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Det er nu femte gang, at  
Magasinet Bornholm finder sin 
vej ud til de bornholmske post-
kasser og de mange ferieglade 
gæster. Der er gået fem gode 
år fra vi startede, og på den tid 
har øen oplevet et sandt boost i 
selvopfattelse, som har ændret 
vores måde at se tingene på.  
Vi ser nu muligheder i stedet  
for begrænsninger.
Magasinets oprindelige målsæt-
ning var at italesætte potential-
let i alle ildsjælene, talenterne 

og specialisterne. Vi ville for-
tælle alle de gode og anderledes 
historier, der kunne være med 
til at inspirere os alle, og måske 
skubbe til, netop vores selvop-
fattelse. 

Den 2. april i år blev en dag som 
kom til at ændre vores magasin 
for altid. Jacob Ludvigsen vores 
højtagtede redaktør og gode 
ven, afgik ved døden, midt i 
produktionen af vores påske 
udgivelse og gastro magasin. 

Jacob var om nogen fortaler for 
de positive bornholmske histo-
rier, altid på jagt efter den nye 
ildsjæl, som ikke havde fortalt 
sin historie. Ingen historier var 
for små eller blev overset. 
Magasinet Bornholm bliver 
aldrig det samme uden Jacob, 
men vi er også overbevist om, 
at han heller ikke havde brudt 
sig om, at vi ikke videreudvikler 
vores fælles projekt.

Vi er derfor utrolig glade for at 
Camille Blomst, datter af Jacob, 
som tidligere har skrevet flere 
artikler for os, er trådt til, sam-
men med Georg Julin, Torben 
Holleufer og Tommi Falk Peter-
sen samt vores fotograf Semko 
Balcerski. Sammen har vi prøvet 
at give jer nye læseoplevelser 
med muligheden for at møde 
spændende personligheder, der 
forhåbentligt kan inspirere os 
alle.

Bornholm har aldrig været 
mere levende end i disse år, 
og tager du en rundtur på øen 
i disse uger vil du opleve et 
sandt mekka af mad-, natur- og 
kulturoplevelser.

Jacob, tak for alt, og en god 
sommer til hele Bornholm.

Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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Sektion 1
4
EN AF MUSIKBRANCHENS  
FRONTFIGURER
Mød Esben Munk Marcher der i 
dag er en central figur i den danske 
musikbranche med det skarpe øje for 
morgendagens stjerner.

8
TIMM VLADIMIR INSPIRERES AF ØEN
Madkvalitetsforkæmperen Timm 
Vladimir tager hver sommer familien 
med på ferie til Bornholm for at 
blive gastronomisk inspireret, nyde, 
smage og tage en lille bid af øen med 
hjem til Østerbro, for at holde på 
sommeren. 

12
ET MØDE MED SORT SOL
Sort sol er hovednavn på Wonder-
festiwall 2017 ved Opalsøen i august 
og i den anledning har Magasinet 
Bornholm mødt Steen Jørgensen og 
Lars Top-Galia.

18 
NATTELIVET I 1970’ERNE
Randi Kjærgaard tager os en tur med 
tilbage til 1970’erne, hvor natteliv på 
Nordbornholm i høj grad var lig med 
lokaliteter med prosaiske navne som 
Grotten, Bowlerhatten – og, nå ja, 
Røvhullet.

22
20 ÅRS JUBILÆUM 
Stilheden i Listed og bombardemen-
tet af indtryk i Indien – det er én af 
hemmelighederne bag den ubetin-
gede succes efter 20 års kreativitet 
hos Madam Stoltz, et internationalt 
bornholmsk designeventyr.

26 
ANSIGTSLØFT TIL BORNHOLMS 
HØJSKOLE
Bente Larsen er ny forstander 
på Bornholms Højskole og har en 
klar mission om at give skolen et 
ansigtsløft; der skal blive endnu flere 
attraktive kurser for alle.

31
DEN VILDE ØKOLOGI
Stine Holst har udset sig en brak-
mark lidt sydøst fra Gudhjem til sit 
Ph.d.- projekt. Hun vil slippe økolo-
gien løs og gøre den lidt vildere.

Sektion 2
34
GASTROMISK OVERBLIK
Få en forsmag på Mad og  
Mennesker #3 som netop er udkom-
met og viser øens overflødigheds-
horn af gastronomiske specialiteter 
og ildsjæle.  

38 
DEN NYE TORVEHAL I RØNNE
Det tidligere slagtehus på Gart-
nervangen åbnede 1. juli med 
overflod af bornholmske råvarer – et 
udstillingsrum for øens mange pro-
dukter og fødevarer.

43
POSTKORT FRA YANTAI
Kogebogsforfatteren Suns Rasborg 
og fotograf Anders Beier vandt i år en 
specialpris på Gourmand Internatio-
nal Cookbook Award  i Shangonf-pro-
visens i kystbyen Yantai og fortæller 
i dette nummer om alle indtrykkene.

Sektion 3 
46
10 ÅR MED FESTIVAL PÅ HAMMEREN
Tag med en tur ned ad memorylane 
og få historien om hvordan venskab, 
visioner og professionalisme er gået 
hand i hand og skabt Wonderfesti-
wall.

53
HELE DANMARKS DARIO 
Alle kender Dario Campeotto, 
entertaineren og sangeren, men 
ikke mange kender historien om, 
hvorfor hans forhold til Borholm er 
så stærkt.

56-63
OPLEVELSER FOR ALLE
Bornholm er en smeltedigel om 
sommeren, fuld af kulturtilbud som 
kan virke nærmest uoverskuelige. 
Vi har derfor samlet en masse god 
inspiration til dig.

For Alle ildsJæle
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BORNHOLMER I DANSK  
ROCKMUSIKS MASKINRUM
Esben Munch Marcher er som booker hos ROSA, den rytmiske musiks samlende organisation, 
en central figur når morgendagens stjerner skal findes og hjælpes.
AF TORBEN HOLLEUFER

Dansk musik er en faktor, 
som gør sig mere og mere 
bemærket ude i den store 

verden. Når musikere som MØ 
eller Lukas Graham lægger hele 
verden ned, og sangskrivere 
som Thomas Troelsen og Jeppe 
Laursen – sidstnævnte kendt 
som ”Senior” i det hedengangne 
band Junior Senior – pludse-
lig står bag nogle af de mest 
udbredte hits med stjerner som 
Justin Bieber og Lady Gaga - 
eller bornholmske Aura Dione, 
som kan selv - så er det i høj 
grad fordi, der er et fantastisk 
bagland hjemme i Danmark.

Når det gælder om at sælge 
dansk musik og danske ta-
lenter, er brancheforeningen 
ROSA, som står for Dansk Rock 
Samråd, afgørende for at finde 

talenterne og give dem et udstil-
lingsvindue samt den afgørende 
støtte, når de skal rejse ud i ver-
den og præsentere dansk kultur. 
Her er den årlige Spot Festival 
i Aarhus blevet helt afgørende. 
Når den løber af stabelen, i den 
første weekend i maj, præsente-
res en lang række kunstnere der 
ofte er morgendagens stjerner. 
Stjerner som i første omgang, 
i de rette rammer på Spot, kan 
blive set af de mange musik-
købmænd og festivalbookere, 
der er til stede. Spot kan blive 
det vigtige næste skridt mod en 
international karriere, og de fle-
ste danske navne som er blevet 
kendte ude i verden, har gået 
den vej med midler fra ROSA i 
lommen - uden hvilke det måske 
ikke var gået.

Den ansvarlige booker på ROSA, 
som tegner det endelige pro-
gram på Spot Festival, er born-
holmeren Esben Munch Marcher. 
Han tager desuden ofte med på 
de fremstød i udlandet, der er 
med til at sælge dansk musik og 
erhverv generelt. Han er – som 
det vil være den nørdede born-
holmer med sans for hjemstav-
nen bekendt – af solid born-
holmsk bondeslægt, nærmere 
betegnet Pedersker og Poulsker, 
og trådte sine barnesko i bl.a. 
Musikhuzet, men startede ud 
tilbage omkring 2002 som ung 
knægt.

”Jeg kom med på et hold af lidt 
ældre drenge, der lavede noget, 
de kaldte Sommercreme på Nør-
rekås i Rønne i nogle år. Det var 
elektronisk musik med dj’s, hvor 

Bjørn Svin, Rumpistol og sådan 
nogle spillede. Det var i 2003-
2005. Jeg var allerede flyttet fra 
øen i 2002, som så mange unge 
jo gør”, fortæller Esben Munch 
Marcher og fortsætter beretnin-
gen:

” Jeg læste kommunikation på 
RUC (Roskilde Universitet, red.) 
og blev så tilknyttet Musik-
huzet i Rønne. Siden blev jeg 
kunstnerisk leder af spillestedet 
Forbrændingen i Albertslund. 
Parallelt med det lavede jeg lyd 
for en masse bands og turne-
rede rundt i Danmark, Tyskland, 
Frankrig og alle mulige steder”. 

Blandt kunstnerne, som Esben 
Munch Marcher arbejdede med, 
var også bornholmske bands 
som Sleep Party People og Cody.

”Og fordi jeg lavede ting i Mu-
sikhuzet, stødte jeg på folkene 
fra ROSA (Dansk Rock Samråd, 
red.) og de spurgte, om vi ikke 
ville komme over for at lave en 
scene og være ”hands” og stage 
manager på den årlige Spot 
Festival i Århus. Så det gjorde vi 
i nogle år”, fortæller han.

Ind I maskInrummet

Esben Munch Marcher var nu 
ansat i det aktive spillested 
Forbrændingen i Albertslund 
uden for København. Han ryk-
kede ind i selve maskinrummet, 
da han blev ansat i ROSA, der 
holder til i Aarhus, men fik kon-
tor i København - et kontor han 
i øvrigt deler med MXD, Music 
Export Denmark, den anden 
vigtige brancheorganisation, 

når det gælder om at få dansk 
musik til udlandet og ofte parrer 
den med eksportfremstød. Han 
havde dog ikke glemt Bornholm, 
og hjalp også med, da Wonder-
festiwall blev født, og der ikke 
mindst var behov for nogle, som 
kendte til livelyd:

”De ringede til mig, da de star-
tede, og jeg var der i høj grad 
de første par år, hvor der var 
en pallescene og et alt for lille 
anlæg, som ikke kunne holde til 
det lydniveau, der forventedes, 
når Rock Hard Power Spray, 
eller hvem det nu var, skulle ud 
over rampen. Udviklingen frem 
til i dag er rent ud sagt impo-
nerende”, udtaler Esben Munch 
Marcher, som mest i ROSA-regi 
har en ret begrænset tilknytning 
til fødeøen, der mest udmønter 
sig i ROSA-støtte til Bornholms 
Kulturuge og forskellige initiati-
ver under Folkemødet. 

Det er ikke, fordi han ikke vil 
eller ikke har et bankende hjerte 
for Bornholm, men hans job er af 
en anden karakter. Her har han 
da også haft gode oplevelser 
med bornholmske bands, der vil 
ud i verden og vise det born-
holmske flag, som Aura Dione 
har gjort det før dem:

”Der er jo adskillige bornholme-
re, der får lejlighed til at spille 
på Spot Festival. Et eksempel er 
Wangel, som har Asger Degett 
Holmsted – musikchef på Won-
derfestiwall – som manager, og 
som jeg var i Japan med. Her var 
jeg udlånt til MXD som tovholder 
på en handelsmission i Japan, 
hvor vi havde nogle bands og 
sangskrivere med. Et andet 
eksempel er Denmark-China, 
som også er et projekt, der får 
ROSA’s støtte. Der bliver søgt 
nogle særskilte bevillinger til 

det, og de rejsende kunstnere 
får så nogle penge fra ROSA”, 
beretter Esben Munch Marcher.

Hjem tIl BornHolm

Der bliver mulighed for at se 
Esben Munch Marcher til Won-
derfestiwalls 10 års jubilæum 
til august. Sidste år betød en 
familieforøgelse, at han ikke var 
med i de nye og midlertidige 
omgivelser ved Opalsøen. Han 
har ros med hjem til festivalen, 
som han roser for et højt kunst-
nerisk niveau:

”Det er godt gået af dren-
gene og alle de frivillige. Det er 
imponerende at man - selvom 
markedet er småt på Bornholm 
- kan få så mange mennesker 
til at troppe op og være en del 
af en festival, at mange rejser 
tilbage til Bornholm, samt at 
man kan bygge det op til det 
niveau og med det line-up, man 
har”, siger Esben Munch Mar-
cher, der selv er involveret i den 
nordsjællandske festival Musik i 
Lejet, som spejler sig en smule 
i Wonderfestiwall. Han kan godt 
lide modet til at tage chancer, 
som den bornholmske festival 
har vist:

”Når du ser mange danske festi-
valer hen over sommeren, er det 
de samme bands, der går igen. 
At give sig i kast med en festival 
med en høj kunstnerisk ambi-
tion på en ø, hvor man godt kan 
få folk til at komme til store og 
sikre navne, er altså godt gået. 
Specielt fordi det er selve op-
levelsen af festivalen, som folk 
går efter i ligeså høj grad som 
det varierede musikprogram. Og 
det er godt gået”, slutter han.

Esben Munch Marcher er hvert år med til at udvælge musikken 
på SPOT. Den årlige musikfestival i Århus showcaser dansk og 
skandinavisk talent. Tæt på to hundrede kunstnere og bands fra 
de fleste genrer af nutidig populærmusik - såsom rock, hip hop 
og elektronisk musik. Hele Århus er i spil under festivalen, da de 
forskellige scener er fordelt over hele byen, centreret omkring 
Musikkakademiet og Musikhuset. Omkring 8.000 mennesker 
deltager hvert år, heraf 1.500 fra musikbranchen, hvoraf knap en 
fjerdedel af disse kommer fra udenlandske virksomheder.
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HOME SWEET HOME

STAY ON THE SUNNY SIDE

FLAGSH IP  STORE  ·  STRANDST IEN  2  ·  L I STED  HARBOR  ·  3740  SVANEKE

OUTLET  STORE  ·  P I LEBROVE J  1A  ·  3730  NEXØ 

MADAM STOLTZ LOVES MOSHI MOSHI MIND CLOTHING 

AND IS PROUD TO WELCOME THE MINDFULL BRAND 

IN OUR NEW INTERIOR FLAGSHIP STORE IN LISTED

TO SEE OPENING HOURS AND NEWS

FOLLOW US ON FACEBOOK 

@MADAMSTOLTZBORNHOLM

Som fotograf nyder jeg at 
finde nye udtryk for den 
skønne, forrevne natur, der er
så særpræget her på øen.  

Den er utroligt varieret, fuld 
af overraskelser, og altid 
underfuldt mættende og 
beroligende.

Se et større udpluk af mine 
billeder på restauranten 
Det Gamle Posthus i Allinge 
eller på min hjemmeside.

WALKABOUT BORNHOLM
DE BEDSTE BILLEDER AF ØEN

WWW.SEMKO.DK  |   s@semko.dk  |   tel. 20 30 40 02



Timm Vladimir har 
mange talenter. 
I 1990’erne cite-

rede alle unge mennesker 
Timm og Gordons skabede 
sketches og gakkede god-
nathistorier fra program-
met Transit, hvor den 
faste udgangsreplik ”God 
nat og sov godt” sad fast i 
sproget. 
Han har lavet teatersport, 
stand-up, fotograferet, ud-
givet koge- og rejsebøger 
og været med i spillefilm 
og serier. 
I dag, er han det man 
kalder Foodie, en madfor-

elsket nørd, der ikke er 
uddannet kok, men lever 
af og brænder for kvali-
tetsmad.

Bageværten nyder en 
kage

Talegaverne ruller han ud 
på sin succesfulde team-
buildingmadskole i Valby 
og som vært i DRs tilba-
gevendende seermagnet 
Den store Bagedyst. Her 
går charmetrolden direkte 
i hjertet på enhver mor og 
hendes børneflok som det 
tålmodige, opbakkende og 

humoristisk ærlige menne-
ske mellem programmets 
nervøse deltagere og 
skarpe dommere.
 
Timm har fundet tid til at 
snakke mellem sine man-
ge forretningsmøder i Kø-
benhavn og optagelserne 
på Den store Bagedyst i 
Jylland. Vi skal drikke kaffe 
på hans yndlings kaffe-
café Leckerbaer der laver 
yndige kager på størrelse 
med en femkrone. Det er 
så perfekt håndværk, at 
gaflen ryster i hånden, når 
man vil jage den i kunst-

værket. Så Timm tager 
først et billede af sin kage 
og derefter nyder han den 
i en mundfuld og lukker 
henført øjnene.

Bagelyst og Bagedyst 

Da han åbner dem igen 
siger han ærligt - Jeg er 
faktisk ikke selv god til 
at bage kager og brød. 
Hjemme hos os er det min 
kone Katrine, der bager. 
Jeg er god til at lave mad. 
Men jeg elsker kager.

 

- I Den store Bagedyst i år 
sker der meget nyt. Der er 
en rigtig hyggelig stem-
ning i teltet og vi gør det, 
vi plejer. 
De to nye dommere er 
super gode og jeg tror, at 
folk vil tage godt i mod 
dem. Det bagetekniske 
niveau i år er højt. Men 
deltagerne er amatører, 
og det er det, der gør pro-
grammet charmerende. 
Præstationerne varierer 
og det er er fordi, alle har 
noget, de er gode til og 
noget de ikke er gode til. 
Har du en favorit?

Vi er ikke færdige med 
at optage endnu, så jeg 
går spændt og gætter på, 
hvem der vinder, siger han 
smilende.

tImm vladImIr’s køkken 

Alle ved at det er svært 
at være sjov, men er det 
ikke svært at blive taget 
alvorligt, når man en gang 
var ironisk og flabet?

 - Det er ikke interes-
sant for mig at være sjov 
længere. Den gang var 
det. Jeg er stolt af at have 

været en del af nogens 
ungdom. 
Men med madskolen er 
jeg på den hylde, hvor jeg 
vil være. Det tror jeg alle 
kan mærke. Jeg har aldrig 
haft en fast indkomst, jeg 
har altid levet med den 
usikkerhed, og derfor er 
jeg ikke så nervøs ved at 
være blevet selvstændig 
med ansatte. Jeg har et 
lille hold, der knokler og 
brænder for mine ideer og 
vi har det sjovt. 
Vi har skabt et univers, 
hvor kursisterne kommer 
til en hjemlig atmosfære 
og rystes sammen, mens 
de laver et måltid dejlig 
mad. 
I år regner vi med at 
ramme 10.000 kursister, 
der har været igennem, 
det er jeg stolt af. 
Jeg skal ikke være stor 
direktør med cigar i mund-
vigen. Tvært imod, jeg 
synes for eksempel, at det 
er fantastisk at komme, 
når madskoleungerne, 
som vi har hele sommeren 
og i vinter og efterårsfe-
rien, har pause og tage en 
kæmpe sneboldkamp med 
dem og lave en lille ret.

Hvordan turde du kaste 
dig ud i at lave dit eget 
teambuilding-madunivers?

 - Man skal følge sine 
drømme, for man gider 

ikke ligge på sit dødsleje 
og kigge op i en respirator 
og tænke, øv, det ville jeg 
egentlig godt have gjort. 
Derfor rejste Katrine og 
jeg jorden rundt, for ti år 
siden. Det er nemmere 
sagt end gjort, men man 
skal gøre noget, der gør 
en glad. Og derfor tog jeg 
også denne her chance. 
Den opstod, og hellere 
prøve end aldrig at have 
forsøgt. Det letteste er at 
lade være, for det er et 
mareridt at være iværk-
sætter. Der er så mange 
papirer og regler. Man bli-
ver sparket i hoved og løg, 
hver gang man vil prøve 
noget nyt. 
Arbejde er en stor del af 
ens tid. Jeg vil hellere gøre 
noget, der gør mig glad 
og så måske ikke tjene så 
meget.

BornHolmske 
forsynInger 

 - Der er mange bekymrin-
ger ved at være arbejdsgi-
ver, derfor nyder jeg som-
merferien, hvor vi altid 
tager en uge til Bornholm. 
Jeg elsker den ø. Vi bor i 
Listed, der er så dejligt. 
Og så har vi nogle venner 
på Bølsbakken, som vi er 
meget sammen med. Sto-
re dele af tiden går med at 
køre rundt og købe lækre 
bornholmske råvarer og så 

står vi bagefter og nørder 
mad. Vi griller selvfølgelig 
Hallegårds økologiske kød, 
det er en utrolig kvalitet. 
Og vi kan bruges dagevis 
på at koge sovser. 
Jeg slapper af med for ek-
sempel at koge otte store 
glas med bornholmske 
jordbær. Dem elsker jeg at 
tage frem i december. 

Forskanser du dig så foran 
en kuglegrill? 
 -Vi skal også ud at spise. 
Vi har allerede bestilt 
bord på Molen og Stam-
mershalle. Og på Kadeau 
selvfølgelig. Jeg kender de 
fleste af de kokkebasser i 
det køkken fra miljøet, så 
der føler jeg mig hjemme. 
Det er en oplevelse at 
sludre med ejerens far i 
deres kæmpe køkkenha-
ve, hvor han passer alt fra 
stikkelsbær til humle. 
Vi skal helt sikkert også 
hænge ud på Sommer 
Pony. Og så glæder jeg 
mig til at se hvad vores 
yndlings café By Frost har 
fået bygget på førstesalen 
hen over vinteren. 

Har I andre ferieritualer? 
 - Alle mine tallerkener 
derhjemme er fra kera-
mikerparret Lov i Listed. 
Vi køber et forbløffende 
stort parti anden sorte-
ring hvert år. Vores krus, 
kopper, skåle, tallerkener, 

vaser, det er alt sammen 
fra Lov. Det er bare så 
smukt og unikt.

Har en anpart I 
Hallegårds slagterI  

Så ferien går med at samle 
forråd på alle måder? 
 - Jeg er også god til at 
rende rundt og snakke 
med folk. Jeg er vild med 
Jørgen Hallegaard, så 
jeg gik med til at købe 
en lille anpart i hans nye 
mikroslagteri. Det er godt 
selskab at være i sammen 
Kadeau-drengene og øens 
fine-dining steder.

Niels fra spritfabrikken i 
Nexø hjalp mig for tre år 
siden med en julesnaps, 
jeg gerne ville prøve at 
lave i mit 30 liters ege-
træsfad. Det fad bruger 
jeg til meget. Det har 
lige ligget og skvulpet i 
min lille træjolle med en 
vildgærøl i. Den tappede 
vi forleden og serverer 
ved en særlig aften i mit 
køkken. 
På vores teambuildings 
får man vores egen øl. Vi 
har en ung fyr, der har 
talent for at brygge. Det 
er egentlig ret simpelt at 
lave øl, teorien er nem, 
det handler om magien i 
at tilsætte det rigtige, dér 
bliver øl videnskab. 

en ny tImm vladImIr’s 
køkken skyder op 

Er du selv forbløffet over, 
at du er skiftet fra skue-
spiller til foodie?
 - Jeg har altid lavet mad, 
selv da jeg var 7 år, el-
skede jeg at lave mad. De 
sidste tyve år har jeg lavet 
den store middag nytårs 
aften. Underholdning og 
mad fungerer godt sam-
men, synes jeg. 
Det var med stor entu-
siasme at jeg fulgte med 
i den australske udgave 
af tv-programmet Master-
chef. Så jeg blev glad, da 

det skulle laves i Danmark 
og de ringede og spurgte 
om jeg ville være med. 
Da jeg vandt tænkte jeg, 
hvis jeg skal leve af noget 
med mad, så var det nu, 
hvor folk havde set, at 
jeg brænder for mad og 
formidling.
Lige nu er jeg meget 
spændt, for alle brikkerne 
til en filial i Århus er faldet 
på plads. Vi skal ligge på 
havnen, så man kan sidde 
på molen og spise det 
mad, man har lavet sam-
men. Hav og mad er fanta-
stisk sammen. Ligesom på 
Bornholm.

BORNHOLMSKE LÆKKERIER LOKKER

AF CAMILLE BLOMST

Madkvalitetsforkæmperen Timm Vladimir tager hver sommer familien med på ferie til Bornholm for at blive 
gastronomisk inspireret, nyde, smage og tage en lille bid af øen med hjem til Østerbro for at holde på sommeren.

TIMM VLADIMIR 
48 år bor på Østerbro
Gift med koreograf og krimiforfatter  
Katrine Engbjerg 
Sammen har de sønnen Cassius på 7 år 
Uddannet på Århus Teaterskole i 1993, 
året efter Gorden Kennedy. 
Siden har han brugt alle talenter, først 
som standup komiker, showvært, spillet 
med i film og tv-serier, som Pendler Kids 
og fotograferet professionelt, vundet tv-
programmet Master Chef, åbnet sit eget 
madunivers Timm Vladimirs Køkken og 
er vært i Den store Bagedyst. 

mbyM • Garcia • Pulz • minus (nyhed!) • danefæ • Isay • Ichi • B-young 

Just • Nordal • Bahne • Nicolas Vahé • David Rio Chai • Chaplon the 

masser af accessories • Copenhagen Shoes • Woden

Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10 -17.30, lør. kl. 10 -13
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AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

I foråret udgav Sort Sol det første album i 16 år med titlen  
som passer fantastisk til bandnavnet ”Stor, langsom stjerne”. 
Sort Sol er hovednavn på Wonderfestiwall 2017 ve Opalsøen i august 
og i den anledning har Magasinet Bornholm mødt  
Steen Jørgensen og Lars Top-Galia.

SORT SOL OVER HAMMERKNUDEN

I en tværgående gade 
mellem stranden og 
Metroen på Amager, 

øver, opfinder og arbejder 
Sort Sol i guitaristen Lars 
Top-Galias veludstyrede 
studie. Man fornemmer, at 
her i kælderen er der højt 
til loftet og der konfereres, 
komponeres og konspire-
res på en højere frekvens.

Lars Top-Galia ankommer 
planmæssigt klokken ti 
på designercykel i dyrt 
tøj og solbriller. Som den 
garvede københavner han 
er, løfter han behændigt 
cyklen op på skulderen og 
ned i kælderen ”Jeg har 
fået stjålet to cykler på 
kort tid” forklarer han. 
”Men kvarteret er under 
forandring. På den mod-

satte side af gaden er der 
almentnyttige boliger, og 
ved siden af os har vi et 
mekanikerværksted, oven 
på det ligger Det Konge-
lige Teaters systue. Omme 
bagved ligger de store 
Metronome studier, hvor 
de optager alt fra X-Factor 
til spillefilm. Så vi bor i et 
blandet kvarter. Det pas-
ser os godt. I vores hus 
ligger min virksomhed Art 
FREQ, som laver avant-
garde kunst og kulturop-
levelser. Så er der et lille 
filmselskab, der blandt 
andet laver Hr. Skæg.” 
Veltalende og visionære 
Lars viser rundt. Vi sætter 
os til rette mellem mixere 
og instrumenter før dansk 
rocks mest intense og 
mørke stemme Steen Jør-

gensen træder nyvasket 
og velklædt ind ad døren. 

en drøm kan aldrIg 
BlIve for stor 

Tilbage i 80’erne boede 
jeg i Skt. Peders Stræde 
i København. Vi havde 
Sneakers- kærestepar-
ret Sanne Salomonsen og 
Morten Kærså til na-
boer og guitaristen Mikkel 
Nordsø som overbo. 
I baggården øvede alle de 
fede københavnske bands. 
Blandt andet observerede 
min søster og jeg ofte en 
flok, dengang halvstore 
knægte, i sort tøj, hvoraf 
den ene udmærkede 
sig med at være iført en 
skræmmende krog som 
erstatning for en halv arm. 

Den gang hed de Sods, 
senere dateret som 
Danmarks første punk-
band. Knægtene var super 
karismatiske og sjove at 
snakke med. Hen over 
årene begyndte deres 
glatte ansigter at bære 
påtaget skræmmende sort 
eyeliner. 

En gang spurgte jeg dem, 
hvad de havde af mål og 
drømme for deres band 
og Steen Jørgensen tog 
dyb øjenkontakt med sine 
særlige øjne, der lignede 
en meget gammel sjæl, 
der har set henrettelser 
og blodsudgydelser og 
sagde ”Mærk dig mine 
ord, min lille ven, en drøm 
kan aldrig blive for stor”. 
Det Peter Pan-bonmot fik 

magisk vægt, når det kom 
fra en mand, der bærer 
sørøverkrog. 
De kan ikke kende den lille 
pige fra gården og jeg ville 
heller ikke kunne genken-
de de demonstrative sort-
klædte håbefulde hårdt-
øvende rockfyre igen, hvis 
jeg ikke havde fulgt med i 
Sort Sols historie. 

man måtte tIl sverIge 
for at køBe sorte 
Bukser

Dengang var I sorte og 
lignede nogle, der ikke fik 
aftensmad...
Lars: Det fik vi heller ikke. 
Vi var bare sorte.
Steen: Faktisk var det 
umuligt at få sorte bukser 
i København. Hvis man 

ville have sorte jeans, så 
skulle man til Sverige.
Lars: Man blev opfattet 
som nazist og fascist, hvis 
man gik i sort. De eneste 
jeans man kunne få var 
stonewashed. Men så 
begyndte Roger at sælge 
sorte bukser. 
Steen: Og så solbriller.
Lars: Ja, men det skulle 
være dyre briller. Vi har al-
tid haft noget med, at det 
var vores varemærke.
 
Havde I nogen fornemmel-
se af, apropos det med at 
en drøm ikke kan blive for 
stor, at I stadig ville have 
en band 40 år efter? 
Steen: Det var ikke en plan 
man lagde, at det skulle 
vare i 40 år. 
Lars: Vi levede fra hånden 

til munden og fra dag til 
dag. 
Steen: Det var vi nødt til, 
for Danmark var ikke klar. 
Uden for Købehavn kunne 
vi kun få lov til at spille i 
Århus den gang. Første 
gang vi spillede hele lan-
det rundt var i 90’erne.
Lars: Faktisk spillede vi 
i New York og Rusland 
før Danmark. Men vi ville 
gerne spille i hele landet 
ligesom nogle af de andre 
bands gjorde. De snak-
kede om hvor fedt det 
var. Jeg kan huske, at Kim 
Larsen og Gasolin spillede 
årligt i Brændesgårdsha-
ven og det var en begiven-
hed, også for ham. 

BornHolm er en stor 
voldsom stjerne 

Steen: Vi har måske spillet 
tre gange på Bornholm i de 
år også på ”Wonder”.
Lars: Så første gang, vi 
skulle derover, var det 
en ære og helt mytisk, 
nærmest som Grønland. 
Det var nok også fordi, at 
Steen havde fortalt om 
Bornholm, denne her uind-
tagelige ø, som Tempelrid-
derne valgte. 
Steen: Vi har da også, 
ligesom alle andre turister, 
været rundt i rundkirkerne 

og tænkt på, om der ligger 
skatte under gulvene. 
Lars: Bornholm er det 
eneste stykke danske land, 
med klipper og vildt land-
skab og derfor står den 
helt for sig selv.
Steen: Rent geologisk er 
øen en horst, der er skudt 
op af undergrunden, og det 
kræver en samtidig sænk-
ning, den ligger i Oslofjor-
den. Det kan jeg huske fra 
skolen. Vores plade er en 
Stor, langsom stjerne, men 
Bornholm er faktisk en 
stor, voldsom stjerne. 
Klippekløfterne gør at 
man ikke føler, at man er 
på dansk jord. Det er det 
samme med Christians Ø. 
Man sejler langt og bliver 
så søsyg, men belønnin-
gen er, at man kommer til 
denne her særlige plet, der 
har een gade og den ligner 
Nyboder.

på turne I lIlle 
prIvatfly

Lars: Vi havde en tour, der 
faktisk varede fra 2001 
til 2003, hvor en af vores 
medlemmer havde en 
lille piper-flyver. Dengang 
snakkede vi om at lave en 
koncert på Christians Ø. 
Steen: Det var en sjov tour, 
nogle fra holdet kørte selv-

følgelig med gearet, men 
vi fløj bare rundt. 
Lars: Så kunne vi sidde 
der og snakke om, hvor vi 
skulle lande for at spise 
frokost. Det er med sådan 
en flyver, at det føles ret 
heftigt. Forestil dig at flyve 
med en bil, døren står 
og klaprer voldsomt hele 
turen. Det er lidt som at 
dø hver gang du letter og 
lander. Derefter havde vi 
så en lang pause.

Nu rejser sig Steen sig, han 
skal formodentlig ryge. I 
dette super ordentlige stu-
die, hvor alt står snorlige 
og der hverken ligger støv, 
pizzabakker eller tomme 
flasker må Steen ud i mel-
lemgården for at dyrke sin 
gamle rockvane. 

Lars: Jeg er vild med 
Bornholm. Vi kommer der 
en del. Min kone er også 
meget glad for Bornholm 
og har to Islandske heste 
derovre. Jeg kan ikke ride, 
det er lidt en ting derhjem-
me. Men hun har det med 
heste, som jeg har det med 
musikudstyr. 
Vi har boet i Årsdale hver 
sommer i mange år. Jeg 
elsker røgerierne. Det gør 
hele bandet, de sulter sig 
inden, de kommer der-

over, så vi kan spise rigtig 
meget røget sild. Normalt 
spiser jeg ikke fisk, men 
på Bornholm gør jeg en 
undtagelse, og jeg nyder 
det, tro det eller ej.
Det er den rigtige vej for 
øen at dyrke originaler, der 
laver øl og røgede sild og 
så videre. Jeg er en af de 
tosser, der går ind for en 
bro eller tunnel til Born-
holm, helst Christianshavn 
- Bornholm direkte. 

steen stemmes 
svIngnInger 

Steen er tilbage og foto-
grafen er ankommet fra 
Bornholm, for også at få 
nogle indendørs skud. Så 
snart han tager kameraet 
frem knapper Steen per 
refleks en knap ned i den 
dyre skjorte og smækker 
solbriller op foran de blå 
øjne, der med alderen har 
fået et varmt og mildt ud-
ryk som en gammel sneulv, 
der er blevet håndtam. 

Titelnummeret på ”Stor, 
langsom stjerne” er på 
dansk. Nummeret er et 
elektronisk lydmaleri med 
en salme-lignende melo-
digentagelse, der bygger 
op til Steen Jørgensens 
modne dybe register, der 

med årene har fået en 
svingningsfrekvens, der 
kommunikerer med pub-
likums hjertecenter, når 
han med tankevækkende 
ro leverer sin spokenword 
dramatiske tekst med Leo-
nard Cohen-Dan Turéllsk 
intensitet.

Din stemme har udviklet 
en renhed i de dybeste 
toner. Hvordan har du 
arbejdet dig derhen? 

Steen: Stemmen er noget 
man udvikler og forfiner. 
Nu har jeg aldrig satset 
på at blive skønsanger, 
og hvis jeg havde regnet 
med det som ung, var der 
kun en vej, og det er ned. 
Så jeg valgte en vej, jeg 
kunne blive gammel med. 
Der sker noget med stem-
men, når man når 60’erne. 
Sådan en som Cohen 
har altid været en stor 
inspiration for mig. Mange 
synes, at hans dybe røst er 
deprimerende. Det har jeg 
aldrig rigtigt kunne mærke. 
Jeg blev opløftet.

Lars: Steens stemme skal 
produceres med en en helt 
særlig vokal. Denne her 
plade har vi selv skabt. Og 
en af hemmelighederne er 
min vokalkanal herovre. 

Der er kun bygget tre af 
de her pulte i verden. Den 
sad i det studie, som alle 
legendariske croonere 
har indsunget i og senere 
sangere som Bowie og 
Queen, alle forbillederne 
har sunget i præcis denne 
her mikrofonforstærker. 
Så der må sidde ånd og 
kraft i den maskine. Det 
tog mig også mange år at 
få fingre i den pult, som 
jeg har fået bragt person-
ligt fra Californien. Folk, 
der kommer og arbejder i 
vores studie er ved at gå i 
spagat over vores udstyr. 
Men det kræver selvfølge-
lig først og fremmest en 
god vokalist.  

en plade  
der Ikke var nem 

Hvad motiverede jer un-
dervejs i processen med 
at lave ”Stor, langsom 
stjerne”?
Lars: Der var ingen for-
ventninger og vi startede 
på en tom harddisk. Der 
var ingen, der anede at vi 
arbejdede.
Steen: Ingen andre interes-
ser end vores egne. Vi 
havde et privat rum, vi 
kunne arbejde i. Det gav 
frihed. 

>>>
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Lars: Vi vidste, at vi ville 
lave en plade, der ikke var 
nem. 
Vidste I også, at I ville 
prøve at skrive på dansk?
Steen: Det med at skrive 
på dansk skete bare un-
dervejs, det var uventet, 
så hvorfor ikke overraske 
sig selv også.
Lars: Dansk gav mening 
lige pludselig. Vores ame-
rikanske producer synes, 
at det var meget eksotisk. 
Ligesom når man ser en 
film på et sprog, man ikke 
forstår, så træder andre 
sanser i kraft. 
Steen: Vi har altid arbej-
det med at vores engelsk 
skulle have et vist format.
Lars: Vi har tit fået pæne 
ord med på vejen for vores 
måde at bruge engelsk. 
Det er blevet kaldt poetisk 
og billedskabende.
Alt på denne her plade er 
lavet ud fra vores egen 
mavefornemmelse. 
Det handler om at have 
en smag og de bitte små 
valg på vejen. Det at lave 
en plade handler også om 
fravalg, noget man ikke 
vil, og meget styrke bag 
det, man vil.

levere varen lIve 

Nu er I ude og spille igen 
og møder jeres fans, hvor-
dan føles det? 

Lars: Fans er både gode 
fordi de er kritiske og 
søde. Vores musik er en 
del af deres liv, derfor skal 
man lytte på deres ople-
velse af musikken.
Vi gør meget ud af at følge 
med tiden. Det største 
mareridt ville være at 

fortsætte med at levere 
det samme. Det ville være 
trist. 
Da Steen ringede i 2011 
og spurgte om vi skulle 
spille igen, var det tyde-
ligt, at der skulle ny musik 
til. Så det vi gjorde var, 
at tage på en tur, hvor vi 
spillede de gamle numre, 
det var en forrygende tour 
med 80 jobs. Det gav os 
den økonomiske frihed til 
at lave denne her plade.

Steen: På den nye turne 
er publikum så intense. Vi 
har opdaget, at vi havde 
savnet at spille. Det er en 
stærk energi. Den nye mu-
sik er fyldt med budskaber 
og informationer, det er 
et meget koncentreret 
publikum. De står næsten 
og laver tekstanalyse på 
stedet.

Lars: Når vi står og spiller 
for et publikum er det jo 
en tovejs kommunikation. 
Derfor kan koncert til 
koncert være dybt forskel-
lige. Man påvirkes at både 
vejret og stemningen på 
dagen. Og så udspiller der 
sig noget mellem publi-
kum og os. Det er unikt for 
alle hver gang. Vi kan stå 
på en intimscene den ene 
dag og for 30.000 næste 
dag og begge dele har sin 
energi. 
Steen: At spille om afte-
nen og i mørke er noget 
særligt.
Lars: Magisk. Mere som 
en film. 
Steen: Og så har de fået 
mere at drikke derude. I 
dagslys ser man mere ud 
på publikum og genkender 
den og den. 

tIden løB fra mange 
andre Bands

Frygtede I at ”Stor, lang-
som stjerne” blev for arty 
farty og elitær i sit musi-
kalske udtryk sammenlig-
net med hitpladerne fra 
90’erne, som alle havde på 
deres CDreol? 

Lars: I dag ser man nye 
nuancer og skønheden i 
den mørke musik. Vi har 
været heldige at tiden 
var med os. Tiden løb fra 
mange andre. Vi har altid 
haft et fokus på, at vi skul-
le arbejde med en tidløs 
dimension. Vi har kæm-
pet for vores lyd. Det har 
været en dyr og besværlig 
kamp nogle gange, men 
det ser ud til at lønne sig 
på den lange bane. 
Som jeg sagde til Steen, 
mens vi arbejdede med 
denne her plade: Vi har en 
kunstnerisk frihed, for når 
denne her plade kommer, 
så vil radioerne alligevel 
helst spille ”Let your Fin-
gers do the walking”. Det 
bliver de ved med.

”let your fIngres...” et 
kapItel for sIg 

Sort Sols mest elskede 
nummer ”Let your Fingers 
do the Walking”, med den 
ikoniske guitaråbning, er 
blevet fortolket af san-
geren Peter Sommer og 
senest genopfundet i en 
fordansket udgave af san-
gerinden Katinka. 

Den sang er lige så gen-
kendelig og udødelig for 
menig mand, som temaet 
fra Twin Peaks, hvordan 

forholder I jer selv til den?

Lars: Vi er rigtig stolte 
af det nummer. Vi kan 
begge to lide den, og det 
er stadig interessant hver 
eneste gang, når jeg slår 
den første tone an. Så kan 
jeg mærke suset, der går 
igennem os og publikum. 
Det er ret vildt, at have 
lavet en evergreen der på-
virker folk så meget. Den 
er universel. 
Sten: Den har snart 25 års 
jubilæum. 
Lars: Den har været un-
derlægningsmelodi til alt 
fra glædelige til tragiske 
ting på tv og så videre. For 
eksempel flettede Søren 
Ryge en gang et smykke 
af pil på den tid, det tog 
ham at lytte til ”Let your 
Fingres...”.
Lars: Forresten har Søren 
Ryge en besynderlig rolle 
i vores bands historie. Vi 
valgte navnet Sort Sol 
fordi, det engang var et 
ondt nordisk symbol. Men 
så midt i karrieren kom 
Søren Ryge og fik folk til 
at tro, at vores navn er lig 
med stære, der letter fra 
marsken. Nu er jeg selv 
”fuglefobist”, derfor smer-
ter det mig lidt.

kunsten at BlIve 
udødelIg 

Lars: Jeg kan køre i bil og 
så kommer ”Let your Fin-
gers...” i radioen. Og hver 
gang tænker jeg stolt, at 
det er et specielt stykke 
musik. Da vi skrev det, 
ville vi skabe et minimali-
stisk eksperiment. 

Vi havde ingen anelse om, 
hvad der ville ske med den 
sang. 
Men da vores engelske 
pladeselskabsdame græd 
første gang vi spillede den 
for hende, vidste vi, at vi 
havde ramt noget særligt. 
Steen: Det er man ikke 
selv herre over. Det er 
vores Matador. 
Lars: Folket har taget den 

ind. Den bliver brugt til 
fester og begravelser.  
I det hele taget bliver vi 
glade for, det vi betyder 
for publikum. For eksem-
pel var der en overgang 
grafittihilsner til os på 
Christianshavn, hvor både 
Steen og mig bor. Steen: 
Ja, den der: ”We love Sort 
sol, We love Solsort”. 

BANDET
Sort Sols kerne består af:  
Sanger Steen Jørgensen
Guitarist Lars Top-Galia
Bassist Tomas Ortved 

Bandet var en del af den københavnske 
undergrund fra 1977. I 1983 ændrede de 
navn fra Sods til Sort Sol. Men det var 
først i starten af 90’erne, at de fik det 
folkelige gennembrud på landsplan. 
Sort Sol spiller på Wonderfestiwall 2017.

STANLY KUBRICK
Lars Top-Galia er en af hovedkræfterne 
i Art FREQ, der laver kulturbegivenheder 
med smal kunst og musik af høj interna-
tional klasse. I år er de kræfterne bag 
Stanly Kubrick året, der hylder instruktø-
ren bag så forskellige filmklassikere som 
Dr. Strangelove, A Clockwork Orange, Full 
Metal Jacket og Lolita. 

Fra den 23. september kan man på Gam-
mel Stand opleve en udstilling lavet i tæt 
samarbejde med familien med blandt 
andet instruktørens ægte effekter både 
fra filmene og hans skrivebord. 
Sort Sol er udvalgt til Stanly Kubrick 
ambassadører i år og har i den anled-
ning skabt et stykke hyldest-musik til 
en lille film, som kan ses på nettet på 
kubrick2017.dk
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Pilen • Pilegade 8 • 3770 Allinge •  +45 56480634 • www.pilen.bar

RING OG BOOK I GOD TID!

SOMMERENS MUSIKPROGRAM PÅ PILEN
TORSDAG DEN 13. JULI - Kl. 19.00 - 22.00
LIVEMUSIK MED OLD FLAMES

LØRDAG DEN 15. JULI - KL. 11.15 - 13.45
ALLINGE JAZZ FESTIVAL PRÆSENTERER:
BALTIC LOVE AFFAIRE V/ KATJA PRUDINSKY

SØNDAG DEN 16. JULI – KL. 11.15 - 13.45
LIVEMUSIK MED COUNTRY MUSIK M/ GIGI, RASK & TAUBE
 
LØRDAG DEN 22. JULI
PILENS BEST BALL , STOR GRILL BUFFET
Masser af lækkert kød og pølser fra Svaneke Slagteren med 
friske sprøde salater og brød.
PRIS 150,-

LØRDAG DEN 22. JULI – KL: 19.00-22.00
LIVEMUSIK MED LOVEHANDLES  

LØRDAG 29. JULI - 19.00-22.00
HELSTEGT PATTEGRIS M/ TILBEHØR
LIVEMUSIK MED EXPECT NO MARCY
PRIS 150,-

SØNDAG DEN 30. JULI – KL. 16.00 - 18.30
LIVEMUSIK MED POLIN & AGERSKOV  

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER
LUKKEFEST AF GÅRDHAVEN , STOR GRILL BUFFET 
LIVEMUSIK MED GOGGE & MARTIN FRA KL. 17.00 - 19.00
ROCK MUSIK M/ THE TIMES FRA KL:. 19.00 - 22.00
PRIS 150,-  
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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

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

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

www.sommersted-bornholm.dk

Vi forhandler bla:
Ilse Jacobsen
Eva & Claudi
Masai
Mansted
Two Danes
Signal
Piezack
Depeche
Bubetti
Prepair
Pilgrim
Mongul
B-Young
Birkenstock
Rosemunde
Sibib Linnebjerg
Bessie by Jeans
Second Female

Glas*
Keramik*
Gastronomi
Outdoor
Smykkekunst
Billedkunst
Podcast
Musik
Fotografi
Folkemøde

+45 5697 4077
bornholmshojskole.dk

*Forberedende til Designskolen Bornholm

2 timer fra Rådhuspladsen
Besøg os, vi betaler rejsen!

Cool 
værksteder.
Fed natur.
International 
dialog.
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Det første der ram-
mer dig er smilet. 
En sjæl der ser livet 

som en glæde og har 
udstrålet det altid. Navnet 
er Randi Kjærgaard og for 
bornholmere og turister 
var hun i en årrække i 
1970’erne lige med den 
flotte dj på Bowlerhatten 
i Sandvig, Nordbornholms 
uden sammenligning mest 
kendte diskotek.
Det næste der når dig er 
dialekten. Randi har aldrig 
lagt skjul på, at hun er 

barnefødt i Aarhus, og det 
var da også i den jyske 
hovedstad, at hun lagde 
grunden til karrieren med 
at spille musik for folk, 
der var ude for at feste, 
samt at være det naturlige 
blikfang, der gennem de 
eventyrlige år fik hende 
til at toppe i konkurren-
cer som Se & Hør’s Miss 
Solskin og som Månedens 
Rapportpige, hvor den 
smukke pige med det 
naturlige look og de lange 
ben optrådte topløs og fik 

de fleste med en puls til at 
sukke dybt. 
Randi havde skabt sig 
et seriøst navn som dj 
på to af Aarhus’ bedste 
diskoteker, Sorte Kat og 
Domino, og hun turnerede 
i Danmark med sin med-
fødte evne til at ramme 
den rette stemning, samt 
en måde at kombinere 
musikalitet, med at gå i 
folk med træsko på. 
Det var den berømte 
impresario Eugen Tajmer, 
som skaffede Randi Kjær-

gaard jobbet på diskoteket 
i Sandvig, som var en 
del af det legendariske 
Strandhotellet, et fornemt 
sted med udsigt ud over 
Sandvig havn og med 
traditioner langt tilbage i 
tiden. Men også med en 
krostue, som i folkemunde 
aldrig hed andet end 
Røvhullet, og ligeledes 
ud til Strandgade, disko-
teket Bowlerhatten, hvor 
Randi Kjærgaard kom til at 
arbejde.
Da hotellet brændte i 

1990, var Randi Kjærgaard 
for længst tilbage i Aar-
hus, hvor hun boede i en 
årrække. Men hun glemte 
aldrig Bornholm, for det 
kan man ikke, når man 
først er blevet indfanget af 
øens unikke magi. Og det 
var derfor en drøm, der 
gik i opfyldelse, da hun for 
otte år siden kunne flytte 
ind på en firelænget gård, 
der er nabo til Sandvig-
lokaliteter som Pension 
Sandbogaard og Krølle 
Bølle-baren. Og står det 

til Randi Kjærgaard, er det 
her, at de flotte lange ben 
kommer til at have deres 
gang resten af livet.

født tIl musIk

”Jeg er født i 1946. Da 
jeg var 19 år, så jeg en 
annonce i Aarhus Stifts-
tidende, hvor et diskotek 
der hed Sorte Kat, men 
aldrig blev kaldt andet end 
Katten, søgte en disc-
jockey. Jeg havde allerede 
været ude at synge som 

16-årig, og en dørmand 
opfordrede mig til at søge 
jobbet, og jeg blev antaget 
på stedet ”, beretter Randi 
Kjærgaard med den jyske 
iver og boblende intensitet 
i stemmen, som altid har 
været hendes særkende.
Randi fortæller, hvordan 
hun var vokset op med 
The Beatles og The Rolling 
Stones og snart gik hun 
via soulmusikken over 
til at spille den syremu-
sik, der kom frem med 
ungdomsoprøret omkring 
1967, hvor hun efter egen 
vurdering var Danmarks 
første kvindelige dj. Hun 
husker årene knivskarpt:
”Det var så fedt dengang. 
Folk var vilde og dansede 
hele tiden. Og der kom 
også mange nede fra 
Hamburg. Tyskere kom op 
for at få fat i de danske 
piger, så der var fyldt hver 
eneste aften. Og jeg spil-
lede hver nat til klokken 
to og tænk dig : dengang 
kostede et glas whisky 
tre-og-en-halv krone.
Fra Katten kom Randi på 
Domino, som var byens 
diskotek i Paradisgade for 
den nye musik, og snart 
turnerede den glade pige 
fra Jylland over hele Dan-
mark, dog uden at forsøge 
sig i København. 

rapportpIge

Samtidig var pressen 
begyndt at få øjnene 

op for den flotte pige 
med de lange ben og da 
Randi Kjærgaard altid gik 
positivt og ugenert ind til 
opgaverne, blev hun snart 
kendt ikke bare for sine 
evner på et diskotek, men 
også for sit udseende.
”Jeg har altid været i 
bladene. Det startede helt 
tilbage, da jeg var 19 år 
og blev interviewet og så 
kom folk og tog billeder af 
mig. Og jeg har været i Bil-
ledbladet, Se & Hør og alle 
mulige blade, og så kom 
Rapport og tog billeder 
af mig topløs. Sådan var 
tiden jo”, fastslår Randi 
Kjærgaard, der var 24 år, 
da Rapport meldte sig på 
banen. 
Og hun blev det år lands-
kendt som Årets Rapport-
pige. Det faldt sammen 
med, at den berømte 
impresario, Eugen Tajmer, 
skaffede Randi jobbet som 
discjockey på Bowlerhat-
ten, som lige var åbnet 
ud til Strandgade bag 
Strandhotellet. Fotografer 
fra Se & Hør drog også til 
Sandvig for at fotografere 
Randi Kjærgaard på klip-
perne og hun endte som 
nummer to i konkurrencen 
Miss Solskin, så Bowler-
hatten var ikke sen til at 
reklamere med, at den 
nye stjerne-dj også var 
Årets Rapportpige. 
Folk fra Allinge og omegn 
husker den tid lysende. 
Havnen var fyldt med 

fiskekuttere, men om 
sommeren var det så som 
så med underholdningen. 
Den handlede mest om 
det årlige besøg af bands 
som Gasolin’ og Shu-bi-
dua oppe i Nordlandshal-
len eller den lokale version 
af dødsruten, der kunne 
inkludere det spøjse disko-
tek Grotten ved Østerled i 
Sandkaas, baren med det 
prosaiske navn ”Røvhul-
let” i Sandvig og altså 
Bowlerhatten, som åbnede 
sent. Samt selvfølgelig 
Sølvknappen inde i Rønne.
Randi husker det som en 
herlig tid, hvor alle var 
søde. Men det var også et 
gammeldags sted, hun var 
kommet til, for ejer Torben 
Jacoby kørte Strandhotel-
let som et traditionelt 
sted, og det betød et nøje 
fastlagt hierarki mellem 
dem der arbejdede der, 
som desuden boede på 
værelser med koldt vand 
og et enkelt toilet til over 
hundrede ansatte. Randi 
fik dog snart et bedre 
værelse ovenover Bowler-
hatten.

når fIskerne gIk I land

Randi Kjærgaard er fuld 
af nostalgi over dengang 
man stadig hørte den 
karakteristiske lyd af 
fiskekuttere, og det var 
da også travle tider, når 
fiskerne kom i land, for 
så besøgte de Bowlerhat-

ten, og ”så blev der bestilt 
helflasker whisky og især 
Smirnoff-vodka”, som hun 
siger, men det var kun i 
begyndelsen af sæsonen. 
Når turisterne kom, holdt 
bornholmerne sig for sig 
selv.
Lokalet ud til Strandgade 
var i virkeligheden ikke 
så stort, og i starten hang 
der ægte bowlerhatte 
som lampeskærme, men 
de fik snart ”en på hat-
ten” af fulde gæster og 
måtte skiftes ud. Men det 
var tider, som i sæsonen 
betød mange fra Køben-
havn, samt svenskere og 
tyskere, og dertil de lo-
kale. Her ville Randi spille 
tidens hits og især være 
en hyggespreder af rang, 
noget hun altså fortsat 
huskes for. Ligesom hun 
om natten kunne finde på 
at åbne op ud til den lille 
have:
”Der var så varmt, og 
ofte ville folk løbe over 
i Østersøbadet, som var 
der dengang og springe 
i poolen. For derefter at 
vende tilbage og danse 
videre”.
Det blev til fem sæsoner 
på Bowlerhatten. I dag le-
ver nostalgien hos mange, 
men Randi Kjærgaard 
lever ikke i fortiden. Hun 
er lykkelig som fastbo-
ende på stedet, hun kalder 
Paradis.

 

PÅ BOWLERHAT MED RANDI KJÆRGAARD
En tur tilbage til 1970’erne, hvor natteliv på Nordbornholm i høj grad 

var lig med lokaliteter med prosaiske navne som Grotten,  
Bowlerhatten – og, nå ja, Røvhullet

AF TORBEN HOLLEUFER 
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Sol, sommer og siesta
-brugskunst, gaver og souvenir

Svaneke Havn tlf 56493513 åbent fra påske-oktober
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HANDMADE
GLASS

ÅBENT HVER DAG 10 - 22
HOVEDGADE 4, SNOGEBÆK, 3730 NEXØ TEL: +45 46 48 77 07

Book på tlf.  6991 1651 eller danskoferie.dk/bornholm 

BORNHOLMERPAKKEN
 4 nætter, 2 personer inkl. færge

• Færge + bil tur/retur  Ystad - Rønne 
• Valgfrit overnatningssted, 

f.eks Hasle Hytteby

Mulighed for tilkøb af ekstra nætter, billet til 
Øresundsbron, Greenfee og mange andre 
spændende aktiviteter.

 

4 nætter, 2 personer +  færge +  Ystad

HELE PAKKEN, FRA            2569DKK

Bornholm

Ø-liv, Øl & ØstersØ
Book færge og oplevelser nemt og hurtigt 
i Danmarks eneste ø-bookingportal

20    MAGASINET BORNHOLM    SOMMER 2017 SOMMER 2017    MAGASINET BORNHOLM    21



”Det er hårdt arbejde, benhårdt, længere er 
den jo ikke,” siger Peter. 
”Ja, det er det, men det er fantastisk arbejde” 
skynder Pernille sig at sige og tilføjer: ”Og at 
det er hårdt, er jo derfor, det lykkes!” 

Begge smågriner, ser sødt på hinanden og 
fortæller så, foran deres Flagship Store på 
kanten af Listed Havn i strålende solskin, med 
bølgerne rullende ind over klipperne, hvordan 
det hele tog sin begyndelse.

Pernille og Peter, med fælles efternavn Bund-
gaard, mødte hinanden på Vejle Idrætshøjsko-
le, da de var henholdsvis 19 og 20 år. Udover 
idrætten havde de to en fælles interesse i at 
opleve verden. Pernille havde i b egyndelsen 
af 1990’erne været i Asien og faldet fuldstæn-
dig for livsstilen. I Indien købte hun smyk-
ker, som hun solgte videre til turister på de 
græske strande for at finansiere flere ture til 
bl.a. Indien. Peter var, efter en HD-uddannelse 
i udenrigshandel fra CBS, udstationeret tre år 
i Dubai med salg af fødevarer i Mellemøsten i 
samarbejde med indere, og når Pernille ikke 
rejste rundt i verden som backpacker, mødtes 
de to i Dubai.

Som helt ung elskede bornholmske Pernille 
den kreative verden og arbejdede med deko-
ration og design i barndomshjemmet i Rønne. 
Under sine tre år verden rundt, besluttede hun 
sig for at kombinere sine indtryk og erfaring 
fra den store verden og fik overbevist Peter, 
som er fra Jylland, om at de skulle skabe noget 
sammen. De tog til Indien for at se, hvad det 
var, der var så inspirerende for Pernille, og 
”det var bare en åbenbaring at komme derud, 
for alt var muligt,” smiler hun. 

”Det var faktisk sådan, det hele startede,” si-
ger Pernille glad og tilfreds, mens Peter smiler 
ydmygt og glæder sig over de foreløbigt 20 
gode år sammen. 

I 1995 åbnede de den første Madam Stoltz de-
signbutik i København i Sankt Peders Stræde 
med både smykker og sarier fra Indien. Al-
lerede fra starten var der stor interesse for 
kollektionen, og Pernille måtte indimellem 
lukke butikken i en måned for at rejse ud og få 
produceret flere varer til det opståede behov. 
To år efter var der så stor efterspørgsel, at 
de under den store Formlandmesse i Herning 
besluttede, at Madam Stoltz skulle omdannes 
til en engrosforretning.

På det tidspunkt skulle det gøres op, om Peter 
skulle fortsætte sit job eller gå fuldtids ind 
i projektet Madam Stoltz. Hidtil havde han 
brugt alle fridage, aftenerne og ferierne på 
projektet, men at skulle starte op selvstæn-
digt var en spændende udfordring – så de 
satsede. 

Drømmen, interessen og lysten har siden 
drevet det fælles værk, snarere end klare 
forretningsmæssige målsætninger. Med et 
salg til 2.300 butikker, et lager i Nexø på godt 
4.000 m2 samt interesse fra hele Europa, går 
tankerne på fremtiden:

”Min drøm er ikke, at virksomheden skal blive 
dobbelt så stor. Det er slet ikke det, der driver 
mig,” siger Pernille meget klar i stemmen. 

”Designet, at få lov at lave en kollektion, 
arbejde med varerne, sætte ting sammen, 
lave nogle flotte billeder og lave en flot messe 
– det er dét, der driver mig og ikke, hvor stor 
forretningen er,” tilføjer hun. 

Entusiasmen, men også ydmygheden, lyser 
ud af begges ansigter på det harmoniske 
ægtepar: 

”Madam Stoltz er vores barn – det er en livsstil 
og et livsstilsprojekt, og jeg elsker det, jeg 
laver, og det er noget, vi har skabt sammen,” 
konstaterer Pernille. 

Apropos barn, så er der faktisk to teenagedøt-
re, Sarah og Amalie, i familien, der igennem 
hele deres barndom har været involveret på 
den ene eller den anden måde. Ikke kun afbil-
ledet i katalogerne, men også med praktiske 
opgaver undervejs. De har været med på rej-
ser og kommet tæt på de miljøer, som Madam 
Stoltz arbejder med, og det har bl.a. bragt 
Sarah i erhvervspraktik i Indien. Siden 2010 
har Madam Stoltz støttet Nai Disha, der bety-
der ”ny retning”, i Delhi. Det er en velgøren-
hedsorganisation, der fokuserer på udvikling 
gennem undervisning. Skolen er ti år gammel 
og målrettet meget fattige familier. For tiden 
bliver der dagligt undervist tæt på 500 børn 
fra storbyens slum, som før var tiggere i Del-
his gader. Pernille besøger fast projektet på 
sine rejser til Indien, fortæller hun:

”Jeg har oplevet og set konsekvenserne af en 
ekstrem fattigdom, så jeg er glad for at give 
lidt tilbage til det land, der har givet mig så 
meget .” 

Nai Disha og Madam Stoltz har udviklet et fair-
trade-projekt for unge over 18 år, der produ-
cerer varer, som sælges gennem netværket. 
Alt overskud går direkte til Nai Disha projek-
tet, de unge mennesker og deres familier. 

”Faktisk er der også 60 mødre fra projektet, 
der producerer for Madam Stoltz,” fortæller 
Pernille begejstret og fortsætter: 

”Så fællesskabet og nærheden udvikles hele 
tiden. Sarah fik mulighed for at komme en 
uge på skolen og følge en af lærerne, men 
samtidig også besøge børnenes hjem, hvilket 
på rekordtid lærte hende om livets ufattelige 
forskel i forhold til vilkår.” Du kan læse mere 
om projektet på www.madamStoltz.dk. 

En stor forskel på Madam Stoltz og konkur-
rerende designvirksomheder er uden tvivl 
entusiasmen. Andre har for længst ansat 
medarbejdere til at stå på livsstilsmesserne i 
de store europæiske byer, men Pernille vil selv 
med ud, stille op, være på gulvet, tale med 
kunderne, inspireres og pakke det hele sam-
men igen, selv om det er hårdt arbejde. 

”Det skal være personligt. Ellers er det lige-

gyldigt,” siger de to travle personer med 22 
stabile bornholmske medarbejdere, som de 
samtidig holder meget af. Det lyser ud af dem 
begge, at de ikke vil sole sig, men glæde sig 
gennem benhårdt arbejde.

Selvom Pernille og Peter flere gange under 
samtalen fortæller, at de aldrig har haft mål-
sætninger for virksomheden, så slår de dog 
fast, at det er og bliver et bornholmsk projekt, 
der er forankret i Listed og Nexø, samt at der 
i løbet af kort tid kommer endnu et nyt tiltag i 
Listed. De kan simpelthen ikke lade være.

Madam Stoltz fortsætter efter sit 20 års jubi-
læum ufortrødent med nye idéer, som alle vi 
andre kan følge med i enten i Flagship Store i 
Listed, i Outlet Store i Nexø eller på den spæn-
dende internationale hjemmeside, hvor der 
er vidunderlige historier og billeder fra bl.a. 
hjælpearbejdet i Indien.

”Det er hårdt arbejde, benhårdt, længere er 
den jo ikke,” konstaterer Peter, og Pernille 
supplerer: ”…og det er jo derfor, at det lyk-
kes!”

Stilheden i Listed og bombardementet af indtryk i Indien – det er én af 
hemmelighederne bag den ubetingede succes efter 20 års kreativitet hos 
Madam Stoltz, et internationalt bornholmsk designeventyr.

AF: GEORG JULIN
FOTO: SEMKO BALCERSKI & RASMUS KAHLEN

20 ÅR
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Toyota har for 15. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2017)

Løbetid 96 md., variabel debi tor rente 5,06 %, ÅOP 7,52 %, samlet kreditbeløb 108.575 kr., samlede kreditomk. 34.499 kr. I alt tilbagebetales 143.520 kr. Kaskoforsikring er 
obligatorisk. Bilens pris 108.575 kr. ekskl. metallak. Inkl. nummerplader og levering. Positiv kreditgodk. og ikke reg. i RKI forudsættes. Ingen løbende mdl. gebyrer ved betaling 
via Nets. Der er fortrydelsesret på lånet. Forbe hold for prisændringer og renteforhøjelser. Kampagnerne er betinget finansiering med 0 % i udbetaling. Tilbuddet er gældende 
igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Gælder til 31. august 2017.

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

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

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. 

ANGORALAND

MUNKHOLM

ANGORALAND
Sdr. Hammer 33

3730 Nexø
Mobil: 2965 0474

thomas@nexovod.dk
Cvr: 35820841

Presenninger « Kalecher « Solsejl « Madrasser « Hynder « Møbelpolstring

Nexø Tæpper & Vinyl tilbyder:

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

Nye madrasser og hynder
til campingvognen, båden eller sommerhuset.

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

Tæpper
til bolig, bil, båd og campingvogn.

Møbel- og autopolstring

Ring: 5649 2970 og få et  
uforpligtende tilbud

Sdr. Hammer 33
3730 Nexø

 Mobil 20 47 86 48
info@nexovod.dk

Presenninger   Kalecher   Solsejl   Madrasser   Hynder   Møbelpolstring 

Sdr. Hammer 33 
3730 Nexø 

Mobil: 2965 0474 
thomas@nexovod.dk 

Cvr: 35820841 

Vi udfører mange typer opgaver, her i blandt  
ALT indenfor gulvbelægning

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 

TIL ERHVERV TIL PRIVAT

Gå på opdagelse i LifeStone

Brøddegade 19-21, 3760 Gudhjem, Tlf: 5648 7550
Hovedgaden 14 A, Snogebæk, 3730 Nexø, Tlf: 5648 7557
Ejnar Mikkelsensvej 13, 3760 Gudhjem, Tlf: 56487552
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En samtale med den nye 
forstander for Bornholms 
Højskole, Bente Larsen, 

mere end indikerer, at der skal 
ske nye ting på den gamle skole:
”Vi er jo kommet til en højskole, 
der skulle forandres, og vi er 
ansat til at skabe nogle mere 
attraktive lange kurser om vin-
teren. Sommerkurserne er vel-
besøgte, og vi tiltrækker mange 
aktive seniorer. Eleverne på de 
lange kurser er helt centrale for 
højskolen, og vi har taget fat 
på opgaven at tiltrække flere,” 
fortæller forstanderen. 
Bente Larsen og hendes mand 
Søren Voigt Juhl er det nye 
forstanderpar, der skal give 
skolen et ansigtsløft med et 
væld af nye spændende og at-
traktive kurser. Bente Larsen er 
cand. mag. i Moderne Kultur og 
Kulturformidling fra Københavns 
Universitet. Hun har arbejdet 
som forsker og underviser på 
hhv. Københavns og Århus 
Universitet og har bl.a. arran-
geret workshops, seminarer og 
festivaller med fokus på radio 
og lyddramatik. Søren Voigt Juhl 
er uddannet teolog og har bl.a. 
studeret kunsthistorie i Frankrig, 
musikvidenskab ved Køben-
havns Universitet og er desuden 
fløjtenist og underviser i musik- 
og kulturhistorie, fotografi og 
livsoplysning.
Som udgangspunkt skal Born-
holms Højskole åbnes langt 
mere for omverden, både fysisk 
med sin placering tæt på 

Ekkodalen, men også med ud-
bud, der appellerer til både den 
unge og den lidt mere modne 
målgruppe. Udgangspunktet er 
Bornholm, og den profil bliver 
der ikke ændret ved, hvilket 
betyder kursusudbud inden for 
kunsthåndværk, gastronomi og 
outdoor. 

grundtvIgåden HvIler over 
Højskolen

”Vi vil også gerne skabe mere 
debat. 

”Det vil være fedt at 
have en tyngde af 
unge, som er på vej til 
at finde sig selv og et 
mål med livet 

Vi bekender os til Grundtvig-
ånden og har derfor et nyt fag, 
som hedder livsoplysning, der 
handler om at finde ud af, hvem 
vi er hver for sig og samlet,” 
fortæller Bente Larsen glad og 
tilføjer: ”Vi taler om den Grundt-
vig, som vil forandre livet for de 
mange. Det er ”livsoplysnings-
Grundtvig”, vi bygger på og 
først og fremmest har fokus på.”

Der er nok at tage fat på - ikke 
mindst i forhold til opgaven 
med at få nye elever. Derfor har 
Bornholms Højskole netop åbnet 
en ny hjemmeside, hvor både de 
mange kurser, lærere og visio-

ner bliver grundigt præsenteret. 

og Hvad er så Bente larsens 
vIsIoner? 

”Vi skal skabe en højskole, der 
er fed at være på for de unge. 
Et sted, hvor man møder mange 
spændende mennesker, og som 
samtidig er et kulturhus for 
Bornholm, så det ikke kun er 
vores elever, der er her. Vi vil 
gerne skabe et liv, der bringer 
verden uden for ind, men hvor 
vi også tager ud og oplever. Vi 
skal være synlige, opsøgende 
og nysgerrige. Vi vil simpelthen 
have, at vores elever er ak-
tive og medskabende, og hvor 
samtalen bliver et bærende 
element. Selvom højskolen er 
for alle, vil vi på de lange kurser 
fokusere på alderen 18-25 år, 
samtidig med at vi også byder 
det mere modne publikum vel-
kommen,” siger Bente Larsen og 
afslører, at det er deres ”hem-
melige vision”, som nu - via 
denne artikel - kommer ud i en 
større offentlighed. 

”Det vil være fedt at have en 
tyngde af unge, som er på vej til 
at finde sig selv og et mål med 
livet, der bruger højskolen til 
netop dét. Der er også plads til 
de lidt ældre, som måske skal 
gentænke deres mål,” tilføjer 
hun.

”Vi vil rigtig gerne have 
Bornholms Højskole til 
at hænge sammen hele 
året.

En af de ting, som Bente Larsen 
når at fortælle midt i travlheden 
og med omkring 70 gæster på 
vej til foredrag, er, at Bornholms 
Højskole også vil forsøge at gøre 
noget for den såkaldte mellem-
gruppe. Mellemgruppen består 
af de erhvervsaktive, der kan 
tage deres familie og børn med 
og tage en pause midt i hverda-
gens udfordringer. Det er et mål 
at få dem til at finde sig selv i et 
andet fællesskab på et højsko-
leophold, og forstanderparret 
kan selv byde ind med rigelige 
erfaringer.

Søren Voigt Juhl har undervist 
journalister og professionelle 
fotografer i Fotografværkstedet 
og har megen erfaring med at 
arrangere kurser samt kultur-, 
mad- og vinrejser. Bente Larsen 
har prøvet en del i sin karriere, 
inden hun kom til Bornholm for 
få måneder siden, bl.a. på det 
såkaldte LARM-projekt, hvis 
formål var at tilgængeliggøre 
radio- og tv-kulturarven for 
danske studerende og forskere 
gennem samarbejde med de 
danske universiteter. Derudover 
har hun skrevet og redigeret 
bøger for børn og voksne. Det er 
således en omfattende erfaring, 

der tilsammen skal løfte Born-
holms Højskole op på et niveau, 
så danskerne får øje på perlen 
midt på Bornholm.

For at understrege fornyelsen af 
kurserne fortæller Bente Larsen, 
at nok er ”Nak og Æd” måske 
et fortærsket koncept, men 
faktisk kunne hun godt tænke 
sig, at der fandtes et kursus, 
hvor deltagerne selv går ud og 
f.eks. fanger deres fisk, bringer 
naturens egne råvarer i spil og 
herefter selv tilbereder maden.

”Vi vil rigtig gerne have Born-
holms Højskole til at hænge 
sammen hele året. Lige nu har 
vi sommer- og vinterkurser, 
men vi vil rigtig gerne have at 
det, der er centralt om vinteren, 
også hænger sammen med det, 
der skal ske om sommeren.  
Vores værksteder, som står tom-
me om sommeren, skal summe 
af aktivitet, når vi når målet,” 
fortæller forstanderen.

Hun er omgivet af aktive som-
merhøjskoledeltagere i den 
modne alder, og der er glæde 
at spore i gæsternes ansigter, 
og dét er netop målet, forklarer 
hun: ”Vi skal kunne høres og 
ses. Vi er ved at komme ud af 
hulen og åbne os mod verden 
med ny hjemmeside, logo og 
aktiviteter, og vi glæder os,” 
slutter Bente Larsen optimistisk.

Bornholms Højskole får et ansigtsløft
AF: GEORG JULIN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Dram & Dialekt / Brænderigænget 6A, 3740 Svaneke / mail@dram-dialekt.dk / tlf: + 45 71 90 18 64 

I HØKERENS LADE 

Tjik forbij i Svânika Å saj Haj

Bornholmsk sennep og olier 
Udlandske olier og balsamico i løsvægt 

Importeret luksusspiritus 
-  tappet på flotte flasker i forskellige størrelser 

Bornholmsk dialekt på tryk 
Eksklusiv serie af håndskårne piber

Find den perfekte værtsgave hos os 

Tjøs og tjærlighed 
fra Turman og Tørnstrøm

@dramogdialekt 
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“Den ene Bornholmer 
- til den anden” 
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Åbent alle dage!

BESØG ET AF 
DANMARKS MEST 
UNIKKE STEDER:

CHRISTIANSØ

OPLEV DEN  
SPÆNDENDE  
SØFÆSTNING MED 
FAMILIE OG VENNER

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

Book billetter på
www.christiansoefarten.dk
Telefon: 56485176 
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ÅBENT HVER DAG KL. 10-21

HAVNEGADE 2 
3770 ALLINGE
TLF: 56 48 14 77

BLÆST REGNFRAKKE, RØD 
FØR: 2499,-

NU: 1499,-

- hud, negle, makeup & skønhedspleje

Følg os på Facebook
og få alle vores  
gode tilbud

Scan og læs mere

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

HEKSERIET

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

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

Sommerfusser
Sommer Pedicure er en mini pedicure

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

A: Sommerpedicure + Shellac ® 1 farve  365,-
B: Sommerpedicure + Shellac ® fransk  465,-
C: Sommerpedicure + Glimmer  495,-

Sommeransigtsbehandling
Velkomst - afrens - peeling - minimassage 

maske - afsluttende plejeprodukter     400,-

Ønskes dybderens kan det tilkøbes

JULI / AUGUST
Kombineret voksbehandlinger

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

TILBUD JULI/AUGUST
3 turs klippekort på voksning af underben:

- uden knæ 595,- (spar 155,-)
- med knæ 695,- (spar 130,-)

TØROLIE TIL KROP, HÅR OG ANSIGT 
Gør din hud satin blød med 5 plejende olier fra Mekuba, 

Salicornia, Sesam, Macadamia og Buritui og nyd den 

skønne duft af jasmin, bergamot, vanilje og kokos.

DERFOR Trésor Des Mers:

• Brug den for at holder huden fugtet og smidig. 

• For at undgå at huden udtørrer i solen. Som en ekstra 

plejende olie til ansigtet. 

• Påføres i ansigtet, håret og på huden morgen  

og aften, eller hvis huden blot trænger til  

lidt sommerglød.

kr 275,-

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

almindelig neglelak

IKKE ALLE SOLCREMER ER ENS - 
Få gode råd og vejledning om hvilken solcreme du bør 

bruge. Her i Hekseriet har vi et bredt udvalg af solpleje-

produkter; til den unge hud, til den modne hud. Til dig med 

sensitiv hud – dig som vil undgå pigment fejl og stadig have 

en dejlig holdbar kulør.  

Kom forbi Hekseriet og få en snak med os

Priser fra kr 189,-

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

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

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

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

AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Et par hundrede meter 
sydøst for Gudhjem 
kan man i dag finde 

en brakmark, hvor små 
egetræer, forskellige 
græsser, buske, krydder-
urter og ukrudtsplanter er 
begyndt at skyde op.
Den brakmark har Stine 
Holst udset sig til sit Ph.d.-
projekt. 

en BæredygtIg 
uddannelse

32-årige Stine Holst er 
vokset op i Nexø og blev 
i december 2016 Master 
in Climate Change fra Kø-
benhavns Universitet. En 
uddannelse, hun valgte, 
fordi den lød spændende, 
og fordi den giver hende 
mulighed for at arbejde 
med en af verdens store 
udfordringer. 

–”Jeg syntes, det lød som 
en interessant uddan-
nelse, som ville give mig 
mulighed for at arbejde 
indenfor et felt, hvor man 
kan være med til at gøre 
forskel. Klimaforandringer 
er et stort problem, som 
vi allerede nu kan mærke 
konsekvenserne af, så at 
få en uddannelse og dy-
bere indsigt i muligheder 
for løsninger, virkede som 
det rigtige for mig. Og så 
er det et felt, hvor man 
kan være med til at dreje 
udviklingen i en mere 
bæredygtig retning.”

Da Stine blev færdig-
uddannet i december, 
pakkede hun taskerne og 
tog hjem til Bornholm for 
at puste ud og overveje, 
hvad hendes næste skridt 
skulle være.
Her hørte hun om pro-
jektet ”imarksætteri”, 
der skal fremelske lokale 
økologiske råvarer, og hun 
besluttede sig for, at også 
hun ville forsøge at skabe 
en ny måde at tænke fø-
devareproduktion på. 

–”Efter kort tid fandt jeg 
ud af, at jeg vil lave mit 
Ph.d.-projekt herovre. 
Inspireret af blandt andet 
imarksætteri og den 
engelske skovhavefront-
løber Martin Crawford er 
jeg i gang med at etablere 
en skovhave, hvor jeg vil 
forske i alternativer til 
konventionelt landbrug. 
Jeg har i samarbejde med 
imarksætteriprojektet 
fundet marken, hvor skov-
haven skal ligge, og jeg 
er nu i gang med at søge 
fondsmidler og indhente 
kommunale godkendelser. 
Så forhåbentlig går der 
ikke længe, før jeg kan 
komme rigtigt i gang.”

en alternatIv 
landBrugsform

En skovhave er en an-
derledes måde at tænke 
landbrug på. Der findes 
skovhaver flere steder i 

verden, men der mangler 
forskning i skovhaver og 
andre alternative land-
brugsformer, og hvordan 
de blandt kan bidrage til at 
nedsætte drivhusgasud-
ledningen fra landbruget.

–”En skovhave er et alter-
nativ til konventionelt og 
økologisk landbrug. 
Hvor man i det konven-
tionelle landbrug bruger 
sprøjtegifte og rigtig 
meget fossilt brændstof, 
når man skal forberede 
jorden, så, gøde og høste 
sine afgrøder, bruger 
man i en skovhave kun 
de værktøjer, man har 
ved hånden. Man bruger 
spade, rive, grensaks 
og masser af håndkraft. 
Både for at udlede færre 
drivhusgasser, men også 
fordi der i en skovhave 
simpelthen ikke er plads til 
at bruge store maskiner. 
I stedet for sprøjtegifte 
bekæmper man uønskede 
organismer biologisk. 
Hvis man for eksempel får 
bladlus, finder man ud af 
hvilke planter, der tiltræk-
ker mariehøns. Ligesom 
hjemme i drivhuset.”

I både konventionelle 
og økologiske landbrug 
foregår processen i sta-
dier, hvor man pløjer, sår, 
eventuelt gøder, høster, 
og derefter starter proces-
sen forfra. Her adskiller 
skovhaver sig ved, at man 

ideelt set lader skovhaven 
klare det meste selv.

–”I en skovhave tager na-
turen så at sige over. Man 
planter træer og buske og 
sår blomster og urter, som 
så giver de råvarer, man 
kan sælge eller selv leve 
af. Det er ikke helt natur, 
for man planter og plejer 
træer og buske, men det 
er heller ikke konventio-
nelt eller økologisk land-
brug. Derfor kalder jeg 
det vildere end økologi. 
En anden forskel er, at det 
er svært at udregne, hvor 
stort udbyttet bliver, som 
man for eksempel gør i 
konventionelt landbrug, 
hvor man kan kalkulere, 
hvor meget 1 hektar land 
skal give. Det er en af 
projektets fokuspunkter 
at finde ud af, om sådanne 
beregninger er mulige, så 
skovhaver kan passe ind 
i det økonomiske system, 
der findes.” 

det rIgtIge sted for  
BæredygtIgHed

For Stine er Bornholm det 
helt rigtige sted at lave sit 
projekt. 

–”Jeg kommer jo herfra 
og elsker at være her. Og 
så passer projektet bare 
rigtig godt ind i Bornholms 
fokus på bæredygtighed 
og hele Bright Green 
Island visionen. Skovhaven 

kommer til at ligge tæt 
på Gaarden – Bornholms 
Madkulturhus, som vil 
være en oplagt og naturlig 
samarbejdspartner, da de 
også har fokus på, hvilke 
råvarer vi bruger, hvordan 
de bliver dyrket, og at vi 
bruger dem bæredygtigt. I 
sådan et samarbejde ville 
undervisning kunne foregå 
i skovhaven, hvor kursister 
kunne finde råvarerne, de 
senere bruger i madlav-
ningen på Gaarden og få 
et indblik i en alternativ 
landbrugsform.”

vIgtIgt at lære fra sIg

At skovhaven skal være 
en undervisningsplat-
form, er vigtigt for Stine, 
der ønsker at få folk til at 
tænke over, hvordan de 
madvarer, vi køber, bliver 
produceret.

–”Jeg håber, at det bliver 
et sted, hvor skoleklasser 
og andre interesserede 
kan komme og opleve 
naturen og et andet slags 
landbrug og få en forstå-
else for, hvor vigtigt det er 
med biodiversitet – altså 
mangfoldighed i naturen. 
Her vil for eksempel være 
nogle bistader, da bier 
er en meget vigtig del 
af naturens processer. 
De bestøver frugttræer, 
buske og blomster, og 
uden dem ville vi heller 
ikke være her.  Derudover 

vil de besøgende kunne få 
en forståelse for hvilke kli-
maprocesser, der sker på 
Jorden, og hvorfor det er 
vigtigt, at vi tænker over, 
hvad vi putter i indkøbs-
kurven og i munden.” 

Et Ph.d.-projekt kan tage 
mange år at gennemføre. 
Stines projekt er ingen 
undtagelse. Faktisk håber 
hun, det vil tage rigtig 
mange år.

–”Et projekt som det her 
kommer til at tage mere 
end et par år. Det tager 
tid, før en skovhave er 
vokset til, og nogle træer 
tager endog meget lang 
tid. Mit håb er egentlig, 
at skovhaven vil bestå 
længe, efter min Ph.d. er 
skrevet og længe efter 
mig, og at folk skal nyde 
at komme for at hente rå-
varer, lære om naturen og 
bæredygtige landbrugs-
metoder og ikke mindst 
passe på Jorden i mange 
år frem.”

Man kan følge Stines 
projekt på Facebook, hvor 
hun løbende opdaterer si-
den ”Vildere end økologi”.

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

 
 

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 

 
 

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 

Sommer på Restaurant Molen
Daniel Kruse står igen i spidsen for Restaurant Molen som chefkok. 

Du vil derfor kunne nyde vores spændende nye menuer frokost og aften.

Restauranten har stadig den samme samme blændende udsigt over indsejlingen og Østersøen,
hvor du kan nyde et glas champagne, vin eller en kold fadøl på terrassen.

Vi har åbent alle ugens dage kl. 12.00 - 15.00 samt 18.00 - 21.00 (køkkenet lukker 20.30)

Kaffe og kage frem til 16.00

Tjek www.restaurantmolen.dk for informationer om menuen.
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VELKOMMEN TIL HOTEL GSH

Madmagasinet Gastro skrev: ”Det æstetiske og det smags-
mæssige kæmper om toppointene. Green Solution House 
er for alvor trådt ind i Bornholms Hall of Fame af fanta-
stiske spisesteder”. Hotel GSH er kåret som et af Europas 
mest grønne og miljøvenlige hoteller – og der er natur-
ligvis fokus på økologi og bæredygtighed i chefkok Kasper 
Beyers køkken.

Som gæst har du mulighed for at holde et møde for 2 eller 
en konference for 350 personer i Hotel GSHs konference- 
lokaler, og vi kan tilbyde både værelser og lejligheder.  
Du bestemmer, og vi klarer det praktiske - også når I skal 
opleve resten af Bornholm, med bisoner, kunst, outdoor 
aktiviteter og natur.

BÆREDYGTIG BRUNCH,
FROKOST OG A LA CARTE 

FOTO ADAM MØRK

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

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042

www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere

RESTAURANT 
DET GAMLE POSTHUS

Frokost 12.00 - 16.00
”sild og syp”

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

SMAGEN AF BORNHOLM
posthusets tapas tallerken med

hjemmelavede specialiteter
149,-

a la carte fra 17.30
Dagens friskfangede  fisk

(ring og hør nærmere)
fra 228,-

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

bordbestilling på tlf.: 56481042

følg os på facebook og få vores gode tilbud

Posthuset  ønsker alle en god sommer 

Hotel
Siemsens Gaard

www.siemsens.dk 

Hotel . Restaurant . Konference

GRILLAFTEN
hver onsdag 

Bordbestilling 
56 49 61 49

fra kl. 18.00 er der gang
i den store grill

Stort udvalg af kød, fisk
& salater

fra d. 5/7 - d. 2/8

Kom og spis til den 
SMUKKESTE udsigt!

LIVE
MUSIK

Restauranten er åben alle dage fra kl. 11.30
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Bornholm oplever i 
disse år et sandt 
overflødighedshorn 

af nye spændende fødeva-
reproducenter, iværksæt-
tere og ildsjæle der bruger 
al deres tid på skabe de 
bedste produkter, smage 
og gastronomiske oplevel-
ser for øens fastboende 
og besøgende turister. 
Øens køkken udvikler sig 
konstant og nyt opstår.
 
Men nyt udspringer ofte 
af gamle traditioner, 
som også for vores ø, er 
fundamentet for vores 
særegenhed, der er med 
til at skabe Smagen af 
Bornholm. Der bliver 
derfor gået videnskabeligt 
til værks, når øens Mad-
kulturhus Gaarden netop 
jager svaret på hvad der 
gør Bornholms råvarer og 
forarbejdning unik. Der 
skal tages ved lære for 
udviklingen kan fortsætte.

Magasinet Bornholm har 
for tredje gang i træk 
produceret gastromaga-
sinet Mad og Mennesker 
sammen med Destination 
Bornholm, Gourmet Born-
holm og Madkulturhuset 
Gaarden. Du vil henover 
de næste par måneder 
kunne finde magasinet 

rundt om på hele øen, 
hvor der vil være rig mu-
lighed for at få inspira-
tion uanset om du ønsker  
maden serveret, plukke, 
fange eller tilberede den 
selv.

Her får du et lille udpluk af 
hvad Mad og Mennesker 
nummer 3 indeholder.

sammen om øllet

Vi bryggere bakker op og 
løfter hinanden. Det har 
været en af de fantastiske 
ting ved at starte. Vi har 
så dejlig en samhørighed 
og kan låne råvarer og fla-
sker hos hinanden. Sidste 
år havde vi en julefrokost, 
hvor vi kom slæbende 
med øl alle sammen. - Vi 
snakkede øl, så tagste-
nene raslede flere dage 
efter. Det var karma på
flaske, fortæller Johnny 
Fagerlund fra Small Batch 
Brewery.

Solid øl med hjerteblod
Hallgård øl er de sidste 
to år blevet brygget på 
gården af en flok dedi-
kerede ølidealister, der 
har håndbrygget 160 liter 
solid øl om ugen. Men nu 
bygger Johnny Fagerlund 
og Anders Blomkvist et 
1000 liters bryggeri på 

en af molerne i Rønne 
havn. Samtidig skifter 
øllen navn til Small Batch 
Brewery. De fortsætter 
den høje mikrobryggeri-
kvalitet, hvor øllen ikke 
pasteuriseres, eftergærer 
på flasken og ikke tilsæt-
tes kulsyre. 
- Indtil videre har vi bryg-
get i fritiden og ikke truk-
ket løn. Vi har været dre-
vet af kærligheden til at 
lave et fantastisk produkt. 
Det får en til at komme 
klokken tre søndag 
morgen og først komme 
sent hjem til familien. Vi 
fik vores kvalitetsvær-
dier på Hallegård, og det 
opdrag tager vi med os. Vi 
bliver ved med at dryppe 
hjerteblod i, siger Johnny 
Fagerlund.

VINGÅRDEN BRYGGER 
BORGMESTERØL. 

Hvis man drejer ned til 
Lille Gadegård i Pedersker 
uden for Aakirkeby, kom-
mer man til Vingården, 
der også serverer
hjemmelavet kromad. Her 
kan man drikke husets 
egen Borgmesterøl fra 
hanen. Jesper Paulsen, 
der er vært og vinmester, 
begyndte at brygge øl
tilbage i 2011. Nu er 
efterspørgslen så stor, at 

han har ansat en brygger. 
Lille Gadegård er levende 
dagen lang fra maj til slut-
ningen af oktober.
Hver torsdag aften er der 
levende musik og egegril-
let gris, lam, limousine, 
og stemningen føres an af 
den festlige vært, der er 
fuld af historier.
Politisk korrekt hit: Øko-
logisk kørebajer Svaneke 
Bryghus har en af landets 
mest dedikerede gærnør-
der som brygmester.
- Gæren og jeg har et 
”gærlighedsforhold”
tror jeg, siger Jan Paul, 
der studerer gæren nøje. 
Både på sit brygmester-
kontor, i laboratoriet og i 
privaten har han forskelli-
ge mikroskopopsætninger.
Han har undervist på den 
Skandinaviske Bryg-
gerhøjskole siden 2006 i 
Brygning og mikrobiologi 
og på Sterling College, 
Vermont, USA siden 2016 i 
Brygning, mikrobiologi og 
bæredygtig ølproduktion. 
De sidste år har han 
fordybet sig i at udvikle 
og forfine en alkoholfri 
øl, mere folkeligt kendt 
som kørebajer, der er en 
smagsoplevelse. 
- Det er en ære at præ-
sentere vores to nye alko-
holfrie og økologiske øl i 
serien ”Don’t Worry”. De 

bliver brygget ”fra bun-
den” med en helt speciel 
gærstamme, der holder 
alkoholen nede, forklarer 
Jan Paul. En anden nyhed 
er drikkeglas med øldigte 
til Bryghusets poetiske øl. 

æBler - sensommerens 
sprøde særpræg

På Gaarden - Bornholms 
Madkulturhus vil de 
bevise, at et varmt sen-
sommerklima og ekstra 
solskinstimer sikrer et 
sødere æble. Det ser også 
ud til at bornholmerne 
gennem generationer har 
fremavlet søde æblesor-
ter.

Gaarden - Bornholms 
Madkulturhus har en 
æblehave med 25 born-
holmske  æblesorter, som 
stammer fra gårde rundt 
om på øen. De vil bevise 
videnskabeligt, at born-
holmske forhold som det 
varme sensommerklima 
og de ekstra solskinstimer 
sikrer et sødere æble. Det 
ser faktisk også ud til at 
bornholmerne igennem 
generationer har avlet på 
at lave søde æblesorter.
- Frilandsmuseet i Brede 
har nogle af de bornholm-
ske æblesorter voksende. 
De har smagt på æblerne 

og gjort os opmærksom-
me på, at bornholmske 
æblesorter umiddelbart
smager sødere end de 
øvrige danske æbler. I 
år skal vi have analyse-
ret æblernes indhold af 
sukker, pektin og andre 
nyttige stoffer, forklarer 
Thomas Guldbæk.

ARBEJDSGLÆDE OG  
MAGISK MOST 
 
Bornholms Mosteri for-
vandler 120 tons æbler 
om året til gylden most. 
Mosteriet har to ufravige-
lige værdier: Økologi og 
social ansvarlighed.
På fabrikken er det ikke 
bare de årlige 1,3 mil-
lioner solgte flasker 
økologisk most, der er en 
succes. Lige så vigtigt er 
det, at antallet af born-
holmere, på kanten af 
arbejdsmarkedet, kommer 
tilbage i et arbejdsliv efter 
en arbejdsprøvning på 
mosteriet.
- Det er et valg. For det er 
dyrere at bruge menne-
sker end maskiner, men 
det at arbejde, er en vigtig 
del af vores identitet, og 
vi indretter produktionen
efter de små skavanker 
og hensyn, vi skal tage til 
de medarbejdere, vi har. 
Den selvtillid, vi kan give, 

ØENS MAD &
MENNESKER 

AF CAMILLE BLOMST & TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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er vigtig for det enkelte 
menneske og for øen,
siger direktør Morten 
Kolind, der har omkring 
25 ansatte. 

SUND SUCCES 

- Vi vil gerne være 
ansvarlige hele vejen 
igennem, derfor arbejder 
vi lige nu på at opfinde 
anvendelse for de 40 
ton restprodukt, vi har 
tilovers, når vi har mostet 
120 tons æbler, siger 
Morten Kolind.
- En anden ting, vi har 
arbejdet med i år, er 
slushice lavet på vores 
most.
Vi har lavet en rabarber 
og en hyldeblomst, som 
man roligt kan give sine 
børn eller selv drikke med 
alkohol i.

REGIONALITET  
ER NERVEN 

Udenfor Olsker har ægte-
parret Isa Dam og Fried-
helm Gärtner lavet en
verden for sig. De driver 
et pensionat og øens 
mindste børnehave ”Liden 
Stina” med 14 børn, og så 
elsker de æbler. Gårdens 
gamle æbleplantage, der 
blev plantet af en kvinde i 
1940’erne, er siden blevet 

drevet uden brug af sprøj-
tegifte. Den rigdom satte 
gang i Mostballaden.

ÆBLER ER  
IKKE BARE ÆBLER

- Vi moster vores egne 
æbler, men får også æb-
ler fra mange andre haver 
på øen. Bornholmske 
æbler har en særlig in-
tens smag. Øen har lange 
solfyldte sensommre 
uden regn, derfor smager 
æblerne ikke af vand og 
mosten bliver en oplevel-
se, fortæller mostemester 
Friedhelm.
Og så er der mangfoldig-
heden af smagsretnin-
gerne. En ren Filippa most 
smager helt anderledes 
end en ren Ingrid Marie 
most eller Elstar mos ten. 
Mostballaden disker op 
med 12 forskellige most-
sorter, som kan smages 
direkte i Moststuen på 
Soldalen.

ÆBLETS DAG PÅ GAAR-
DEN - BORNHOLMS MAD-
KULTURHUS

Boder med æbler, most, 
snaps, chutney, blomster-
binding, æbleis, dukke-
teater med æbler, hvor 
man laver æbledukker, 
æbleflæsk fra det gamle 

køkken. Datoen er 24. 
september kl. 10.00-16.00

ta’ med ud å’ fIsk

Der er rigeligt med mu-
ligheder for nærkontakt, 
hvad enten du vil fange 
fisk eller få dem leveret 
friske til din dør. Trolling 
efter kæmpelaks og vild 
fight med øens naturlige 
stamme af havørreder er 
stort, når badevandet kun 
er for vikinger. 

ørreddagen

Langfredag er lig med 
Ørreddagen, hvor sports-
fiskere dyster på hele 
øen om at fange den 
største havørred. Det er 
Bornholms Sportsfisker-
forening, der står for den 
årlige event, og skulle 
du være på øen i påsken 
2018, kan du deltage. 
Prisen er 100 kroner.

trollIng master

Fiskeri fra de hurtige trol-
lingbåde er blevet et hit, 
og især Tejn på nordky-
sten er blevet et hit. Her 
er forberedelserne til næ-
ste års udgave af Trolling 
Master Bornholm allerede 
i gang. I et event, der er 
blevet et internationalt 

tilløbsstykke, stillede 
350 deltagere op i år for 
at dyste om, hvem der 
kunne få de største laks 
op af dybet. Ukrainske 
Yuriy Bocharov landede 
årets største fisk på over 
20 kilo - et udtryk for at 
den lokale konkurrence 
har vokseværk med appel 
langt hinsides Bornholm.

Der er alternativer til brø-
lende motorer og både, 
der tilbagelægger mange 
sømil i jagten på havets 
sølv, som laksen kaldes: 
Bornholm er berømt for 
sine naturlige havørreder, 
men det kræver eksper-
tise og lokal viden at få 
dem på krogen. Det er 
der råd for. Bjarke Borup 
har med bornholmsfiske-
guide.dk skræddersyede 
løsninger til dem, der vil 
løse mysteriet og lande 
de hårdt fightende fisk. 
Men husk, at det skal 
være bæredygtigt: maks 
tre ørreder per fisker om 
dagen!

HavfrIsk fIsk

Bo Grønbech Johansen 
og hans fiskebil er ved at 
blive kendte på Born-
holm. Og han takker 
websiden HavFriskFisk.dk 
- en portal, hvor fiskere 

over hele landet finder 
kunderne. Du kan også 
gå på Facebook og se 
efter Bo’s side R32 Ninni: 
- Vi er tre fiskere her på 
Bornholm, der arbejder 
hver for sig, men ud fra 
samme koncept. Du kan 
også tilmelde dig, og så 
modtager du en sms, 
når vi lander med fisken, 
beretter Bo Johansen, der 
sejler ud fra Hasle, men 
sælger over hele øen.

B’s 2 fIskeværksteder

Det er en afdød Svaneke-
fisker, der æres med B’et 
i B’s Fiskeværksted, der 
siden 2013 har satset 100 
procent på fisk i landets 
østligste by. I de lyse 
lokaler direkte på havnen, 
serveres alt fra traditio-
nelle stjerneskud til den 
berømte Fiskebandit, en 
burger som får selv barn-
lige sjæle til at få øjnene 
op for fisk! Det nye scoop 
er røgede kartofler, hvis 
man da ikke lige skal 
prøve en af restaurantens 
egne kryddersnapse? Eje-
ren er Per Hansen, som 
efter 30 års arbejde med 
fiskeeksport besluttede, 
at nu skulle der serveres 
lækre retter direkte til 
folk. Og selv om fokus 
er på fisk, har velhængt 

australsk oksekød også 
sneget sig ind på fiske-
kortet. Du kan også finde 
de driftige folk i Nexø, 
hvor Fiskeværksted nr. 2 
er en butik med alskens 
lækkerier.

den BornHolmske 
gårdButIk

ET FÆLLESSKAB FOR LO-
KALE  PRODUCENTER

Det hele startede med et 
ønske om at sælge lokalt 
produceret lammekød 
til bornholmerne. I dag 
har foreningen bag Den 
Bornholmske Gårdbutik 
15 medlemmer, som 
alle sælger deres varer i 
butikken på Bjergebak-
kevejen 2 i Vestermarie. 
Butikken har åbent tors-
dag, fredag og lørdag året 
rundt og bliver drevet 
af medlemmerne, der 
skiftes til at stå i butik-
ken. Formand Jan Seerup 
forklarer, at man således 
kan sikre kunderne en 
god pris på produkterne, 
da de dyre mellemled er 
skåret væk.
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Bornholmske fristelser

Hindbær
flødebolle

Frugtpuré
Hindbær
stykker

Soft ice

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

GUDHJEM: MIDT PÅ HAVNEN
VAFFELBAGERI, ISBAR OG CHOKOLADE

SVANEKE: GRUSET 7, 3740 SVANEKE
ISBAR OG CHOKOLADE

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE
CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK

MOBILE-BUTIKKER: SE HJEMMESIDEN HVOR DE BEFINDER SIG.

FB: FACEBOOK.DK /FAMILIENKJAERSTRUP

WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK

SOMMER’17hos Kjærstrup

Griffen Hotel & Wellness, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, T.5690 4244 

Er det maden eller udsigten, som er bedst? 
Udsigten fra restauranten er kåret som en af 
Bornholms 10 flotteste udsigter. I køkkenet 
kreerer Bornholms kokkekonge Claus Seest Dam 
lækkerier til dig, hvor det klassiske franske køk-
ken får et bornholmsk tvist. Du kan bestille bord 
på 5690 4244. 

Hotellets indretning er designet af Pernille Bülow 
og farverne i hotel og restaurant følger udsigten 
fra vinduerne. 

Du kan også lade dig forkæle i hotellets store 
spaområde.

Kig indenfor. Vi glæder os til at forkæle dig.

forkæl dig selv på
griffen hotel & wellness
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Bornholm har fået sin 
egen torvehal, som 
er opstået i unikke 

lokaler i Rønne. Her har 
øens mange producen-
ter af fødevarer fået et 
udstillingsvindue af rang, 
ligesom der kommer en 
masse aktiviteter, der 
både skaber opmærksom-
hed og støtter op omkring 
et samfund, der når det 
gælder fødevarer, er i en 

eksplosiv udvikling.
Det fortæller Line Rix - op-
rindelig fra Årsdale - som 
blandt andet har erfaring 
gennem fire år i Madkul-
turens bestyrelse under 
Miljø –og Fødevaremini-
steriet, selvfølgelig med 
særlig fokus på bornholm-
ske fødevarer. Alligevel 
er idéen om en torvehal 
blevet en drøm, og da de 
herlige rustikke lokaler 

stod tomme og blev ud-
budt til salg, slog hun til:
”Det gamle slagtehus er 
et helt unikt sted med 
originale Hasle-klinker alle 
steder og en fantastisk 
atmosfære. Så jeg fik 
hurtigt idéen om fysisk at 
lave det til et samlingssted 
for bornholmske produk-
ter”, fortæller Line Rix, der 
understreger, at hun og 
hendes samarbejdspartne-

re ser det som deres job at 
opbygge en ramme. At det 
er de bornholmske produ-
centers historie og varer, 
der skal være i fokus.
”Der er kommet mange 
gode nye restauranter, og 
det har skabt et miljø, der 
tiltrækker folk, der interes-
serer sig for god mad og 
dermed nogle nye typer 
af fødevareproducenter. 
Som bornholmer er det 

fantastisk med den forny-
ede optimisme og tro på, 
at man kan leve af andet 
end kun turister”, erklærer 
Line Rix med glød i stem-
men. Hun har talt sig varm 
og fortsætter:
”Vores interesse har væ-
ret at skabe et samlings-
punkt for hele øen, som er 
en platform for bornholm-
ske producenter. Det er 
jo vanvittigt kompliceret 

at få aftaler med de store 
supermarkedskæder”.
Line Rix og hendes sam-
arbejdspartnere taler 
om et fleksibelt system, 
hvor selve torvehallerne 
ud over at rumme 10-15 
forskellige typer af stande, 
også inkluderer en café og 
en række andre mulig-
heder for at spise mad. 
I gården er der de popu-
lære foodtrucks - mobile 

gadekøkkener - som er en 
succes i storbyer verden 
over. Som man allerede 
har set i København og til 
festivaler, er de en glim-
rende måde at vise, hvad 
alverdens køkkener kan.

start-up for 
talenterne

Der er endvidere planer 
om at lave et såkaldt 

Food-Lab, som kan komme 
til at ligge i nogle gamle 
staldbygninger, der dog er 
ret ramponerede. Så det 
må komme til i løbet af de 
næste par år.
”Det åbner muligheden for 
at lave testkøkkener, hvor 
bornholmske start-up-
producenter kan komme 
ind og typisk leje køk-
kenet og have mulighed 
for at producere og sælge 

sine produkter. Hermed 
kan man støtte de nye 
talenter, beretter Line Rix, 
der lige nu ansøger fonde 
til finansieringen, men un-
derstreger, at der er stor 
optimisme hos dem, der 
hører om projektet. 
”Det er jo dyrt for den 
enkelte at etablere selv, 
men den regionale udvik-
ling handler jo om at sikre 
et bæredygtigt miljø. Det 

gør vi, samtidig med at 
vi arbejder på at skabe 
rammerne”, slutter Line 
Rix, der understreger, at 
den nye torvehal i Rønne 
handler om, at en række 
producenter er gået sam-
men om stande, som for 
eksempel dem, der dyrker 
de berømmede bornholm-
ske grøntsager og frugt, 
eller samler svampe eller 
krydderurter i de born-

holmske skove. Også selv 
om det i første omgang er 
de mere etablerede som 
velrenommerede Hal-
legård, der kan have fast 
personale hver dag, mens 
andre vil skiftes til at stå i 
butikken i Rønne.
Det er Bornholms Torvehal 
og en perfekt introduktion 
for alle, der vil vide, hvad 
vores herlige ø formår. Og 
det er bare begyndelsen. 

For samtidig med oprettel-
sen af Torvehallerne, har 
de driftige igangsættere 
taget initiativ til et nyt 
bryggeri – endnu en trend, 
hvor Bornholm allerede 
har markeret sig fornemt.

BORNHOLMS NYE TORVEHAL I RØNNEAF: TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Det tidligere slagte-
hus på Gartnervangen 
åbnede 1. juli med en 
overflod af bornholm-
ske råvarer. Bryggeri 
og start-up projekt for 
øens talenter følger.

Fru Petersens Café
Åbent til og med efterårsferien.

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

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

stegt flæsk med persillesovs.

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

SOMMER I SVANEKE

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

1. juli – 10. august 
Ølsmagning i restauranten  
og microbryggeriet

4 smagsprøver på vores øl

Mandag – torsdag kl. 11.00 –12.00

75,- pr. pers.

Rundvisning på vores store  
bryggeri inkl. håndbajer

Fredag kl. 15.00 – 16.00

100,- pr. pers. 

Forudbestilling i restauranten 
er nødvendigt
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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

 
vi  

leverer 

gerne maden 

hjemme hos  

jer eller 

 i firmaet 

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK        www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK      FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
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BORDBESTILLING 5697 4013
ÅBNINGSTIDER: ALLE UGENS DAGE 12.00 - 16.00 (KØKKENET LUKKER 15.00)

& FRA 18.00 (KØKKENET LUKKER 20.30)

DEN NÆSTEN OVERNATURLIGE OPLEVELSE 
Frokost og aften i sommerens farver. Gastronomisk glæde på Christianshøjkroen midt i Almindingen.

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

Derfor er mit menukort hele tiden nyt og spændende.  

Med venlig hilsen 
Troels Fjederholt Madsen

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

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

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

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

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

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

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

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

RESTAURANT ÆBLEHAVEN

Aften åbent 18.00 / 4. juli til 5. september

I Snogebæk ligger den lille og hyggelige restaurant Æblehaven.
For 13 år siden overtog Sopha og Henrik stedet. Sopha er kokkeuddannet
i både Thailand og Danmark, og hun insisterer på at lave alt fra bunden.

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

Konceptet er simpelt & lækkert - klassiske/moderne franske retter,
med twist af Thailandsk køkkenchef.

Aften åbent til og med 28. august

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

WWW.AEBLEHAVEN.COM

Hovedgade 15 I Snogebæk I 3730 Nexø I aeblehaven.com
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Kogebogsforfatteren Suns Rasborg og fotograf 
Anders Beier fra Bornholm tager madfotos i 
verdensklasse. I år vandt en specialpris på 

Gourmand International Cookbook Award for deres 
flotte table book “Bornholm, folk, fæ og flere foo-
dies”. Prisen blev overrakt i det kinesisk vindistrikt 
Shangong-provinsen i kystbyen Yantai, også kendt 
som, den kinesiske delikatesse, søpølsens hoved-
stad. Sune Rasborg fortæller om sine indtryk. 

Det er anden gang makkerparrets tager til Yantai. 
Deres første kogebog ”Bornholm folk, fæ og foodies” 
var også så smukt arbejde, at madbillederne vandt 
en 3. plads på World Goumand Cookbook Award i 
kategorien ”Best in the World”.
”Sidste år fik vi en mail, der lignede en spammail, 
men det viste sig, at vi var nomineret i denne her ret 
anderkendte konkurrence. Man kunne kalde festen 
for kogebogen Oscar-pris” smiler; “Så tog vi afsted til 
Kina for at modtage hæderen, og det var en vanvit-
tig kultur, der mødte os.”

ny kInesIsk turIst By 

Kogebogs festivalen har eksisteret siden 1995 og 
er startet af Edouard Cointreau, der er barnebarn af 
vinhuset Cointreau. Han har afholdt  festivalen i flere 
forskellige lande, men de sidste to år i Yantai, fordi 
han selv har en kinesisk kone. 

 - Festen foregår i Yantai, som er hovedstaden for 
søpølser. Et ulækkert dyr, der smager grimt og er 
urimelig dyrt. Jeg så en dåse søpølse i lufthavnen, 
den kostede omkring 6000 kroner. Yantai er en ung 
by, kun 50 år gammel og efter kinesiske forhold er 
den lille, der bor kun 6,5 millioner. 
Vi var indlogeret på deres nyopførte strandprome-
nade. De 18 kilometer kyst ejes af Mr. Wang, en 

meget rig kineser og en af pengebagmændene bag 
kogebogsfestivalen. Han promoverer sit turistparadis 
med marmor og plastikguld-hoteller med havudsigt. 
Det går ret stærkt med at opføre byen, sidste år var 
meget tomt, der kunne vi køre alene på de firspo-
rede motorveje, nu var der ret fyldt, fortæller Sune.

langt fra østersøens klare vand

 - Når man vågner om morgenen er det flotteste 
vejr, men omkring klokken otte, er der helt tåget på 
grund af smog fra Beijing, der ligger en times flyve-
tur derfra. 
Vi havde kun en solskinsdag, og det var selvfølgelig 
om søndagen, hvor hverdagssmoggen har lagt sig. 
Jeg ved ikke om det var på grund af smog, men der 
var ikke rigtig insekter, selvom at det var 40 grader 
varmt. Man trængte til at bade, men vi gjorde det 
ikke. Når man stammer fra Bornholm, så frister ba-
devandet i Yantai ikke.
Sidste år var vi ude på en skaldyrsrestaurant. Det 
var en ponton ude i vandet, hvor de serverede frisk-
fangede skaldyr. Men vi var ret skeptiske, det vand vi 
kiggede ned i var sort, fordi der sejler store dampere 
forbi hele tiden. Og maden smagte også af mudder 
og forurening. I det hele taget var det bedste mad på 
rejsen faktisk morgennudlerne på Hilton hotellet. Det 
er en kultur for sig. På sådan et hotel går de ansatte 
med navneskilte, hvor de hedder noget til fornavn, 
som kan udtales af resten af verden. Livredderen 
ved poolen hed for eksempel Hillary Ling.

festmIddagen var Helstegt ko

 - Selve festen varer flere dage, der kommer vin- og 
kogebogsfolk fra hele verden. De er sjove at hænge 
ud sammen med. Vi mødte blandt andet en ældre 
japansk herre, som har lavet en tyk table book om 

tandstikker. Og to mauriske piger, der er kæmpe 
store på New Zealandsk fjernsyn, hvor de har et 
rejseprogram om mad verden rundt. 
Til gallamiddagen sad hele selskabet ved et flere 
hundrede meter langt middagsbord. For enden stod 
kokken, der hen over flere dage havde grillet en hel 
ko over åben ild. Det ville have været en smagsople-
velse, hvis det havde været over brændeild og ikke 
trykimprægneret træ. Sidste år fik vi serveret en 
klassisk spandauer som forret, med kniv og gaf-
fel. De tror, at det bliver finere hvis det ligner noget 
europæisk. 

krøllen på Halen var krølle BølleIsmanden 

Den anden middag i år viste sig at foregå i en bad-
mintonhals cafeteria. Der startede de op med at 
fortælle, hvor meget badminton betød for kineserne. 
Her fik vi traditionel kinesisk mad, det smagte fint, 
men ikke af noget særligt. Overordnet kan man sige, 
at vi i vores del af verden tænker meget på sma-
gen, udseendet, konsistensen og sundheden. Mens 
kineserne har en anden rækkefølge, de starter med 
at interessere sig for konsistens, herefter kommer 
sundhed, smagen og udseendet. Jeg tror, det er 
derfor, de er så begejstrede for søpølsen. Generelt er 
de vilde med det slimede køkken, griner Sune og det 
smitter.
 - Midt i det her inferno af madnørder fra hele verden 
hører vi pludselig en dansker, det var en mand, der 
hedder Jacob Stokkebye. Han er butleruddannet, 
men lever af at importere kaviar og han har blandt 
andet købt argenturet til Krølle Bølleis, som han vir-
kelig brænder for. Og så var der en sløjfe på det hele 
og verden bliver igen lille, når man som bornholmer 
møder en, der vil kæmpe for at få vores barndoms 
is tilbage på øen, slutter Sune Rasborg, der har fået 
kontakter til nye spændende kogebogsopgaver.

Postkort til dig fra Yantai 
AF CAMILLE BLOMST 
FOTO: ANDERS BEIER

Nyd livet

Velkommen til Fredensborg Badehotel, som er netop 
blevet renoveret. Pernille Bülow har nyindrettet hotellet, 
og stemningen lægger op til afslapning og hyggeligt 
samvær.

Glæd dig til en flot restaurant med terrasse og skøn hav-
udsigt. Til frokost serverer chefkok Mette Bock dansk 
smørrebrød i topklasse og til aften frister de lækreste  
kød- og fiskeretter. Prøv også ”Den Store Fiskebuffet” 
med et væld af fisk og skaldyr hver torsdag.

Fredensborg Badehotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne, T 5690 4444 
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Østbornholms ”Downunder”
Weekendhytten byder på ca. 100 overdækkede pladser 
med varme og yderligere ca. 60 udendørs dejlige  
pladser med udsigt over Balka Strand.  
Hygge, god klassisk cafémad, og gourmetkaffe,  
er vigtige elementer i vores café. 

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

Nyd det gerne til en af vores vine, røde som roséfarvede 
eller et koldt glas Svanekeøl, hvor der altid er  
4 friske fra hanen. 

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

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

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

Se mere på vores hjemmeside.

WEEKENDHYTTEN

WEEKENDHYTTEN  
Boulevarden 14  

3730 Balka
Tlf 56 49 25 24

www.weekendhytten.dk

BORNHOLMS STØRSTE  
OG HYGGELIGSTE  

FAMILIERESTAURANT

Vi serverer god mad til fornuftige priser!

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

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

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

Gode madoplevelser i Svaneke
Køkkenet åbner kl. 12.00 alle dage

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

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

svaneke·diner·transportable

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

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

www.restaurantpakhuset.dk

44    MAGASINET BORNHOLM    SOMMER 2017 SOMMER 2017    MAGASINET BORNHOLM    45



ILDSJÆLE
Ida Ellemann, 23 år:
Frivillig siden 2009 og nu frivilligkoor-
dinator og medlem af foreningen Won-
derfestiwall. Jeg er 
med til at finde de 
godt 800 frivillige 
og koordinere alt 
med dem, så som 
vagtplaner. Det er 
fantastisk at være 
med om noget, vi 
gør sammen, og som 
betyder så meget for 
unge på Bornholm.

Brian Kozuch, 35 år:
”Jeg har været med siden 2009, hvor 
jeg blev spurgt, om jeg ville hjælpe et 
par timer med at gå vagt om aftenen”, 
fortæller Brian 
Kozuch, 35 år, der er 
fra Tejn og står for 
byggeri på festiva-
len. Og i øvrigt lige 
har været oppe ved 
Opalsøen for at stille 
20 campinghytter op 
til 2017-udgaven af 
Wonderfestiwall.

Sarah Marie Jensen, 25 år:
Jeg var i gymnasiet jeg med til at lave en 
blog, der ville skrive om musik og kultur 
på Bornholm, og så flyttede vi nærmest 
ind i Skylighteren (kontoret), og løbende 
blev jeg Daniels højre hånd, og har også 
selv booket dj’s og 
andre artister til vo-
res øvrige arrange-
menter i København, 
samt for eksempel 
Wonders studenter-
uge, hvor vi arrange-
rer syv fester rundt 
omkring på Born-
holm i ugen op til 
Roskilde Festival.

Otte drenge ved et røgeri. Det 
lyder som indledningen på en 
dårlig joke, men er faktisk det stik 

modsatte. For de otte Allinge-knægte har 
sammen med mange andre frivillige og 
et lokalsamfund, der virkelig formåede at 
steppe op, et fornemt jubilæum at fejre i 
dagene 17. til 20. august. For ja, det er nu 
tiende gang, at en fest uden sidestykke 
i klippeøens historie går i gang. En fest, 
der markerer den følelse af grænse-
løshed, som præger en generation af 
tilsyneladende uovervindelige bornhol-
mere, der ”ser en uendelig horisont og 
tør drømme stort”.

Ordene er en Allinge-bo’s. Jesper Larsen 
er en af de otte kammerater, der ved et 
lykketræf var vidt forskellige, og som 
derfor kunne supplere hinanden fornemt, 
da det der skulle blive til Wonderfestiwall 
blev til tilbage i 2008.

”Vi var Bjørn og John Madsen, Daniel 
Mühlendorph Jensen, mig selv, Asger og 
Troels Degett Holmsted, Martin Paarup 
Hansen og Mads Kjær. Det var os otte, og 
vel at mærke otte vidt forskellige menne-
sker, der mødtes om en drøm. Men også 
otte mennesker, der kunne hver sin ting, 
som også er essensen af at kunne 

få det til at ske. Vi kendte de forskellige 
mennesker, vi burde kende for at få det 
til at ske, for ikke hvem som helst kunne 
gøre det. Vi havde simpelthen de rigtige 
kontakter”, husker Jesper Larsen, der 
dengang var i lære som radiomekaniker, 
og havde fået et netværk ved at ”sætte 
tv op i hver en husstand i Allinge-Sand-
vig”, som han siger. 

De otte unge formulerede en drøm om 
at holde en stor fest. Daniel var kommet 
hjem fra Hollywood – vildt, men sandt 
– og vidste via kendskab til filmproduk-
tion en masse om at søge fonde og få 
umulige situationer til at lykkes. Så da 
Jesper tilfældigvis var den, der havde tre 
uger fri, blev det ham, der tog den første 
runde i lokalsamfundet med et blankt 
papir fyldt med drømme. Gudskelov er 
man på Bornholm vant til at give en hånd 
med, og de handelsdrivende og andre 
var snart med, ligesom specielt Bjørn og 
Martin var del af de lokale sportsforenin-
ger ASG og TIF og fik skaffet de første 
frivillige til at stå i bar eller tage en vagt. 
De små ting, der gør, at de store kan 
lykkes.

Festen blev til en todagesfestival oppe 
på naturcampingpladsen i Slotslyngen, 
hvor både scene og camping havde 

direkte udsyn til Hammershus. Og festen 
var, som førstegangsoplevelser ofte er, 
uforglemmelig, fantastisk og kaotisk, 
når for eksempel regnen stod ned på 
monitors eller lydanlægget måske ikke 
helt var gearet til opgaven. Alligevel var 
et par af de ting, der karakteriserer Won-
derfestiwall allerede på plads: Fælles-
skabet og følelsen af identitet som ung 
bornholmer, afsyngelsen af Oasis-sangen 
Wonderwall til sidst og kunstnere som 
The Floor Is Made Of Lava og især Rock 
Hard Power Spray og Pato Siebenhaar, 
som nærmest var uofficielle ambassadø-
rer for festivalen i en årrække.
”Det var Wonderwall, fuldskab, gode 
venner og midt om natten. Det var også 
grunden til, at det skulle hedde Wonder-
festiwall. At slutte af med den sang er 
også det, der bringer det hele sammen. 
Som opsummerer hele festivalen”, siger 
Jesper Larsen. 

da BornHolm vågnede

Går man 15 år tilbage, skete der meget 
lidt på et Bornholm, der hverken havde 
Folkemøde, festival eller boomet i højere 
gastronomi, som for alvor startede, da 
Kadeau som nogle af de første så den 
omtalte horisont og drømte stort.
Wonder-drengene var først med til at 

lave traditionen med studenterfester, 
hvor syv dage i slut-juni op til Roskilde 
Festival bød på syv fester på lokationer 
rundt om på øen. Det er en tradition, der 
stadig kører, ligesom der er sideprojekter 
som julefest og arrangementer i Køben-
havn i vinterhalvåret.

”Det er jo ekstra meget arbejde, men vi 
føler også, at det er det, Wonderfestiwall 
kan. Og der var jo ingenting, da vi star-
tede. Gik man i byen, skulle man betale 
penge for at komme ind uden, at der var 
levende musik. Ligeså snart vi begyndte 
at lave vores fester, begyndte alle natste-
derne – Musikhuzet og andre – at oppe 
sig i forhold til de unge. Og nu er der en 
overflod af arrangementer for unge på 
Bornholm”, oplever Daniel Mühlendorph 
Jensen.

Alligevel er det især festivalen, der 
skaber en unik følelse af tilhørsforhold, 
ikke mindst for alle de unge, der flytter 
fra øen. Men også at gruppen fra Allinge 
stadig står samlet. 

”Det er fantastisk, at vi har drevet det så 
vidt. At det har vokset hvert år. Alle de 
kampe, vi har taget indbyrdes for at nå 
hertil, og at vi stadig står som en gruppe 
af venner, trods alt. Det er imponerende. 

Det er også smukt at se, at man kan få 
noget til at blomstre så meget på Born-
holm. Det er det vigtigste:  
”At det er Bornholm, og at det stadig 
næsten er udenfor sæsonen. Vi placerer 
os ikke midt i juli for at tjene en masse 
penge. Vi gør det for at skabe noget på 
Bornholm og ikke ”bare” skabe noget 
for turisterne, men specifikt for bornhol-
merne”, fastslår Jesper Larsen med glød 
i stemmen.

Han ser frem til en jubilæumsfest ved 
Opalsøen, inden man i 2018 flytter til 
den plads i skoven, hvor det er menin-
gen, at Bornholms førende festival skal 
ligge permanent. Og fest bliver det. Med 
foreløbige navne som Trendemøller, Sort 
Sol, The Minds of 99, Burhan G og mange 
andre er der lagt op til et overflødigheds-
horn og endnu en udvidelse i antallet af 
gæster. Men som Jesper Larsen siger det 
så smittende:

”Essensen er stadig det fælles projekt og 
venskabet. Og selv om det nogle gange 
er svært, så står vi jo og giver hinanden 
et kæmpe kram, når det sker og smiler 
over hele femøren, mens vi endnu en 
gang synger Wonderwall”.

10 år med Wonderfestiwall: Når venskab, visioner og professionalisme går hånd i hånd.  
Vi tager en tur ned ad memory lane.

Drømmen om en fisk kaldet Wonder

AF: TORBEN HOLLEUFER

En gammel kristtorn plantage nedlæg-
ges for at give plads til et nyt musiko-
mråde. Dette år besøge ca. 900 gæster 
festivalen, hvor pallescenen er udskiftet 
med professionel mobilscene.

2009 2010 2012 2013 2014 2015

2011

2008

2016

Dette år fik Wonder et større musikbud-
get, der gav plads navne som Carpark 
North og Magtens Korridorer, men også 
på det tidspunkt upcoming navne som 
Turboweekend, Fallulah og Morten 
Breum. 1.300 gæster kigger forbi.

Festivalen udvider sin kernegruppe til 
godt 20 mand. Man havde lært sin lektie. 
Budgettet var vokset og selvom Roskilde 
Festival dette år havde annonceret den 
eneste koncert på dansk jord med Mew, 
fik 2.200 gæster også muligheden på 
Wonder.

Festivalen er har nu vokset så stor at 
2.700 gæster lægger vejen forbi, da Tina 
Dickow, Mads Langer, Sort Sol og Kash-
mir finder deres vej til Hammershus. En 
nærmest ukendt kvinde optræder dette 
år, hun er i dag bedre kendt  
som MØ.

Hovednavnene hedder dette år Lukas 
Graham, Oh Land, Mads Langer, Chri-
stopher og Suspekt. Wonder må melde 
alt udsolgt på camping med over 600 
telte i alle størrelser, da 3.700 besøger 
Slotslyngen dette år.

Bliver det sidste år Wonder ligger på 
den gamle campingplads. Wonder har 
på mange måder vokset sig for stor til 
det lille område og står overfor at skulle 
finde nye arealer. 4.800 gæster kigger 
forbi til navne som: L.O.C., Marie Key, 
Bikstok og De Eneste To.

Blev både et af de bedste og værste år. Kort inden dørene 
åbnede for de 1.700 gæster, væltede regnen ned og 
forvandlede området til en stor mudderpøl. Men det var 
også året, hvor festivalen kunne præsentere sit første 
rigtig hovednavn Kashmir.

Lørdag nat må vi melde alt udsolgt, på dette tidspunkt 
har 6.000 gæster, frivillige og sponsorer adgang til det 
nye midlertige område omkring Opalsøen. Dizzy Mizz 
Lizzy, Saybia, Turboweekend og Mads Langer optræde 
sammen med yderligere 28 andre artister.

Billedet af de otte meget unge knægte er taget lige før 
Pato Siebenhaar, som den første nogensinde, optræder 
på Wonder foran 350 gæster. På billedet ses fra højre: 
Jesper, Martin, John, Bjørn, Mads, Daniel og Troels.

AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Måske verdens ældste af sin slags
Brændesgårdshaven åbnende dørene for første gang i 1933 og 
den traditionsrige nostalgiske og bornholmske perle er i dag  en 
kombination af et samlingssted for familien og en Old School 
forlystelsespark, hvor børn og barnlige sjæle får sved på panden og 
smil på læberne. 

Brændesgårdshaven er et åndehul fyldt med et væld af blomster 
træer og buske. Du kan prøve danmarks ældste hånddrevne karrusel, 
vores kæmpe klatreland, hoppepuderne, minigolf eller bruge dagen 
i vores store Vandland. Du kan også tage en tur i en af robådene på 
den store sø, eller gå på opdagelse i Zoo. Der er daglige trylleshows i 
højsæsonen på friluftsscenen og legetøj i hele Haven. 

BRÆNDESGÅRDSHAVEN

ZOO
Gå på opdagelse i Brændesgårdshavens Zoo, hvor du finder gibbon-
aber, kapucineraber, silkeaber, lemurer, emuer, får, geder, æsler, lama-
er, belgiske kæmpe kaniner, zebramangustere, næsebjørne, kænguruer, 
ænder, gæs og et hav af andre forskellige fugle. Det er muligt for dig 
som gæst at komme ind til lamaerne, æslerne og gederne.

VANDLAND
Vores store opvarmede vandland er et paradis for vandhunde i alle 
aldre. Der er bassiner og rutsjebaner for store og små. Vi har et 
Børnevandland for de helt små som er åbent i højsæsonen. Du kan 
tumle og plaske dagen lang, eller du kan nyde en forfriskning på 
den store terrasse. I kiosken kan der købes forsyninger: is, kolde og 
varme drikke samt lette retter.

EVENTS
Brændesgårdshaven By Night
Under navnet Brændesgårdshaven By Night kan vi i juli præsentere 
Moonjam - et af dansk musiks absolutte kongenavne. Koncerten 
afholdes udendørs med Haven som baggrundsscene. 

Fredag den 28. juli: Moonjam
Billetter købes i døren eller på www.brændesgårdshaven.com   

På www.braendesgaardshaven.com finder du info om priser, arrangementer m.m.

HØJEVEJEN 4, 3740 SVANEKE, TLF.: 56 49 60 76

KOM 
MED PÅ TIDSREJSE! MASSER AF SPÆNDENDE MIDDELALDEROPLEVELSER PÅ BORNHOLM – I HELE SOMMERFERIEN! 

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

BILLETTER KAN KØBES PÅ BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK.

ILDNAT
PÅ MIDDELALDERCENTRET  

SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW  

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

Oplevelser for hele familien

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

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

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

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

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

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING 
Fredage kl. 10.00

STEMNINGSFULD AFTENTUR  
PÅ HAMMERSHUS 
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING 
PÅ HAMMERSHUS 
Mandage, torsdage og  
fredage kl.13.00

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

KOM 
MED PÅ TIDSREJSE! MASSER AF SPÆNDENDE MIDDELALDEROPLEVELSER PÅ BORNHOLM – I HELE SOMMERFERIEN! 

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

BILLETTER KAN KØBES PÅ BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK.

ILDNAT
PÅ MIDDELALDERCENTRET  

SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW  

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

Oplevelser for hele familien

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

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

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

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

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

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING 
Fredage kl. 10.00

STEMNINGSFULD AFTENTUR  
PÅ HAMMERSHUS 
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING 
PÅ HAMMERSHUS 
Mandage, torsdage og  
fredage kl.13.00

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

ILDNAT  
PÅ MIDDELALDERCENTRET
18., 19. & 20. JULI KL. 18-24
SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW
FOR HELE FAMILIEN

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

BILLETTER KAN KØBES PÅ 
BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK

MIDDELALDERTRÆF
17.-22. juli kl. 10-17
Oplevelsesrig og hyggelig middelalderuge, 
hvor rigtig mange middelalderfolk samles på 
middelaldercentret. I denne uge er der ekstra 
mange telte og underholdning.  
Nyd den helt særlige stemning med middel-
aldermusik, gøgl og dans, inspirerende work-

shops, gamle lege og spændende handels-  og 
madboder.

HØJSÆSON PÅ 
BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER
26. juni-12. august
Åbent mandag-fredag kl. 10-17.
Masser af spændende familieoplevelser, prøv-

selv-aktiviteter, væbnerskole, bueskydning, 
kanonaffyring, arbejdende værksteder og 
meget mere.

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

SOMMERFERIEOPLEVELSER PÅ HAMMERSHUS
26. juni-11. august
Daglige familieoplevelser i helesommerferien, 
Mærk historiens vingesus- kom på tidsrejse med 
vores dygtige guides – og oplev Hammershus fra 
en ny side. Billetter kan købes i forkøb på
bornholmsmiddelaldercenter.dk  eller direkte 
hos guiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMERPROGRAM 2017
www.svanekegaarden.dk

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

23. juni - 30. juli  Svanekegaardens Dukketeaterverden – Modelteatre & Helle Thorborg - Akvareller
11.+13.+16 juli  Lav et dukketeater - spil et stykke – for børn kl. 13.30-15.30
13.+14. juli  Klassisk for Børn med Carl Nielsen Kvintetten 
15. juli  Carl Nielsen Kvintetten - Klassisk
15. juli  Kunsthåndværker Marked
17.- 22. juli  Opera Masterclass 2017 - åbne prøver + koncert
18.+20.+23. juli  Lav et dukketeater - spil et stykke – for børn kl. 13.30-15.30
25. juli  NullerNix m. Hiv & Swing – Børne Jazz
25.+27.+30. juli  Lav et dukketeater - spil et stykke – for børn kl. 13.30-15.30
26. juli  Cathrine Legardh Quartet – A Tribute to Monica Z – Jazz
28.+30. juli  Tommelise – For børn
2. august  Kristin Korb Trio feat. Mårten Lundgren - Jazz
3.+4.august  Tommelise – For børn
4. aug.-1. okt.  Julie Høm & Klaus Thommesen. Landskab og Keramik  
 & Kazuyo Imai - Livet På Græsholmen ’
9. august  Christina & Pelle Von Bülow – Ben & David Besiakov - Jazz
16. august  Misen & Backhausen m. Friis & Salinas - Bossa, Blues og Ballader
23. august  Vigga Bro fortæller - Længslen efter Grønland
24.+25. august ”Kys et digt” Danske digterord m. Preben Harris & Christine Albrechtslund
25. august  Bjarne Kure & Amanda Jespersen - Lâje-stâjlling te majnana? - Show
30. august  Mads Mathias Quartet - Jazz
7.-12. september  Bornholms Dukketeaterfestival 2017
23. september  Pangen – et pensionat i Hellerup - en fortælling med musik - Kulturugen
23. september  Freddy & The Phantoms – Blues/Rock - Kulturugen
24. september  LitteraturforumBornholm: Mick Vraa
26. september  Steen Rasmussen Trio feat. Josefine Cronholm – Jazz mm. 

Ret til ændringer forbeholdes

SvanekeGaarden
BORNHOLMS AKTIVE KULTURCENTER
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TRENTEMØLLER
SORT SOL – MORTEN 
SUSPEKT – BURHAN G 

CARPARK NORTH
 MAGTENS KORRIDORER 

 THE MINDS Of 99 – PHLAKE
WHOMADEWHO – TOOMANYLEfTHANDS

KARL WILLIAM – GO GO BERLIN
JÚNIÚS MEYVANT (ISL)

PETER SOMMER & TIGGERNE 
THE RUMOUR SAID fIRE – AV AV AV – JONAH BLACKSMITH  

GUNDELACH (NO)  - KATINKA – ANYA – PELLE PETER SUPREME TEAM 
MAXIMILLIAN – SCHOOL Of X - IRIS GOLD

+ MANGE fLERE

17.-20. AUG 2017
www.wonderfestiwall.dk

JUBILæUMSTILBUD  
På PAKKEREJSE

I anledningen af Wonderfestiwall’s 10 års  
jubilæum, kan du spare 30% på en samlet  

pakkeløsning til ønskeøen. 
Pakken består af: 

866,-
KUN

REJSEN fRA KØBENHAVN 
TIL BORNHOLM T/R 

PARTOUTBILLET + CAMPING 

BornholmerBo

  v/Rikke Boldemann

  v/Rikke Boldemann

  v/Rikke Boldemann

PARTOUTBILLETTER fRA 695,-
ENDAGSBILLETTER fRA 300,-



Alle kender Dario Campeotto, men 
ikke mange kender historien om, 
hvorfor hans forhold til Borholm er 

så stærkt. Måske vil han fortælle det, når 
han denne sommer atter optræder på 
Bornholm – for historien er anderledes, 
end man lige forestiller sig.

darIo glæder sIg Hver gang,  
Han skal rejse tIl BornHolm. 

”Det er altid en helhedsoplevelse at 
besøge øen, og jeg forbereder mig altid 
særligt, når jeg skal besøge det pragt-
fulde stykke af Danmark”. 

Glæden lyser ud af ansigtet på Dario, når 
han taler om Bornholm og hans optræ-
den i Brændesgårdshaven den 5. juli. 
Hans forhold til Bornholm er nemlig helt 
specielt – ikke mindst af én speciel årsag: 
Gertrud. 

Nok har Dario altid været kendt af alle 
mennesker i hele Danmark, men for 
den unge frøken Mortensen på 17 år fra 
Rønne var han aldeles ukendt. På sin 
fridag fra jobbet, hvor storesøsteren, 
som boede i København, skulle hjem på 
hyggeweekend, havde søsteren mødt sel-
veste berømtheden i flyet på vej over, og 
han havde ”tilfældigt” meget generøst 
inviteret hende på en drink om aftenen. 

Selvom navnet ikke sagde Gertrud noget, 
overtalte søsteren hende alligevel til at 
tage med derhen, hvor hun blev præsen-
teret som lillesøsteren. ”Bingo,” sagde 
det så, og fra den dag var livet beseglet 
for Gertrud og Dario. 

”Jeg faldt pladask og vi har været gift i 
40 år nu,” fortæller han stolt.

Bornholmerne har også gennem årene 
reageret på det kendte par. Ved en af 
Darios optrædener på øen for nogle år 
siden kom en ældre mand hen til ham og 
sagde: 

”Nå, der stod vi, 1.200 soldater i kø efter 
Gertrud, og så kom du og snuppede 
hende. Hele Almegårds Kaserne stod i 
kø”. 

Så var det sat på plads. 

Dario havde været den heldige vinder og 
fundet frøken Mortensen, medhjælperen 
på Villa Nova uden for Rønne. Her hvor 
soldaterne ofte kom for at danse med de 
lokale piger, hvilket der jo er kommet ad-
skillige ægtepar ud af med det resultat, 
at mændene oftest er blevet permanente 
tilflyttere til Bornholm.

At Dario er af italiensk afstamning, er 
en kendt sag, men at han rent faktisk 
også har svenske naverrødder, er mindre 
kendt. Faktisk viste det sig ved nær-
mere undersøgelse, at Gertrud også har 
italiensk blod i årene, nemlig tilbage til 
sin oldemor. Så ægteskabet mellem de 
to har forenet både Sverige, Italien og 
Danmark via – Bornholm. Dario tilføjer 
med et bredt smil på læben: 

”Ja, rent faktisk kunne Gertrud have hed-
det ”Gertrud Ettorina” og jeg selv ”Dario 
Larsson”, så det er den helt omvendte 
verden.”

I gamle dage på BornHolm

Det er ikke uvant for Dario at optræde på 
Bornholm, men det er mange, mange år 
siden, at han har været i Brændesgårds-
haven, som i gamle dage havde et utal 
af koncerter med kendte danske kunst-
nere og samlede over 2.000 mennesker 
til underholdning. Det skal nu ske igen, 
og Dario glæder sig til at genoptage den 
gamle tradition. Repertoiret vil naturlig-
vis indeholde sange, som alle kan synge 
med på.

For Gertrud er det en kærkommen lejlig-
hed til at besøge sin familie, der vokser 
i antal, da hendes søskende er blevet 

boende og stiftet familie: 

”Jeg elsker at tage med over, besøge min 
familie og gå ture i de områder, jeg elske-
de som barn og ung. Med alderen sætter 
man mere og mere pris på de værdier, 
der er fra ens barndom, og det er en 
glæde at have kontakt til mit fødested.” 

Det er heller ikke sjældent at se Gertrud 
gå på vandreture for at indsnuse den 
herlige bornholmske luft. 

”Selvom jeg ikke ville kunne flytte tilbage 
til øen og bosætte mig, vil jeg altid være 
en del af den,” fortæller hun.

Dario bringer også Bornholm med sig ud 
på de danske landeveje, når han optræ-
der og fortæller mindst et par historier 
om sit forhold til Bornholm – og ikke 
mindst sin Gertrud.

Bornholm er Darios og Gertruds fælles 
udgangspunkt og her, hvor de begge har 
minder, familie og glæde ved at kunne 
være totalt afslappede: 

”Pulsen falder, når vi når ind til kysten 
med færgen eller lander med flyet – der 
er noget dragende ved den klippeø,” slut-
ter Dario og smiler sødt til sin Gertrud.

DARIO&GERTRUD
AF: GEORG JULIN

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

STATENS KUNSTFOND

15. - 24. september
Bornholms Kulturuge er en årligt tilbagevendende festival med musik, litteratur, 
gastronomi, film, guidede ture og meget mere. Hver sensommer siden 2001 har 
klippeøen budt velkommen til en uge fyldt med begivenheder og oplevelser 
under et nyt tema. I år er temaet RUM. 

Find hele programmet og læs om fordelene ved Kulturugens badge på
www.bornholmskulturuge.dk

Oplev den rummelige
bornholmske kultur
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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)

SHOWS I JULI:
Tirsdag, onsdag, torsdag: 11.00 + 16.00 

Fredag, lørdag, søndag: 11.00

EKSTRA ARRANGEMENTER:
11/7:  Jan Gildam kommer med sin  
 madbil og laver lækker frokost til alle til  
 fornuftige priser efter formiddagsshowet
12/7:  Jan Seerup kommer med sine får og  
 hyrdehunde og laver opvisning  
 efter eftermiddagsshowet
16/7:  Spejderne kommer og laver bålaktiviteter fra 10-13
18/7:  Jan Gildam kommer med sin madbil og laver  
 lækker frokost til alle til fornuftige priser  
 efter formiddagsshowet.
19/7:  Jan Seerup kommer med sine får og hyrdehunde  
 og laver opvisning efter eftermiddagsshowet
23/7:  Ponyridning ved Stald Sursænke
HELE UGE 29 BESØG AF INDIANERE MED OPVISNING FØR HVERT SHOW
25/7:  Jan Gildam kommer med sin madbil og  laver lækker frokost til alle  
 til fornuftige priser efter formiddagsshowet. 
26/7:  Jan Seerup kommer med sine får og hyrdehunde og  
 laver opvisning efter eftermiddagsshowet
30/7:  Ponyridning ved Stald Sursænke fra 10-11

Tag hele familien med i 
Rønne Theater på en tidsrejse 
i autentiske kulisser.

Nyd en madkurv i gårdhaven 
inden forestillingen.

Med
MORTEN BROVN 
OG JESPER ASHOLT
Christine Albrechtslund
Jesper Riefensthal
Henrik Ipsen
Kapelmester Lars Fjeldmose.

WWW.BORNHOLMSTEATER .DK

KØB BILLET:
bornholmsteater.dk
5695 0732

EN RABLENDE 
      HJEMSTAVNS-
            KOMEDIE AF
                  LUDVIG 
                        HOLBERG

ERASMUS
MONTANUS

30. JUNI -  28. JULI 2017

Kapelmester Lars Fjeldmose.

RØNNE 
THEATER

Danmarks ældste levende teater!
1823

KOM 
MED PÅ TIDSREJSE! MASSER AF SPÆNDENDE MIDDELALDEROPLEVELSER PÅ BORNHOLM – I HELE SOMMERFERIEN! 

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

BILLETTER KAN KØBES PÅ BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK.

ILDNAT
PÅ MIDDELALDERCENTRET  

SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW  

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

Oplevelser for hele familien

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

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

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

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

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

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING 
Fredage kl. 10.00

STEMNINGSFULD AFTENTUR  
PÅ HAMMERSHUS 
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING 
PÅ HAMMERSHUS 
Mandage, torsdage og  
fredage kl.13.00

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

KOM 
MED PÅ TIDSREJSE! MASSER AF SPÆNDENDE MIDDELALDEROPLEVELSER PÅ BORNHOLM – I HELE SOMMERFERIEN! 

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

BILLETTER KAN KØBES PÅ BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK.

ILDNAT
PÅ MIDDELALDERCENTRET  
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aftenarrangement med masser af spændende underhold-
ning – og en atmosfære der bare skal opleves. Vær med til 
den unikke oplevelse på middelaldercentret – med musik, 
gøgl og entertainment – afsluttende med et forrygende fest-
fyrværkeri. Vi disker også op med grillpølser, kaffe og kage 
samt middelalderøl.

Oplevelser for hele familien

MIDDELALDERTRÆF 
18.-23. juli kl. 10-17
Oplevelsesrig og hyggelig middelalderuge, 
hvor rigtig mange middelalderfolk samles  
på middelaldercentret. I denne uge er der 
ekstra mange telte og underholdning. Nyd 
den helt særlige stemning med middelal-
dermusik, gøgl og dans, inspirerende work-
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HØJSÆSON PÅ 
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Masser af spændende familieoplevelser, 
prøv-selv-aktiviteter, væbnerskole,  
bueskydning, kanonaffyring, arbejdende 
værksteder og meget mere.  

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

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

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

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING 
Fredage kl. 10.00

STEMNINGSFULD AFTENTUR  
PÅ HAMMERSHUS 
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING 
PÅ HAMMERSHUS 
Mandage, torsdage og  
fredage kl.13.00

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

MIDDELALDERFEST
12. & 26. juli, 2. august kl. 18-22.30

– ALL INCLUSIVE –
Spektakulær festaften med 

middelaldermad fra Christianshøjkroens 
prisbelønnede køkken. 

Menu
Saltet fisk m/creme og grønt

Middelalder svineben,  
kålsalt med nødder og korn, 
brændte selleri

Friske bær, havre knas og 
creme

Hertil godt middelalder øl  
og most.

Oplev en middelalderfest med 
spændende underholdning 

af professionelle artister, 
gøgl, folkemusik, fægteshow, 

ildshow – en oplevelse for  
alle sanser.

Bordbestilling på 
bornholmsmiddelaldercenter.dk
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Om sommeren er 
Bornholm en stor 
smeltedigel af alt 

hvad feriehjertet kan 
begære. Den skønne natur 
indbyder til afslapning og 
leg, havet lokker med de 
kølige bølger og sandet 
kærtegner blidt ens bare 
fødder, mens man lukker 
øjnene og nyder solens 
varme og den friske luft 
med krop og sjæl. Born-
holm er i sandhed et ferie-
paradis. På de dage hvor 
regnen og blæsten er på 
besøg, eller hvor den fri-
ske luft er blevet indtaget 
i så rigelige mængder, at 
man mærker rastløsheden 
krible under huden, så er 
det værd at vende blikket 
mod alle de fantastiske 
aktiviteter og arrange-
menter som er at finde på 
øen i løbet af sommeren. 

Her kommer et udvalg af 
de mange aktiviteter som 
finder sted. Husk at tjekke 
arrangørernes hjemmesi-
der for at være sikre på tid 
og sted.

fortIden genoplIves 
på danmarks ældste 
teater

Rønne Theater er Dan-
marks ældste. Det er op-
ført i 1823 og restaureret 
efter alle kunstens regler, 
således at nyt møder gam-
melt i skøn forening, og 
med den originale teater-
stemning bevaret.

Denne sommer opføres 
Erasmus Montanus. En 
komedie af Holberg. Det 
er et stykke, som er ligeså 
relevant i dag som det var 
i 1723, der på morsomste 

vis skildrer den evige kon-
flikt mellem generationer. 
Den unge Rasmus Berg 
vender hjem efter at have 
været i hovedstaden for at 
uddanne sig. Her oplever 
han, at verden er gået i 
stå, og som den mønster-
bryder han er, begynder 
han at udfordre provins-
byens normer. Denne rolle 
udfordres, da han for at 
få sin trolovede og livs 
kærlighed, tvinges til at 
underkaste sig de gamle 
tiders normer og verdens-
forståelse.

Stykket opføres i smukke 
perspektiv-kulisser fra 
Det Kongelige Teaters 
Scenografiske Værksteder, 
der i skøn forening med 
teatrets egne rammer 
genskaber teaterstemnin-
gen fra gamle dage.

Holdet bag består af Chri-
stine Albrechtslund, Mor-
ten Brovn, Jesper Riefenst-
hal, Jesper Asholt, Henrik 
Ipsen og Lars Fjeldmose 
(musik og lydeffekter). 
Stykket er instrueret og 
bearbejdet af Jens Svane 
Boutrup. Bag scenen 
finder man scenograf Julie 
Forchhammer, koreograf 
Kasper Ravnhøj og lysde-
signer Mikkel Jensen.
Det er en fantastisk fore-
stilling, som du ikke må 
snyde dig selv for.
Læs mere om forestillin-
gen her: www.bornholms-
teater.dk

teater på gadeplan

Den sidste weekend i juli 
27. – 30. juli breder der sig 
en ganske særlig stemning 
på øen. Det er en stem-

ning præget af eventyrlige 
fortællinger, fantastiske 
kostumer, gøgl, glæde, 
sorg og cirkus. Det er 
Bornholms Internationale 
Gadeteaterfestival der for 
7. år i træk fylder gaderne 
med liv, forundring og 
glæde. 

40 forskellige forestillin-
ger kan opleves i byerne: 
Gudhjem, Rønne, Svaneke, 
Aakirkeby og Allinge/Sand-
vig, henover weekenden. 
Festivalen åbner torsdag 
den 27. juli kl. 20.00 med 
en fabelagtig kabaret på 
Havnen i Gudhjem. Sidste 
år havde festivallen ca. 
10.000 besøgende og i år 
bliver den større og mere 
spektakulær end nogen-
sinde. Det er i sandhed en 
oplevelse man ikke skal 
snyde sig selv for. 

Bornholms Internationale 
Gadeteaterfestival byder 
på nyskabende gadetea-
ter på højt plan med både 
nationale og internationale 
islæt. Der vil være teater-
grupper fra Polen, Spanien, 
England og selvfølgelig 
Danmark. Med titler som 
Sherlock Holmes og Dron-
ningens Kronjuveler og 
Store illusioner - en ikke 
helt usand historie, er man 
sikret utraditionelle og 
spændende ferieoplevelser 
for både store og små.

Bag festivallen står tea-
tergruppen Dansk Rakker-
pak og Teaterforeningen 
Bornholm. 

Program med udførlig 
omtale af samtlige forestil-
linger og begivenheder, 
spillesteder og tidspunkter 

Et overflødighedshorn af 
kultur i Sommerlandet

AF REBECCA MARX BENDIXEN

findes på hjemmesiden 
www.bornholmsgade-
teaterfestival.dk, samt i 
papirformat.
 
en BerIgende dag I 
mIddelalderen

Bornholms Middelalder-
center byder velkommen 
til en sommer fyldt med 
oplevelser ud over det 
sædvanelige. 

Den 18., 19. og 20. juli kan 
man opleve middelalderen 
”by night” med knitrende 
fakler, gøglere, musik og 
fyrværkeri til de famøse 
ildnætter, som hvert år 
lokker massere af menne-
sker til. 

Den 12. og 26. juli, samt 2. 
august er der middelalder-
fest med underholdning og 
en skøn menu fra Christi-
anshøjkroens prisbeløn-
nede køkken. Det er en 
spektakulær oplevelse for 
alle sanser, men en særlig 
spændende oplevelse for 
dine smagsløg. Husk at 
bestille plads på www.
bornholmsmiddelaldercen-
ter.dk 

Mandag den 17. til lørdag 
den 22. juli kan du gå på 
opdagelse i det stemnings-
fulde middelaldermiljø 

omkring stormandsgården, 
der i denne uge gæstes af 
middelalderfolk fra nær og 
fjern til det årlige Middelal-
dertræf.
Til dette historiske event 
mødes middelalderentu-
siaster fra hele landet om 
deres fælles interesse: 
Middelalderen. Derfor er 
der i denne uge ekstra 
megen underholdning: 
Musik, gøgl, dans, work-
shops, lege og spiseboder. 
Deltagerne er klædt i tra-
ditionelle klædedragter og 
lever hele ugen et liv som 
i middelalderen. Men selv 
i din nutidige påklædning 
og med mobiltelefonen i 
hånden føler du dig ikke 
malplaceret eller som en 
iagttager, for på Bornholms 
Middelaldercenter er alle 
velkomne. Der hilses og 
bukkes efter alle kunstens 
regler, og børn i middel-
alderlige gevandter løber 
rundt og leger, og inden 
du har set dig om, så er du 
revet med. Du befinder dig 
rent faktisk i middelalde-
ren, lige midt på Bornholm, 
i år 2017. 

Når man forlader centret 
er det med duften af røg i 
håret og et smil på læben. 
Det har i sandhed været en 
berigende dag i middelal-
deren.

vIld med glas

På vej til Gudhjem, tæt ved 
Melsted ligger en hvid byg-
ning, ned til havet. Denne 
bygning huser den fineste 
glasproduktion og udstil-
ling fra Baltic Sea Glass. 
Hver dag henover som-
meren kan man opleve, 
hvad det vil sige at puste 
glas. Værkstedet er åbent, 
og det er muligt at komme 
helt tæt på, når det varme 
glas formes, pustes og 
drejes.

På fredage vil det være 
muligt at dykke længere 
ned i hvad glas kan og for-
dybe sig til arrangemen-
terne – ”vild med glas”. 
Hver fredag vil forskellige 
temaer præge  indholdet 
og indbyde til læring og 
dialog omkring hvad glas 
kan. Arrangementerne er 
altid med dygtige glaspu-
stere fra Baltic Sea Glass 
og indimellem i samar-
bejde med andre eksterne, 
for eksempel  til ”Vild med 
glas og snaps” arrange-
mentet hvor der vil være 
urtesamletur og til ”Vild 
med glas og drinks” hvor 
der vil være bartender der 
mikser og fortæller om 
hvilke glas der er gode til 
hvad.

Baltic Sea Glass er for alle. 
Uanset om du er børnefa-
milie, kunstner, pensionist 
eller glasentusiast vil der 
være noget som inspirerer 
netop dig.

BornHolms 
rovfuglesHow – lIdt ud 
over det sædvanelIge

At flyve er en egenskab vi 
mennesker ikke besidder. 
Vi kan komme tæt på, men 
aldrig helt vide hvordan 
det er at suse af sted med 
luft under vingerne. Måske 
er det det som gør fugle så 
fascinerende. 

Opvisningerne hos 
Bornholms Rovfugleshow 
giver os muligheden for at 
komme helt tæt på nogle 
af de største og smukkeste 
fugle som findes, nemlig 
rovfuglene. Det kræver 
træning, tålmodighed og 
indsigt i fuglenes natur for, 
at man kan vinde deres 
tillid. Tillid er en væsentlig 
ting, når man skal lærer 
dem at flyve hen over folks 
hoveder og vise deres 
naturlige jagtmetoder og 
instinkter frem. 

Bornholms Rovfugleshow 
er ikke blot et show med 
fantastiske og majestæ-
tiske fugle. Det er et 

oplevelses center med 
skøn natur, en hyggelig 
café, hvor man kan købe 
kaffe, kage, is og andet 
godt til ganen, samt en 
flot udstilling med billeder, 
informationstavler og en 
stor udstilling af nordiske 
såvel som udenlandske 
udstoppede dyr.

Derudover er der i hele juli 
en masse ekstra arrange-
menter og sjove aktiviteter 
hele dagen. Der vil blandt 
andet være pony ridning, 
Jan Gildam med sin madbil 
og et helt specielt indianer 
arrangement. Jan Seerup 
fra hammershuslam kom-
mer også på besøg og 
laver fremvisning med 
hunde og får. Der kommer 
også en stor flok spejdere 
der laver bålaktiviteter 
med gæsterne. For mere 
info om de forskellige ar-
rangementer – tjek hjem-
mesiden www.bornholms-
rovfugleshow.dk

rønne BIo – en kølIg 
oase, på en varm 
sommerdag

I sommerferieperioden har 
Rønne Bio åbent hele da-
gen – alle dage. Det giver 
mulighed for at efterlade 
sommervarmen og den 
hektiske feriestemning 

udenfor, og rejse med 
til Abernes Planet, hvor 
Caesar og hans aber bliver 
tvunget ind i en dødbrin-
gende konflikt med en 
gruppe svært bevæbnede 
mennesker under ledelse 
af den nådesløse Oberst. 
Eller blive revet med af 
en passioneret romance i 
1600-tallets Amsterdam, 
hvor den velhavende og 
aldrende købmand Corne-
lis Sandvoort hyrer en ung 
maler til at male et por-
træt af sin unge, smukke 
hustru, Sophia og ham 
selv. Hvorefter at Sophia 
og maleren forelsker sig i 
hinanden, mens hun sidder 
model for ham i filmen Tu-
lipanfeber. Eller drage på 
eventyr med Bertram og 
hans familie, der i en hæs-
blæsende nyfortolkning af 
Bjarne Reuters første bog 
Kidnapning i den populære 
Bertram serie, bliver hvirv-
let ind i et kidnapningsfor-
søg af en rigmandsdreng, 
af deres småkriminelle 
Onkel Georg.

Udover det faste program, 
som kan ses på Rønne bios 
hjemmeside www.ronne-
bio.dk, så vises der årets 
sommerfilm Grusomme 
Mig 3 hver dag hele som-
meren.
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Den 23. og 24. juli sker 
der noget ganske særligt 
i Rønne Bio. Her vises 
den legendariske, årlige 
Maastricht-koncert med 
André Rieu. Koncerten er 
hvert år et tilløbsstykke 
i biografer verden over, 
men i år er noget helt 
særligt, fordi det er nøj-
agtigt 30 år siden, André 
Rieu oprettede sit Johann 
Strauss Orchestra i sin 
hjemby Maastricht. Derfor 
vises koncerten også 2 
gange, hvor den normalt 
kun vises 1 gang. Den 
røde løber rulles ud. Der 
pyntes op med blomster 
og levende lys, og der 
bydes velkommen med 
kølig champagne og lækre 
chokolader fra Kjærstrup 
Chokolade.

BornHolms største 
Havnefest – en fest for 
Hele famIlIen

Snogebæk Havnefest er 
indbegrebet af hygge. 
Det er stedet hvor gamle 
venner mødes og hvor 
nye venskaber opstår. 
Byens hyggelige huse, 
røgeri, fiskerhytter og 
127 år gamle havn danner 
rammerne for en weekend 
fyldt med fest, leg, musik 
og sjov. 

Der vil være boder med 
tombola, fiskedam, lyk-
kehjul, boldkast, skydetelt, 
sømbod og raflebar og 
om aftenen er der musik 
i teltet. Som noget helt 
nyt er der lørdag aften 
sodavandsdiskotek for 
de unge i børneteltet. 

Musikprogrammet er en 
god blanding af børneun-
derholdning, lokale bands 
og lidt større bands ”ov-
refra”, som man siger på 
Bornholm. Man kan blandt 
andet opleve Bad Boys of 
Boogie, fredag d. 28. juli 
kl 21.30 og Muddi Solo 
(Muddi fra Muddi og Sala-
midrengene) underholder 
de mindste i børneteltet 
søndag d. 30. juli kl 14.

Så tag vennerne under ar-
men og nyd en kold øl eller 
sodavand. Smid børnene i 
bilen og brug dagen på at 
se dem blive underholdt 
og udfordret eller tag din 
kone på ryggen og deltag i 
det famøse koneløb. Hvad 
end du vælger, så bliver 
det en fest – en havnefest!

Snogebæk Havnefest 2017 
afholdes den 28.-30. juli. 
Program findes på havne-
festens hjemmeside www.
havnefest.dk

råBe roBer på 
grønBecHs gård

Grønbechs Gård er et 
unikt udstillingshus i den 
hyggelige gamle handels-
by Hasle. Det er en smuk 
gammel lagerbygning fra 
1800-tallet som byder på 
utraditionelle omgivelser 
for udstilling, forretnings-
møder og foredrag. Der er 
7 udstillingsrum, som he-
nover sommeren byder på 
udstillinger af glaskunst, 
møbelkunst, smykker og 
en fantastisk udstilling 
med Anne Maria Helgers 
”Råbende Rober”.

Anne Marie Helger er 
kendt for sine flamboyante 
kjoler, der ikke blot er 
smukke men ofte også 
sender et politisk budskab. 
Største delen af kjolerne 
er skabt af haute-couture 
designer og scenograf 
Lars Andersen, i tæt sam-
arbejde med Anne Marie 
Helger selv.

12 m. silkefløjl med sort 
Porcementsagraman-
besætning. Gulvlange un-
garnske ærmer i prik-tyl. 
Sorte kulperlebroderier. 
Krinolineskørt i thaisilke 
med indsyede stivere i 
fjederstål. Hovedtøj af 
håndlavede silkevelou-
rblomster. Sådan lyder 
beskrivelsen af ”Her er dit 
Liv” kostumet, som er en 
af de kjoler, man kan op-

leve på Grønbechs Gård. I 
denne kjole går man ikke 
ubemærket hen i folke-
mængden, og det har da 
heller aldrig været menin-
gen. Anne Marie Helgers 
kjoler er skabt til at blive 
set, hørt og beundret, og 
de skaber ofte ligeså me-
get leben og debat, som 
hun selv gør.

kulturcenter med 
Bredt program

SvanekeGaarden har 
med over 25 års erfaring 
fået etableret sig som et 
kulturcenter af høj kvali-
tet. Deres brede vifte af 
arrangementer og stilarter 
sikrer et spændende og in-
spirerende program, hvor 
der er alt hvad hjertet kan 
begære af musik, kunst, 

teater og meget mere.

Her kommer et udpluk af 
deres program:
Den 15. juli spiller den 
prisbelønnede Carl Nielsen 
Kvintet. Hvad der spilles 
er en overraskelse og vil 
blive offentliggjort på Sva-
nekeGaardens hjemmesi-
de kort før arrangementet. 
Det bliver en aften udover 
det sædvanelige.

I dagene op til koncerten, 
nemlig den 13. og 14. juli 
kan man opleve kvintet-
ten spille klassisk for børn. 
Klassisk musik er langt 
fra kedeligt når instru-
menterne slår sig løs på 
scenen og viser hvad det 
vil sige at være et klassisk 
instrument.

Om dagen d. 15. juli er der 
det årlige Kunsthåndvær-
kermarked i SvanekeGa-
ardens smukke gårdhave. 
Det er en unik mulighed 
for at opleve bornholmsk 
kunsthåndværk på nært 
hold. Der vil være alt fra 
glas, keramik, tekstil, 
foto, træ og meget mere i 
boderne.

17.- 22. juli er der Opera 
Masterclass for udøvende 
artister på højt niveau. 
Det er muligt at komme 
ind og se prøverne, samt 
at deltage ved afslutnings-
koncerten d. 22 juli. Det 
giver et unikt indblik i en 
fantastisk kunstart.

7.- 12. september kan man 
opleve Bornholms Duk-
keteater festival, hvor ca. 

20 grupper fra 15 lande 
spiller omkring 150 gratis 
forestillinger rundt om-
kring på hele øen.

Derudover kan der i som-
merens løb høres masser 
af Jazz for store og små, 
man kan endda opleve en 
ægte Bornholmsk en-
tertainer og selvfølgelig 
se masser af kunst. Det 
fulde program fås både i 
papirformat, og kan ses på 
Svaneke Gardens hjem-
meside.

BornHolms kulturuge

RUM – Det er temaet for 
årets kulturuge. Hjerte-
rum, rumklang, nye rum, 
bordets rum, verdensrum. 
Tolkningerne er mange. 
Kulturugen afholdes hvert 

år i uge 38. Den bornholm-
ske sensommer er næsten 
magisk. Varmen har 
ophobet sig i klipperne, og 
naturen har en helt speciel 
glød. Det er den perfekte 
scene for en uge i kultu-
rens tegn. 

Kulturgen startede i 2001 
og har siden da udviklet 
sig til en bredt favnende 
begivenhed hvor stor set 
alle kunstarter er repræ-
senterede. Oplevelserne 
er samlet, så der hver 
dag sættes fokus på en 
bestemt by. Kulturugen 
er derfor ikke bare en 
fantastisk mulighed for at 
fordybe sig i kulturen, men 
giver samtidig muligheden 
for at komme rundt på øen 
og opleve hele dens pragt.

Der er 4 faste indslag i lø-
bet af ugen, som går igen 
år efter år. Det er Klas-
sisk på Kanten, Udenfor 
sæsonen, Jakob Hansens 
Litteraturfestival og Mad-
kulturfest. Udover disse 
kan man opleve et hav af 
arrangementer, både store 
og små. 
Et højaktuelt emne bliver 
behandlet ved en per-
formance på Bornholms 
Kunstmuseum med kom-
ponisterne Kaspar Kaae 
og Brian Batz og fotograf 
og videokunster Martin 
Thaulow der har lavet et 
audiovisuelt samarbejde, 
med afsæt i flygtninge, 
hvor de på et kunstnerisk 
plan arbejder ud fra den 
anskuelse, at alle men-
nesker har et ansigt og en 
historie som er værd at 

fortælle. Sammen skaber 
de et rum, hvor billeder, 
lyd og historier smelter 
sammen til en smuk og 
rørende oplevelse. Perfor-
mancen kan opleves d. 19. 
sept. kl. 15.00 og igen d. 
20. sept. kl. 11.00. Det er 
en god ide at bestille bil-
let, da der er begrænsede 
pladser. Info om billetter 
og arrangementer findes 
på www.bornholmskultu-
ruge.dk

fossIler, dInosaurer, 
vulkaner, jordskælv 
og voldsom natur.

Alt dette og meget mere 
kan opleves på NaturBorn-
holm i Åkirkeby.  
NaturBornholm er et ople-
velsescenter ud over det 
sædvanelige.           >>>
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Teaterforeningen Bornholm  
- indbyder til masser af teateroplevelser

Bornholms Internationale Gadeteaterfestival 27. – 30. juli 2017 

Dansk Rakkerpak og Teaterforeningen Bornholm
Bornholms Internationale Gadeteaterfestival afholdes i weekenden 27. – 30. juli i byerne:

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

Gadeteater for alle. Gratis adgang.

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

www.bigf.dk

...og så kryber vi ind i teatermørket og henter flere teateroplevelser 

Jægerne
Satirekomedie. Skarpladt satire om mandens jagt 
på frihed, ansvarsfralæggelse og søgen efter en 
mening med det hele.

Producent: Teater O

Mandag den 11. september 2017 kl. 19.30  
på Rønne Theater

Skattesagens Helte
Politisk komedie. En dybdeborende komedie om 
skat, spin og sladder.

Humorfyldt og musikalsk befolket af skatteministre, 
spindoktorer, politikere og embedsmænd.

Producent: OFF OFF/produktion med  
Ina-Miriam Rosenbaum

Søndag den 24. september 2017 kl. 15.00  
på Rønne Theater

Mange sjove og dejlige teateroplevelser på Bornholm på gader og stræder og i Rønne Theater.
Se Teaterforeningen Bornholms sæsonbrochure samt  
www.teaterforeningenbornholm.dk eller www.bigf.dk
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Centrets 3000 m2 rum-
mer både tidsmaskine, 
jordskælv, dinosaurer, 
Østersø-akvarium, 
levende krokodiller, 
bisonudstilling, EL-biler 
og meget mere. Natur-
vejlederne står klar til at 
byde velkommen og guide 
dig igennem Bornholms 
1.700 mio. års historie og 
det bliver ikke kedeligt. 
Når først du er trådt ind i 
tidsmaskinen er der ingen 
vej tilbage. NaturBorn-
holm er åbent alle dage, 
hele uge, hele sommeren. 
Alle onsdage i juli måned 
holder de oveni købet 
aftenåbent. 

Udover det store ople-
velsescenter, så tilbyder 
NaturBornholm også ture 
ud i naturen. Om tirsda-
gen kan man blandt andet 
komme med på jagt efter 
bisonokser i bisonskoven, 
eller jagte sjældne fossiler 
med professionelt udstyr. 
Om torsdagen kan man 
komme med på flagermu-
setur i Ekkodalen eller gå 
på opdagelse i juratiden.

NaturBornholm er ikke blot 
et oplevelsescenter, det er 

også et læringscenter hvor 
Naturvidenskaben møder 
underholdning og profes-
sionelt personale lader dig 
komme helt tæt på deres 
passion - den bornholmske 
natur i nutid og fortid.

en sjov dag for Hele 
famIlIen

Mellem Svaneke og Ibsker 
ligger et magisk sted med 
sjov for hele familien. Der 
er vandland, Zoo, forlystel-
ser, spisested, koncerter, 
smukke blomster og me-
get mere. Navnet på dette 
magiske sted er Brændes-
gårdshaven.

Brændesgårdshaven blev 
åbnet i 1933 som et sted 
hvor børn kunne lege og 
forældrene kunne nyde 
den smukke have, mens 
de sad ved borde og 
bænke, og indtage den 
medbragte madkurve.  
I 2017 kan børn stadig 
lege, forældre kan stadig 
nyde den smukke have og 
den medbragte madkurv, 
men i dag har haven me-
get mere at byde på, end 
blot dette.

Brændesgårdshaven er 
en skøn forening af nyt 
og gammelt. Man kan ro 
en tur på den lille sø, med 
dæmning og vandfald, 
som engang leverede 
strøm til Brændesgården 
og nabogårdene eller man 
kan tage den hæsblæ-
sende tur med en af rut-
schebanerne i det 6.000 
m2 store vandland. Man 
kan møde eksotiske dyr, 
prøve svævebanen, spille 
minigolf eller blive vendt 
på hovedet i forlystelsen 
Luna Loop. Der er aktivite-
ter og oplevelser for alle, 
store og små, unge som 
gamle.

Som noget nyt vil man 
på udvalgte dage kunne 
opleve musik på scenen 
i haven. Det sker blandt 
andet når der inviteres 
til Brændesgårdshaven 
By Night d. 28 juli hvor 
Moonjam spiller op til fest. 
For mere info omkring 
events og faciliteter tjek 
havens hjemmeside: www.
brændesgårdshaven.dk

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
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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
✔ 9 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!

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

- GOD MAD OG HAVUDSIGT!
Kig ind – nyd maden – nyd udsigten – nyd livet

Sommeren er over os alle; vores terrasser er i brug og vi tilbyder:

•	Altid velsmagende buffeter frokost og aften med friske  
råvarer og varieret udvalg

•	Oye og Ing serverer thai aftenbuffet alle søndage i lige uger

•	Hjemmelavede sprøde pizzaer både i huset og ud af huset

•	God havudsigt og smuk service :)

•	Hyggeligt børnehjørne og familievenlige priser  

•	Husk det er en fordel med bordreservation!  
Ring for mere info

Vi ses på BrøDDan

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

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

Nordly - Hammershusvej 94 - 3770 Allinge - Tlf. 56480362

w w w.nordlybornholm.dk
BOOK DIN SOMMERFERIE PÅ

Nordbornholms 
hyggeligste 

vandrehjem.
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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

STORT UDVALG I BELÆGNINGSSTEN   -   BEMÆRK: FRIT LEVERET PÅ BORNHOLM!
F.eks. Mini Born grå 13 x 20 x 6 cm

74,95 pr. m²

SOMMERTILBUD
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

BIG-BAGS
Vi lagerfører et stort udvalg af produkter i de  
praktiske big-bags - feks.:
Støbegrus  pr. sæk  365,-
Stenmel 0/2mm  pr. sæk  325,-
Sandstensskærver , røde 11/18 mm  pr. sæk  995,-
Sandstensskærver , røde 16/25 mm  pr. sæk  995,-
Granitskærver, grå/blå 8/11 mm  pr. sæk  565,-
Bornholmsk træflis  700 liter  599,-
Bornholmsk muldjord  700 liter  499,-
Tilbuddene er gældende t.o.m 31/8-2017.  
Alle priser er inkl. moms.

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

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

1.399,-

Miljøstativ Universal
B96 trykimprægneret fyrretræ
Så længe lager haves 

1.150,-

Miljøstativ Universal
B96 sort
Så længe lager haves 

1.450,-


