Skipperkroen sætter en ære i at servere hjemmelavet julemad, ikke noget snyd med færdige frikadeller på
Søndre Strandvej i Tejn. Hun tilbyder at stille den store og den helt
store sult med en julefrokosttallerken og en juleplatte.
Sild med æg og tomat og sildesalat, dyrlægens natmad med sky
og løg, medister med rødkål plus brød smør og fedt – og hvis det
ikke er nok, rummer platten udover sild røget laks med røræg og
asparges, sylte med bornholmsk sennep og rødbeder, frikadeller
med rødkål, mørbrandbøf med løg og surt samt ost.
Juleanretningerne serveres lørdag og søndag, men er man fire-fem
gæster kan man sagtens forudbestille på hverdage. Skipperkroen
med den glade stemning holder åbent frokost og aften alle dage
undtagen mandag, og så vælger man fra spisekortet med stegte
rødspætter, engelsk bøf eller dagens ret til blot 88 kr.

Høiers Iscafé
hygge på havnen
og lette retter
Det mest julede på Høiers Iscafé er nok den lune flæskestegssandwich med rødkål, der i december serveres lørdag og søndag. Ellers
er der masser at vælge imellem og åbent hele året. Frisksmurt
smørrebrød er en efterspurgt attraktion, der også leveres ud af huset, og så er det nemt at invitere til julefrokost. Sandwich og salater
findes i flere udgaver, blandt de lette retter kan nævnes burgere og
stjerneskud, og så er der alle de lækre kager. Høiers kaffe siges at
være Allinges bedste.
Godt bornholmsk øl og vine, der passer til maden, skal der også til,
og is er der altid.
Udsigten over havnen er formidabel vinter og sommer, og hvis
vejret ikke er alt for hårdt, kan man sidde på terrassen.
Indehaveren, Mette Slott, er glad for at have udvidet etablissementet, så der også er plads til møder og fester.

MâdaGo i Rønne
lover at julemaden
er ekstra go’
På Laksetorvet for enden af Rønnes gågade gør Mikkel Finne og
Johan Thorsen, kokke og barndomskammerater fra Hasle, klar til det
store rykind i den kommende tid.
De tør godt eksperimentere med julens kendte grundelementer
så som and og gris, men det bliver i nye fortolkninger, og man vil
spørge forgæves efter ris a la mande, understreger han – men kirsebær skal der nok blive plads til.
MâdaGo ligger i de lokaler, hvor Poul Pava for nogle år siden drev
restaurant, og det er jo et sjovt bornholmsk udtryk for madens
kvalitet og et løfte om, at man bliver dejlig mæt. Det værdsætter et
voksende stampublikum, der er glad for en spiserestaurant i Rønnes
centrum, der koncentrerer sig om gode råvarer og tør lidt mere.
De to restauratører betegner deres stil som casual gourmet, altså
afslappet og ubekymret med et spisekort, der ikke er for stort og
forklarer råvarerne fremfor at jonglere med morsomme navne.

Når træet tændes
på Fredensborg
Juleballerne på Hotel Fredensborg er fantastisk populære, og flere
af dem er allerede udsolgt. Men det er værd at spørge, hvornår der
er plads til en svingom. En stor fordel ved netop dette sted er, at
man kan tilkøbe et værelse og ikke behøver tænke på hjemtransporten. Så kan man vågne til en overdådig morgenbuffet.
Selve juleaften har altid været noget særligt med den traditionelle
menu og juletræerne, pyntet af bornholmske kunsthåndværkere.
Arrangementet passer godt til dem, der vil slippe for besværet med
selv at tilberede andestegen. Glade og mætte kan julegæsterne
overnatte og måske fortsætte dagen efter med bordets glæder.
1. juledag kan man vælge mellem den store julebuffet og en delikat aftenmenu, og torsdag den 29. december rettes den overdådige
fiskebuffet an af køkkenchef Claus Seest Dam og hans kokketeam.
Hver dag præsenteres den store sildebuffet med mindst ti slags
hjemmelagte sild plus den saltstegte, ostebord og tærte. En god
mulighed for at holde en mindre julefrokost, og silden kan kombineres med lune retter.
Nytårsaften er ren nydelse med alt, hvad der hører til, når der skal
siges farvel til det gamle år og goddag til det nye. Særlig udsøgte
vine hentes frem af Bornholms største vinkælder.
Og hvorfor ikke tage et grundigt julebad i Den Bornholmske Diamantspa på Griffen Spa Hotel? Det er efterhånden også blevet en af
hotellets juletraditioner.
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Bornholmske fristelser

KIG FORBI OG OPLEV
DIT GSH

SØERNE I PARKEN SAMLER REGNVAND

GSH har gæster fra hele verden. Men GSH er også dit sted. Derfor
er du velkommen til at komme forbi. Også selv om du bare vil
kigge. Du kan gå en tur i parken, drikke en kop kaffe, eller sludre
med vores personale.
Vores restaurant serverer fantastiske retter med lokale og økologiske råvarer, og vi har åbent til frokost og til aften. Hele året.
Til runde fødselsdage og den romantiske middag for to.
GRØN VÆG OG VANDRENSNING I ALGERØR

CHOKOLADEHILSNER

Familien K jærst rup

Du kan læse mere om vores 75 bæredygtige løsninger på
www.greensolutionhouse.dk. Siden er på engelsk, men vi fortæller gerne på dansk, når du kigger forbi.

LUFTRENSENDE GULVTÆPPER

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

HOTEL GSH

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

FB: FACEBOOK.DK/FAMILIENKJAERSTRUP
WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK
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Ostehjørnet – butik, bil
og meget mere end ost

Trubergs julekøkken:
Mad som vor mor
troede hun lavede den
Frank Truberg har styr på kalenderen og forbereder julen i god tid. Han
har allerede syltet agurker, asier og rødbeder, og de gode sild ligger i
lage, så de rigtigt kan smage.
Mad ud af huset er hans speciale, og med utallige års erfaring for den
bornholmske smag har han komponeret et udvalg af mad, der gør glad.
- Jeg skal ikke fornærme nogen, men jeg kan tilberede mad, som vor
mor troede hun lavede den. Jamen, jeg kan koge store portioner fond og
forvandle dem til sovs, jeg skaffer de bedste råvarer og ved, hvor lang
tid de skal have i ovnen. Mit motto er jo: Vi gør det grove, du gør det
sjove.
Juleaften, juledagene, nytår – frokost eller middag? Truberg har idéerne
og gør alt klart, så anden bare lige skal varmes.
- På den måde kan man som vært også være en del af julefestlighederne og ikke stresse rundt i køkkenet med fedtede finger.
Han tilslutter sig den klassiske sangtekst: - Rør blot ikke ved min
gamle jul. Det traditionelle jule-sule bord er, som det skal være.
Men derfor er der også kunder, der værdsætter Trubergs tapas, et alternativ for vinelskere og en ny måde at smage julen på.
- Så snart julemaden er velafviklet starter vi nytårsforberedelserne.
Årets sidste aften skal fejres med en smuk menu uden for mange dikkedarer og være en festlig afslutning på året, der gik, siger Frank Truberg
og går tilbage til stegepande.

Ostehjørnet i Østergade i Rønne var engang udsalg for Bornholms
Andelsmejeri. I snart 30 år har Birgit Gren-Hansen udviklet et stort
sortiment ud over de bornholmske, danske og udenlandske oste.
Delikatesseafdelingen byder på Hallegaards specialiteter og andet
charcuteri, og mange slags syltetøj, marmelade og kiks gør det svært
at vælge.
Smørrebrødet lever op til de klassiske ønsker, og mange stykker
afhentes til frokoster privat og i virksomheder. Nogle foretrækker de
friskbagte frokostboller med pålæg.
Nye spisevaner har banet vej for Ostehjørnets tapas med hummus,
pesto, oliven, tærte, pølse og skinke fra Hallegaard, oste og italiensk
brød, som også er et lækkert måltid i julemåneden. Men hvis man
ønsker de mere traditionelle specialiteter, kan forretningen levere
juleplatten eller et mere omfattende pålægsbord.
Ostebilen dækker hele øen. Om onsdagen holder den i Allinge frem
til kl. 13 og derefter i Gudhjem. Torsdag ruller den til Aakirkeby og
Nexø, fredag 13-15 står den i Hasle og lørdag formiddag på Svaneke
Torv. Tapas og anretninger kan efter aftale hentes i ostebilen.

Kjærstrup, konfekt
og glade gaveæsker
Julekonfekt – hvilket lifligt ord. Allerede Ludvig Holberg skrev om confect.
Kjærstrup gentager tidligere års succes med konfektarrangementer, her
samles en mindre gruppe på 10-15 mennesker omkring de fine råvarer, og
under kyndig vejledning får de mulighed for at skabe deres egen konfekt.
Det er noget af et tilløbsstykke, flere mindre virksomheder inviterer deres
medarbejdere på konfektkursus, så det gælder om at melde sig til i tide.
Heldigvis er der også alverdens former for færdige julegodter fra Kjærstrups værksted i Snogebæk, og forretningen i Store Torvegade er udvidet.
Så der er alle muligheder for at glæde andre (og sig selv) med små og store
gaveæsker, og der skal selvfølgelig noget sødt til julekaffen.

JUL OG NYTÅR PÅ LE PORT

Svaneke Bryghus
julebryg, julefad
og julebrunch
At der er godt øl på hanerne kan ingen være i tvivl om, og
udvalget af brygmester Jan Pauls herlige humle passer fint til
julefadet. Det gælder også den alkoholfrie Greenlight med den
flotte pilsnerkarakter, der gør det trygt at køre hjem.
Julefadet til mindst to personer består af kryddersild med æg
og tomat, lun leverpostej med bacon og rødbeder, stegt and
med svedsker og rødkål, håndskåret flæskesteg med rødkål og
surt samt riz a la mande med kirsebærsauce.
Den store udgave med otte retter supplerer med saltstegt sild
med bløde løg, rødbeder og ølsennep, fiskefrikadeller med
remoulade og rullepølse med ølsky og løg. Fadene kan også
tages med hjem. Det samme gælder menuen til juleaften med
flæskesteg, and eller begge dele og nytårsmenuen.
Lørdag den 24. december er der julebrunch, søndag den 1.
januar serveres nytårsbrunch med en glas bobler. Så tager
Bryghuset hul på 2017 og kan byde velkommen til bornholmere og feriegæster året rundt.til at tage imod selskaber til
julefrokost.

Le Port i højt
gourmethumør
Øens hyggeligste julefest

Nytårsmenu ”ud af Huset”

Lørdag den 26. nov. & lørdag den 10. dec.
fra kl. 18:00

Torsk i serranoskinke, selleri, porre,
hummerchips & hummerbisque

Julecocktail, 3-retters menu,
vine ad libitum under hele middagen.
”Borsalino Jazz” underholder med
behagelig jazzet julemusik.

Foie gras terrine med oksehaler,
æblechutney & ristet rugbrød

Menu
Laks med fermenteret grønkål & havtorn
Vin: Pinot Grigio, Corte Marjoli, Veneto
Økogris, græskar, svampe,
fedtegrever, rosenkål og nøddeglace
Vin: Malbec Premium, Mendoza Alta Vista

Åbningstider i julemåneden
Fra 24. nov. til 23. dec.
Torsdag - lørdag
Kl.17:30 - kl. 20:30
24., 25. og 26 dec.
Le Port holder lukket

Vanilje panna cotta med syltede bær & mandel
Vin: Moscato d’Asti, Vallebelbo

27, 28 og 29. dec.
Kl. 17:30 - 20:30

Pris per person kr. 699,Kun mod forudbestilling

Mere information: www.leport.dk
eller facebook

Oksetournedos, sauce bordelaise,
confiteret gulerod, & pure af persillerod
Lakrids - chokoladekage,
brombærsorbet, bær og lakrids
Pris per person: 3 retter kr. 410,Pris per person: 4 retter kr. 460,Prisen er inkl. nybagt brød med tilbehør
Natmad
Gullashsuppe med creme fraiche,
Parmesan & nybagt brød
kr. 40,-

- Vi går og pynter op til nogle dejlige uger, vores eget julehumør
er på toppen og vi glæder os til at sprede glæden til vores publikum, mange kommer år efter år, lyder det fra Gabriela Jantzen på
Le Port i Vang.
Den 24. november begynder løjerne, og så er der aftenåbent
torsdag, fredag og lørdag året ud. Årets julemenu byder på laks
med fermenteret grønkål og havtorn, gråand med appelsin, kastanje og andelever og økogris med svampe, græskar, fedtegrever, rosenkål og nøddeglace. Ost og vanilje panna cotta runder
af. To, tre eller fem retter? Det bestemmer man selv.
Lørdagene 26. november og 10. december blændes der op for
det, Gabriela kalder øens hyggeligste julefest. Borsalino Jazz
med Esben Bagger, Finn Bidstrup, Erling Bernhoff og sangerinden
Ann Sonne Hansen sørger for behagelig julemusik. Der serveres
tre retter, laks, økogris og panna cotta.
Nytårsaften er der travlt med at levere mad ud af huset. Festen er
en sikker succes, når Le Ports køkken sørger for delikatesserne.

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

DET GAMLE POSTHUS
- mad fra bunden af friske råvarer

Blå verdensmesterost
fortjener god portvin
Efter nogle år i skyggen er portvin på vej frem, og mejeridirektør Per
Olesen kan kun anbefale, at hans blå ost ledsages af dybrød Ruby Port.
Den stærke søde vin står flot til den specielle salte ostesmag.
33 bornholmske kvægbrug leverer frisk mælk til Andelsmejeriet Sct.
Clemens i Klemensker, og en stor del forvandles til blå ost. 90 procent
af produktionen eksporteres til det meste af kloden, og mejeriet er
kendt som verdensmesteren, der flere gange har vundet medaljer ved
World Cheese Champion i Wisconsin i USA.
Blåskimmelosten Danablue er den mest populære, varianten hedder
Bornzola, hvilket rimer på den italienske Gorgonzola. Osten er fast med
blågrøn skimmel, uregelmæssige huller og en mild og pikant aroma.
Bleu er en blå- og hvidskimmelost efter fransk inspiration med en cremet og skærbar konsistens. Smagen er mild og aromatisk. Nogle kan
bedst lide den helt frisk, andre foretrækker den mere moden og dermed
skarpere. Med alle tre specialiteter på bordet kan det ikke blive mere
generøst. Skal det være helt bornholmsk, foreslår Per Olesen rugkiks
fra Dam i Aakirkeby og måske en klat havtorn fra Höstet i Ibsker eller
hjemmesyltede solbær.

Julen på Molen

Bæredygtig jul på GSH

Restaurant Molen med Daniel Kruse i spidsen har opnået et fantastisk ry
som et spisested, hvor fine, helst lokale råvarer tilberedes med mesterkokkens sikre sans for at finde nye smagskombinationer. Sådan er det også i
juletiden med plads til både frokost- og aftengæster alle dage, undtagen
søndag.
En superskøn menu, lyder løftet, men der er ikke lagt en færdig plan for
skønheden. Molens gæster kommer for at opleve gastronomi på et højt
plan, og hvis man foretrækker at få mad ud af huset, kan det sagtens lade
sig gøre. Fra midt i november laves en fast menu ud af huset. Og som
erklæret fiske- og skaldyrsted kan Molen indfri forventningerne til en helt
usædvanlig nytårsoverraskelse.

Restaurant GSH er også bæredygtig til jul. Derfor er buffeten droppet,
da det giver et større madspild end mad serveret ved bordet. Derfor
tilbydes: Julesharing, hvor maden serveres ved bordet på fade, og
Julemenu som bliver tallerkenserveret til hver enkelt gæst.
Vidste du i øvrigt:
At GSH har egne bistader og bruger honningen i køkkenet.
At spildevandet fra hotellet bliver renset med alger og vil, når myndighederne tillader det, blive genbrugt til skyl i toiletterne.
At Oxford University har stillet et glashus op i parken, hvor de tester
dagslysets påvirkning af krop og psyke. De frivillige bor 3 dage i
glashuset og 3 dage på et almindeligt værelse, og der tages prøver
hver halve time.
At parken omkring GSH skal se ud som den gør. Græsset bliver ikke
klippet og planterne er nøje udvalgt til at kunne gro frit. GSH har dog
lyttet til gode råd fra naboerne og er i gang med at plante mere ud
mod Strandvejen.
At den gamle indendørs pool fra Hotel Ryttergården er kapslet inde og
bliver genbrugt som varmtvandsbeholder. Solfangere i parken og på
taget varmer vandet op, så det kan bruges til gulvvarme og varmt vand
i hanerne.
At Restaurant GSH har Landbrug & Fødevarers bronze spisemærke,
som betyder, at køkkenet bruger 30-60% økologiske råvarer.
At restaurant GSH har åbent hele året både til frokost og aften.
At GSH gerne modtager gode idéer og kritik – og handler på det.

ALLINGE

NYTÅRSMENU
ud af huset
Til dronningens nytårstale
Starter:
Lufttørret
skinke-oliven-snackpølse,
saltmandler
Letrøget creme og brød
pris 48,-

Forretter:
Suppe
Pighvarbisque med skaldyr og urter
pris 108,Tapas
Safranrimmet hellefisk, fennikel crudité, vores
egen varmrøgede laks med brøndkarse creme,
tiger-rejer med tang og avocado creme
pris 118,-

Hovedret:
Rosastegt kalvemørbrad
med bagte og grillede rodfrugter,
soufflekartoffel, karl johan sauce
og syltede urter
pris 228,-

desserter:
Hvid chokolade panna cotta med
rabarber,sprød kage og lakrids-skum
pris 68,Posthusets nytårskage
med bær og chokoladetrøffel
pris 88,-

CHARME MIDT I ALLINGE

Afhentes mellem 13-15
- vi aftaler tidspunkt
ved bestilling.
Vejledning til menuer
følger med ved afhentning.

Bestil DIN
julefrokost nu
og vær i go’ tid!

Nyt-Nyt-Nyt
1. januar 2017
Nytårsburger ud af huset mellem 14.30-18.30
med skiveskåret okse, diverse salater og pesto,
steakhouse pommes og hvidløgsmayo
pris 98,Bestil på mail:johnnybo61@gmail.com
eller tlf: 5648 1042

Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores

Husk vi har åbent i forbindelse med
nytårskoncerterne i Nordlandshallen
21-22. januar 2015
husk at bestille bord i god tid.
(Lørdag 21. jan. er udsolgt)

store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,
caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand
Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Café
Åbent hele året
Lukket mandag, tirsdag til søndag kl. 11 - ca. 17
Høiers Gaard 7, 3770 Allinge • Tlf: 56 48 22 90
40 MAGASINET BORNHOLM VINTER 2016

gajulevkuerv-e imdedé

rodukter

bornholmske p

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

ÅBENT FØLGENDE DAGE I JANUAR
19.-22. og 25.-29
FERIELUKKET I FEBRUAR
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Kirkegade 8, 3770 Allinge
Tlf.: 56481042
www.detgamleposthusalllinge.dk
mail: johnnyo61@gmail.com
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JULEFROKOST UD AF HUSET NOVEMBER/DECEMBER 2016
TRUBERGS JULE/SULE BORD.
Marinerede sild med karrysalat samt æg.
Saltstegte sild med bløde løg, rødbeder og sennep.
Rødspættefilet med remoulade og citron.
Julemedister med sennep og rødbeder.
Mørbradbøf med bløde løg og surt.
Flæskesteg (svinekam) med rødkål.
Frikadeller med rødkål.
Leverpostej med svampe og bacon.

JULEAFTEN GØR TRUBERG DET GROVE
OG DU GØR DET SJOVE:

restaurant

Gammeldags andesteg med æbler/svesker,
den gode sauce og rødkål samt kartofler.

MâdaGo

Pris pr. person 178,1/1 stegt and skåret ud samt æbler/svesker
og den gode sauce
Pris pr. and 550,-

Brie med frisk frugt og grønt.
Pris pr. person ved min. 10 personer 178,Under 10 personer koster overstående
buffet for 198,- pr. person.
TILKØB:
Brød samt smør og fedt 20,- pr. person.
Rødspættefilet med dildmayonnaise, citron og
friskpillede grønlandske rejer 48,- pr. person.
Æbleflæsk pr. person 38,(2 flotte stykker pr. person.)
Gammeldags andesteg med rødkål
samt æbler og svesker 48,- pr. person.
Ris a la mande med kirsebærsauce 30,- pr. person.

TRUBERGS JULEINSPIRATION TAPAS.
Tigerrejer i knust tomat og lakrids.
Ferskrøget lakseroulade med rygeostecreme samt peberrod.
Rådyr pate med syltet rødkål, ristede mandler
og soltørrede tranebær.
Sukker/saltet andebryst med friske sprøde grøntsager,
ingefær, chili og lime.
Andelevermousse med cognacsyltede grønne rosiner.
Lufttørret Bressola (okseinderlår) med lun røræg og krydderurter.

Julemiddagen kan afhentes
den 23. december mellem kl. 16.00 og 18.00
Hos Truberg Solstien nr. 1, 3760 Gudhjem.
Udbringning koster 300,- og bringes ud
den 23. december mellem kl. 17.00 og 19.00

FØRSTE OG ANDEN JULEDAG

Marinerede sild med æg og karrysalat.
Saltstegte sild med rødbeder, sennep og bløde løg.
Mere reje end salat med asparges.
Frikadeller med surt.
Ribbenssteg med rødkål.
Leverpostej med svampe/bacon.
Mørbradbøffer med bløde løg.
Tarteletter med høns i asparges.
Jule medister med sennep.
Brie med frugt og grønt.
Brød samt smør/krydderfedt kan
tilkøbes for 20,- pr person.

Serranoskinke med friske asparges og figner.

Kun afhentning mellem klokken 11.00 og 13.00.

Confit af gris med saltede valnøddebrud og stikkelsbær kompot.

Der følger en enkel instruktion med hvorledes
retterne lunes og serveres til UG+

Artiskok creme med oliven ristet bruchetta.

store torvegade 29
3700 rønne
www.madago.dk
kontakt@madago.dk
+45 28 77 60 40

Rigeligt til 10 og nok til 12 personer.
1.800,-

Saltkogte kartofler med hvidløgs mayonnaise.
Ostebidder fra danske gårdmejerier.
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Ris fløde dessert med abrikos og nødder.
Herlighederne serveres med kærnemælksmør
og små gourmet boller.
Pris pr. person 325,Minimum 10 personer.
Udbringning af julefrokost koster 300,-

Vinter på Restaurant Molen
Daniel Kruse står i spidsen for køkkenet og du vil derfor altid kunne nyde vores spændende nye menuer frokost og aften.
Selvom vi går ind i den mørke tid, har restauranten stadig den samme blændende udsigt over indsejlingen til Nexø havn og Østersøen.
Åbningstiderne frem til jul er mandag til lørdag fra kl. 12.00-15.00 og 18.00-20.00 (køkkenet lukker).
Fredag og lørdag 18.00-21.00 (køkkenet lukker)
Ring og hør om en oplevelse ud af huset. Vi leverer en super skøn menu enten med eller uden kokkebasse.
Vi laver en dejlig julemenu ud af huset fra midt november samt en super skøn nytårsmenu til afhentning - ring og hør nærmere.

Solstien 1, 3760 Gudhjem / Telefon 56 49 63 75 / frank@truberg.dk / www.truberg.dk
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RESTAURANT
RESTAURANTMOLEN
MOLEN ••HAVNEN
HAVNEN 66 ••3730
3730NEXØ
NEXØ••8887
88876733
6733
Info@restaurantmolen.dk
Info@restaurantmolen.dk••www.restaurantmolen.dk
www.restaurantmolen.dk
facebook.com/restaurantmolen
facebook.com/restaurantmolen
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På Det Gamle Posthus
bestemmer smag og behag
Karina og John Nybo lægger sig ikke fast på bestemte julemenuer. I ti
år har de drevet Det Gamle Posthus i Allinge, og gæsterne værdsætter
muligheden for at sammensætte et individuelt festmåltid af sæsonens
råvarer. Man skal bare ringe i forvejen og få en snak om mulighederne –
hvad kan I li’ og hvad må det koste?
En tradition står fast: Første søndag i advent står der flæskesteg med det
hele på programmet.
Juleanden steges den 24.december – husk at nævne den gode sauce,
siger Karina - alt er parat og man henter lækkerierne i løbet af dagen –
naturligvis mod forudbestilling. Det gælder også nytårstraktementet.
I juletiden er der frokoståbent i weekenden, og hver aften tilbydes en
særlig to retters menu til jubilæumspris.
Den store nytårskoncert i Allinge finder sted 21. og 22. januar, og da
bliver der ekstra travlt i restauranten, bordbestillingerne er begyndt at
indløbe.

NYTÅRSMENU
Skaldyrsbisque, indbagt torskemedaljon med jomfruhummer,
frikasse, sennep og koriander.
Rådyrterrin, andelever parfait (mousse), cognacsyltede grønne rosiner,
artiskokcreme syltet rødkål og saltbagt nøddebrud.
Mocca/karry karamelliseret kalveculotte, sprød kartoffel
flan med prosciutto skinke, bøffel mozzarella og timian.
Spinatsouffle, tomatiseret kalvesky og trøffel glace.

Jul i vinens tegn –
Christianshøjkroen
åbner sit vinotek

Crepe viklet omkring pisket citron/pistage smør/creme, strejf af
chilimarmelade og bagte kokosspåner.
Natmad:
Ovnstegte BBQ revelsben (2 stk. pr person) med saltagurker, sennep
og groft brød.

Kombinationen af mad og vin er et kendetegn for Christianshøjkroen hos
Troels Madsen. Han tilbyder endda at arrangere selskaber i restaurantens vinotek, og det er en ekstra fornøjelse at sidde omgivet af de fineste
flasker og smage på indholdet.
Christianshøjkroen, der sidste år fik prædikatet Danmarks bedste frokostrestaurant, har åbent til frokost og aftensmad torsdag til søndag, og hvis
man vil vide, hvad Troels har fundet på, skal man bare ringe.
Selv om vi ikke kan regne med hvid jul, hvilket gør kroen ekstra idyllisk,
er Almindingen i det aller seneste efterår en udflugt værd, og Troels lægger vægt på, at de enkelte retter afspejler skiftende årstider.
Køkkenet leverer mad ud af huset.

Pris 1 ret:
Pris 2 retter:
Pris 3 retter:
Pris 4 retter:

298,348,398,448,-

Pris natmad:

85,-

Hele pakken til alle i selskabet: pris 460,- pr. pers.

BESTILLING
kan ske på telefon: 56 49 63 75 eller pr. email frank@truberg.dk

PRAKTISK INFO
Afhentning af nytårsmenu den 31. dec. mellem klokken 12.00 og 14.00
Udbringning sker mellem 12.00 og 15.00
Udbringning koster 300,Ved nytårsmenuen følger en lille nem instruktion med.
Følg denne og nytårs menuen er klar, parat og klar til start
uden de store armbevægelser.
Truberg ser frem til at byde Jer velbekomme denne årets sidste aften.
Et brag af et nytår venter og vi hilser fra alle os til alle Jer.

Tak for 2016 og på gensyn i 2017

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

JUL PÅ BRYGHUSET
5 retters julefad

min. 2 pers. - serveres fra kl. 12.00 - 20.30
Kryddersild - æg - tomat
Lun leverpostej - bacon - rødbeder
Stegt and - rødkål - svesker
Håndskåret flæskesteg - rødkål - surt
Risalamande - kirsebærsovs

VI LEVERER BRUNCH, BUFFET, FROKOST OG MIDDAG UD AF HUSET

CHRISTIANSHØJKROEN
BORDBESTILLING 5697 4013
ÅBNINGSTIDER: TOR-SØN 12.00 - 16.00 (KØKKENET LUKKER 15.00)
& 17.30 - 20.00 (KØKKENET LUKKER)

185,- pr. couv.

8 retters julefad

min. 2 pers - serveres fra kl. 12.00 - 20.30
Kryddersild - æg - tomat
Saltstegt sild - bløde løg - rødbeder - ølsennep
Fiskefrikadelle - remoulade
Rullepølse - ølsky - løg
Lun leverpostej - bacon - rødbeder
Stegt and - rødkål - svesker
Håndskåret flæsketeg - rødkål - surt
Risalamande - kirsebærsovs

225,- pr. couv.

Ta’ julefrokosten med hjem

5 retters julefad - 179,- pr. couv
8 retters julefad - 215,- pr. couv.

Julebrunch

lørdag d. 24. december fra kl. 9.30 - 12.00
Brød, smør, marmelade og oste.
Pølser, bacon og røræg.
Frisk frugt, kage og øllebrød.
Pandekager og tærte
Sild og røget fisk.
Juice, smoothies, kaffe og the.

139,- pr. couv.

Børn under 12 år 70,Børn under 3 år er gratis

ÅRETS FROKOSTRESTAURANT 2015

OPLEV GASTRONOMISK GLÆDE I DEN MØRKE VINTERTID PÅ CHRISTIANSHØJKROEN MIDT I ALMINDINGEN.
Og så er der lige den gode øl,
hvis du er lækkertørstig!
Vi har åbent alle ugens dage fra kl. 11.00
Køkkenet åbner kl. 12.00

Følg os på
Facebook, hvor
nye tilbud hele
tiden opdateres

Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.svanekebryghus.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook.com/svanekebryghus
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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.
Vi åbner alle dage for selskaber. Book evt. bord i vinoteket til en ekstra forkælelse af mad og vin.
Ring og hør om julemenuer ud af huset eller tjek hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Troels Fjederholt Madsen

INFO@CHRISTIANSHOJKROEN.DK

WWW.CHRISTIANSHOJKROEN.DK

FACEBOOK.COM/CHRISTIANSHOJKROEN
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Kom og nyd vore arrangementer!

fra 24. november ÅRETS JULETRÆS-UDSTILLING ❤ juletræerne er pyntet af bornholmske kunsthåndværkere
JULEBAL MED HEAT MAKERS ❤ stor julebuffet eller 3-retter serveret
hele december JULEMIDDAG & JULEFROKOST ❤ Di 5 Stâuerna (Kun mod forudbestilling)
11. december JULEHOTEL PÅ GRIFFEN SPA HOTEL ❤ Udstilling og salg af kunsthåndværk og spændende produkter

DAME

HERRE

SAINT TROPEZ
FITFLOP
ON STAGE
PERNILLE BÜLOW
WOLFORD
DAY
BITTE
MOS MOSH
SOYA
ARMANI
BRAX
GANT
RALSTON
FRANSA
MASAI
VILA
NYDJ
BY MALENE BIRGER
CULTURE

ARMANI
SAND
GANT
HENRI LLOYD
BRAX
M.E.N.S.
TOMMY HILFIGER
HUGO BOSS

17. december CANDLE LIGHT DINNER ❤ 4-retters menu med mulighed for vinmenu
JULEAFTEN-ARRANGEMENT ❤ julemiddag, kaffe og underholdning
1. & 2. JULEDAG ❤ Den Store Julebuffet med julens traditionelle retter
28. december DEN STORE FISKEBUFFET ❤ et overflødighedshorn af fiskeretter og skaldyr
NYTÅRSARRANGEMENT ❤ spis i den festpyntede sal med musik og dans
NYTÅRSARRANGEMENT ❤ rolig hyggemiddag i Di 5 Stâuerna
NYTÅRSBRUNCH ❤ lækker brunch med champagne

BLACK
FRIDAY
1000’VIS AF VARER
FRA 25/40/60 %
GÆLDER IKKE
UDVALGTE BRANDS

Se datoer og flere detaljer om arrangementerne på vores hjemmeside
BORNHOLMHOTELS.DK eller ring på 56 90 44 44.
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BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26

ALLINGE BYGGEMARKED
Har du brug for ny inspiration til hjemmet,
kan vi tilbyde spændende billige løsninger
af tapet og nye farver.

HOME VÆGMALING BASIC HVID 10 L
Meget drøj og rækker rigtig langt.
Kan tones - LAVPRIS 179,95

HOME VÆGMALING MAT 5 L
God til vægge der let bliver beskidte.
Kan tones - LAVPRIS 269,95

HOME VÆGMALING MAT 10 L
God til vægge der let bliver beskidte.
Kan tones - LAVPRIS 399,95

HOME VÆGMALING HALVMAT 2,5 L
Robust maling der holder længe.
Kan tones - LAVPRIS 279,95

Kom og se vores store
udvalg af tapet.
HOME LOFTMALING HVID GLANS 2 -5 LITER
God, økonomisk maling til store loftoverflader.
Kan tones - LAVPRIS 199,95

TRÆ- OG METALMALING
Home v hvid/h1 glans 40 2,5 liter
Kan tones - LAVPRIS 329,95

Alle lavpristilbud er gældende i november samt december måned.
Alle tilbud er kontant afhentet og alle priser er inkl. moms.
DANA HOME PROFESSIONEL MEDIUM SPARTEL 10 L
God færdigblandet spartelmasse LAVPRIS 99,95

ALLINGE BYGGEMARKED
& TRÆLASTHANDEL A/S
Telefon 5648 0127 • Pilegade 33 • 3770 Allinge

