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For nogle år siden var sæsonen 
kort: fra Sankt Hans til skoleferi-
ens slutning. Bornholm stod for 
sol, sommer og sild i syv-otte 
uger, og sådan var det bare. Vel-
mente fremstød var ikke nok til 
at åbne folks øjne, så de kunne 
opdage klippeøens kvaliteter fra 
september til juni.
Hvis næsten alt var lukket og 
slukket, var der da heller ikke så 
mange oplevelser udover den 
foranderlige natur.

Vi ser en klar tendens til for-
andring. Lavere færgetakster 
og kort rejsetid gør det mere 
overkommeligt at smutte til 
Bornholm; mange har hørt, at 
foråret er helt vidunderligt med 
de blomsterende kirsebærtræer 
og klukken i bækken.
Folkemødet trækker tusindvis af 
mennesker hertil, og det er helt 
uvurderligt, at øens navn i den 
forbindelse nævnes så mange 
gange. Allinge som Danmarks 

hovedstad i flere dage opfyl-
der en drøm, der er større end 
nogen kunne have forudset. 
WonderFestiwall sidst i august 
mejsler Bornholm ind i mange 
tusinde unges bevidsthed, og 
Kulturugen gør september læn-
gere. Madkulturhuset Gaarden, 
Sol over Gudhjem og mange 
andre begivenheder er brikker 
i det nye spil, der betyder flere 
åbne restauranter og cafeer, 
nu kan det svare sig at holde 

på medarbejderne og skaffe de 
bedste råvarer.
I takt med disse fremskridt 
vokser den bornholmske selv-
bevidsthed, der selvfølgelig ikke 
må udvikle sig til en arrogant 
tro på, at alting kører i rapsolie. 
Respekt for gæsterne er vigtig, 
og flere initiativer og mere mod 
til at tage en ekstra tørn er 
nødvendig.
Bornholmerne har også fået lyst 
til at bevæge sig rundt og opsø-

ge de mange gode restauranter, 
og dermed er vi inde i den gode 
cirkel. Magasinet Bornholm yder 
gerne sit bidrag til at fortælle, 
hvad der serveres – påsken er 
en god anledning til at forkæle 
familie og venner. 

Daniel Mühlendorph
Udgiver og ansvarshavende 
redaktør
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Sektion 1
4
Johannes Lassen
modnet af svaneke
Skuespilleren fortæller om sit kræ-
vende arbejde med film og tv.
Som opvasker på Balballaden fik han 
lov at optræde i pauserne, og siden er 
det bare gået fremad.

8
martha græder
på BornhoLm
23-årig bogdebutant har fået ros for 
”På Bornholm må man græde over 
alt”. Hør, hvad hun har at sige om 
gråd og glæde. 

12
søren og Lenes
BornhoLmske perLe
AQUA-parret Lene Nystrøm og Søren 
Rasted fandt drømmehuset, hvor 
de godt kan forestille sig at blive 
gamle. Barndommens ferieminder er 
forvandlet til voksen virkelighed.

16 
nyt visitkort:
pouL friis Bag Baren
I årtier var han den kloge stemme i 
Bornholms Radio og på P1. Nu skifter 
han kurs og åbner en original pub i 
Postgade i Svaneke.

22
FundraiSeren og
den Flittige digter
Kirsten og Djorn Juni bor og arbejder 
i Arnager. Hun har startet eget firma 
som 65-årig, og den 20 år ældre poet 
er lige så produktiv.

26 
Lykken er ost
fra egne geder
”Lykkelund”, Bornholms første 
mikromejeri, drives af Lene Schrøder 
og Lene Mortensen. Dyrevelfærd, 
økologi og gastronomi på Krækkets-
vej i Østerlars. 

Sektion 2
32 
nordLandet 
heLe året
Martin, Jonas og Casper har forvand-
let det gamle ”Romantik” i Sandvig til 
en toprestaurant med værelser. Den 
nye ejer er Kadeau, men Nordlandet 
er noget helt andet og helt sig selv.

36 
tre hoteLLer: Badeferie,
WeLLness og Bæredygtighed
Fredensborg, Griffen og GSH har hver 
deres profil og tilfører Bornholm ny 
dynamik, når det gælder komfort og 
gastronomi. Adm. dir. Trine Richter 
fortæller om hotelrevolutionen. 

40-47
gastronomi
og godBidder
Tag med til en stribe af de fornøjelser, 
som Bornholms dygtige kokke står 
parat til at servere. 

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

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



guitar. Derfor spurgte jeg 
nogle landmænd, om de 
havde brug for hjælp. Jeg 
skulle op kl. fem om mor-
genen og vælte halmballer 
op på et høloft i to dage 
med blødende hænder. At 
modtage pengene var en 
af de succesoplevelser i et 
lille menneske, det skaber 
ballast”. 

opvasker på 
musikBaLLaden 

- Så dine sommerjobs i 
Svaneke har været med til 
at forme dig?

”Barndommen i Svaneke 
var tryg og lys. Vi fik lov 
til at udfolde os og blev 
formet af initiativ. Jeg 
sandblæste glas hos Per-
nille Bülow. Når man har 
knoklet med brandvarmt 
glas hele dagen, får man 
et andet forhold til sin 
løn. På Musikballaden var 
det sådan, at hvis jeg gav 
den en skalle i opvasken, 
så måtte jeg låne scenen 
med min guitar, når kunst-
nerne holdt pause. Det 

lærte jeg meget af.
Student blev jeg aldrig. Jeg 
droppede ud flere gange, 
og til sidst indså jeg, at jeg 
ikke gik i gymnasiet for 
min skyld, mere for min 
mors. Drømmen var og 
havde altid været at blive 
skuespiller. 
Manges indstilling var: 
Skal du ikke have et rigtigt 
job? Selv min mor var inde 
på, om det ikke var smart 
at have noget at falde 
tilbage på. Første gang jeg 
søgte, kom jeg ikke ind på 
teaterskolen. Så tog jeg 
to år på en privat teater-
skole. Og anden gang kom 
jeg ind. Til tredje prøve på 
Odense Teaterskole mødte 
jeg Pilou Asbæk. 
Efter første optagelses-
prøvedag måtte vi bare 
have en øl. Vi trængte til 
at rafle, men på den bar, 
hvor vi gik ind havde ikke 
raflebæger. Så vi gik i BR 
og købte raflebæger og 
havde en lang sjov nat. De 
fire prøvedage var starten 
på et fantastisk venskab.” 

sommeren ’92
- Fortæl om den overra-
skende publikumssucces 
”Sommeren ’92”, hvor du 
spiller fodboldspilleren 
Kent Nielsen.

”Det var et sjovt job, for 
skuespillerdrengegruppen 
havde en super energi, 
som jeg også synes, man 
kan mærke i filmen.  

I halvanden måned inden 
optagelserne trænede 
vi fodbold hver dag. Vi 
optog på det gamle Ullevi 
Stadion i Gøteborg, hvor 
alt så ud som dengang. 
Og vi blev indlogeret på 
det spahotel, hvor holdet 
fra ’92 flyttede ind, da de 

gik videre.” Jeg husker i 
øvrigt tydeligt, at jeg var 
hos nogle af mine venner 
i Svaneke, da slutrunden 
blev spillet i ’92.”  

hårdt arBeJde 

- Du har filmet uden pau-
ser siden i sommers, har 
du aldrig fri?

”Efter denne her film ven-
ter et hemmeligt projekt. 
Og så trænger jeg til at 
slappe lidt af, for ikke at 
save mig selv fuldstændig 
over. Film er opslidende. 
Lige nu filmer jeg 12 til 14 
timer om dagen. Så er det 
hjem på hotellet og læse 

på scenerne til næste dag. 
Jeg klager ikke, men det 
kan godt mærkes i krop-
pen nu. 
Når jeg er i produktion, ser 
jeg ikke familie og venner 
særlig meget. Heldigvis 
har de forståelse for, at de 
må nøjes med en sms en 
gang i mellem. De ved, at 
når filmen er færdig, har 
jeg tid og energi og lyst til 
at se dem igen.” 

- Hvad er det sværeste 
ved at være skuespiller?

”Det er egentlig at holde 
sig selv oppe i perioderne, 
hvor der ikke er jobs. Man 
skal forstå, at filmen er 
nogle andres leg. De, der 
har arbejdet i flere år på 
at skrive manus og skaffe 
pengene, må bestemme, 
om man må være med i 
deres leg. Man bliver prø-
vefilmet, og nogle gange 
kan detaljer betyde, at det 
bliver en andens rolle. Det 
er nu ikke fordi, jeg ikke 
under en anden rollen. 
Nogle gange er jeg endda 
enig i, at den ligger bedre 

til en anden. Sådan er 
gamet, you win some, you 
loose some,” svarer Johan-
nes Lassen roligt og alt 
omkring ham er kommet 
i kameluldsblød balance i 
de to timer, han har lukket 
Magasinet Bornholm ind i 
sin verden. 

kort om Johannes

Johannes Lassen (37) år. 
Opvokset ved Svaneke fra 
han var 10 år. 
Mor jordemor Gitte Lassen 
Far Karljohan Kelberg 

Uddannet fra Odense tea-
ter i 2007

Nogle af hans film:
The Guardian Angel -2018
Gidseltagningen- 2017
Bedrag - 2016
Sommeren 92’ - 2015
1864 - 2014
Broderskab - 2009

JOHANNES LASSEN
FRA OPVASKER I SVANEKE

TIL INTERNATIONAL STJERNE
Skuespilleren Johannes Lassen, 37 år, kendes 
som Kaptajn Dinesen i Tv-serien ”1864”, som 

landsholdsstjerne fra biograffilmen ”Sommeren ’92” 
og lige nu som benhård politimand i ”Gidseltagningen”. 

Første gang han stod på en scene var på Bornholm, 
og han fortæller i dette eksklusive interview om sin 

opvækst og stræben efter at yde det fuldkomne.
AF: CAMILLE BLOMST 

Johannes Lassen, som 
har hovedrollen som 
teamleader i Kanal 5’s 

store seriesatsning dette 
forår, ”Gidseltagningen”, 
træder ind på sin stam-
café i kameluldsjakke, 
kameluldsbluse og med 
grønne øjne. Han sender 
et naturligt stjernesmil og 
der er ingen is at bryde, 
for han er så ukrukket og 
varm, at man smelter. 
Han er hjemme i Køben-
havn i to dage mellem de 
sidste optagelser i Kroa-
tien til en international 
thriller, hvor han danner 
makkerpar med Pilou 
Asbæk.
”Det er europæiske 
produktion. Vores finske 
instruktør er faldet for en 
virkelig historie fra 1951: 
Et kup mod Landmands-
banken på Nørrebrogade 
i København, hvor en kas-
serer og en bankbestyrer 
bliver dræbt af skud. 
Forbryderen viser sig at 
have begået kuppet under 
hypnose. Pilou Asbæk og 
jeg spiller de to detektiver, 
der løser gåden.” 

 fiLmer i udLandet 
- Hvordan er det at arbej-
de på en stor udenlandsk 
produktion? 
”Det er nyt at spille på en-
gelsk. Men vi har en dygtig 
dialekt-coach, som vi 
øver med, som har blandt 
andet været på Game of 
Thrones. Derudover er 
produktionen ligesom en 
dansk produktion, alt er 
bare større. Flere folk, 
flere kameraer og mere 
ventetid. Så er det godt, at 
have sin bedste ven Pilou 
med. I sidste uge lavede vi 
en jagt gennem en smuk 
800 m2 stor herskabs-
lejlighed, der kiggede vi 
på hinanden og sagde: 
”Tænk, at vi står her sam-
men”. 

At leve sig dybt ind i rollen 
- Du spiller hård action i 
”Gidseltagningen”, hvor-
dan forberedte du dig?

”Med otte afsnit af 45 
minutter var det vigtigt for 
mig at sætte mig ordent-
ligt ind i den verden, som 
militær og politi er og 

lærer karakterens træk at 
kende. Da jeg fik hovedrol-
len som ”terrortaskforce 
leader”, en blanding af 
militær og PET, startede 
jeg i to måneders militær-
træning med nogle af lan-
dets dygtigste og hårdeste 
soldater.” Han smiler.
”Det var benhård fysisk og 
psykisk træning hver dag, 
ud at bo i en skov, natløb, 

svømme gennem sump og 
adlyde en ordre. Bagefter 
var jeg på Livgardens Ka-
serne for at lære sproget 
og se de skjulte ting. Jeg 
ville gerne portrættere 
deres fag så rigtigt som 
muligt”.  
- Hvordan levede du dig 
ind i at være taget som 
gidsel?

”Jeg fik lov til at inter-
viewe en chefforhandler 
fra PET og en overlæge 
på traumecenteret, som 
arbejder dagligt med 
mennesker med posttrau-
matisk stress. Og så fik jeg 
en seance med Daniel Rye 
om hans tid som gidsel. Vi 
snakkede åbent hjemme i 
min lejlighed i seks timer. 
Hvad han ikke har været 

igennem og er blevet ud-
sat for... ” Der bliver stille.

”Gidseltagningen” var 
udtaget til Berlinalen i 
seriekategorien. Johan-
nes Lassen har tidligere, 
sammen med to andre 
unge europæiske skuespil-
lere, været udråbt som 
kommende stjerne med 

titlen ”Northern Light” på 
filmfestival i Berlin.

temperamentsfuLd 
tiLfLytter 

”Som barn havde jeg et 
voldsomt temperament. 
Når der var for meget 
drilleri, kogte jeg over. 
Selvom jeg skiftede skole, 
blev jeg ved med at kom-
me hjem med blodtud og 
uden skoletaske. Efter en 
weekendtur til Bornholm 
tog min mor den beslut-
ning, at købe et nedlagt 
landbrug ved Svaneke. 
Det forandrede mig”.
”Jeg startede i 4. klasse, 
og svanekedrengene 
skulle da også lige prøve 
mig af. Men min klasse-
lærer Jytte fra Bølshavn 
klarede konflikterne på en 
helt anden måde end jeg 
var vant til fra København. 
”Nu går I to en tur, og I 
skal ikke komme tilbage 
før, I kan snakke ordentligt 
sammen.” 
På den gåtur fik jeg min 
bedste ven. Jytte var fan-
tastisk for mig. Hvis man 

ikke havde afleveret sin 
stil til tiden, så måtte man 
cykle ud til hendes hus i 
Bølshavn i strid modvind. 
Der var ikke skældud. 
Man fik en dejlig kop te, 
før man skulle cykle hjem 
igen. Så lærte jeg at afle-
vere til tiden.” 

svanekes fantastiske 
fred 

”Meget af min ballast har 
jeg fra Bornholm, tror jeg. 
Luften, pladsen, naturen 
giver rum til at tænke, den 
havde jeg ikke på Strøget, 
som var min legeplads 
som københavnerbarn. 
I det hele taget har jeg 
ikke fundet den særlige 
fred og ro andre steder. 
Det fantastiske er, at den 
stadig er der, når jeg er 
på besøg i min mors hus i 
Svaneke.”

- Hvad lærte du på Born-
holm?

”Blandt andet at se og 
gribe muligheder. En gang 
ville jeg gerne have en ny 

”Jeg fik lov til at interviewe en 
chefforhandler fra PET, og en 
overlæge på traumecenteret som 
arbejder dagligt med mennesker med 
posttraumatisk stress.”

”Det var sjovt job, for 
skuespillerdrengegruppen havde en 
super energi, som jeg også synes, 
ma kan mærke i filmen. I halvanden 
måned inden optagelserne trænede vi 
fodbold hver dag.”
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Nicolas Vahé
House Doctor

Bahne
Nordal
Isay
Mbym

Danefæ
Woden-sneakers
Sanne Nordahn

I HØKERENS LADE 
S V A N E K E  

 

åbner i Høkerens lade 
påsken d. 12 april kl.11

Blandt meget andet, er vi klar med Julie Tørnstrøms 
grafiske illustrationer, med bornholmsk dialekt. Vi sælger 

også specialimporterede spiritousa fra hele verdenen,
 samt olier og eddiker i præcis den flaskestørrelse

 der passer din smag. 
Vi glæder os til at byde jer indenfor

 - Vi ses i Svaneke 
/ Julie Tørnstrøm & Jacob Turman

DRAM    DIALEKT

Dram & Dialekt, Brænderigænge 6A, 3740 Svaneke, tlf: 7190 1864, mail@dram-dialekt.dk  

6    MAGASINET BORNHOLM    FORÅR 2017



- Du har skrevet en ærlig 
og følsom roman om at 
miste en stedfar. Hvor-
for havde du brug for at 
skrive romanen?
”Gennem de seneste år 
har jeg oplevet det at 
miste op til flere gange - 
både igennem venner, der 
har mistet forældre, og 
på egen krop. Jeg har li-
gesom min hovedkarakter 
stået med en frustrerende 
følelse af at det værst 
tænkelige er sket, uden at 
vide, hvad jeg skulle gøre 

for at få det godt igen. En 
følelse af at man føler alt 
og ingenting på samme 
tid. 
Med På Bornholm må man 
græde over alt har det 
været vigtigt for mig at 
skrive en bog, som netop 
viser, hvor mange forskel-
lige farver sorg har. At der 
er den her palet af modsat 
rettede følelser, og at det 
også er okay”. 
- Er savnet efter døden 
blevet sværere at hånd-
tere, i den tid vi lever i?

”Det er i hvert fald ikke 
blevet nemmere. Der er 
i dag meget fokus på, at 
man skal være glad hele 
tiden. Man kan sige, at 
død og savn og sorg ikke 
ligefrem passer ind i det 
billede. Jeg vil vise, at 
sorg ikke kun er det her 
romantiske billede man ty-
pisk ser på film, af folk der 
sidder med fine følelser og 
græder og savner. 
Jeg vil vise, at det er mere 
abstrakt. At der både er 
savn og fiskefrikadeller 

og spørgsmålet om, hvad 
man så gør nu, og en 
hverdag, som bare bliver 
ved med at fortsætte, 
også selv om man mest af 
alt har brug for en pause, 
fordi man slet ikke kan 
rumme den indeni. Jeg vil 
gerne fortælle en historie, 
som viser, at det også er 
okay ikke at vide, hvordan 
man har det ind imellem, 
og at man også må have 
det ad helvede til engang 
imellem”.

mit tiLfLugssted

- I din bog siger moren til 
sin sørgende datter, at 
hun skal komme til Born-
holm: der kan man græde 
over alt, hvor fik du den 
idé fra?
”Jeg har selv brugt Born-
holm som tilflugtssted et 
par gange. Mine bedste-
forældre lejer sommeti-
der et hus på øen, og jeg 
har været glad for at tage 
med, når jeg har haft 
brug for afbræk og pu-

sterum fra min hverdag. 
Det er nok også derfor, at 
det var et oplagt sted for 
hovedpersonen Maria at 
tage hen i bogen. 

- Hvad er det ved Born-
holm, du vender tilbage 
til?
”For mig har Bornholm 
en helt særlig ro. Nu har 
jeg boet i København og i 
Aarhus, og jeg har besøgt 
en masse små, stille 
jyske byer, men roen på 
Bornholm er helt særlig. 

Man kan ikke gå ind i en bornholmsk boghandel uden at lægge mærke til en kortroman, 
der har fået flotte anmeldelser, med den på en gang poetiske og sære titel ”på Bornholm 
må man græde over alt”. Mød debutanten Martha Flyvholm Tode på 23 år, der er 
fuldblodskøbenhavner, men har et blødt punkt for solskinsøen.

Bornholm har det her helt 
specielle ”vibe”. 
Man kan få lov til at gå 
rundt i fred og ro og bare 
være sig selv. Jeg har 
vandret ture langs vandet 
og følt mig lidt som den 
unge Werther med alle 
hans lidelser. At der ikke 
er noget, jeg skal nå. 
Bornholm er helt klart 
finest, når ramsløgene 
blomstrer og solen skin-
ner. Man kan bare sidde 
på en sten og se ud over 
havet og tænke på, at 
man er i live”. 

sorgturisme

- Bornholm vil gerne slå 
sig op på at være en 
bryllupsø, kunne man 
forestille sig en form for 
sorg-turisme?
”Ja, bestemt. Efter min 
mening har Bornholm 
næsten alt, hvad man har 
brug for i en krisesitua-

tion. Der er ramsløg og 
døde måger, hvis man går 
langs vandet om somme-
ren. Der er tyk tåge, man 
kan gå i et med de fleste 
dage på efteråret. Den 
var der faktisk også de 
dage, hvor jeg var der om 
vinteren. Saltvand, hav-
brise, cykelture, gåture, 
kanoner der bliver fyret 
af ved middagstid, en 
svag duft af sild og røgeri 
længere inde i byerne. 
Jeg kan i hvert fald ud-
pege en håndfuld steder, 
hvor jeg har siddet og tu-
det på grund af kærester 
eller store sorger”.

På Bornholm er  der  ro
til  glæde – og ti l  at  græde

AF: CAMILLE BLOMST

Grønbechs Gård 2-6 • DK-3790 Hasle • Man/Mon-Søn/Sun 10-17 • +45 56961870 • www.groenbechsgaard.dk

STATENS KUNSTFOND

Fashion for the independent…

Åbent: man-fre 11.00 - 17.30, lør 10.00 - 14.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • Tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74

Pulz
Boheme
Soft Rebels
Prepair
Ofelia
Tusind tanker
Tina Wodstrup
Claire Fitflop
Khrio/Bella Moda
Soon

og masser af accessories...
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Unik sommerbolig på vand med  
super hyggelig beliggenhed i den 
Bornholmske havneby Hasle .

Bornholmske husbåde på vej til det hyggelige 
og driftige Hasle. Husbådene kan ejes af både 
selskaber og udlændige fra hele verden.

Lækker husbåd med god indretning og med 
materialer fra Bornholm. Super beliggenhed i 
første række. 

Husbåden er indrettet med tre solterrasser  
og 6 sovepladser. Indretningen består af  
køkken/alrum med udgang til terrasse, og 
trappe til 1. sal. Badeværelse med brus og 
vaskesøjle. Opbevaringsrum med skabe samt 
stort soveværelse med udgang til stor  
træterrasse. 

Se mere på www.balticseaside.dk

SAGSNR. 3701-397

Grund m2

Opført
Bolig m2

Stue/vær  
105
2/3

1
2016

4.750.000
2.816

Kontant  
Ejerudgift pr. md.

Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne 
Telefon 5690 5070, E-mail 3700@estate.dk

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Charlotte Kjøller

UNIK 

SOMMERBOLIG 

PÅ VAND

Beliggende i den Bornholmske 

havneby Hasle

HASLE  VESTHAVNSVEJ 54

/MADAMSTOLTZBORNHOLM

@MADAMSTOLTZ

BE INSPIRED BY THE MADAM STOLTZ 
ATMOSPHERE & MAKE THE SEASON 
BLOOM IN YOUR HOME SWEET HOME

FLAGSHIP STORE · STRANDSTIEN 2 · LISTED HAVN ·SVANEKE
OUTLET STORE · PILEBROVEJ 1 A · NEXØ

SEE OPEN HOURS ON FACEBOOK & OPEN2DAY.DK
FOLLOW US ON FACEBOOK & INSTAGRAM
WWW.MADAMSTOLTZ.DK  
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AF: JACOB LUDVIGSEN

Søren Rasted og Lene Nystrøm har fundet deres livs rasteplads. Huset 
på Nordkysten kalder på både afslapning og inspiration. Nu indretter de 
”Perlen” efter egen smag.

NÅR BØLGERNE BRUSER I ALLINGE 
ER DET LIGE NOGET FOR EN AQUA

Søren Rasted og Lene 
Nystrøm, halvdelen 
af den til alle tider 

bedst sælgende gruppe 
AQUA, er blevet bornhol-
mere. Så meget som man 
nu kan blive, når aktivi-
teterne i København skal 
passes.
Kærligheden og tilhørsfor-
holdet til klippeøen er ikke 
et pludseligt indfald.

- Min onkel og tante 
boede i Rønne og havde 
fritidshus i Vang. Her 
tilbragte jeg nogle gode 
sommerferier. Solen skin-
nede “altid”, og der var 
spændende vandhuller 
med salamandre, fortæller 
Søren.
Vi møder ham i Elektron 
Studio i Titangade i et om-
råde af det københavnske 

Nørrebro med autoværk-
steder og graffitibemalede 
plankeværker klemt inde 
mellem moderne bolig-
komplekser og kontorer, 
snart vil Stjerne Service 
Mercedes og Peugeot 
og MG Parts & Service 
forsvinde.
Studiet er raffineret ind-
rettet med rød velour på 
væggene, sort Hornung 

& Møller koncertflygel og 
sølvkandelabre. Her ska-
ber Søren og hans venner 
ny musik.

”sådan et sted kunne 
man godt tænke sig at 
BLive gammeL”

Søren: - Da jeg var 18-20 
år cyklede jeg sammen 
med en kammerat rundt 
på hele Bornholm, og de 
sidste fem-seks år har vi 
sammen med et vennepar 
lejet et sommerhus i Sand-
kaas. Lene og jeg begynd-
te så småt at snakke om, 
at det kunne være dejligt 
at købe noget vi begyndte 
at studere ejendomsan-
noncer og trillede rundt i 
området.
Da vi så ”Perlen”, vidste 
vi, at den velholdte villa på 
toppen af klippen lige var 
noget for os. Vi kiggede 
på hinanden og sagde, at 
det var sådan et sted, hvor 
man godt kunne tænke sig 
at blive gammel.
Huset på Strandvejen mel-
lem Allinge og Sandvig er 
med Sørens ord ret flot, 
arealet er 155 kvadrat-
meter og grunden 1200 
kvadratmeter, en trappe 
fører ned til havet. Søren 
agter at anskaffe sig en 
våddragt og en kajak, han 
har træning fra en roklub.
- For Lene, der er norsk, 
betyder klippelandskabet 
noget særligt, det er nok 
det nærmeste vi herhjem-
me kan komme på Norges 
natur.
De fik nøglerne, og snart 
var papirerne på plads. 
Selv om ”Perlen” er af ny-
ere dato, skal der alligevel 
gøres en del for at indrette 
det personligt, så parret er 
ofte et smut på øen for at 
male og tapetsere.

aBsoLut aLLinge
også i hård BLæst

- Vi kan lide området. Der 
er meget, der samler og 
er sjovt. Tag bare Gæsten 
og Wonderfestiwall, hvor 
vi har spillet. Min kusine 
bor tæt på os, og hendes 
søn er festivalens navn-
kundige chefbooker Asger 
Degett.
- Allinge har en hyggelig 
atmosfære, den er ikke 
smart og er mere end en 
ferieby. Den er også værd 
at opleve en vinterdag, 
selv om gaderne er 
ganske stille. Kontrasten 
er Folkemødet, hvor den 
syder og koger.
Nordenvinden var ganske 
hård, da vi sidst var på 
Bornholm; landskabet er 
helt anderledes, men jeg 
kan lide de høje bølger. 
Det vækker noget i mig, 
når naturkræfterne folder 
sig ud. 
Vi har prøvet at sejle med 
hurtigfærgen ved vind-
styrke 16 meter i sekun-
det, vores børn, Billy på 10 
og India på 12 år, var helt 
stive i blikket, når skibet 
rullede.
Søren glæder sig også til 
at bruge ”Perlen” til at 
samle musikere i en uges 
tid, hvor de kan finde på 
nye sange og hygge sig 
uden mulighed for lige at 
smutte hjem.
Søren og Lene har al-
lerede et sommerhus på 
Sjælland, uden havud-
sigt - de satte det til salg, 
men da den rigtige køber 
ikke dukkede op, beslut-
tede de at udleje gennem 
Airbnb, den internationale 
tjeneste, hvor private kan 
leje ud til hinanden. – Jeg 
kan godt lide tanken om 
tillidsfuld deleøkonomi på 
tværs af samfundet, og 
vores erfaringer er udeluk-
kende positive.

musik tiL ny fiLm
om John mogensen

- AQUA er en gave, vi kan 
pakke op hvert eller hvert 
andet år. I 2017 giver vi 20 
koncerter, heraf fem i Dan-
mark. Ellers går det meste 
af min tid med at kompo-
nere og arrangere.
Min helt store opgave i dis-
se måneder er et podcast, 
der hedder “Den Grå Side” 
og musikken til en ny Ole 
Bornedal film om sange-
ren John Mogensen med 
Rasmus Bjerg i titelrollen. 
Hans stemme rammer 
plet. Vi nyindspiller alle 
sangene, og derudover 
kræver filmen underlæg-
ningsmusik. Den må ikke 
blive så dramatisk, at den 
stjæler opmærksomhe-
den, den skal bare være 
der og understrege hand-
lingen, forklarer Søren, 
der også leverer toner til 
en film for Sikker Trafik, og 
to nye artister han produ-
cerer for.
Han vender tilbage til 
Bornholm:
- Jeg elsker røget fisk. Min 
mor og far havde en røge-
ovn, hvor vi har forskønnet 
alt fra medisterpølse til 
laks, enebærrøget. Røget 
ål er min favorit, og vi spi-
ser tit på røgeriet i Allinge. 
Men det er jo også skønt 
med de nye restauranter: 
et par gange om året skal 
man unde sig selv at gå 
på Kadeau eller Nordland. 
I det hele taget sætter jeg 
stor pris på passionerede 
mennesker, der ånder og 
lever for at frembringe 
den bedste lakrids eller øl.
Og snart er det forår og 
sommer og lune klipper.
- Det bliver skønt at tage 
sig tid til at ligge og kigge 
på myrer og snakke med 
hinanden om alt muligt og 
cykle rundt på Hammer-
knuden.

BERING_Max_Rene_AZ_131x180.indd   4 03.02.17   11:31

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

MB14-KL Guld og Sølv-1212x1712#1.indd   1 28-02-2017   13:44:15
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SMYKKE OG METAL
OUTDOOR
GASTRONOMI
KERAMIK*
GLAS*
BILLEDKUNST
DESIGN OG FORMGIVNING
ANALOGT FOTOGRAFI
SMARTPHONE VIDEO
PODCAST – LYDFORTÆLLING
DEBAT 
FOLKEMØDE
MUSIK
RYTMISK KOR
DANSK OG ENGELSK
*FORBEREDENDE TIL DESIGNSKOLEN BORNHOLM

T 56 97 40 77
M 31 68 98 99

2 TIMER FRA RÅDHUSPLADSEN. BESØG OS – VI BETALER TUREN!

E  kontor@bhhs.dk
W www.bhhs.dk

COOL VÆRKSTEDER
FED NATUR
INTERNATIONAL DIALOG

Torvet 9 • Aakirkeby • 5697 4232 • butik-ries.dk
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Magasinet Bornholm 
møder en velop-
lagt Poul Friis på 

Svaneke Torv. Vi titter 
ind ad pubbens snavsede 
småsprossede vinduer 
til et hus under nænsom 
totalrenovering. Efter at 
have konstateret, at der 
stadig er en del håndvær-
kertimer igen, før hans 
nye arbejdsplads er klar til 
at modtage tørstige gæ-
ster, følges vi til fods hjem 
til Poul Friis.

”Det bliver en ”Pub and 
Lounge”, hvor man kan 
hænge ud og drikke øl, 
god spiritus og kaffe. Jeg 
elsker skægge maskiner, 
så jeg har købt et par 
Syphon-kaffebryggere. De 
brygger kaffen over åben 
ild, processen ser helt 
laboratorieagtig ud. Bar-
konceptet har ulmet i mig 
i flere år, jeg har masser 

af ideer.  kunsthåndvær-
ker og snedker Tyge Axel 
Holm designer baren.” 
Friis tænder cigaren og 
fortsætter passioneret:
”Selve baren bliver bygget 
op i bornholmsk kirsebær-
træ. Temaet er mørk blank 
glød. Jeg har altid godt 
kunne lide de engelske 
barers Chesterfield-faktor, 
ikke bare sofaerne og bø-
ger, men kombinationen af 
kobber, godt træ og blødt 
læder.” 
Vi nyder forårssolen, der 

stråler ind af vinduer og 
ovenlys i hans bibliotek 
med netop Chesterfield-
sofa i Poul og hans kone, 
gennem 33 år, Teresa’s 
hjem. Huset er bygget 
med bløde buer og fyldt 
med bøger og kurve med 
strikketøj og garnnøgler. 
Væggene er beklædt 
med flere tusind solide 
læste romaner. Foruden 

verdenslitteraturen fra 
de sidste 150 år findes 
der tre fag med bøger om 
Anden Verdenskrig i sam-
lingen af fagbøger.

pouL friis på p1

I 1984 rykkede Poul Friis 
til Bornholms Radio. Hans 
varemærke er den særlige 
sans for at fornemme hi-
storier, at lytte til sin gæst 
og med sin blide stemme 
og knivskarpe retorik at 
lokke de bedste fortællin-
ger, meninger og provoka-
tioner ud af folk. 
Særligt folkekær var han 
for sit samfundsoriente-
rede formiddags-talkshow 
”Poul Friis” på P1, som han 
havde fra 2001 til 2013. 
Programmet havde i gen-
nemsnit 100.000 daglige 
lyttere, der nød den nerve 
af samtalenærvær, som 
Friis er fantastisk til at 
skabe.  
”Ikke så mange vidste, at 
jeg var i studiet i Rønne, 
mens min gæst sad et an-
det sted i landet. Magien 
opstod, fordi jeg kunne 
bestemme emner og ræk-
kefølge. På den måde kom 
jeg til at lyde klog uden at 
være det.”

- Du er da relativt vidende? 

”Jeg er vidende, når jeg 
får lov til at forberede mig 
ordentligt. Hvis man har 
brugt en dag på at læse 
og vide alt om en lille ting, 
er det nemt at lyde klog. 
Jeg er egentlig bare nys-
gerrig og lyttende.”

40 sJove år som 
JournaList 

- Du forlader dit trygge job 
og sætter din Boss Hoss-
motorcykel til salg...

”Der skal frigøres penge 
til min bar. Nu skal jeg 
ikke køre til Rønne hver 
dag, så jeg har fået en el-

cykel. Der skal ske noget 
nyt i ens liv, når man 
fylder 60. Jeg har været 
på DR i næsten 40 år. 
Radioen har været mit liv. 
Det har aldrig føltes som 
arbejde, det var sjovt. Til 

sidst oplevede jeg det som 
arbejde, og så gad jeg 
ikke mere.”

- Du bestod Journalisthøj-
skolen med et 13-tal, var 
du en dengse?

”Nej. Vi var to på den 
årgang, der fik 13. Det var 
ikke så svært. Men de var 
vel tilfredse med mig, for 
jeg blev ansat som lektor 
på Journalisthøjskolen, da 
jeg var færdig.”
 
- Var du en ballademager 
i skolen?

”Sidste år af gymnasiet 
gennemførte jeg i Århus. 
Jeg var blevet smidt ud de 

andre steder. Generelt var 
jeg ikke så populær hos 
rektorerne, jeg skrev jo i 
skolebladet. En ballade-
mager...” Han trækker på 
skuldrene. ”Da jeg var til 
realeksamens jubilæum, 

opdagede jeg, at jeg hav-
de rollen som den frække, 
flabede, der får de andre 
til at grine.” Han misser 
uskyldigt med de kvikke 
blå øjne: ”Jeg har levet af 
det med at få smilet frem 
også i det alvorlige.”
Ind i biblioteket træder 
den snehvide kat Smilla, 
hun stryger sig op ad hans 
hjemmestrikkede røde 
sokker. ”Jeg elsker katte”, 
bemærker han og aer den.

BornhoLmsk 
Bondedrengedrøm

- Hvad fik en veletableret 
ung mand til at forlade År-
hus til fordel for et landliv 
på Bornholm?

”Teresa og jeg mødte hin-
anden i 1981 i Århus. Efter 
nogle år ville jeg afprøve 
min indre bondedren-
gedrøm. Når jeg tænkte 
på landet, var det Born-
holm, jeg så for mig. Da 
Bornholms Radios dygtige 
journalist Poul Erik Jessen, 
som jeg var venner med 
fra Østjyllands Radio, blev 
ansat på øen, kom jeg og 
besøgte ham fire gange 
om året.” Nu erstatter 
Friis kaffe med øl.

DRs rare radiostemme journalist  Poul  Fr i is  f y lder  60 år  
og forlader DR- Bornholm for  at  star te en ny epoke i  s i t  l iv.  

Den 16.  apri l  åbner han en Poul’sk Pub i  Postgade i  Svaneke.

RADIOVÆRTEN BLIVER VÆRT 
PÅ SIN EGEN BEVÆRTNING

”Det bliver en ”Pub and Lounge”, hvor 
man kan hænge ud og drikke øl, god 
spiritus og kaffe. Jeg elsker skægge 
maskiner, så jeg har købt et par 
Syphon-kaffebryggere” “Der skal ske noget nyt i ens liv, når 

man fylder 60. Jeg har været på DR i 
næsten 40 år. Radioen har været mit 
liv. Det har aldrig føltes som arbejde”

Citybois
Lørdag 29. april

The Eclectic Monike
Lørdag 6. maj

Nabiha
Fredag 14. april

Jacob Dinesen
Udendørs:  Lørdag 29. juli

Rugsted & Kreutzfeldt
Lørdag 15. april

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

Die Herren
Fredag 12. maj

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

AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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”Teresa og jeg købte et 
hus i Randkløve. Det var 
virkelig på landet. Vi hav-
de seks køer, en fåreflok 
og to heste og masser af 
katte. Det var mest Teresa 
der passede dyrene, for 
jeg havde gang i karrieren 
på Bornholms Radio, hvor 
jeg blev ret hurtigt chef.”

en puB med tanker og 
traditioner 

- Kan man lave andet end 
at blive småfuld på din 
pub?

”Der bliver aviser til folk, 
der kan læse, BT og Ekstra 
Bladet må ligge andre 

steder, og lokalerne er 
under 40 kvadratmeter, 
så der må ryges. Jeg får 
et flot udvalg af cigarer 
og tobak”, siger Friis, hvis 
signatur er en Caminante 
cigar.
- Du har udtalt: Jeg er 
god til to ting: At snakke 
og drikke øl. Overser du 
ikke dit talent for at skabe 
kultur?
 ”Jeg kunne godt tænke 
mig at lave lidt historie-
fortælling og være vært 
for digtercafé, hvor folk 
læser deres yndlingsdigte 

op for hinanden. Der er 
nogle unge mennesker, 
der gerne vil lave radio-
biografen, som er en 
kombination af journalistik 
og kunst. Jeg kan også lide 
sport, så man skal kunne 
komme og se en topkamp 
i amerikansk fodbold, 
landsholdskamp og Formel 
1 på lærred. Men jeg vil 
også have ritualer. Når 
klokken er 23 lukker jeg, 
som man gjorde i Eng-
land og Irland engang. 
Det er ufravigeligt. Sidste 
omgang et kvarter før, og 
kl. 23 rejser man sig og 
afsynger nationalsangen, 
det skal vi også her.”
- Du har altid arbejdet 

med høje kvalitetskriterier 
og originalitet, hvordan 
sikrer du det i din pubs 
koncept?

”Grundtanken og det po-
etiske afsæt for min pub 
er et digt af Baudelaire 
med titlen: ”Berus jer!”, 
det slutter med linjerne: 
”Det er Beruselsens Time! 
For ikke at blive Tidens 
mishandlede Trælle, 
saa berus jer; berus jer 
uafladeligt! 
I Vin, i Poesi, i Dyd – som 
I vil.”

Smukke linjer, der dækker 
bredden og velkomsten i 
det rum, han vil skabe.

- Har baren/barnet fået et 
navn?

”Madvig”

- Der må være en god 
historie bag?

”Madvig er den største 
Svanekeborger. Han er 
min åndelige oldefar. Han 
betød meget for dannel-
sen i Danmark. Han var 
den første kulturminister, 
han var med til at skrive 
vores grundlov, han var 
rektor på Københavns 
Universitet.
Jeg har lige skaffet mig en 
førsteudgave af Madvigs 
”Latinsk sproglære” fra 
1842 med hans dedika-
tion. Den skal have en 
æresglasmontre i baren. 
En del af min bogsamling 
og malerierne på væg-
gen her hjemme skal også 
med.” 

Den 16. april fylder Poul 
Friis 60 år og Madvig 
åbner, om det så bliver 
med lidt byggerod, bedy-
rer værten. Så kan man 
komme fra nær og fjern 
og lade sig beruse af Friis’ 
ord og opleve en potent 
og poetisk pubstemning.

”Madvig er den største Svanekeborger. 
Han er min åndelige oldefar.

Brillehuzet.indd   1 22/03/2017   10.48

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

www.sommersted-bornholm.dk

Ilse Jacobsen
Elise Gug
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Mc.verdi
Pieszack
Sibin Linnebjerg
Bessie Jeans
Second Female
Rue De Femme
Depeche
Bubetti
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Informativ underholdning for hele familien

BORNHOLMS  
ROVFUGLESHOW

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

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

Åbningstider
Vi har første åbningsdag 4/4 og  

i april alle tirsdage kl 11. Dørene åbner kl 10.

Påsken åbent den 13-14-15-16/4. 
Også med show kl 11.

Se øvrige åbningstider på  
www.bornholmsrovfugleshow.dk.

Lige meget hvor du går hen på  
Bornholms Rovfugleshow – er der spændende oplevelser.

 I den historiske og naturvidenskabelige udstilling kan du på en skærm se live-tv fra 
fuglenes reder og følge med i fuglenes fodring og pasning af unger i ynglesæsonen. 

I udstillingen kan du bl.a. lære om rovfuglenes betydning op gennem historien, møde 
den første flyvende fugl, en dinosaurus eller blive klogere på hvordan fuglene mestrer 
flyvningens kunst. Ved selve showet kommer alle rovfugle lige fra store til ganske små 

på helt tæt hold og du lærer om rovfuglenes forunderlige verden. Vi byder jer 
velkomne til en fantastiske oplevelse sammen med os og vores rovfugle.

SamsøFærgen

BornholmerFærgen

FanøFærgen

AlsFærgen

LangelandsFærgen

Rønne

Ystad

København

Køge

Sassnitz

Kalundborg

Spodsbjerg

Tårs

Bøjden

Fynshav

Esbjerg

Nordby

Ballen

Ny nordisk
ø-hop med 
Færgen

Færgen sejler mod nye horisonter, ø-ferie og oplevelser 
på skønne danske øer. Med Færgen sejler du med mod-
erne færger, med god bistro og legeområde ombord. 

Rejs uden for sæsonen og få  - udover  fred og ro - glæde 
af de store prisnedsættelser, som fortsætter  i 2017.  

Bliv inspireret til rejser og se Færgen stilbud på de  
forskellige ruter i det danske ø-rige på:

faergen.dk

YSTAD-RØNNE, 
bil +5 pers. T/R, fra

612
DKK

KØGE-RØNNE, 
bil +5 pers. T/R, fra

850
DKK

SPODSBJERG-TÅRS, 
bil + 9 pers, enkelt

265
DKK

BØJDEN-FYNSHAV 
bil + 9 pers. enkelt, fra

214
DKK

ESBJERG-FANØ 
bil + 9 pers. T/R, FRA

195
DKK

KALUNDBORG-SAMSØ
bil + 9 pers. T/R, FRA

254
DKK
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KIRSTEN JUNI ER TILBAGE EFTER 
SYV ÅR PÅ SYDHAVSØERNE
Arnager som arnested for nye projekter

Hvis man har et 
projekt – opstilling 
af en rytterstatue, 

opgradering af en idræts-
hal eller hvad det nu kan 
være – har man også et 
problem eller snarere 
flere. Et projekt er jo en 
plan, der skal gennemføres 
og altid koster penge, og 
selv de mest brændende 
ildsjæle kan løbe sur i 
labyrinten. Og så kan det 
være en hjælp, at Kirsten 

Juni har etableret sig som 
projektrådgiver med base 
i Arnager.
Lysten til at få ting til at 
ske og hjælpe andre er 
drivkraften, kombineret 
med stor livsenergi og 
ulyst til lukke og slukke for 
arbejdslivet. Selv om man 
på papiret har rundet pen-
sionsalderen, er der ingen 
grund til at pakke sam-
men, hvis man kan pakke 
ud og blive selvstændig. 
Lægger man beløbene 
sammen, har Kirsten Juni 
over en årrække skaffet 
over 25 millioner kroner i 
fondsmidler og tilskud til 

projekter, især i sine syv år 
som udviklingskonsulent i 
Guldborgsund Kommune, 
hvor den største opgave 
var by- og turismeud-
vikling af Marielyst på 
Falsters østkyst.

nexøs energiske 
turistchef

Resultaterne er bag-
grunden for, at hun nu 
har etableret Kirsten Juni 

Fundraising & Projekt-
styring med speciale i at 
hjælpe foreninger, organi-
sationer og virksomheder 
med ansøgninger, projekt-
beskrivelser, styring, regn-
skaber og afrapportering. 
Andre kan nu få glæde af 
de erfaringer, Kirsten har 
høstet. 
Kirsten Juni huskes for 
sine 22 år som turistchef 
i Nexø med sans for at 
skaffe offentlige midler til 
et sommerhuskatalog og ti 
hytter på Nexø Camping-
plads. Projekt Ren Strand 
– Aktiv Strand gik ud på, 
at ledige rensede strande 

om morgenen, passede på 
badegæsterne resten af 
dagen og tilbød dem sjove 
aktiviteter. I det hele taget 
øvede hun positiv indfly-
delse på udviklingen af 
turismen i Nexø.
Senere blev hun ansat som 
marketingkoordinator på 
Bornholmstrafikken, og da 
Møbelfabrikken i Nexø – 
nu Bright Park Bornholm 
– i 2005 havde brug for 
ny ledelse, blev Kirsten 

direktør. Da hendes stilling 
blev reduceret til et halv-
dagsjob, sagde hun pænt 
farvel og tak og kiggede 
sig omkring. 
Valget faldt på jobbet i 
Guldborgsund Kommune 
med 62.000 indbyggere, 
og det var selvfølgelig en 
lang køretur, når man bor i 
Arnager. Men det lykkedes 
at binde tilværelsen i lejlig-
heden i Nykøbing og hjem-
met i Arnager sammen.

den Lune Lyriker

Har man sagt Kirsten, 
har man også sagt Djorn 

Juni. Bornholms digter og 
visemager var fra 1970 
smykkekunstner i Svaneke 
med værksted overfor 
datidens posthus, da han 
faldt for den 20 år yngre 
skønhed (eller også var det 
omvendt). 
Nogle syntes, at det var en 
stor aldersforskel, men de 
to har holdt hinanden unge 
og sat to børn i verden, og 
Djorn er 85 år og fortsat 
aktiv lyriker. Hver dag 

udsender han på nettet et 
digt på otte linjer til flere 
hundrede abonnenter, alle 
kan melde sig på hans 
hjemmeside. 
- Det skal kunne læses 
højt på 16 sekunder, siger 
Djorn, som har skrevet 
omkring 7.000 hurtige vers 
siden 2006. I 11 år blev de 
bragt i dagbladet Jyske/
Vestkysten.
Hans sange værdsæt-
tes, indspilles og opføres 
af visevenner, sammen 
med tegneren Bent Kaas 
opfandt han alfetrolden 
Bisseline, bogen er genop-
trykt og sælges løbende 

– og lidt forargelse vakte 
det sikkert i 1970’erne, da 
de i flere oplag udgav en 
samling lokumsdigte. 
Det hører også med til 
historien, at Djorn havde 
en stor karriere som jour-
nalist, dels som redaktør 
af ugeavisen Østbornholm, 
dels som dagbladet Born-
holmerens lokalredaktør i 
Nexø.
- Jo, det var hårdt at 
pendle, rejsen varede jo 
næsten ti timer, men en 
glæde var det, at jeg fra 
vores lejlighed på toppen 
af byens bankbygning 
kunne se over til min fødeø 
Lolland, smiler manden 
med de mange ord.
Nu arbejder ægteparret i 
deres store hjemmekontor, 
hvor der er god plads til at 
modtage klienter og holde 
møder i Kirstens rådgiv-
ningsfirma. 
Et dansk ord for fundrai-
sing findes desværre ikke, 
så Kirsten holder sig til 
det engelske, og så ved 
folk godt, at det drejer sig 
om at rejse fondsmidler til 
projekter.
- Mange har gode ideer, 
men går ofte i stå, fordi 
vejen fra tanke til handling 
er op ad bakke. Ikke to fon-
de er ens, og man skal ikke 
regne med velvilje, hvis 
beskrivelsen af projektet 
er uklar. Der må opstilles 
et budget og en tidsplan, 
og ofte er det nødvendigt 
at indhente en kommunal 
tilladelse til nybygning 
eller renovering af noget 
eksisterende, forklarer 
Kirsten.

præcist papirarBeJde

- Når det så endelig er lyk-
kedes at komme i dialog 
med fondsbestyrelserne, 
forventer de nøje under-
retning om sagens gang. 
Kort sagt en hel del papir-
arbejde, som skal være 
præcist. Da jeg har prøvet 
det så mange gange ved 
jeg, hvad der skal til. Det 

er altid en god idé, at an-
søgeren selv kan byde ind 
med en egenfinansiering. 
Fondene kigger ofte på, 
om der er et økonomisk 
fundament at bygge videre 
på.
De første tre-fire projek-
ter er undervejs, og flere 
har benyttet sig af, at den 
første time er gratis, og 
den kan godt ende med, 
at Kirsten bedømmer den 
store plan som urealistisk 
eller beder initiativta-
gerne om at gå tilbage og 
tænke sig om en gang til. 
Man kan synes, at det er 
mærkeligt, at et frivilligt 
arbejde afhænger af betalt 
rådgivning, men pengene 
er vel givet godt ud, hvis 
det lykkes at vinde en eller 
flere fonde for sagen. 
- Jeg har faktisk altid tjent 
min egen løn hjem i kraft 
af de bevillinger, jeg har 
fremskaffet, siger Kirsten.
Og så røber hun, at hun 
stiller op for Socialdemo-
kratiet ved kommunalbe-
styrelsesvalget til novem-
ber.

troen på Broen

Et enkelt projekt, ”Mere 
Arnager - liv på land og 
vand”, arbejder hun dog 
for på frivillig basis. Det 
gælder opgradering af 
området omkring Arnager 
Havn, der blandt andet 
ønsker sig en ny bro. Det 
lavvandede område har 
siden 1886 haft en 200 
meter træbro (Nordeuro-
pas længste) fra kysten 
og ud til den lille havn, 
som engang betød alt for 
fiskeriet. Prisen er 3 millio-
ner, og der samles ind for 
fuld styrke. Sparekassen 
Bornholms Fond og Brdr. 
E., S. & A. Larsens Legat 
har hver stillet 500.000 
kroner i udsigt, og havne-
foreningen, borgerforenin-
gen og private sponsorer 
er foreløbig nået op på 
116.000 kr.

Forår, familie og fridage
-brugskunst, gaver og souvenir

Svaneke Havn • tlf 56493513 • åbent fra påske-oktober

Djorns daglige digte - et lille udvalg
umindeLigt
Game minder
dør af ælde,
hvis de ikke
kan fortælle, 
hvad det var
vi ville mindes,
og hvorfor de 
stadig findes.

LængseLsfuLdt
Når det første
forår grønnes 
og naturen står
og kønnes,
dør en vinters
triste trængsler 
lykkeligt i 
lutter længsler.

Løsning
Selv om livet
er en gåde,
vil vi på vor 
egen måde,
løse gådens 
fine netværk
med en hulens 
masse gætværk. 

sippenipsk
Da det er
sippenipperne,
som rider på 
principperne,
så drager jeg
ret tit i felt
mod alt som er
for principielt.

fordeLing
Kan man ikke
få det hele
er man tvunget
til at dele;
et princip
der så at sige
tit er mere
skævt end lige. 

regeLBrud
Selv om man 
er ret besindet
på at holde
sig i skindet,
så må visse
regler brydes,
dersom livet
det skal nydes.

håB forude
Det gode ved
et spinkelt håb
er ligesom en
morgendåb
baseret på det
mål af tro,
som giver sjælen
fred og ro.

nyttigt
Helt at kunne
holde bøtte
er en dyd
som er til nytte;
snak er nemlig 
spildte kræfter,
dersom ingen
hører efter.

stærk i troen
At tro at alle
regelsæt
blir efterlevet
regelret,
det kræver at
man som person 
er usædvanlig
stærk i troen.

opgang
Vi kravler rundt
når vi er små,
men kommer 
hurtigt op at gå,
fordi vi sikkert 
er for travle 
til at blive  
ved at kravle.

forBudsfryd
De forbud man
kan overtræde,
fylder ofte en
med glæde,
hvoraf man med 
fryd kan slutte,
at der er brug 
for det forbudte.

kLar Besked
At en cykel
kammer over 
er en klar
information,
om at farten 
faktisk flover
ved en
kædereaktion.

AF: JACOB LUDVIGSEN
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N Y  T O Y O T A

D U  S K A L  I K K E  T R O ,
D U  E R  N O G E T

T O Y O T A . D K / B R Y D I G E N N E M J A N T E L O V E N

Toyota C-HR fås fra 289.990 kr.
Ekskl. lev. omk. 3.880 kr. Metallak fra  7.490  kr. Halvårlig grøn ejerafgift 310-890 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 16,7-26,3 km/l.  CO2-udslip 87-136 g/km.    
Den viste model er en Toyota C-HR Hybrid C-ULT.

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

Midtbornholms Auto A/S
Toyota Bornholm

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

2016 Magasinet Bornholm.indd   1 09-02-2016   13:15:37

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

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

NYHED

ALT indenfor tæpper,  
vinyl, linolieum  
og trægulve.

Kalecher, presenninger  
og solsejl.

Møbelpolstring.
Skummadrasser og hynder.

Vi løser mange typer opgaver

Find os på Facebook eller på www.ntov.dk

Nexø Tæpper & Vinyl tilbyder:

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

Nye madrasser og hynder
til campingvognen, båden eller sommerhuset.

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

Tæpper
til bolig, bil, båd og campingvogn.

Møbel- og autopolstring

Ring: 5649 2970 og få et  
uforpligtende tilbud

Sdr. Hammer 33
3730 Nexø

 Mobil 20 47 86 48
info@nexovod.dk

Presenninger   Kalecher   Solsejl   Madrasser   Hynder   Møbelpolstring 

Sdr. Hammer 33 
3730 Nexø 

Mobil: 2965 0474 
thomas@nexovod.dk 

Cvr: 35820841 

Sdr. Hammer 33 • 3730 Nexø
Mobil: 2965 0474

thomas@nexovod.dk
Cvr: 35820841
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Den rå, bornholmske natur er mit 
yndlings motiv. Jeg elsker at ar-
bejde med den og nyder at finde 
nye udtryk for dens skønhed. 
Til tider synes den udfordrende, 
men tilgengæld er den altid mæt-
tende og beroligende. 

Se gerne flere af mine billeder af 
Bornholm på restauranten Det 
Gamle Posthus i Allinge, på Mø-
belfabrikken i Nexø eller på min 
hjemmeside www.semko.dk 
De er et resultat af en 3-årig 
indsats og et udpluk af over 
100.000 fotos. 

Jeg søger også samarbejde med 
virksomheder, hvor jeg kan ud-
stille mine billeder. 
Kontakt mig derfor gerne på tlf. 
20 30 40 02 eller s@semko.dk 
hvis du har kendskab til et pas-
sende sted, projekt eller hvis du 
ønsker at købe mine billeder. 

Semko

Walkabout 
 Bornholm

Naturbilleder af Semko Balcerski

I nærheden af Østerlars 
Rundkirke og Middel-
aldercentret bor Lene 

Schrøder og Lene Mor-
tensen – der stammer fra 
Bornholm - sammen med 
50 geder, heraf to bukke, 
otte katte og fire æn-
der. På seks hektar med 
græs og klipper trives en 
stamme af Dansk Land-
race. I den nybyggede 
stald kan de søge ly, for 
geder bryder sig ikke om 
regnvejr, og her vil de få 
serveret økologisk hø om 
vinteren.
Krækketsvej, et ægte 
bornholmsk vejnavn, går 
mellem Bobbevej og Stan-
gevej, og et stort skilt vil 
blive sat op, så kunderne 
ikke farer vild.
Der er opført et hus til 
mejeri og forretning, og i 
slutningen af maj åbnes 
dørene til gårdbutikken – 
fødevaremyndighederne 
skal godkende det hele, 
men som uddannet dyr-
læge ved Lene Schrøder, 

hvad hun og navnesøste-
ren har med at gøre.
Vi kender mikrobryggerier, 
her er altså et mikromeje-
ri, det første på Bornholm 
og en dværg i forhold til 
Andelsmejeriet i Klemen-
sker, men der findes seks 
andre gedemejerier rundt 
omkring i Danmark.
Egentlig skulle Lykkelund, 
det gamle husmandssteds 
oprindelige navn, være 
gået i gang sidste år, men 
en byggetilladelse trak i 
langdrag, og så blev det 
nødvendigt at udsætte 
premieren.
- Lene har altid holdt spe-
cielt meget af geder, og 
da vi på en ferie i Frankrig 
sad på en landsbyrestau-
rant, der duftede af ged, 
og spiste deres vidunder-
lige oste, fik vi den tanke, 
at vi kunne lægge vores 
tilværelse om og selv avle 
geder og fremstille ost, 
fortæller Lene Schrøder; 
sammen drev de en dy-
reklinik i Hundested, men 

følte sig stressede over af-
taler hvert kvarter. Begge 
ville de gerne bestemme 
over deres tid og være 
mere ude i det fri.

dyreveLfærd frem for 
aLt

Nu er det så gederne, der 
dirigerer deres dag, for 
de skal malkes morgen 
og aften. I opvækstperio-
den drikker gedekiddene 
dog deres mors mælk i 
dagtimerne. Det er ikke 
særlig økonomisk, men 
dyrevelfærd er for Lene og 
Lene endnu vigtigere end 
økologi.
På et år giver en ged 
5-600 liter mælk, det 
svarer til ca. to liter om 
dagen, og malkningen 
finder sted på et foder-
bord, hvor dyrene gumler, 
mens malkemaskinen gør 
sit arbejde.
- Vi kunne have valgt stør-
re geder af andre racer 
med højere mælkeydelse, 

men de gamle danske dyr 
passer os godt, og med ca. 
25.000 liter mælk om året 
kan vi producere en pas-
sende mængde ost, som 
vi sælger fra butikken, på 
markeder og til bornholm-
ske restauranter, siger 
Lene Schrøder. Repertoi-
ret er brie i aske, rødkit, 
blåskimmel, camenbert, 
feta i olie og friskost med 
urter.
Ostene pakkes i papir, 
lukkes med en snor og for-
synes med etiket – der går 
8 kilo mælk til 1 kilo ost.
3.000 liter skal gennem is-
maskinen, så der er noget 
for de børn, der kommer 
sammen med deres foræl-
dre, og gederne må gerne 
klappes.

dyrene er ikke ens

- Geder har meget forskel-
lige temperamenter. Nogle 
er lidt sky, og deres kid 
arver denne egenskab, 
mens andre er imødekom-

mende. Vi fører naturligvis 
stambog over dem og 
avler især på de geder, der 
har et mildere sind, fortæl-
ler Lene Schrøder.
- Vi giver dem navne, for vi 
lærer dem jo at kende og 
kan se, hvem der er gode 
mødre og hvem, der ærlig 
talt er lettede, når deres 
kid ikke længere skal die.
Cirka halvdelen af de 
nyfødte er bukkekid, de 
får lov at græsse, men når 
efteråret sætter ind, bliver 
de slagtet. En ung ged 
giver 10 kilo kød, ryggen 
og køllerne vil blive solgt, 
resten af kødet forvandles 
til især grillpølser, og så 
fryses det ned.
Også skindene er værdi-
fulde og skal garves. Inden 
da bliver de bestrøet med 
vejsalt, så holder de sig 
godt.

ikke Bare mæLk

Ost, is, kød, pølser og 
skind – der er meget, Lene 
og Lene skal tage stilling 
til, og de skal også lære at 
drive forretning, men alt 
er så vidt muligt planlagt 
til mindste detalje. De har 
været på kurser og lært 
sig ostekunsten i køkkenet 
med 50 liters gryder på 
et gasblus. Et nyt ostekar 
med plads til 300 liter 
tages snart i brug. Når 
mælken er pasteuriseret 
og nedkølet, tilsættes kul-
turer og osteløbe, og mas-
sen hældes i forme. De 
færdige oste skal vendes 
hver dag, så det er også et 
job, der skal gøres.
- Vi drømte om en ny 
tilværelse med udfordrin-
ger, og det har vi fået, og 
så gælder det ellers om at 
skabe afsætning og lære 
forbrugernes smag at 
kende.
Lykkelund tegner lykkeligt.

Gedeosteriet Lykkelund på Krækketsvej i Østerlars bliver en af de store gastronomiske nyheder på Bornholm. 
Friskmalket gedemælk forvandles til fem-seks slags ost – til børnene er der is og klappegeder.

Mikromejeri i Østerlars
Lene, Lene og 50 geder

AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Pilen • Pilegade 8 • 3770 Allinge •  +45 56480634 • www.pilen.bar

RING OG BOOK I GOD TID!

PROGRAM
14. april  Langfredag på Pilen 
80’er fest på Pilen
80’er party på Pilen med mad og musik fra 80’erne. 
Find dit tøj frem fra den gang, der vil være præmie til det bedst udklædte par.
Den gamle 80’er kok fra Abildgård har arrangeret en menu bestående af:
Velkomst drink :  Flyver sjus
Forret:  Asparges suppe M flutes
Hovedret:  Kalv som vildt (med masser af tilbehør fra 80’erne)
Dessert :  Rubinstien kage 
Efter maden spiller den gamle 80’er DJ Texas op til dans og underholdning
Pris pr person kr. 195,-
Der er et begrænset antal pladser til spisningen (50 pladser). 
Det er derfor nødvendigt at bestille bord på tlf. 2047 2354.

12 . - 13. maj  Smag Per Hut Li Hut’s mad på Pilen
Få en oplevelse af den nostalgisk slags,  
som da Per stod i køkkenet på Pilen
Oplev Per Hut li Huts mad fra den gang Per selv stod ved køkkengryderne 
med sin cigar i mundvigen. Efter maden spiller DJ Evind op til dans med sine 
gamle vinyl plader, så der er dømt fest i Allinge denne aften.
Menukortet består af udvalgte forretter, hovedretter og desserter fra Per’s 
gamle menukort. Der er et begrænset antal pladser til spisningen (50 pladser 
), det er derfor nødvendigt at bestille bord på tlf. 2047 2354.

27. – 28. maj  Pilen præsenter  
ELITLOPPETS Weekend  
Travtosset så se her
Hvad er større en den Svenske Elitloppets weekend på Solvalla?
Kom og oplev den helt rigtige stemning på Pilen begge dage fra kl. 10.00
I samarbejde med Kiosken i Allinge har vi arrangeret det, så vi kan spille på 
trav begge dage.
Vi kører i denne weekend med en lækker travplatte bestående af:
•	 Karry sild, kryddersild m æg og tomat
•	 Fiskefilet med rejer og  hvide asparges

•	 Lun mørbrad bøf med bløde løg
•	 Lun leverpostej med bacon og champion
•	 Roastbeef m peberrod og remolade
•	 Flæskesteg med rødkål
•	 Brie ost og stærk ost med druer

Pris kr. 225,-  
Bestil gerne pladser i god tid på tlf. 2047 2354.

23. juni  Kom til Sankt Hans på Pilen
Masser af hygge og live musik
Når du har været til båltale og sang, så sørger vi for live musik fra kl. 22.00. 
Vi står klar til at betjene jer.

1. juli  Sandvig Svulp 
Sandvig Svulp med Gorm, Lasse, Mikkel og Jan-Jan  
spiller fra kl. 16.00 - 18.00. 
Efterfølgende vil der være helstegt pattegris med tilbehør  
samt Live musik fra kl. 19.00 - 22.00 til 
Pris kr. 149,-  
bestilt gerne mad på tlf 2047 2354

22. juli  Pilens Best Ball  
Golf, Grill, Hygge og live Musik  
for alle Golfspillere med alle Handicap
Mødetid: Kl. 10.30 
Matchfee: 195,-
Lodtrækning via golfbox, forplejning til banen uddeles, match start kl 11.00
Præmie overrækkelsen kl. 17.30 på Pilen i Allinge med mange gode præmier 
og efterfølgende lækker grill buffet og Live musik med Lovehandles.
Tilmelding golfbox , torsdagsherre eller tlf. 2047 2354  
Betaling ved tilmelding på nordea 0649 0726319766 eller mobilpay 51508370

Åbent i påsken
Havnegade 1 - 3770 Allinge - playmaker@mail.dk

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

- hud, negle, makeup & skønhedspleje

Følg os på FacebookScan og læs mere

HEKSERIET

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

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

ÅBNINGSTIDER
Mandag: 10.00-17.00

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

Bestil tid online på vores hjemmeside.

LØRDAGSFORKÆLELSE 
1. lørdag i måneden  

er der åbent  
fra 9.00-14.00  

med lørdagsforkælelse

Blomdahl
Hul i øret inkl. smykke og renseprodukter

2 huller    349,-
1 hul        199,-

Konfirmation
Kom ind i butikken og  

hent årets konfirmationsfolder  
med gode tilbud.

Vinylux
2 vinylux lakker + topcoat

Pris:    299,-
Spar       77,-
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Onsdag den 12. april kl. 12.00 – 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!

Vi får besøg af 9 leverandører: Gori, Mascot, Electrolux, AL-KO Ginge, Plastmo, Alfix, Jumbo, Icopal og Weber
der er klar med nyheder, råd og vejledning  

– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD. 
Alle tilbud kan kun købes på dagen.

25 % på Plastmo ståltagrender 

ALFIX  
PLANEMIX 30  
Selvnivellerende gulvspartelmasse 
Messepris v/ 10 sække ex. moms 

79,-  pr. sæk.

ALFIX armeringsnet 1,1x50 meter  
Messepris 396,- ex. moms

396,-

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

94,95  pr. sæk.
ex. moms 75,96 

Kom og se nyheder hos konsulenten

Planemix 50 messepris v/ 10 sæk. 110,- ex. moms
Planemix 20 messepris v/ 10 sæk. 130,- ex. moms

Farve: hvid messepris v/10 sæk. 159,- ex. moms

DYRUP Gori træbeskyttelse 
Dyrup Gori 88 dækkende 10 L flere farver 
messepris inkl. moms

799,-

DYRUP GORI 44
flere farver 
messepris 
inkl. moms

600,-
Gratis skrabelod.  
Vind for 10.000,- malerarbejde

Fujiyama sikkerhedsko
 Metalfri. Tåkappe af komposit er ergonomisk formet. 
Slidsål af PU/PU. Sålen er varmebestandig op til 140°C. 
Stødabsorberende indlægssåler er udtagelige, slid-
stærke og ergonomiske. ESD-godkendte. Sort.
Messepris inkl. moms 

599,-

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

199,-

NYHED - MASCOT® ADVANCED
Buks med Kevlar®/Dyneema®  
knælommer, firevejs-stretch,  
lav vægt.
Messepris inkl. moms 

699,-

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

1.399,-

Icopal glasrækværk
Nyhed hos Icopal.
Kom og mød konsulenten - gode tilbud på dagen 

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

9,95

MONSANTO ROUNDUP KONCENTRAT 
540 ML
Messepris inkl. moms
inkl. moms

200,-

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

229,-

AL-KO KOMPOST-
KVÆRN EASY CRUSH 
LH 2800 M/VALSE
Messepris inkl. moms

1.599,-

Miljøstativ Universal
B96 sort 
Messepris inkl. moms

1.450,-

Miljøstativ Universal
B96 trykimprægneret fyrretræ 
Messepris inkl. moms

1.150,-

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

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

AL-KO PLÆNEKLIPPER  
HIGHLINE 51.5 SP-A 
Messepris inkl. olie + sugesæt
inkl. moms

2.799,-

ELECTROLUX VARMEPUMPE
Inde+udedel ELECTROLUX VARMEPUMPE EDXEHL09R-
LEWI + ELXH09RLEWE HVID
Demopris  inkl. moms

8.499,-

Mulighed for tilskud - 
kom og hør nærmere

2 x 5L

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

Få hele 
30 % rabat  
på demodagen.

KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

For professionelle og gør-det-selv folk



Udsigten er formidabel. Den er endda dobbelt, Når 
man træder ind i restauranten, overraskes man 
af et dobbelt kødmodningsskab med oksehøjreb, 

der hænger i seks-otte uger i kontrolleret fugtighed og 
temperatur, nærmest et stykke installationskunst bag 
glas. Hvert skab kan rumme 100 kilo kød. 
Når man vender sig, er der andre herligheder bag glas: 
Klipper og hav. Ingen bornholmsk restaurant ligger vist 
så tæt på Østersøen, og Nordlandet mellem Allinge og 
Sandvig har fået store vinduespartier, så alle gæsterne 
kan følge naturens luner. 
- Jo, Kadeau er også meget havnært, men de har ikke 
klipper i Østre Sømarken, bemærker Jonas Lemvig Pe-
tersen - Nordlandets restaurationschef og sommelier – 
vintjener – og han må vide det, da han har arbejdet i fire 
sæsoner på Kadeau Bornholm og to sæsoner på Kadeau 
i Wildersgade. Her lærte han kokken Casper Sundin at 
kende, og de to rigtig gode venner har nu ansvaret for 
Nordlandet sammen med Martin Smidt.
Han købte hotellet for et par år siden, da hans fin-
gerspidsfornemmelse sagde ham, at efter Skagen og 
Gilleleje ville Bornholm blive en førende sommerloka-
litet. Martin er også medejer af Kadeau – som nu ejer 
Nordlandet. For at holde rede i tingene skal det også 
præciseres, at Sommer Pony, der i 2015 og 2016 stod 
for Nordlandets restaurationsdel, og som var ejet af 
Kadeau, ikke genopstår.

vores stiL er anderLedes

Indviklet? Nej, egentlig ikke, men man skal ikke tro, at 
Nordlandet dermed er en lidt billigere udgave af Ka-
deau, hvor Casper og Jonas har oplevet suset ved at få 
en Michelinstjerne.
- Men det stræber vi ikke efter på Nordlandet; vores stil 
er anderledes. Selvfølgelig får vi inspiration fra Kadeau, 
det gør alle.
Vi definerer os selv som en restaurant med værelser, 

ikke omvendt. 
Og så skal vi lige have det på plads: Nordlandet er det 
totalt ombyggede Hotel Romantik, som mange bornhol-
mere forbinder med søde sommerminder og familiefe-
ster, og som talrige turister blev indlogeret på, når de 
ankom i busser.
Området med ferielejligheder, der er bygget ved siden 
af Nordlandet, kendes stadig som Romantik, de udlejes 
af Bornholm Tours, og den eneste sammenhæng er, at 
man kan hente sin nøgle i receptionen på Nordlandet. 
Ellers er de to foretagender helt adskilt.

far sørger for fisk

Martin Smidt bor ganske vist i København, men har an-
skaffet sig en bolig i Sandvig, så hans familie kan tage 
med til Bornholm.
Casper Sundin blev i sin tid lokket til Stammershalle 
Badehotel af kokkekollegaen Daniel Kruse og blev især 
kendt som suveræn dessertmester, en disciplin han 
siden har praktiseret på Søllerød Kro.
Nu er han tilbage på Bornholm og bor i Sorthat.
Jonas Lemvig Petersen er bornholmer, søn af Skrubbe-
Bent, der fisker fra Tejn Havn og leverer frisk fisk til 
Nordlandet. Jonas, hans kæreste og deres lille søn har 
fundet et dejligt hus i Tejn. For dem begge betyder det 
alt, at Nordlandet holder åbent hele året, og tilstrøm-
ningen i efterårsmånederne, i julen og efter nytår har 
overbevist dem om, at det er bæredygtigt. 
Nordlandet har haft besøg af flere konferencer, hvor 40-
50 mennesker holder møder og spiser sammen, og så 
har madglade bornholmere fundet vej.
- Vi serverer gerne en hovedret og et glas vin, og vi 
sørger for, at folk bliver mætte og glade. Spisekortet 
vil variere lidt i løbet af året, men vi tilbyder forretter, 
hovedretter, desserter og vin til priser, der alt i alt er 
fornuftige og flugter med niveauet på andre bornholm-
ske toprestauranter, forklarer Casper og tilføjer, at et 

stort udvalg af ost også hører til. 
De bornholmske råvarer foretrækkes, hvor det er mu-
ligt; sidste efterår leverede Jonas’ bedstefar 400 figner, 
der blev syltet og tørret. Men lækkerier som trøfler, 
hummer og en sjælden gang kaviar må importeres. 
Forventningerne til det kommende slagteri på Hallega-
ard er store. 

overnattende spisegæster

- Hvis vi ellers har plads, tilbyder vi de gæster, der 
spiser den store menu, at de kan overnatte her for en 
nærmest symbolsk pris. Det er ikke dyrere end at tage 
en taxi, som de måske skal vente et par timer på, og så 
kan de drikke lidt mere vin og få morgenbordet med, 
siger Jonas.
I lavsæsonen er der to kokke og to elever i køkkenet. 
Der skal flere til, når det bliver sommer og folkemøde, 
Jonas har en tjenerelev, så Nordlandet er også blevet et 
uddannelsessted.
Mens det vil være det sikreste at bestille bord på 
Nordlandet, er baren Penyllan i underetagen med et lille 
køkken mere uformelt, og her nyder man fadøl fra bryg-
geriet i Tejn. Det er en selvstændig forretning, hvor man 
bare kan kigge ind.
På den nyanlagte terrasse er der plads til 100 gæster, i 
restauranten kan der sidde 40-50 mennesker. 
Jonas står for flaskerne. Hovedvægten er lagt på euro-
pæiske vine med enkelte oversøiske afstikkere. Der er 
både ufiltrerede naturvine  og mere traditionelle druer, 
og i et afkølet skab står 30 forskellige slags spiritus. Øl-
let er fra Penyllan og Svaneke Bryghus.
Alt er således rigget til, så Nordlandet kan leve op til 
ambitionerne om at skabe en selvstændig profil som et 
moderne spisested med personlig atmosfære – og en 
velhængt bøf.

KLIPPER, KØD OG KADEAU
NORDLANDET I TOPFORM
Restauranten med hotel er absolut romantisk, men navnet 
Romantik er for længst erstattet af Nordlandet. Trekløveret 
Martin Smidt, Casper Sundin og Jonas Lemvig Petersen holder 
åbent hele året og glæder sig til at byde bornholmere og 
feriegæster velkommen.

AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042

www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere

Frokost 12.00 - 16.00
”sild og syp”

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

posthusets tapas tallerken med
hjemmelavede specialiteter

149,-

a la carte fra 17.30
øl-brasseret skank af  

hammershuslam
med grov kartoffel-urtepurè.

Lammesky og persillefrit.
228,-

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

bordbestilling på tlf.: 56481042

Posthuset ønsker alle en god påske

RESTAURANT

ALLINGE
DET GAMLE POSTHUS

- mad fra bunden af friske råvarer
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Guldbønnen.indd   1 20/03/2017   08.14

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

Natur ligvis

DE DANSKE 
DINOSAURER

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

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 

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

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

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

Ring 
5695 5683og få et GRATISsalgstjek!

BESØG OS I

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

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

Aktuelle åbningstider: - se altid open2day.dk eller angoraland.dk
Smørengevejen 22 Vestermarie 3720 Åkirkeby tlf 24 61 78 30

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

Mange spændende natur garn i gårdbutikken. 
Filtgalleri - gårbutik - kosmetik - altid en god gave ide! 
 
Herudover udvalgte specialvarer - kun hos os!

WELLFULLNESS  
- se mere på vores 
hjemmeside om aktuelle 
tilbud i SPA events og 
behandlinger. 
(fra 2-7 personer).

ANGORALAND

MUNKHOLM

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

CHARME MIDT I ALLINGE
Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores  

store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,  

caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand

Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Café
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Håndværkerne er i gang med at gennemrenovere 
Fredensborg Hotel på Strandvejen, der omkring 
1. maj genopstår som det moderne Fredensborg 

Badehotel. Et andet hold arbejder med fornyelse af Grif-
fen Hotel & Wellness på Kystvejen, og på GSH – Green 
Solution House, det forvandlede Ryttergården, også på 
Strandvejen – er administrerende direktør Trine Richter 
travlt optaget af at opbygge den fælles organisation  
sammen med hoteldirektør Bettina Hyllested Lund, og 
administrationschef Mette Madsen. Et lederteam, der 
har erfaring fra alle tre hoteller. 
Ved sin side har Trine Richter køkkenchef Kasper Beyer, 
som skiftede fra Fredensborg til GSH, da det åbnede i 
2014. Kasper står i spidsen for de tre restauranter, som 
får hver deres udtryk, men kan nyde fordel af fælles 
personaleledelse og indkøb.

cLaus seest dam
griffens køkkenchef

Kendere af Fredensborg vil glæde sig over, at Claus 
Seest Dam, den bornholmske gastronomis ”grand old 
man”, for fremtiden vil udfolde sine talenter på Grif-
fen Hotel & Wellness. I restauranten i første parket til 
solnedgangen over Østersøen bliver der serveret klas-
siske retter – selvfølgelig med udgangspunkt i de lokale 
råvarer.
Fremover vil hotel og restaurant have åbent hele året  
Det betyder også, at Den Bornholmske Diamantspa vil 
være åben og kunne nydes henover vinteren.
- Når Ystad Saltsjöbad kan trække københavnske 
gæster, så må det også være muligt at få danske og 
svenske gæster til at besøge Bornholm og Den Born-
holmske Diamantspa. Med al respekt for Ystad, så synes 
jeg, at  Bornholm har så meget at byde på, erklærer 
Trine Richter.
Griffen skal være til glæde for turister, individuelt rej-
sende og busrejsende. Hertil kommer naturligvis også 
lokale gæster, der kunne tænke sig et delikat måltid 

efter en foryngelseskur i spabadet.
Konferencer og forretningsmøder vil fremover foregå på 
GSH.

soLskin, champagne
og østersøens BLå BøLger

Fredensborg, grundlagt 1912, har i flere perioder define-
ret sig som badehotel, men sandsugning og havneudvi-
delser åd af sandstranden.  Nu udbygges terrassen, så 
endnu flere gæster kan slikke solskin, mens de nyder 
havudsigten.
- Fredensborg bliver et sommerhotel, afslappet og hyg-
geligt. Ingen kimende telefoner eller hektiske forret-
ningsmænd, der skal have syv fotokopier. Her kan man 
slentre rundt i sin badekåbe, og hvis man trænger til 
gin og tonic kl. 10 om formiddagen, vil personalet ikke 
rynke et bryn –  for gæsterne skal forkæles big time, 
fortæller Trine Richter.
De 62 værelser, herunder fire suiter og 12 lejligheder 
nyindrettes. Og som på Griffen, er det den kendte 
glaspuster Pernille Bülow, som står for indretning og 
farvevalg. Trine Richter pointerer, at der ikke tilstræbes 
en atmosfære med stribet tapet og hvide møbler med 
skrammer. Det matcher simpelt hen ikke bygningens 
arkitektur. Derfor bliver interiøret moderne og  komfor-
tabelt Køkkenchefen er Mette Bock, altså ikke kultur-
ministeren, men den tidligere kok på Griffen. Til frokost 
serverer hun klassisk dansk-nordisk smørrebrød, et par 
lune retter, sandwich og dessert.
- Vi går efter det, folk kan lide, med et lidt smallere kort 
og her har vi selvfølgelig også et ønske om at minimere 
spild af mad. Gæsterne kan forvente topkvalitet, lover 
Kasper Beyer.

den nye fiskerestaurant

Det store område ud mod havet forsynes med større 
panoramavinduer og indbydende udsigt.  Den afgøren-

de fornyelse er, at Fredensborg Badehotel om aftenen 
får status som fiskerestaurant, hvor bornholmske fang-
ster har høj prioritet; sæsonens maritime råvarer fra 
Danmark og Norden vil ligesom skaldyr danne grund-
stammen i udvalget af retter, der suppleres med kød og 
vegetarretter til dem, der måtte foretrække det.
Den Store Fiskebuffet opdateres, vildskud luges væk. 
Slut med friturekogte blæksprutteringe, røde pølser og 
pommes frites; nutidens børn er vokset op i en anden 
madkultur. Skaldyr som østers og jomfruhummer vil 
blandt meget andet fortsat gøre fiskefesten til en ople-
velse, og måltidet kan rundes af med oste og desserter.
I et nyt loungeområde og på terrassen serveres cock-
tails og champagne, når gæsterne trænger, og med 
lidt baggrundsmusik skulle det være muligt at opleve  
romantik i sommernatten.
- Jeg tror, at der vil blive drukket en del champagne på 
Fredensborg Badehotel, forudser Trine Richter.

fortid og nutid

Tidligere var det Di 5 Stâuerna med de tunge møbler 
og malerier, som primært blev forbundet med Fredens-
borg. Stauerna består; og kan bookes til private sel-
skaber, men fokus vil for fremtiden være på masser af 
dagslys, solskin og havudsigt i restauranten og lounge-
området ud mod havet.  Den berømte vinkælder består 
også – og vil formentlig blive brugt til at danne  rammen 
omkring særlige middage.
- Vi passer godt på Fredensborg med respekt for tra-
ditionerne og for de tidligere ejere, Birte Jensen og nu 
afdøde Edgar Lund, der var min svigerfar, siger Trine 
Richter og fortsætter:
- Ved at positionere Fredensborg som badehotel, Griffen 
som wellnesshotel og GSH som centrum for forretning 
og konference, men også for feriegæster med særlig in-
teresse for økologi og bæredygtighed, har vi en forvent-
ning om at kunne tiltrække flere turister til  Bornholm til 
gavn for den samlede turisme.

Ferie, forkælelse og forretning. Hotelkabalen i Rønne er gået op. Fredensborg bliver Bornholms moderne 
badehotel. Griffen Hotel & Wellness holder åbent hele året. Green Solution House, GSH, er specialist i konfe-
rencer og eksperimentarium for bæredygtighed. Tre hoteller under fælles ledelse og med forskellige profiler.

N Y ,  F R I S K  E N E R G I   
- MED RESPEKT FOR TRADITIONERNE

Fredensborg, Griffen og GSH
Badehotel, wellness og business

AF: JACOB LUDVIGSEN

TAG ET LILLE STYKKE AF BORNHOLM MED HJEM

Prøv f.eks. Bornholmsk Granit, Rokkesten

eller gå på opdagelse i Færgeshoppen. 

I Karamelleriet elsker vi at skabe karameller

i mange konsistenser. Find præcis den karamel

der passer til dig – blød Tusmørke og Daggry der 

smelter på tungen, hårde Klippestykker der

varer længere eller klassiske Flødekarameller

i mange varianter. 

Besøg vores karamelkogerier i

Svaneke og København

NOMINERET TIL BEDSTE DANSKE

EMBALLAGEDESIGN V/CREATIVE CIRCLE.

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

g400  BLANDEDE KARAMELLER
 140,00

KLASSISKE KARAMELLER
 40,00

HR. FORNEM
45,00

KLIPPESTYKKER
 54,95
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Besøg vores åbne karamelkogeri, smukt 

placeret på havnen i Svaneke. Oplev 

produktionen på tætteste hold, bliv forført af 

duften –  og gå på opdagelse i en verden  

af konsistenser og smagvarianter. 

Prøv den hårde “Bornholmsk Granit”, 

den bløde “Tusmørke”, de klassiske 

flødekarameller, eller den elegante  

“Hr Fornem”, og find din helt egen favorit  

i vores store sortiment.

Vi byder naturligvis altid på en smagsprøve.

Vi glæder os til at se dig i  

Solskinsbyen Svaneke.

Tine & Charlotte
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Bornholmske fristelser

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 
2300 KØBENHAVN S, TEL. 3262 3281

SNOGEBÆK: HOVEDGADEN 9, 
SNOGEBÆK, 3730 NEXØ

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 
3700 RØNNE, TEL. 2725 9800

GOD PÅSKE
MED CHOKOLADEHILSNER 
Familien K jærst rup 

Velkommen til Restaurant GSH
I spidsen for a la carte restauranten i Hotel GSH står køkken- 
chef Kasper Beyer. Kasper har skabt et køkken med fokus 
på klassiske retter baseret på økologiske og lokaler råvarer.  
Restauranten har fået 2 stjerner i Den Danske Spiseguide og er 
med i White Guide. Så kom og nyd en lækker brunch, frokost eller 
middag. Vi har åbent alle ugens dage og er klar til at forkæle dig 
og dine gæster.

Alle dage
Frokost: 12.00-15.00
A la carte: 17.00-21.30
Lør- og søndag også brunch 9.00-12.00
Bordbestilling
T: 5695 1913.
M: info@greensolutionhouse.dk

BÆREDYGTIG BRUNCH,
FROKOST OG A LA CARTE 

FOTO ADAM MØRK

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



Friske ForårsFornemmelser
på det blomstrende bornholm

Grøn er vårens hæk, kåben 
kastes væk.. ja, pas nu på, 
for selv om påsken falder 
sent i år, kan det godt være 
så køligt, at man skal huske 
overtøjet, når man spadserer i 
den bornholmske natur. Finn 
Hansens bog med 367 forslag 
til ture er en aldrig svigtende 
kilde til inspiration, og der er 
altid noget nyt at opleve på 
vores ø, der i denne tid bliver 
grønnere og grønnere for hver 
dag.

Når vi har fået frisk luft i 
hovedet og glædet sig over 
fuglenes forårssang, har vi 
fortjent noget lækkert. Vi er 
ikke de eneste, der har fået 
den idé, og derfor har vi be-

stilt bord i forvejen, så vi ikke 
skal risikere at blive skuffede 
over, at alt er optaget.

Mad og mennesker

Måske skal vi først vælge det 
spisested, som vi længe har 
haft lyst til at besøge, enten 
fordi vi har været der før og 
gik glade og tilfredse derfra, 
eller fordi vi har ladet os friste 
af det, vi har læst om maden 
og de mennesker, der står 
bag. Når det er på plads, kan 
vi tage vandrestøvlerne på.

Hvor skal vi så tage hen for 
at nyde frokost, middag – el-
ler måske brunch? Nogle 
foretrækker det, de kender og 
kan lide, andre lader nysger-

righeden råde med spillerum 
for kokke, der fortolker råva-
rerne, gerne bornholmske, på 
en ny måde.

En anden kombination er at 
holde en lille fest hjemme og 
bestille maden hos en af de 
restauranter, der leverer ud af 
huset, enten leveret til døren 
eller til afhentning. Spise-
stuen står parat og skal også 
bruges, og drikkevarerne har 
man til indkøbspris.

Brug nettet, grib telefonen

Man kan altid orientere sig på 
hjemmesiderne og gribe tele-
fonen for at få en snak, hvis 
man vil vide mere om me-
nuen. De familiemedlemmer 

og venner, der skal med, kan 
jo også tages med på råd, for 
smag og behag er nu engang 
forskellig.

Måske er der mere lyst til en 
kop kaffe og noget slik, og 
da er det heldigt, at der er så 
mange muligheder for at stille 
lækkersulten.

Selv om planlægning er for-
nuftig, så må det spontane 
indfald ikke underkendes. 
Overraskelser spreder glæde, 
og hvis vejret er rimeligt, er 
det bare med at komme ud 
af døren og få en spændende 
dag ud af det. Fritid er frihe-
den til at prøve noget nyt.

EN bUKET AF FRIsTELsER TIL sULTNE OG LæKKERsULTNE, 
DER LæNGEs EFTER hØj hIMMEL OG hØjT NIvEAU FRA 
KARAMELLER, chOKOLADE OG KAFFE TIL DET GENNEMFØRTE 
KvALITETsMåLTID MED KNIv OG GAFFEL

Ude på Molen
skinner solen

Lyset fra himmel og hav føjer noget ekstra til den gastronomiske oplevelse på 
restaurant Molen, der drives af den prisbelønnede mesterkok Daniel Kruse. På 
spidsen af Nexø Havn finder vi et af Bornholms mest anmelderroste spisesteder, 
som udmærker sig ved at holde åben hele året, fraregnet seks uger.
Daniel Kruse er vendt hjem til sin fødeø. I Gyldendals store danske leksikon 
står: ”Daniel Kruse, f. 1982, dansk kok. Daniel Kruse er uddannet konditor fra 
La Glace og har været kok på restauranten Formel B, Søllerød Kro og Restau-
rant Saison. I 2012 vandt han konkurrencen Årets Kok i Danmark. Daniel Kruse 
har siden 2006 været medlem af det danske kokkelandshold og har vundet 
flere priser for sine desserter. Siden 2011 har han været køkkenchef ved Las-
sens Restaurant på Stammershalle Badehotel på Bornholm”. Og her kan man så 
tilføje, at han har videreudviklet sit personlige udtryk på Molen.
Hvis man spørger Daniel, hvad han har tænkt sig at servere om en måned eller 
to, bliver han svar skyldig, for det afhænger af en kombination af udbuddet af 
råvarer og hans fantasi og erfaring. Til frokost og aften sammensætter han et 
kort, der kan variere fra dag til dag og fortjener prædikatet ”gourmet”. Ofte er 
der friskfanget fisk på programmet, Nexø er jo en fiskerihavn. Man går hverken 
sulten eller skuffet fra Nexøs ærlige og kærlige spisested. 
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AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

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

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

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

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

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

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

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

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

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

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

Christianshøjkroen
BordBestIllIng 5697 4013

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

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

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

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

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

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

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

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

facebook.com/restaurantmolen

Mo l e n
BoRnHolMS nye fiSKeReSTAuRAnT

nyd et lækkert måltid med den skønneste udsigt over østersøen
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BORDBESTILLING 5697 4013 
FRA PÅSKE HAR VI ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE 

12.00 - 15.00 / 18.00 - 21.00 
KAFFE & KAGE INDTIL 16.00

EN DEJLIG PÅSKE STARTER MED EN TUR I SKOVEN
Christianshøjkroen starter sæsonen i påsken, hvor der holdes  

åbent alle ugens 7 dage fra den 8. april og frem til ca. den 1. oktober.  
Så kig indenfor til gastronomisk glæde midt i Almindingen. 

”Kom indenfor efter skovturen og nyd en delikat frokost eller vores skønne aftenmenu.  
Beliggenheden såvel som maden er enestående. Årstidernes skiften afspejles i det, jeg serverer for jer.  

Derfor er mit menukort hele tiden nyt og spændende.  

Med venlig hilsen 
Troels Fjederholt Madsen

  INFO@CHRISTIANSHOJKROEN.DK        WWW.CHRISTIANSHOJKROEN.DK        FACEBOOK.COM/CHRITIANSHOJKROEN
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Et ualmindeligt sted
midt i Almindingen

Troels Madsen er ikke krofatter af den gammeldaws slags, han er madkunstner 
og udvikler hele tiden nye retter af de grøntsager, fisk og kødsorter, der kende-
tegner sæsonen. Gourmetmaden har personlighed, men er ikke ”mystisk”, og 
der er god balance mellem kvalitet og pris.
Magasinet Euroman besøgte ham og skrev: ”Hvis man ikke ved bedre, så kunne 
man tro, at den næsten usandsynligt idylliske Christianshøjkroen i Almindingen 
på Bornholm blot er et kaffe og kage-sted med solid og ikke voldsomt ophid-
sende husmandskost. Gamle danske kroer er gastronomisk set sjældent noget 
at skrive hjem om. Men tag ikke fejl - Christianshøjkroen med Troels Madsen 
ved roret er guddommeligt”.
At tilbringe en udendørs sommeraften her, professionelt vartet op af kvalifi-
cerede og venlige tjenere, er en begivenhed, man altid vil tænke tilbage på. 
Kombinationen af flere retter og vine, der passer til, vidner om den passion, 
som Troels Madsen og hans medarbejdere nærer for det fuldendte måltid. En 
betænksom detalje: vinmenuen, der kan skænkes op i ”kørestørrelse”, så man 
trygt kan køre hjem.
Christianshøjkroen blev i 2015 udpeget som Danmarks bedste frokostrestau-
rant af Den danske Spiseguide.

Det gamle Posthus har sympati for 
øens nye  fødevareproducenter

- Vi skal på Posthuset og spise lammeskank fra Hammershus, braisseret i øl fra 
Svaneke. Sådan siger stamgæster, der forbinder foråret med den specialitet, 
som John og Karina sætter på bordet hver påske.
Værtsparret glæder sig til en travl sommer, Folkemødet betyder meget for Al-
linge, men nok så vigtigt er den lokale opbakning året rundt.
- Selvfølgelig tænker vi altid på, hvordan vi kan forny vores køkken, og her må 
jeg efter at have besøgt Gourmet Bornholms fødevaremesse i Aakirkeby sige, at 
udvalget faktisk er endnu større, end jeg vidste. Det har givet os inspiration til 
at tage flere produkter ind, og det skal væres gæster nok komme til at mærke, 
fortæller Karina.
I forvejen lægger Det Gamle Posthus vægt på delikatesser fra blandt andet 
Hallegaard, når den populære tapastallerken skal sammensættes. Til frokost 
er sild og syp og æggekage med bacon sikre træffere, om aftenen gælder det 
dagens fisk, plankebøf og hvidløgsbøf – plus en børnemenu.
Det er mange år siden, at der fra denne lokalitet blev leveret post ud af huset.  
I dag gælder det mad, som man kan bestille og hente efter aftale.

Når man siger Vang
tænker man Le Port

Gabriela og Kim Jantzen er i forårshumør og glæder sig til påsken og forsom-
meren. Det kan frokost- og middagsgæsterne også gøre, for blandt meget andet 
er der lammeculotte med bagt hvidløg og glacé og farseret lam med skorzoner-
rødder, spinat og hasselnøddeglacé på programmet; en sikker forårsbebuder er 
blinis med stenbiderrogn, crème fraîche, rødløg, ramsløg og blomsterkarse på 
programmet.
Ikke bare kokkekunsten er formidabel, det er udsigten også. Når temperaturen 
tillader det, er det vidunderligt at sidde på terrassen, solnedgangen fås næppe 
bedre. Skulle det derimod blive småkoldt, tændes der op i brændeovnen.
Naturen på den bornholmske vestkyst er velegnet til at gå på opdagelse i, og 
på Le Port kan man fra 1. maj bestille en picnickurv med delikatesser, vand og 
vin, hvid dug og servietter.
Gabriela fortæller: - Le Port er pyntet med blomster, grene og påskeæg. Vi 
har åbent tirsdag til søndag i påsken, både frokost og aften. Påskelørdag og 
påskesøndag har vi en sjov påskequiz, hvor de, der har svaret rigtigt, er med i 
lodtrækningen om et stort Kjærstrup Chokolade påskeæg. 
Det hjemmebagte brød med anis er en af Le Ports attraktioner. Nu kan man 
snart fremtrylle det hjemme. Le Port Anisbrødblanding kan købes på Gaarden, 
hos Bager Mortensen i Nexø, Bornshop ved Rønne, hos Kjærstrup Chokolade og 
naturligvis på Le Port.

Ølsuset fra
Bryghuset

Den flotte kobberkedel på Svaneke Bryghus er brygmester Jan Pauls eksperi-
mentarium. Man kan være heldig at falde forbi, når han prøver nye kombinatio-
ner af malt, humle, vand og gær, som han selv har rendyrket og opformeret – 
en sjældenhed på danske mikrobryggerier. Kunsten at udvikle nye gærstammer 
giver Jan Paul mulighed for at komponere øltyper, der ikke er set eller smagt 
før, og da han kun brygger ca. 1.000 liter, kan den udelukkende nydes fra fad 
på Svaneke Bryghus. Gæsternes kommentarer er med til at afgøre, om øllet 
skal indgå i bryggeriets faste repertoire.
Man behøver ikke drikke øl fra morgenstunden, men det kan strengt taget 
lade sig gøre, hvis man går til søndagsbrunch mellem 9,30 og 12. Til frokost 
tilbydes anretninger, lune retter og smørrebrød, og om aftenen er de amerikan-
ske striploin bøffer af ædleste kødkvæg fra Omaha – 200, 300 eller 400 gram) 
meget efterspurgte ligesom bryggerben, lammekrone og laks. De hjemmelavede 
pommes frites og den ægte bearnaise fuldender måltidet. Livet er ikke lutter øl, 
Bryghuset udmærker sig også med et udsøgt vinkort.
Påskebryggen (6,5 %) er en kombination af øltyperne Saison og IPA, der 
giver en citrus-syrlig sprød smag med fint afstemt bitterhed. Er man ude efter 
noget mere landbrugsagtigt, har brygmesteren Grå Ferguson og Skovtraktor på 
hanerne. Der er altid sus og brus i de navne, han finder på.
Restaurantchef Morten Borup Carstensen, der er uddannet kelner – en sjælden 
profession – lægger vægt på, at Svaneke Bryghus holder åbent året rundt; om 
sommeren er der med udendørs servering ca. 300 pladser, og 80.000 gæster 
årligt lægger vejen forbi. 

Julebrunch  
på  

le port
Søndag den 14. december  

kl. 11.00-14.00
i godt selskab med  

sopran Ursula Bambuch  
og pianist Kevin Duggan

 
Pris per person Kr. 275,-

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

restaurant le port  |  Vang 81 |  3790 hasle |  56 96 92 01 |  info@leport.dk | Vi leVerer også ud af huset

nytårsmenu 
Kun ud af huset

Grillet kammusling, jomfruhummer  
& pighvarbisque

Letrøget dyrekølle, estragoncreme  
& syltede bær

tournedos af oksemørbrad med  
kroquette af trøffel, jordskokker,  

svampe & trøffel-glace

”Kiksekage”, sorbet, havtorn,  
karamel og nødder 

Pris per kuvert  
3 retter kr. 395,- / 4 retter kr. 445,-

Julemenu 1
2 slags sild med krydderfedt & halve æg.

saltet laks med sprøde fedtegrever, purløg & syltede asier.
stegt and med rødkål samt kompot af svesker & appelsin.

danske oste med nødder & dadler. 
Ris a la mande med kirsebærsauce & mandelgave.

Pris per kuvert kr. 325,- Min. 8 kuverter

Julemenu 2
Letrøget, rimmet torsk, jomfruhummer selleri & hummermayo.

Vildt consomme med trøffelcroquette.
Okse stegt & braiseret, endive, jordskokker & cognac.

danske oste med dadler & nødder. 
Krydderkage, bagt æble & vanilje is.

Pris per kuvert 3 retter kr. 385,- / 4 retter kr. 445,- / 5 retter kr. 495,- 

PÅSKEAFTEN-MENU
 

Rokkevinge, stenbiderrogn,  
pighvarbisque & ramsløg
Kalvecarpaccio, asparges,  

salat & trøffelmayo
Farseret lam, skorzonerrødder, bagt hvidløg  

& hasselnøddeglace
Europæiske oste med appelsin-confit

Kokosmazarin, rabarber & hvid chokolade

Pris per person 2 retter: kr. 365,- 
Pris per person 3 retter: kr. 410,- 
Pris per person 4 retter: kr. 460,- 
Pris per person 5 retter: kr. 510,-

PÅSKEFROKOST-MENU
 

Blinis med stenbiderrogn, cremefraiche,  
rødløg, ramsløg og blomsterkarse

Lammeculotte med bagt hvidløg,  
asparges og glace

Kokosmazarin, syltede rabarber, sirup,  
hvid chokolade, rabarbersorbet

Pris per person: kr. 305,-

Frokostgæster både lørdag og søndag har  
mulighed for at deltage i en konkurrence  

om et stort chokoladeæg fra  
Kjaerstrup Chokolade.

DEN SMUKKESTE 
PÅSKEUDSIGT
Åbningstider i påsken:  

4. – 16. april
Tirsdag - søndag 

kl. 12 - 15 & kl. 18 - 21

Bonalas.indd   1 20/03/2017   08.15
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Høiers Iscafé med
havnestemning
og lette retter

Høiers Iscafé i Allinge med den store terrasse giver et storslået havnepano-
rama. Føles forsommeren lidt for kølig, kan man trække indenfor eller låne et 
tæppe.
Høiers Clubsandwich, fyldte pandekager med oksekød og salat, pariserbøf af 
oksekød fra Himmerland og Høiers Burger er blandt fristelserne. Frisksmurt 
smørrebrød er en efterspurgt attraktion, der også leveres ud af huset. Hø-
iers Stjerneskud er en favorit for mange. Fra smørrebrødssedlen kan nævnes 
Oberstens Håndmad og Postmesterens Frokost – begge stykker har noget med 
leverpostej at gøre.
Andre er i humør til kager: Høiers kaffe siges at være Allinges bedste.
Godt bornholmsk øl og vine, der passer til maden, skal der også til, og is er en 
hovedattraktion.
Udsigten over havnen er formidabel sommer og vinter. 
Indehaveren, Mette Slott, er glad for at have udvidet etablissementet, så der 
også er plads til møder og fester.

Mâdago – flere kokke
forskønner maden

Det lille ”tag” over det første a i Rønne-restaurantens navn er en bornholmsk 
sprog-specialitet, der skal udtales med en dybere lyd – det kaldes accent cir-
kumflex og kendes især fra fransk. Direkte oversat til dansk betyder Mâdago, 
at maden er god, underforstået at man også bliver mæt.
For snart et par år siden overtog Mikkel Finne, født og opvokset i Hasle, restau-
rant Poul P. på Laksetorvet og gav den nyt navn og en mere gourmetagtig profil. 
– Gourmet light, tilføjer Mikkel, for man skal ikke frygte priserne.
Nu har han ansat kok og souschef Mathis Garder Jacobsen, tidligere Hotel 
Fredensborg, og antaget endnu en elev, så der er fire mand i køkkenet, og det 
giver basis for at holde åbent fra kl. 12 til 21 alle dage, undtagen søndag.
- Man kan måske sige, at vi tør mere rent gastronomisk, og vi går efter så 
mange bornholmske råvarer som muligt. Vi kan mærke, at folk forventer lidt 
mere og lever gerne op til ønskerne om lækker mad, lavet fra bunden og gen-
nemsyret af godt håndværk, siger restauratøren.
Han forbereder retter med lam og æg til påske og ruster sig til en sommer, der 
forhåbentlig er på højde med sidste år. Spisekortet bliver løbende varieret, så 
også stamgæsterne overraskes. Restauranten har 35-40 pladser, bordbestilling 
anbefales.

GSH – restauranten
med økologi og lokale 
råvarer i centrum

GSH er den nemme forkortelse for Green Solution House, Bornholms banebry-
dende og prisbelønnede restaurant og hotel på Strandvejen i Rønne. Køkkenchef 
Kasper Beyer har skabt et bæredygtigt køkken, hvor der serveres klassiske ret-
ter med et moderne tvist, baseret på lokale og økologiske råvarer så som Ham-
mershuslam og specialiteter fra Hallegaard, og vegetarer går ikke forgæves. 
Alle er velkomne til frokost kl. 12.00-15.00 og til a la carte kl. 17.00-21.30 – 
alle ugens dage. Lørdag og søndag serveres økologisk brunch fra 9.00-12.00 – 
bordbestilling er nødvendig. Søndag præsenteres frokostkortet fra 12.00-15.00 
og 17.00-20.30. Hoteldirektør Trine Richter fremhæver, at GSH – der anbefales 
i White Guide 2016-17 – har Ø mærket fra Landbrug og Fødevarer i bronze og 
venter at nå sølvmærket i år. Det betyder, at restauranten i gennemsnit bruger 
mellem 30 og 60 % økologiske råvarer. Som noget nyt har Restaurant GSH 
åbent i påsken, så kom forbi og spis, når I har gået tur ved Galløkken.

Karamelleriet
i Svaneke –
”Ægte Tjærlighed”

Kærlighed til hjemmelavede karameller og til den fælles fødeby inspirerede 
Charlotte Vigel og Tine Ipsen til at etablere et arbejdende værksted i det tidli-
gere billetkontor og pakhus for Christiansø-båden på Svaneke Havn, hvor også 
butikken Friendship ligger. Men de to iværksættere, der begge var flyttet til Kø-
benhavn, kastede sig først ud i karamelkogeriet i Jægersborggade på Nørrebro.
Da det blev en succes, var det oplagt at overføre konceptet med håndlavede 
godter til Svaneke med åbning i pinsen 2008. Her kan man opleve, hvordan 
sukkermassen i den store kobbergryde over åben ild forvandles til klassiske 
flødekarameller, hårde Klippestykker, bløde drageringer, syrlige frugtkaramel-
ler og sprøde karameller med peanuts.

Brøddans buffet
behager bornholmere
i og udenfor Gudhjem

En brödda er ifølge Espersens uundværlige ordbog over det bornholmske sprog 
en vej ned ad en brat bakke; derfor kaldes Gudhjems stærkt skrånende hoved-
strøg Brøddegade. Restauratør Jonas Lissau-Jensen bliver ofte spurgt, og det 
har altså ikke noget at gøre med det fortræffelige brød. 
I mere end 20 år har Brøddan tiltrukket byens borgere og andre bornholmere 
såvel som feriegæsterne, og det er frokost- og aftenbuffeterne, der frister. Også 
vegetarer bliver mætte og glade, for de flotte og alsidige specialsalater er en 
del af udvalget.
Selv om en buffet har den fordel, at man straks kan forsyne sig, er der ikke tale 
om hurtig mad. I det hele taget appellerer både buffet, indretning og havud-
sigten til, at man læner sig tilbage og nyder Brøddan med alle sanser. De 19 
malerier af Inge Lise Westman, en af Bornholms mest fremtrædende kunstnere, 
er i sig selv en oplevelse. Børn føler sig også godt tilpas, for de finder let deres 
favoritter blandt det overdådige udvalg. De er vilde med isbuffeten og den lune 
æblekage.
Af og til kan man være så heldig, at den eventyrlige thaibuffet står på program-
met.
- Pris og kvalitet skal hænge sammen, og det er vi blevet belønnet for siden 
1995. Vores buffet med hjemmelavede retter sammensættes med omhu og 
respekt for friske råvarer, og ikke to dage er helt ens, fortæller Jonas entusia-
stisk.

Pakhuset – nu med
bornholmske fyndord
på væggene og i ny butik

Svanekes store familierestaurant i Brænderigænget har gennem 28 år glædet 
gæsterne med plankebøf, men repertoiret fornyes til stadighed, især de yngre 
er vilde med burgere og sandwich. Smørrebrødet afspejler det bornholmske 
udvalg af pålæg, og de tørstige kan glæde sig over Pakhusets tilbud på fri 
servering af Svanekeøl, vin og vand – all you can drink.
Side om side med de herlige fotografier fra Svaneke i gamle dage hænger ram-
mer på væggene med bornholmske sprogblomster, udført af Julie Tørnstrøm, 
som gennem syv år har serveret på Pakhuset og har uddannet sig som multime-
diedesigner.
Over for restauranten har hun og Turman åbnet butikken Dram & Dialekt, hvor 
man kan købe plakater og postkort med ”tjøs og tjærlighed” og mange andre 
bornholmske talemåder. En original souvenir og gaveidé.
Dram henviser til, at butikken, tidligere kendt som Høkerens Lade, tilbyder 
et bemærkelsesværdigt udvalg af fine spirituosa såsom rom, cognac og gin, 
importeret på fad og aftappet i små flasker af firmaet Noorbo, også kendt fra 
Torvehallerne i København. Smagsprøver kan købes og nydes. De leverer også 
forskellige krydderolier og eddiker, der aftappes på stedet.
Dram & Dialekt handler med håndskårne piber fra Kim Thurmann, hvis far, 
Bjørn, indtil sin død havde pibeværksted i Postgade. Nu er sønnen rykket til 
Rønne med apparaturet.
Jacob B. Turman, Pakhusets indehaver, mærker stigende efterspørgsel på mad 
ud af huset. Svaneke Diner bringer til døren, og så kan man feste i hjemlige 
omgivelser.

Skæg med æg
pynt påsken hos Kjærstrup

En udflugt til Snogebæk er blevet tradition for mange bornholmere. Siden 1999 
har Peter og Birgitte drevet Kjærstrup Chokolade, og lækkerierne kan også fås 
i deres forretninger i Store Torvegade i Rønne og i Gudhjem – hvortil kommer 
afdelingen i Field’s i København. Fyldt chokolade, gaveæsker, flødeboller – alt 
er hjemmelavet, og nu er det også tid til årets første softice.
At ægteparret og deres medarbejdere kan deres kram er sikkert og vist, men 
alle, der har lyst, kan invitere sig selv ind i chokoladeværkstedet og kreere 
deres personlige påskeæg. Det foregår i Snogebæk skærtorsdag 13. april. 
Det er nødvendigt at bestille og betale i forvejen via Kjærstrups hjemmeside. 
Deltagerantallet er begrænset.
Man kan vælge mellem mange forskellige æg, som man færdiggør efter egen 
fantasi og smag, æggene vejer cirka 30 gram stykket. og der er 12 æg med 
i prisen (195 kr.). Der vil også være mulighed for at købe en af Kjærstrups 
håndgjorte chokoladeskaller med smuk dekoreret kant, som man kan komme 
sine æg op i, før de pakkes ind. Vælger man marcipan-varianterne, så køres 
de igennem chokolademaskinen, hvor de overtrækkes med mørk chokolade, 
hvorefter man selv dekorerer æggene. Arrangementet varer en times tid og 
er velegnet til børn fra cirka 6 år (i følge med en voksen). Børn, der kommer 
alene, skal være fyldt 12 år.

BORNHOLMS STØRSTE  
OG HYGGELIGSTE  

FAMILIERESTAURANT

Vi serverer god mad til fornuftige priser!

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

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

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

Gode madoplevelser i Svaneke
Åbner fredag d. 7. april kl. 17

Vi tilbyder mad ud af huset til og med efterårsferien
Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg af spændende menuforslag.  

Vi skræddersyer også gerne menuer efter ønske.  www.svanekediner.dk - 30 30 59 58

svaneke·diner·transportable

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

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

www.restaurantpakhuset.dk
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Bonalâs på Glastorvet
økologisk fra morgen 
til aften - året rundt

Caféen på Glastorvet i Svaneke bliver dobbelt så stor. Nabobutikken er 
overtaget, så Bonalâs – bornholmsk for bonderøv! – får 60 pladser indendørs 
og næsten lige så mange udendørs. Derfor har det også været nødvendigt at 
anskaffe en ny pizzaovn, så efterspørgslen kan dækkes. Det er jo stedet, hvor 
den senere så berømte Gorm Wisweh sammen med sin mor begyndte at forsyne 
byen med friskbagte kvalitetspizzaer.
I højsæsonen starter dagen klokken 9 med sund morgenmad, lækker grød, 
friskbagt brød og nypresset juice. Om lørdagen står der brunch på programmet, 
og det kører helt frem til 16. december.
Carina Kok-Hansen og hendes mand, Alexander Lind, bestræber sig på at gøre 
Bonalâs så økologisk og gerne biodynamisk som muligt. Lokale leverandører 
som Bornholms Valsemølle, Hallegaard og Mostballaden forsyner Caféen. Par-
ret har netop erhvervet en landejendom, hvor de fra næste år vil dyrke grøntsa-
ger til caféen.
Køkkenet holder åbent til kl. 22, der er lagt op til liv og glade aftener. I ”skul-
dersæsonen” lukkes kl. 21.
- Jeg er vokset op i Spanien, hvor man spiser sent, og det passer også godt til 
Svaneke, som kan virke lidt stillestående efter spisetid, siger Carina.

Guldbønnen – da
Nexø fik sin første
rigtige café

Med herlig havneudsigt har Guldbønnen indrettet sig i den tidligere fotobutik, 
hvor man stadig kan få taget pasfoto og fremkaldt film. Mai-Britt Guldborg, der 
er opvokset i Nexø, har været meget glad for cafeens første sæson. 
- Vi er jo den næststørste by, så det var på tide, at cafékulturen også nåede 
hertil. Hvorfor skal det hele ligge i Rønne? spørger Mai-Britt, der har opnået 
stor færdighed i at brygge caffe latte, cortado, espresso, og hvad man ellers 
forventer af et moderne kaffehus, herunder et udvalg af kager. Og jo, hun kan 
sagtens forme et hjerte i cappucinoens mælkeskum.
- Guldbønnen skal først og fremmest være for folk i Nexø, men naturligvis er 
vi glade for også at kunne betjene turisterne, som er taknemmelige for, at vi 
holder helårsåbent, så de kan få kaffe, frisksmurt sandwich, øl – på fad fra 
Svaneke i højsæsonen - og drinks på et tidspunkt, hvor resten er øen er mere 
eller mindre lukket, siger Mai-Britt.
- Vores salater og sandwich - hjemmelavet kyllingesalat med karry og mango 
chutney, kylling og bacon, skinke og ost, æg og tomat og tunmousse – sælges 
også ud af huset, det benytter flere firmaer sig af, lyder det fra Mai-Britt.

 
 

RESTAURANT MOLEN • HAVNEN 6 • 3730 NEXØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk

facebook.com/restaurantmolen

MO L E N
BORNHOLMS NYE FISKERESTAURANT

NYD ET LÆKKERT MÅLTID MED DEN SKØNNESTE UDSIGT OVER ØSTERSØEN

 
VI  

LEVERER 

GERNE MADEN 

HJEMME HOS  

JER ELLER 

 I FIRMAET 

Påsken og foråret er kommet til Restaurant Molen
Tag til Nexø og nyd foråret og den blå himmel med vores blændende udsigt over indsejlingen til Nexø havn og Østersøen.

Vi står altid klar med nye spændende menuer både til frokost og aften.

Åbent alle ugens 7 dage, dog har vi lukket i uge 43.

Åbningstider: frokost: kl. 12.00-15.00 og aften: 18.00-20.00 (køkkenet lukker).  
Fredag og lørdag og 18.00-21.00 (køkkenet lukker)

Ring og hør om en oplevelse ud af huset.  
Vi leverer med glæde en super skøn menu til din fest.

RESTAURANT MOLEN • HAVNEN 6 • 3730 NEXØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk

facebook.com/restaurantmolen

PÅSKE I SVANEKE

Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.svanekebryghus.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook.com/svanekebryghus 

Følg os på Facebook, hvor 

nye tilbud hele tiden 

opdateres

Svaneke Bryghus Restaurant byder 
på god mad og god øl i den hyggelige 
købmandsgård - i selskab med den 
store kobberkedel, hvor nye Svaneke 
øl fødes. 

Åbent alle ugens dage fra kl. 11.00 
Køkkenet åbner kl. 12.00 med lækker 
frokost. 

Aftenkortet starter kl. 17.00 og der er 
fri salat til alle hovedretter. 

Søndag starter vi kl. 9.30 med stor 
brunchbuffet. 

Menutilbud kan ses på vores hjem-
meside. 

Vi åbner den 9. april og glæder os meget til at kunne 
byde jer velkommen til en ny sæson på .

Sæsonen igennem byder vi traditionen tro på 
lækre og alsidige buffeter, og igen i år vil Oye, 

på udvalgte søndage, byde indenfor til sin 
autentiske og velsmagende Thaibuffet.

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

Og glem ikke de hjemmelavede pizzaer,  
de serveres alle dage - også ud af huset.

Vores terrasse i tre niveauer og med en dejlig 
havudsigt, er et perfekt sted at nyde sin mad 

eller bare et forfriskende glas.

Vi ses på !

ønsker alle en dejlig PÅske!

Bornholms Buffetrestaurant
BRøddegade 20 • 376O gudhjem • 5648 5022 • www.BROddan.dk • kOnTakT@BROddan.dk

Prisliste 2017
Frokostbuffet
Voksen 130,-
Børn u. 12 år  65,-
Børn u. 3 år  gratis
Isbuffet i tilkøb  25,-

Thaibuffet
Inkl. Isbuffet
Voksen  188,-
Børn u. 12 år 88,-
Børn u. 3 år  gratis

aftenbuffet
Inkl. isbuffet
Voksen  198,-
Vegetar  158,-
Børn u. 12 år  98,-
Børn u. 3 år  gratis

kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden
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Allinge Byggemarked & Trælasthandel A/S • Pilegade 33 3770 Allinge • Telefon 5648 0127 • post@alllingebyggemarked.dk

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

WEBER GENESIS II LX E-440 GBS SORT
Alle kunder der inden 18/4 køber en ny Genesis II 
gasgrill kan få et Igrill 3 termometer Gratis*.

KÄRCHER VINDUESVASKER WV2
Inkl. 0,5 liter sæbe.
Spar 220 kr. 
Messepris inkl. moms 

399,-

KÄRCHER WD2 VÅD/TØR  
STØVSUGER
Effekt: 1000 Watt
Beholdervolumen: 17 liter
Spar 200 kr. 
Messepris inkl. moms 

399,-

KÄRCHER K 5 PREMIUM FULL 
CONTROL PLUS FLEX
Tryk 145 bar.
Inkl. skumdyse
Spar 1400 kr.
Messepris inkl. moms  

2499-

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K2 
BASIC
Tryk 110 bar.
inkl. vaskebørste
Spar 558 kr.
Messepris inkl. moms 

499,-

WEBER GENESIS II E-210 GBS SORT
Alle kunder der inden 18/4 køber en ny Genesis II 
gasgrill kan få et Igrill 3 termometer Gratis*.

Mød Weber og se deres nyheder.
Ekstra gode tilbud på messen.

Kom og få smagsprøver hos Weber

Onsdag den 12. april 12.00 - 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!
Vi får besøg af 9 leverandører: Gori, Mascot, Electrolux, AL-KO Ginge, Plastmo, Alfix, Jumbo, Icopal og Weber

der er klar med nyheder, råd og vejledning  
– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD. 

Alle tilbud kan kun købes på dagen.

KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

For professionelle og gør-det-selv folk

KÄRCHER HØJTRYKSRENSER K3
Tryk 120 bar. Inkl. vaskebørste 
el. skumsprøjte
Spar 800 kr.
Messepris inkl. moms 

899,-


