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Nu kan vi alle sammen mærke 
det. Den mørke tid begynder at 
nærme sig, og der bliver længere 
og længere mellem turisterne.  
De har i år taget sig ekstra god 
tid om at forlade vores smukke 
ø. Nu er vi langt om længe alene. 
For mange betyder det, at afslap-
ning efter en lang sæson og op-
ladning til en ny ligger foran os.
At kunne finde ro i vintertiden er 

for nogle bornholmere altafgøren-
de for at kunne klare travlheden 
resten af året, mens det for andre 
betyder masser af foreningsarbej-
de, familiebesøg og de småsysler 
man ikke lige nåede i løbet af 
sommeren. 

Det er netop samværet med 
familien, der for mange, er det 
bedste ved vintertiden og julen. 

Vi giver os tid til at være ekstraor-
dinært gode ved hinanden, når vi 
ses. Gaderne er ikke just fyldte i 
den mørke tid, hvilket jo kun gøre 
glæden ved et møde i den lokale 
brugs så meget hyggeligere. Det 
er nu, vi har tid, så lad os sænke 
tempoet og lade samtalerne tage 
den tid de behøver. 

Vi på Magasinet Bornholm har 

mødt nogle spændende menne-
sker, der har givet os mulighed 
for at stifte rigtigt godt bekendt-
skab med dem. Vi har kort sagt 
givet os tid til dem og glæder os 
til at fortælle deres historier.

Så smid noget brænde i ovnen, 
tænd nogle sterinlys og læn dig 
tilbage i husets bedste stol. Giv 
dig selv lidt ”mig tid” og fordyb 

dig i læsningens ro.

Vi håber, at vores vinternummer 
kan give god og hyggelig læsning 
i den kommende tid.

I ønskes god jul og godt nytår fra 
alle os på Magasinet Bornholm

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

Velkommen til Restaurant GSH
I spidsen for a la carte restauranten i Hotel GSH står køkken- 
chef Kasper Beyer. Kasper har skabt et køkken med fokus på 
klassiske retter baseret på økologiske og lokaler råvarer.  

Restauranten har fået 2 stjerner i Den Danske Spiseguide og er 
med i White Guide. Så kom og nyd en lækker brunch, frokost  
eller middag. Vi har åbent alle ugens dage.

Mandag til lørdag
Frokost: 12.00-15.00
A la carte: 17.00-21.30
Søndag
A la carte: 17.00-20.30
Lør- og søndag også brunch 9.00-12.00
Bordbestilling
T: 5695 1913, info@greensolutionhouse.dk

BÆREDYGTIG BRUNCH,
FROKOST OG A LA CARTE 



At være tilflytter eller 
”førder” i 50 år på 
Bornholm er noget af 

en opgave, og nemt har det 
ikke været, siger Inga Sonne 
på 91 år fra Svendborg med 
et stort grin, en glad, posi-
tiv, rask og rørig dame. Hun 
har boet i Svaneke siden 
1968.

En af Bornholms stolte 
søfartssønner, Christian 
Sonne, var på søfartsskole i 
Svendborg, og her traf han 
sit livs Inga fra det lokale 
apotek, og hun så frem til et 
dejligt liv i Svendborg, men 
sådan skulle det ikke gå. 
Efter nogle år flyttede hun, 
hendes mand og to børn til 
Svaneke, hvor Christian skul-
le være ansvarlig for sin fars 

livsværk og M/S Ertholm, der 
skulle bygges til Christians-
øfarten. ”Det blev noget af 
et personligt skifte for mig,” 
siger Inga, ”for Christian var 
jo nødsaget til at sejle på 
langfart om vinteren, og så 
forstod jeg slet ikke, hvad 
jeg skulle med derover til 
Svaneke for.” Jeg spurgte 
den i dag mere end livsglade 
Svanekebo, hvad hun følte 
som tilflytter for de 50 år 
siden: ”Jeg græd i mange år, 
og jeg var meget ensom, og 
der blev jo ikke gjort noget 
som helst i retning af hvad 
man i dag gør for tilflytterne. 
Men så mødte jeg keramiker 
Inge Fitzner, der sagde til 
mig: ”Inga, du skal lære at 
væve.” – Og så meldte vi os 
til kursus, og den eneste, 

der ikke kom med – det var 
Inge,” griner Inga Sonne. 
Selv om Inga var meget 
udadvendt, var det svært at 
vende sig til at komme fra 
en storby som Svendborg 
til Svaneke. Inga følte sig 
meget alene. ”De tog sig jo 
meget godt af mig i byen, da 
jeg kom. Måske mest fordi 
jeg var udadvendt, bare 
man hilste pænt og ikke var 
stor på den, så blev man 
accepteret, men faktisk har 
jeg aldrig følt, at jeg skulle 
accepteres – heller ikke i dag 
– nej, nej. De så fru Sonne, 
for hun havde jo hat på, og 
så ”var man noget”, men de 
kontaktede mig ikke.” Noget 
af en omvæltning for en – 
måske lidt for udadvendt – 
person, i forhold til bornhol-

merne. ”Jeg plejer at sige, 
at jeg græd i syv år, og der 
gik i hvert fald fire til fem år, 
inden jeg igen kunne være 
glad. Jeg følte dengang, at 
de forskellige mennesker 
havde nok i sig selv. I dag 
kan man jo ikke rigtig forstå 
det, for da taler man jo 
med alle. Men jeg følte mig 
meget alene, hvilket måske 
skyldtes, at når Christian var 
færdig med at sejle Christi-
ansøruten om sommeren, 
så skulle han på langfart. 
Og så var jeg jo alene hele 
vintertiden. Og det er nok 
den allerværste tid, når man 
er ny her.”

Nu skal det heller ikke lyde, 
som om Inga Sonne ikke 
har trivedes i Svaneke, for 

det har hun bestemt – efter 
mange år – og i dag er hun 
aktiv i bridgeklubben og 
vælger gerne andre so-
ciale sammenkomster bl.a. 
Luthers Missionsforening 
i byen med eftermiddags-
sammenkomster hveranden 
fredag. ”Men det ebber jo 
også ud, for de går jo bort 
alle sammen,” siger den 
91-årige friske Inga synligt 
ærgerligt: ”For de får ikke 
nye ind, og unge mennesker 
går altså ikke til bedemøde. 
De vil ikke derop og høre 
på sådan noget, og de har 
heller ikke tid. Man skal have 
en kristelig indstilling, for el-
lers er det ikke et sted, man 
kommer.” Men hvordan var 
julen så for 50 år siden, spør-
ger jeg Inga: ”Jo, på    >>>

At Bornholm i dag har en tilflytterambassadør er en nødvendighed for at skaffe 
arbejdskraft nok til øen, for det er på ingen måde er nemt at skulle flytte ind i en 
by, der kan virke lukket om sig selv. Det var det heller ikke for 50 år siden.

50 ÅR SOM TILFLYTTER I SVANEKE  
– FRA GRÅD TIL GRIN

På Københavns Listefabrik er vi specialister i trælister 
til byggeri og renovering. Vi fremstiller og sælger kun 
lister af højeste kvalitet til private, håndværkere, 
entreprenører og tømmerhandlere, og lagerfører 
mere end 1200 varenumre i Søborg. 

Blandt meget andet også "Danmarks Største Udvalg"
i Hvidmalede Trælister, - fremstillet og industrilakeret 
Ral 9010 i Danmark.

Speciale: Klassiske og nye profiler i væglister, 
fodpaneler og indfatninger.

Specialopgaver efter tegning/prøve!

- Kom til os først - det bliver 
alligevel os til sidst!

Københavns Listefabrik
VERDENS STØRSTE UDVALG I TRÆLISTER

VI HAR OGSÅ DET STØRSTE UDVALG I HVIDMALEDE TRÆLISTER

Se vores KÆMPE udvalg og hent mere information: www.kbhlistefabrik.dk
Åbningstider for Butik og Showroom: Man-Fre. kl 7.00-17.00 samt Lør. kl. 9.00-13.00.

Rosenkæret 18, 2860 Søborg · Tlf.: 39 27 60 90
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*) Bestil sæt færdiggrundet 
Over-, bund-liste og mellemplade,

Tilpas fodpanelets højde efter eget ønske.
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Fodpanel "Christianshavn" Hvidmalet Fyr KL 2601

Fodpanel "Frederiksberg" Hvidmalet Fyr KL 2602
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AF: GEORG JULIN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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en eller anden måde var 
den jo speciel, for man pyn-
tede ikke rigtig op udover 
et juletræ på Torvet, og det 
var så det, så jeg pyntede 
vores hus op, så julestem-
ningen kunne nydes i den 
kolde vintertid. Og så holdt 
vi altid store julefrokoster 
hos os. Byen var meget 
spartansk, men alligevel 
gik alle hen til bager Pihl 
juleaften og fik stegt deres 
ænder og flæskestege. Byen 
havde jo rigtig mange butik-
ker, så der var rigeligt at 
vælge imellem – flere både 
købmænd, bagere, kiosker, 
slagtere, skotøjsforret-
ninger, blomsterhandlere, 
tøjbutikker og såmænd også 
en guldsmed, en isenkræm-
mer, et ismejeri og en Tatol. 
Jo, der var vel omkring 30-

40 forretninger alt i alt, men 
det ebbede langsomt ud i 
løbet af årene.”

I dag synes Inga Sonne, 
at det heldigvis er meget 
nenmere at være tilflytter 
til byen. ”De står jo på pinde 
for alle de unge, der kom-
mer i dag. Der er Svanekes 
Venner, der tager imod, 
hver gang der kommer nye 
til byen, og de bliver tilbudt 
at gå til alt muligt, som så 
integrerer dem med byens 
øvrige indbyggere – og det 
var der slet ikke tale om for 
50 år siden.”

Det dybe svar på, om Inga 
må have elsket sin Christian 
meget højt, siden hun valgte 
at rejse så langt væk hjem-
mefra som ung med to børn 

i 1968, kommer prompte: 
”Ja, men jeg turde da ikke 
andet end at tage med. Det 
gjorde man jo. I dag der var 
jo nok nogen, der ville sige, 
at det vil jeg ikke, men så-
dan var det ikke den gang.”

Hvordan er det så at være 
ældre og stadigvæk tilflytter 
i Svaneke i dag? Inga lyser 
endnu mere op og svarer: 
”Der har man det godt, for 
hvis man bare er lidt med 
i det, der er tilbud om, så 
flyver en uge hurtigt af sted. 
Der er altid et eller andet, 
man kan være med til, hvis 
man selv er aktiv. Jeg er slet 
ikke den person, der render 
til kaffeslabberas, men 
man skal lidt ud, for ellers 
bliver man alt for ensom. 
I dag er der både pensio-

nistforening, kulturhuset 
Svanekegården, bridge og 
aktiviteter flere interessan-
te steder, og det er sundt. 
Det er en kæmpe kontrast 
til det, jeg oplevede for 50 
år siden. I dag, hvis folk 
selv vil, så har de en god 
tilværelse herovre, så er det 
IKKE noget problem at være 
tilflytter – både for unge og 
for ældre. Vi HAR det godt 
som ældre!”

At sige tak for kaffe til en 
så livsbekræftende kvinde 
som Inga Sonne på 91 år, 
hvor hjemmet skinner, står 
snorlige og emmer af glæde 
og gode minder, er svært, 
for Inga har så meget på 
hjerte at fortælle. ”Det er 
ikke bare at flytte fra en 
storby som Svendborg til 

Svaneke, men i dag kan alt 
lade sig gøre, og man kan 
glædes hver dag. Livet er 
gået fra gråd til glæde,” gri-
ner Inga og vinker til afsked 
så langt, hun kan se mig 
ned ad gaden. Et sandt livs-
stykke, der er værd at lytte 
til, hvor ærligheden, selv 
om den kan gøre ondt, er 
det vigtigste. Faktisk er Inga 
Sonne så åben og vidende 
om Svaneke, at mange af 
byens borgere kalder hende 
”Svaneke Tidende” med stor 
respekt og glæde. Inga har 
gjort en forskel og gør det 
stadig! Skal du købe eller sælge?

Vi er den mest sælgende mægler   
af ejendomme på Bornholm*

Ring til  
Bornholms Bedste Boligteam 
- vi har altid tid til en hussnak

*Boligsiden.dk/find mægler den 04.10.2017
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De spillede til megastjernen 
Skrillex’ fødselsdagsparty 
i Miami og producerer med 

Diplo fra Major Lazer. I august 
kom to af dem forbi i sidste 
øjeblik og fik Wonderfestiwall til 
at danse en regndans. Og nu er 
de i færd med det helt store sats, 
hvor mekkaet for elektronisk 
musik, også kendt som Englenes 
By, skal se om den her kan stå 
for de tre med rødder i Rønne og 
Aarsdale.
Selvom klassekammeraterne fra 
gymnasiet i Rønne, Rasmus My-
gind Korsby og Anton Twile Niel-
sen, samt kammeraten fra den 
idylliske flække syd for Svaneke, 
Jens Espersen, har boet og arbej-
det i København med fast studie 
på Vesterbro, så har de hele tiden 
den bornholmske herkomst i kuf-
ferten. Det kan ligesom ikke være 
anderledes.
Som Anton, der styrer elektronik-
ken, siger det:
”Jeg tror, at vi er en generation af 
bornholmere, en aldersgruppe, 
hvor man er ekstremt stolte over 
at være bornholmere, på grund af 
alle de gode ting, der kommer ud 
fra øen, ligesom vi elsker at være 
hjemme på ferie og besøge vores 

forældre. Så jeg er meget stolt 
over at være bornholmer. 
Mens Jens og Rasmus følger op, 
hvor Jens udtrykker en følelse 
af ”at man kan det hele”, mens 
Rasmus uddyber den forpligtende 
bagage:
”Ja, man kan, hvad man vil, og 
jeg synes, at den iværksæt-
terånd, som der er så meget af 
på Bornholm, gør, at man bliver 
opmuntret til det og at se, hvor-
dan andre gør det på øen. Der 
har været nogle år, hvor man har 
skulle klare sig selv, men så han 
man set det og lært af det. Og 
den ballast tager man med sig 
herover (til København. Red.), og 
det er dybt forankret i os.” 
De tre ser det som en styrke, at 
de har kunnet udvikle sig upåvir-
kede af den københavnske scene 
og derfor ikke bliver sat i bås, 
fordi de er kommet udefra med 
en unik indgang.

Hvem er NoNseNs?

Man skal efterhånden være 
tonedøv for ikke at have hørt om 
de tre, som sammen med blandt 
andre dj’en og Lågsus-værten 
fra DR og Allinge, Pelle Peter 

Jensen, har været blandt de vig-
tigste, når det gjaldt om at plante 
hjemstavnens stempel solidt på 
den elektroniske, danske scene. 
Bornholmerne har danset til deres 
markante og ofte skæve toner til 
fester som Wonderfestiwall og 
Vang Pier Beach Party, men måske 
er det især på Roskilde Festi-
val og Distortion, at de har fået 
rigtigt mange til at blive troende. 
Nonsens har fået vendt det danske 
mundheld, nonsens, til at betyde 
noget aldeles konkret.
De mødtes for cirka 8 år siden og 
fandt snart sammen i Rønne til 
festerne på gymnasiet, ligesom 
de ville arrangere fester i Raschs 
Pakhuz.
”Jeg tror, at det meget hurtigt 
blev sådan, at det, der sporede 
os ind på hinanden, var, at vi alle 
tre havde en ret speciel smag. Vi 
kunne dengang godt lide meget 
house-musik med undergenrer 
som techhouse, minimal-house og 
for mig personligt var det især, da 
franske Justice kom og udgav de-
res første album. Derfra begyndte 
min elektroniske musiksmag og 
musikverden ligesom at brede sig 
ud,” husker Rasmus, der under-
streger, at ”hele                     >>>

De tre bornholmske drenge har væltet de hjemlige festivaler LIGE fra Roskilde til Wonderfestiwall med deres unikke 
brand på elektronisk dansemusik. Nu er det Los Angeles og et internationale sats, der er på menuen.

Nonsens: Med Bornholm i kufferten

AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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ideen bag ved hele projektet, 
var at vi skulle lave alt, hvad vi 
syntes, var fedt. Og så længe 
vi kunne stå inde for det og 
syntes, at det var god musik, 
ville vi lave det. Uanset genre.” 
Et credo, der har holdt til i dag, 
hvor de lige kommer fra et 
samarbejde med den køben-
havnske duo De Dødelige, men 
også har samarbejder med 
blandt andre rapperne i Speck-
tors – EP’en med det vittige 
navn Speckno - og Pharfar fra 
Bikstok med i det danske cv. I 
det hele taget er det grænse-
løse ved at være kendetegnet, 
når man snakker om Nonsens.

FlyveFærdige

Fotografen og jeg har sat de 
tre stævne i deres studie på en 
fjerdesal i et baghus, som rum-
mer en masse musik, blandt 
andet Grapehouse-studiet. 
Rasmus har lige gjort sit studie 

færdig, og der er en følelse af 
flyvefærdighed i rummet, hvor 
himlen skimtes over tagryggen 
på den anden side af baggår-
den.
De ved godt, at det er nu, de 
for alvor skal vise, hvad de er 
gjort af. Som Rasmus siger det:
”Det næste halve år skal vi 
til Los Angeles og bo der. Det 
bliver sikkert noget med at bo 
på sofaer og sådan noget for 
at spare en masse penge, men 
vi skal derover for at satse fuld 
tid på musikken. Vi har hidtil 
arbejdet eller studeret ved si-
den af musikken. Men vi bliver 
væk i halvanden måned, og så 
kommer vi lige hjem og nyder 
jul og nytår med familierne. 
Den umiddelbare plan bagefter 
er så, at vi lige har januar her 
i vores studie på Vesterbro og 
så igen til Los Angeles den 1. 
februar.” For som Jens tilføjer 
med forventning:
”For der begynder festivalsæ-

sonen.”
Det er her, at de for alvor sam-
men med deres amerikanske 
management skal ud og vise 
verdens mest indflydelsesrige 
publikum, at hårde beats fra en 
klippeø kan noget helt specielt. 
Nøglen er det eftertragtede 
amerikanske arbejdsvisum, 
men med det i hånden skal 
der skabes den blanding af 
rygter, spænding og forvent-
ning, der på engelsk kaldes 
for hype. Og her er det ikke 
en ulempe, at man har nogle 
af de samme forbindelser, der 
har været med til at løfte MØ 
til den stjerne, hun er i dag, for 
eksempel føromtalte Diplo fra 
Major Lazer.
Nonsens ser klokkeklart de næ-
ste fem år som afgørende, og 
der skal satses stenhårdt på at 
forvandle drømmen om de sto-
re produktioner til noget, man 
kan bygge en tilværelse på. Så 
kan man altid vende hjem igen. 

Rasmus får det sidste ord:
”Vores ideelle mål vil være, 
hvis vores liv og base kunne 
være herhjemme i Danmark. 
Det ville være det allerfede-
ste. Men vi ved, at der kræver 
nogle ofre, og at vi tager over 
til Los Angeles i en uge on-
and-of og laver fodarbejdet 
og knokler på. Men vi elsker 
Danmark, vi elsker København, 
og vi elsker at kunne tage hjem 
til Bornholm. Og på et tids-
punkt kunne det måske danne 
grundlaget for, at vi kan bo i 
Danmark, og samtidig tjene 
de penge, der gør, at man kan 
have den sikkerhed, og så tage 
ud i verden, optræde og alting. 
Det vil være det optimale. Men  
nu skal vi af sted, og nu skal 
det være sjovt.”
Ansigterne siger det hele. 
Eventyret og festen venter.  
Det bliver fedt.
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INTERNETTET ER DEN NY 
SPORTSARENA I TEJN

Omkring 30 børn og unge, piger og 
drenge, sidder klistret til computer-
skærmene med opmærksomheden 
fuldt rettet mod de figurer, som be-
væger sig rundt i det fiktive landskab. 
Rappe kommandoer på engelsk flyver 
bydende afsted. Venner på et hold 
arbejder sammen mod fjender på et 
andet hold. Den her kamp skal vindes.
 
- Vi spiller Counter-Strike, forklarer 
Jonas Paulsen på 20 år. Han er en af 
initiativtagerne til Tejn IF’s nye og me-
get populære aktivitet: E-sport. 
For spillet på computeren er en sport, 
fastholder han. Vi konkurrerer jo mod 
hinanden og det gælder om at vinde, 
som det altid gør i sport. 
Til gengæld indrømmer han gerne, at 
E-sport ikke er en idræt.
 
- Vi rører os ikke ret meget og får al-
lerhøjst pulsen op af spænding - ikke af 
fysisk anstrengelse. 
Ikke desto mindre er E-sport det sene-
ste skud på stammen af tilbud i Tejn 
idrætsforening.

- Vi var en masse børn og unge, som 
godt kunne trænge til et sted at mø-
des og spille computer i stedet for at 
hænge alene på vores værelser der-
hjemme, siger Jonas Paulsen og er 
meget tilfreds med, at Tejn IF tilbød 
dem et lokale at samles i.
 
Siden januar i år er den store gruppe 
børn og unge kommet til Tejn hver 
mandag for dels at træne og dels at 
spille kampe. 
Derudover er der et månedligt event, 
hvor de 9- til 12-årige har mulighed for 
at spille mere om fredagen. Og dem 
fra 13 år og opefter kan kaste sig over 
computerne i lokalet om lørdagen.

Vildt populært 
 
- Når der kommer så mange, som der 
gør, har vi været nødt til at dele os i 
grupper, vi har jo kun 14 computere, 
men det fungerer bestemt godt, siger 
Jonas Paulsen, der selv har spillet 
computerspil i mindst ti år. Han og 
fire, andre som også er garvede inden-
for feltet, er de egentlige initiativta-

gere til E-sport.
 

Indtil videre er holdet i Tejn også det 
eneste på øen.
 
Han og en af de andre initiativtager 
har været på E-sports instruktørkur-
sus og tager sig af træningen hver 
mandag.
 
- Vi står som en anden fodboldtræner 
og fortæller om taktik og måder at be-
væge sig på og rykker rundt på nogle 
brikker på en tavle, og bagefter sætter 
holdet sig til computerne for at øve 
det, vi lige har gennemgået.
 
Efter man har øvet, får de fremmødte 
lov at dele sig i hold og spille kampe 
mod hinanden.

 
Flere slags spil
 
For det meste spilles der Counter-Stri-
ke, men man arbejder også med spil 
som League of Legends og fodboldspil-
let FIFA. Alle spil foregår fra compu-
terne ude på internettet.
 
Det er nogle stærke computere, som 
skal til for at trække de store kompli-
cerede spil, hvor figurer helst skal be-
væge sig hurtigt, adræt og så naturtro 

som muligt, rundt i store illustre-
rede landskaber og byer.

 

Der skal også et hurtigt og driftssik-
kert internet til at klare opgaven.
 
- Vi har været heldige og fået sponse-
ret nogle af de 14 computere, vi har 
i dag via fonde og donationer fra virk-
somheder. Tejn IF har også investeret 
en del penge og BornFiber sponserer 
internettet, siger Jonas Paulsen.
 
Det er en meget stabil 50/50 MBit/s 
trådløs internet forbindelse, men den 
er fuldt ud driftssikker, selv når der er 
masser af trafik fra 14 store compu-
tere og 30 par ivrige hænder.
 
- Det kører rigtig godt, fastslår Jonas 
Paulsen og er taknemmelig over de 
mange sponsorer, der bakker E-sport 
op. 
- Vores lokale Dagli’ Brugsen sponserer 
for eksempel frugt til os hver eneste 
mandag. Det er dejligt.

 
Hjemmehold
 
Indtil videre træner de mange børn og 
unge ivrigt mod hinanden, men målet 
er engang at blive så dygtige, at man 
kan begynde at deltage i turneringer 
mod andre ovrefra eller måske endda i 
udlandet.
 
- Vi har blandt andet nogle rigtig 
dygtige piger 

i 11-års alderen, så måske lykkes det 
på et tidspunkt at få samlet nogle 
konkurrencehold, siger Jonas Paulsen, 
men erkender, at der er et stykke vej 
endnu.
 
- Da jeg var på trænerkursus fik jeg 
indtryk af, hvad niveauet er hos kon-
kurrenceholdene. Og der er vi slet ikke 
endnu.
 
Han har dog kig på en turnering, som 
DGI afholder i E-sport.
 
- Det kan være, at der er klasser dér, 
vi måske kan stille hold til næste år. 
Det skal da undersøges.

 
Bornholmer-event
 
En anden tanke man leger med i Tejn 
er at lave en bornholmsk E-sports 
weekend for alle interesserede på øen. 
- Det kunne være spændende at leje en 
idrætshal og få borde og computere 
ind, så kunne måske 300 mennesker 
spille mod hinanden en hel weekend, 
foreslår Jonas Paulsen. Det vil 
jeg rigtig gerne arbejde hen 
i mod.
 

Der er nok ingen tvivl om, at hjemme 
på en lang række af øens børne- og 
teenageværelser sidder rigtig mange 
og spiller i mere eller mindre ensom-
hed i dag. På den måde er E-sport 
sandsynligvis langt mere populær end 
man umiddelbart kan se.
 
- Det kunne derfor være sjovt at få 
alle ud og møde hinanden, sådan som 
vi har gjort det her i Tejn, slutter E-
sportsinstruktør Jonas Paulsen. 

Annonce

En gruppe terrorister har plantet en bombe.  
I Antiterrorkorpset har man fuld fokus på at snige sig 
lydløst og uset mod området og desarmere bomben. 
Hver mandag dirigeres blodige aktioner i cyperspace 
fra klubhuset i Tejn, hvor E-sport er et hit.



AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Skuespilleren Kjeld Nørgaard, der har opfundet, designet, skrevet og styret Kaj, er 
født på Bornholm og opvokset hos sin mormor, der hed Andrea, inden han tog til 

København for at gå på universitetet, men blev optaget  
på Det Kongelige Teaters skuespilskole.

Opfinderen af frøen Kaj 
elsker havet og havne

Kjeld Nørgaard, som mange 
bornholmere måske husker fra 
en birolle i Lotte Svendsens 

spillefilm “Bornholms stemme” fra 
1999, har sagt ja til at møde Maga-
sinet Bornholm på hans yndlings-
pub tæt på hjemmet på Frede-
riksberg over en Svaneke øl og en 
veltilberedt tallerken tatar. 
 - Jeg er lidt på kur. Jeg har tabt 20 
kilo på et år. Jeg går lange ture og 
tænker over, hvad jeg spiser, forkla-
rer han med den stemme, som har 
små toner af Kaj. 

“Mormor og morfar boede i Store-
gade 37, som min farfar selv havde 
bygget. Han var ledende bygnings 
ingeniør. Min far døde, da jeg var 
3 år, så min min mor var nødt til at 
flytte til København for at arbejde. 
Hun var tandtekniker ligesom 
mormor.
Min mormor elskede stormvejr, 
fordi så lå folk og brækkede sig 
på båden, så proteserne røg med 
ud.” Den strålende fortæller holder 
en kunstpause, som han trækker 
yderligere ud ved at nippe til sin øl. 
“Og så stod de klokken halv syv og 
bankede på for at få et nyt gebis. 
Som knægt prøvede jeg at lave et 
slogan. Det hed: “Brug fru. Skovs 
gebisser - falder ud til alles fordel”. 
”Hun brugte det aldrig.” tilføjer 
Kjeld, med et smørret smil. 

BorNHolm Bor i Blodet 

Har det betydet noget for dig at 
være bornholmer?

 - Jeg tror, at alle bornholmere 
ligemeget, hvor de er endt i livet, 
så vil der altid være en stolthed ved 
at være fra Bornholm. Og jeg tror, 
at alle Bornholmere nævner det, for 
man bliver ved med at være born-
holmer dybt inde.
Jeg var på verdensomsejling med 
skuespiller Erik Wedersøes skib 
Gitte Gry i et år. 
Vi var inviteret til et gardenparty, 
da vi lå for kaj i Salvador i Brasilien. 
Det var en styrtende rig dansker, 
der levede af at opkøbe og videre-
sælge tobak. Han havde hørt, at der 
var danskere i havnen, og vi blev in-
viteret ind i den kæmpe store villa, 
hvor der var vagter udenfor. 
Det var et villakvarter med gigan-
tiske huse, der lå i yderkanten af 
junglen med vilde krokodiller lige i 
nærheden. 
Da vi kommer ind, står manden 

under et kæmpe stort mangotræ 
med en øl, og da han ser mig, siger 
han: “Er det ikke tandteknikeren fra 
Storegade’s søn?”
Vi kendte ikke hinanden dengang, 
men det viste sig, at vi var rejst fra 
Rønne for altid med nøjagtig den 
samme båd.” Kjeld smiler: “Be-
mærk, at jeg siger båd. Der var ikke 
en færge dengang.”
Han fortsætter historien: “Denne 
mand havde to køleskabe: et med 
kød og et med øl. Sent på aftenen 
satte vi os i to lænestole under 
et korsstingsbroderi af Østerlars 
rundkirke og snakkede. Det er bare 
for at fortælle, at gråspurve og 
bornholmere findes over alt.”

Fra røNNe statsskole til 
HavNegade 

“Da jeg tog båden over til Køben-
havn, var det for at blive ingeniør. 
Jeg havde slæbt mig op på et gen-
nemsnit, så jeg kunne blive optaget 
på Den Polytekniske læreanstalt. 
Det var, fordi jeg var god til mate-
matik, og så ville jeg gøre min far 
stolt.
I øvrigt ville det ville være ånd-
svagt, som bornholmer, at sige jeg 
vil være skuespiller. Det kom først 
senere.”

Kan du huske, hvad du mærke-
de, da du stod i København? 

 “At stå den morgen i Havnegade 
med min lille Vespascooter med 
J-nummerplader og skulle finde 
Gothersgade, hvor man havde 
arrangeret, at jeg kunne bo på 
pensionat, var overvældende. Alle 
de kulørte lamper var jeg slet ikke 
vant til. Der blev råbt bonderøv 
efter mig. Det tog en halv time, før 
jeg fandt gaden, for jeg kendte ikke 
byen.”

Blev du genert?

 “Jeg var bange for at træde forkert. 
Tro det eller lad være: Jeg havde 
det sådan, at jeg kunne gå rundt i 
tre timer, før jeg var så sulten, at 
jeg turde gå ind til en slagter og 
bede om leverpostej. Jeg var genert 
og bange for, at de skulle grine ad 
mig. Det var utrygt. Jeg snakkede 
ikke bornholmsk, for jeg er indret-
tet sådan, at mit sprog former sig 
efter, hvor jeg er. 
Den eneste gang, man har kunnet 
høre, at jeg ikke var københavner, 

var en gang, jeg som elev spil-
lede en scene med John Price som 
instruktør, og pludselig råbte han 
efter en replik: “Hvad fa´en, er De 
bornholmer?“

Var det hårdt at blive ingeniør?

 “Jeg blev optaget på Polyteknisk 
anstalt. Og jeg blev faktisk teknisk 
tegner, men jeg tror, at jeg var for 
dum. Når vi kom i det filosofiske 
matematik, så slog min hjerne 
ikke til. Efter et halvt år gik jeg ud 
og tjente penge. Dem hjemmefra 
overtalte mig til at prøve igen, 
og det gjorde jeg året efter. Jeg 
havde fået mit eget værelse bag 
ved Tivoli. Og hver dag gik jeg forbi 
Zahles Seminaruim. Så en dag gik 
jeg ind og bad om at snakke med 
rektor, for jeg havde besluttet mig 
for at blive skolelærer. Folk sagde: 
Har du fanden til oldemor?, fordi jeg 
var blevet optaget inde i skoleåret. 
Der gik jeg i tre år uden at lave 
en skid. Jeg havde matematik og 
fysik som linjefag, så jeg rørte ikke 
finger, faktisk lærte jeg kun at spille 
spille whist. Så begyndte det med 
teateret.”

teaterdrømmeN 

“Min første kone, Anette, var 
interesseret i skuespil. Så fik jeg 
startet en amatørscene i Valby. Det 
var mig, der fandt et stykke, og jeg 
lavede hele opsætningen. Pludselig 
sprang hovedrollen fra, og så blev 
jeg også nødt til at gøre det. Det 
viste sig, at det var jeg god til. Jeg 
havde et magisk øjeblik, hvor jeg 
mærkede, hvilken magtfuld energi, 
der er fra scenen og ned i publikum, 
og jeg tror, at det var der, jeg mær-
kede, at dét her skulle jeg. 

Jeg skulle lige til at starte en mono-
log, samtidig var en mand på første 
række ved at tænde en smøg. Det 
var den gang, man måtte ryge i tea-
teret. Så tænkte jeg, det skal være 
løgn, du skal rette din opmærk-
somhed på mig, og det lykkedes 
så meget, at han brændte sig på 
tændstikken. 
Min kone sagde: Nu skal du gøre 
noget ved det. Ellers går du med en 
drøm hele livet.”

elev på det koNgeloge teater 

“Jeg gik ind til Blanche Funch, og 
hun tog mig som skuespilelev. Jeg 

var hos hende tre gange.
Så var jeg hjemme på Bornholm i 
påsken, hvor hun ringede: Du skal 
skynde dig tibage, for prøven er 
rykket. Jeg nåede en time til hos 
hende, før jeg gik op.
Inden jeg gik ind til optagelsesprø-
ven på Det Kongelige, sagde jeg: 
Jeg går op for at få et nej. Og så 
var jeg den eneste mand, der blev 
optaget det år. Lene Tiemroth var 
en af de andre, der blev optaget. 
Så blev jeg skilt, og Lene og jeg fik 
et barn efter tre år. Vi fik en søn, 
der lige er blevet 53 år nu og hed-
der Tim. 
Senere fik jeg Tom, som er 49 år i 
dag, som jeg fik med en sminkøse.” 
Kjeld smiler, tænker og fortsætter:
“Tom blev født den dag, hvor vi i 
klassikeren De røde heste optog, at 
jeg blev gift. Om natten havde jeg 
set min søn blive født på sygehuset, 
og så styrtede jeg ud til optagelser 
i Lyngby kirke og måtte give en 
kasse bajer til holdet.”

Først kom kaj 

Kjeld Nørgaard var selvfølgelig først 
og fremmest skuespiller, men han 
har i løbet af livet foldet talentet for 
at skrive ud – både manuskripter til 
Kaj og Andrea og bøger om de to 
figurer. 
“Mogens Vimmer, der var chef i 
B&U, sagde til mig: Skriv da noget 
selv. Så gik jeg hjem og opfandt en 
gut, der havde en papegøje og en 
guitar. Det blev mig som Kaj og Poul 
Kjøller med guitaren. Han var i for-
vejen på B&U og lavede Legestue. 
Poul var jo ikke den mest udfa-
rende. Han var den væg, vi spillede 
bold op ad uden at få den tilbage. 
Han gav roen. 
Aviserne blev provokeret til at 
skrive om Kaj og Poul, og derfor fik 
jeg lov til at lave mere.” 
Fotografen er ankommet, men det 
forstyrrer ikke strømmen af gode 
historier, næsten tværtimod. Kjeld 
er vant til at levere ordene med et 
kamera helt oppe i hovedet.” 

aNdrea Blev tilFøjet og sHowet 
Blev et livsværk

“I den eneste arbejdsløshedspe-
riode, jeg har haft som skuespiller, 
boede jeg i Nivå. Der havde jeg 
kontakt til deres ungdomsskole. Jeg 
var ansat i et par måneder, hvor jeg 
lærte ungerne at spille skak og bil-
lard. Det var i den periode, >>>

AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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jeg opfandt Kaj og Andrea.
De var et oprør mod de lilla ble-
ers tid. Dengang skulle børnene 
lære noget, når de så fjernsyn. Jeg 
sagde: Nu laver jeg pædagogik på 
min måde. Hvis Kaj og Andrea fik en 
masse porcelæn, som stod i vejen, 
så var det naturligt at smadre det.” 
Han smiler.

“Processen fra manus til produkt 
var sådan, at manus skulle læses 
igennem og have en anbefaling fra 
eksterne konsulenter, der skulle 
vurdere det pædagogiske indhold.
Jeg har ikke fået et manus tilbage 
fra konsulenterne, uden at der 
stod Uegnet til udsendelse. Men vi 
lavede dem alligevel. 
Engang kaldte de mig til et stor-
møde med blandt andet radiorådet. 
Jimmy Stahr sagde til mig udenfor, 
at jeg ikke skulle vente for meget 
ved det møde med pædagogerne i 
B&U. Men på et tidspunkt i mødet 
sagde jeg : “Undskyld, men skal vi 
ikke være enige om én ting, at børn 
er egentlig rædselsfulde, men der 
er penge i dem.” Så blev jeg fritaget 
for møder.” Han gnækker kærligt og 
trækker på skuldrene. 
“Det var en anden tid. For eksempel 
var der køleskabe i alle DR-konto-
rerne med øller i.”

kajs komik som livets 
pauseklov

 Kjeld Nørgaard arbejdede tæt sam-
men med Hanne Willumsen, der er 
inde i Andrea. 
“Jeg har skrevet, men vi har leget 
med det. Det var Hanne, der 
engang snakkede som en kunde i 
hendes forælders købmandsbutik 
på Amager, og så sagde jeg: Kan vi 
ikke bruge den stemme? Men vi har 
aldrig set hinanden privat.
Kaj har ikke været svær for mig. 
Han er min hobby. Han gør det selv, 
han skal ikke engang instrueres. 
Jeg har ideer i massevis. I skolen fik 
jeg altid altid dårlige karakterer i 
dansk i skolen, men jeg har sans for 
situationer. 
Jeg lavede Kaj og Andrea i pauserne 
mellem to forestillinger. Jeg skrev 
lidt om morgenen eller aftenen, 
replikkerne kom til mig.”

jeppe kompoNerede melodierNe 

Hen over årene er det blevet til om-
kring 150 udsendelser med finur-
ligheder fra Kaj og Andrea. Første 
omgang var mellem 1971-1975. 
Anden omgang var med Ole Kibsga-
ard som den voksne og Jeppe Kaas, 
der skrev musikken. 
 “Jeppe er min stedsøn, men det var 
ikke nepotisme. Vi bad flere skrive 
sange, og der var ingen tvivl om, at 
han var fantastisk til at skrive me-
lodier. Han er sådan en musikalsk 
mand.”
Kjeld Nørgaard er også stolt af sine 
stedbørn, Pernille og Jeppe Kaas, 
som hans kone Ulla Steen, der også 
var skuespiller, men som senere 
blev uddannet som jordemor, fik 
med den folkekære skuespiller 
Preben Kaas.
 “Pernille Kaas er min anden sted-
datter. Hun er så dygtig. Hun har 
lavet en endeløs række af skuespil 
på mange teatret, TV-serier og jule-
kalender på DR.”

Du må kunne lide børn og  
omvendt.

“Lad mig sige det sådan: Jeg har 
altid haft let ved at kommunikere 
med børn. Ikke fordi jeg holder 
meget af dem, men jeg har det let 
med børn. 
Jeg var lærer på Grøndalsvænge 
skole et år, før jeg blev skolelærer. 
Det var et belastet sted. Det sjove 
var, at jeg fik skolens værste klasse. 
Efter fjerde klasse blev klasserne 
skilt i boglig og ikke-boglig. Man 
regnede med, at to elever fra denne 
klasse kunne komme i boglig, men 
da jeg slap dem kom halvdelen i 
boglig. Det blev en mønsterklasse.
På lærerværelset gad jeg ikke sid-
de, så jeg bad om at blive gårdvagt. 
Jeg tog alle gårdvagter. Det ville jeg 
hellere end at høre på de halvstu-
derede røvere.” Kjeld gnækker, og 
der aner man en Kaj, der sætter de 
voksne på plads.

BarNdom på BorNHolm 

Husker du meget fra din barn-
dom på Bornholm? 

“Besættelsen fylder noget, det 
er klart. Mor blev forlovet med en 
kemistuderende efter min fars død 
under krigen. 5. maj var hunde og 
finde hans lig i Ryparken. 
Min mor havde svært ved at admin-
strere sit liv, så jeg lovede mormor 
at passe på hende, da mormor 
døde. Mor flyttede derfor over til 
mig, efter at mormor døde, men 
hun levede kun trekvart år mere.”

Hvordan oplevede du krigen? 

“Jeg kan huske den morgen, da jeg 
blev kaldt op, og tyskerne havde 
kapituleret. Jeg kan også huske at 
have cyklet på min lille røde cykel 
sammen med min mormor og 
morfar og blive indkvarteret på en 
bondegård uden for Rønne. 
Jeg har stået på en bakke set de 
russiske bombefly. De sigtede mod 
tyskernes hovedkvarteret i Klubben 
lige ved siden af avisen. Jeg så lem-
men åbne sig, og bomben langsomt 
svæve ned mod byen. Det glemmer 
man ikke.”

Fiskede du også dengang? 

“Hver sommer tjente jeg penge på 
at fange ål med ålesaks med maske 
og snorkel ude ved Antoinettestran-
den. Når vi badede, kom vi altid 
hjem med ål.
Mormor lavede stegt ål med 
stuvede kartofler, og hvis der var 
mange, fik jeg dem røget og solgte 
dem. Ellers fiskede vi i havnen eller 
fiskede københavnere.” Han smiler 
finurligt.

“Jeg gik også til dans. Højdepunktet 
var da min daværende kæreste, 
Jonna, og jeg dansede for på Far jeg 
kan ikke få hul på kokosnøden. Hun 
var meget køn.”

kom For tidligt i skole 

Var din mormor stolt af dig? 

 “Det med at blive skuespiller 
kunne min familie ikke acceptere. 
Mormor Andrea godtog først, at jeg 
var skuespiller, da jeg havde spist 
natmad med Poul Rømert. Men 
efter Kaj og Andrea kunne de prale 
af mig. 
Hun var skrap. Min nabo dengang 
har snakket meget om, at de havde 
ondt af mig. Hun ville mig alt det 
bedste, men hun havde ikke for-
stand på børn.
Jeg kom tidligt i skole, fordi jeg 
manglede legekammerater. Med 
det resultat at jeg måtte gå tredje 
klasse om, fordi jeg var for ung. Jeg 
startede i første klasse, da jeg var 
fem år, på privatskolen, der lå mod-
sat teateret. Fra første mellem gik 
jeg på Statsskolen. Der var mange 
gode lærere. Jeg har lige været til 
60 års jubilæum i Nyhavn. Vi var 18 
tilbage.” Kjeld filosoferer lidt over, 
hvor mange de var, og at livet har 
været langt. Men selv ser han ikke 
med sine 78 år ud som om, at det 
hårde teaterliv har slidt på ham. 

Har du passet godt på dig selv?

 “Jeg er god til at gå ture i naturen, 
men jeg har ikke været doven med 

at gå ud om aftenen efter forestil-
lingen. Men at være skuespiller er 
et hårdt arbejde. Dagen starter ofte 
med, at jeg mødte på radiotetaretet 
fra halv ni om morgenen frem til 
frokost. Og så til prøver på teateret 
og så måske lige tilbage til DR og 
lave en speak og så på scenen om 
aftenen. Vi spillede også lørdag og 
søndag. 
Men når jeg havde fri, var jeg god 
til at smide det op i rygsækken og 
tage på eventyr og lave noget an-
det. Jeg har rejst rundt og lystfisket. 

Jeg har ikke haft meget held, men 
jeg har været på mange rejser. 
I Kenya sejler man i store både og 
ser fiskene springe. Det er så flot. 
Langs den 
Mexicanske stillehavskyst er der 
fuld af små både, man kan sejle 
med. Der sejler du mellem hvaler og 
havskildpadder. 
Jeg har snakket med begge mine 
sønner om tage sammen ud at 
fiske.”

eN svagHed For øer 
Har du fået en svaghed for ha-
vet med fra Bornholm? 

“Jeg har altid været fascineret af 
øer. Da vi sejlede ved Azorerne 
med Erik Wedersøe, blev jeg meget 
tiltrukket af Azorerne. Efter jeg blev 
gift for sidste gang, købte vi et hus 
der. Vi kunne stå på græsplænen 
og se 180 grader hav med kaske-
lothvaler og spækhuggere” svarer 
Kjeld, der på trods af sine 78 år, er 
meget aktiv, og blandt meget andet 

mødes han en gang om måneden 
for at spise frokost med den nu 100 
årige Lise Nørgaard, som hans kone 
er veninde med. 
Her er frokostaudiensen forbi, og 
fyldt med stolthed over at have haft 
æren at møde mennesket bag hjer-
tet af udødelig dansk B&U børnekul-
tur, der har formet tre generationer 
af ungers voksenanarkisme og vil 
forme de næste fire også, siger vi 
farvel og opsluges af folkemæng-
den, der alle sammen elsker Kjeld 
for hans bagvendte Kaj-humor.

Skuespiller Kjeld Nørgaard
Født den 8. oktober 1938 i Rønne.
Far: William Nørgaard Larsen, død 1941.
Mor: Lise Schou, død 1982.
Uddannet på det Kongelige Teater 1966.
Har sønnerne Tom og Tim fra to forskellige ægteskaber.
Gift med jordemor Ulla Steen.
Hun har tilføjet stedbørnene Jeppe og Pernille.
Ud over et hav af roller på teater, spillefilm og serier, så har han 
skrevet og lavet omkring 150 udsendelser med Kaj og Andrea.

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

Kig forbi  til  
Black Friday  

den 24. november
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I kælderen under Køb-
mand Marckers gamle, 
smukke stuehus på 

hjørnet af Bredgade og 
Munkegade i Nexø får 
gamle sager ny værdi. 
Her i forældrenes hus 
har brødrene Jonatan og 
Elias Haslund-Gjerrild 
deres værksted, hvor de 
forvandler smukke hånd-
indbundne bøger, der af 
den ene eller anden grund 
er blevet afleveret på de 
bornholmske genbrugssta-
tioner, til flotte og funktio-
nelle Bogure.

eN persoNlig gave

Ideen til det første Bogur 
fik brødrene, da de blev 
enige om at give deres 
bedsteforældre en per-
sonlig og hjemmelavet 
julegave. Efter inspirati-
onsture i de bornholmske 
genbrugsbutikker faldt 
valget på, at de skulle lave 
et ur. 
”Efter lidt forskellige ideer 
til hvad vi skulle bruge 
som urskive, blev vi enige 
om at installere det i en 

bog. Så vi købte en flot 
bog og et vægur, vi kunne 
skille ad, og kastede os ud 
i det. Det blev så til det 
første Bogur”. Gaven blev 
vel modtaget af brødre-
nes bedsteforældre, og 
brødrene valgte at lave 
flere Bogure, og oprettede 
i slutningen af 2016 deres 
virksomhed GodTid.

rigtigt HåNdværk 
tager tid

Brødrene har altid været 
fascineret af gamle ting og 
sager og har ofte besøgt 
genbrugsforretninger 
og loppemarkeder, hvor 
de har nydt kvaliteten 
af det gamle håndværk, 
der efter lang tid gør, at 
møbler fra 1800-tallet 
stadig ser fantastiske ud, 
eller at et ur, der er lavet 
i starten af 1900-tallet 
stadig går præcist. ”Det er 
jo ret fantastisk, at der for 
eksempel har stået en og 
brugt rigtig mange timer, 
for at binde en bog, så den 
blev helt perfekt. Man kan 
se og mærke, når noget er 
kvalitetshåndværk, og det 
vil vi gerne ære. Navnet 
GodTid kommer af udtryk-
ket ”at tage sig god tid”, 

som fortidens håndvær-
kere jo har gjort, når de 
har kræset om detaljerne i 
deres produkter. Vi synes, 
man ser det sjældent 
i dag, og derfor er det 
vigtigt for os at bevare 
håndværket og give det ny 
værdi”.
Når brødrene laver et 
Bogur, er det da også en 
længerevarende proces, 
der både kræver tålmo-
dighed, syn for detaljen 
og rolige, kompetente 
hænder, når delene skal 
fæstnes til bogen.

upcycliNg

Brødrene laver ud over 
Bogure også borde af 
gamle eksemplarer af La-
demanns Leksikon. Leksi-
konbordet havde storebror 
Jonatan, der er ved at tage 
sin kandidatuddannelse 
i design og innovation 
på Danmarks Tekniske 
Universitet, haft i tan-
kerne, før det første Bogur 
blev til. ”Jeg havde gået 
med ideen om at bruge 
Lademanns Leksikon til at 
skabe noget nyt. Det er jo 
noget, mange er vokset op 
med, men som desværre 
har mistet noget værdi nu 

til dags. Hvis jeg kunne 
skabe noget nyt, ”upcy-
cle” det, så ville det få for-
nyet værdi og nyt liv. Både 
Leksikonuret og Boguret 
bygger på tankerne om 
upcycling, hvor man giver 
tingene nye funktioner og 
derved ny værdi”.
Leksikonbordet består af 
fire bind, der er samlet på 
en måde, der gør bordet 
stabilt og solidt. Derefter 
lakerer brødrene bordet, 
så det holder til at blive 
brugt som sofabord eller 
lignende. Brødrene er i det 
hele taget optagede af at 
forsøge at ændre brug-
og-smid-væk-kulturen og 
arbejder på at skabe flere 
forskellige produkter. 
”Ved at upcycle de her 
ting, så viser vi, at man 
ikke nødvendigvis behøver 
smide noget ud, fordi det 
har mistet sin oprindelige 
funktion. Det får en ny 
funktion, ny værdi og nyt 
liv.”

BøgerNes Historie skal 
også Fortælles

Brødrene er vokset op i et 
hjem med mange bøger, 
og deres søster er endda 
forfatter. Derfor betyder 

de gamle bøger også no-
get for dem, og de ønsker 
at fortælle bogens historie 
videre. 
”På hjemmesiden kan man 
læse en kort beskrivelse 
af bøgerne, vi bruger til 
Boguret. Man kan for 
eksempel klikke på Bogur 
nummer 23, der er lavet 
af bogen En Kristen, og 
læse om forfatteren Sir 
Thomas Henry Hall Caine 
og om bogens historie. På 
den måde føler vi, at vi 
giver lidt tilbage til forfat-
teren, der har brugt lang 
tid på sit skrivehåndværk. 
Det tager os lidt tid, men 
det ligger i hele GodTids 
ånd at tage sig tid til den 
slags”, fortæller Elias, der 
går i 3.g på Bornholms 
Gymnasium og fortsæt-
ter, ”Vi vil gerne inspirere 
køberen til at undersøge 
mere om forfatteren og 
bogen, men også for at 
give mulighed for at kunne 
relatere til uret på en an-
den måde. Det kunne for 
eksempel være i bogens 
titel, emne eller forfatter, 
køberen kan spejle sig i”.    

godtid til FremtideN

Som ny virksomhed kan 

det tage tid at få skabt 
så stor en kundekreds, at 
man kan leve af sit hånd-
værk. Brødrene i GodTid 
håber at kunne skabe en 
sund forretning, men ser 
det som en vigtigere opga-
ve at inspirere andre, til at 
følge deres eksempel, så 
vi i stedet for at smide så 
meget ud giver det nyt liv 
og nye fumktioner. 
”Vi håber på at vi med 
GodTid vil kunne inspi-
rere andre og udfordre 
samfundets tendens, med 
at alt skal gå så hurtigt, og 
vi hele tiden skal have det 
nyeste nye tøj, elektronik 
og møbler. Vi vil gerne 
vise, at der er værdi i det, 
vi bare smider ud, og at 
vi bør nyde, hvad vi har 
og værdsætte det, som 
nogen har taget sig god 
tid til at lave.”

Det første Bogur, der blev 
lavet til bedsteforældrene, 
gav brødrene blod på 
tanden, og de har indtil 
videre lavet ca. 70 Bogure 
og flere Leksikonborde, 
som de sælger på deres 
webshop på www.God-Tid.
dk og i designbutikken på 
Grønbechs Gård i Hasle. 

FRA BRUGTE BØGER 
TIL BRUGBAR KUNST

AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

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

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

og masser af accessories...
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DIN STEMME PÅ MIG BETYDER AT JEG VIL ARBEJDE FOR:

DE UNGES KOMPETENCER SKAL 
UDNYTTES BEDST MULIGT

En bedre praktik- og uddannelses-
vejledning skal sikre, at flere 
unge havner på rette spor – og får 
udnyttet deres kompetencer bedst 
muligt.

AT SKABE DANMARKS  
BEDSTE PASNINGSTILBUD 
 
Bornholm skal tilbyde de bedste 
børnepasningstilbud med flere 
hænder, mere omsorg og større 
overskud.

AT STYRKE UDVIKLINGEN OG 
ENGAGEMENTET I VORES LOKALE 
FÆLLESSKABER PÅ ØEN UNGE 
SOM ÆLDRE PÅ TVÆRS 

Foreningslivet og det lokale 
engagement på øen er helt unikt og 
en ramme, som skaber nærvær og 
tryghed. Det skal vedligeholdes.

MERE TID TIL DE ÆLDRE OG 
STØRRE FRIHEDSGRAD TIL 
PERSONALET 

Ældre skal have en værdig hverdag 
– og personalet skal have friere 
hænder til at yde omsorg  
tilpasset til den enkelte.

MAIKE FIIL

Aage Larsen

Haregade 15

3720 Aakirkeby

Tlf. 2176 0862 

TOYOTA C-HR HYBRID
FØR 
FRA  321.990 KR.
NU 
FRA  280.189 KR.

TOYOTA C-HR 
FØR 
FRA  259.995 KR.
NU 
FRA  250.292 KR.

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

NYE PRISER PÅ
TOYOTA C-HR

Ekskl. lev. omk. 3.880 kr. Metallak fra 7.490  kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 16,7-26,3 km/l.  
CO2-udslip 86-136 g/km. Se mere på toyota.dk.

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

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!
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David Østerbøg lavede ungdomsradio på DR 
Bornholm, mens han gik i gymnasiet i Rønne. 
I dag er han filmproducer, og hans arbejde 

har været nomineret til internationale priser. Han vil 
have Bornholm som kulisse i den næste julefilm som 
tak for sin barndom her.

“Min mor Alice og jeg flyttede til Bornholm, da jeg 
var fire år. Hun fik arbejde på gymnasiet, og vi 
boede i rektorboligen i en underlig tidsperiode, hvor 
jeg var med til lærermøder og gymnasiefesterne. 
Eleverne var super søde, og når jeg blev træt, så 
sov jeg under bordene. Så mit forhold til skolen var 
kulørt. Da jeg blev gammel nok, tjente jeg penge 
på at samle flasker til festerne og fik indblik i livet. 
Så da jeg selv begyndte i gymnasiet, var det som at 
komme hjem,” Fortæller David Østerbøg.

Er du typen, der elsker skole? 

“I folkeskolen skilte jeg mig ud på et tidligt tids-
punkt på grund af denne her akademiske hippiebag-
grund. Det gav nogle knubs i det små klasser. Jeg 
blev mobbet med de komplicerede ord, jeg kunne, 
min madpakke, mit hjemmebryggede tøj, og at 
jeg var dårlig til boldspil. Men jeg var populær, når 
der var quiz med almenviden. Jeg læste meget og 
drømte om USA. Så det var oplagt at tage et år i 
USA som udvekslingsstudent. Jeg landede på præ-
rien i Kansas. Alt var noget helt andet end det, jeg 
kendte. Det var den tørreste hede, 1500 kilometer 
fra havet,” mindes David.

Fra røNNe til jordeNs røvHul 
Hvad havde du drømt om?
“Dengang havde jeg Top Gun og Budweiser i hove-
det. Det her var ude på landet, fem kilometer fra 
en by. Men i løbet 24 timer blev jeg den femte søn 
i familien, fordi jeg var nysgerrig og indstillet på at 
indrette mig efter deres betingelser. 
De levede som i 50’erne. Han var soya- og majsbon-
de og arbejdede med store maskiner på markerne 
dagen lang. Moren bestemte alt derhjemme og la-
vede maden. På en eller anden måde opfyldte livet 
hos dem et undertrykt behov for at være en del af 
en kernefamilie. 
Desuden kunne jeg, både på skolen og hos dem, 
nyde lidt godt af at være mærkelig for en gangs 
skyld. De syntes, at det var lidt spændende, at jeg 
gik med ørering og havde prøvet at drikke alkohol, 
for slet ikke at tale om en detalje som min orange 
skjorte, som de syntes var helt vild.” Filmmanden 
henter billeder fra sin indre film.

Så var det vel oplagt at blive i USA, men du 
tog hjem og gik i gymnasiet...?

“Ja, men efter gymnasiet var vi nogle stykker, der 
ville køre over USA sammen. Det endte med, at jeg 
rejste alene, efter bilen døde i den værste snestorm 
i Cheyenne Wyoming i 40 år. Der var jeg sneet inde 
i Jordens røvhul med grå sne og pickup trucks med 
gevær i bagagerummet. Mit halve sabbatår endte 
i New York, inden jeg skulle starte på universitetet 
i København og læse engelsk.” David er typen, der 
altid har vidst, at han skulle gå på universitetet.

rød løBer og limousiNe i New york 
Hvornår trak filmen i dig?
“Det startede nok, da jeg valgte det nystartede 
Film og TV fag på Bornholms Amts Gymnasium. På 
engelskstudiet var jeg meget optaget af sidefaget 
formidling. Der lavede vi nogle film. Da jeg var 
færdig på universitetet, ringede jeg rundt til nogle 
filmselskaber. Den gang var Nimbus Film et lille ny-
startet firma. De havde allerede produceret en del 
kortfilm, som de gerne ville have solgt til udlandet, 
så det fik jeg lov til at prøve. 
Siden begyndte jeg at lave spillefilm, blandt andet 
“Festen”. Og derfra kom jeg på Danmarks Radio, 
hvor jeg var på serier som “Taxa”. Jeg arbejde hele 
tiden i de år. I ferierne lavede jeg reklamefilm. 
Så opdagede jeg, at der var åbent for optagelse på 
Filmskolen. Efter den sidste optagelsesprøve ringe-
de jeg til min mor og erklærede, helt hybrisagtigt, 
at jeg var kommet ind. Og det var jeg så heldigvis.” 
Han smiler en smule.

DR-Serien “Mille” var nomineret til en Emmy, fortæl, 
hvordan det føltes.
”Livvagterne” var også nomineret i en kategori. Så 
vi var et stort hold fra DR Drama, der tog til New 
York. Vi havde en chance, men vi vandt ikke. Men 
det var en skøn tur. Vi fejrede at mange års arbejde 
var nået dertil, og vi fik en fjer i hatten. Det var gla-
mour-star-smagsprøve, Emmy er TV´s Oscar, så vi 
kørte igennem byen i limousine og gik på den røde 
løber. Der var også en masse formøder, hvor man 
snakker om, hvordan festen forventes at forløbe, 
fotosession og møder med dem, der   >>>

Drømmen er at filme et bornholmsk vintereventyr
AF: CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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betaler for festen. Da “paphoved”og “Limbo” 
begge to var nomineret samme år, var det dob-
belt så sjovt.” Husker han.

Hvad kræver producerjobbet?
“Kunsten som producer er at være maximalt 
til stede dér, hvor man er. Branchen er meget 
omskiftelig. Det er mentalt stimulerende, men 
der er mange bekymringer og succeser. I nogle 
perioder skal man tre ting på en gang, mens 
der andre gange er lavvande. Hverdagen er et 
præstationspres, og der er mange egoer. Man 
skal rumme det hele. Jeg nyder mit arbejde, at 
være på det her hold som filmens fødsleshjæl-
per.” Nikker David.

opdraget til at være et HovedmeNNeske 

Så du er slavepiskeren? 
“Min rolle er at finde og udvikler projekter sam-
men med de kreative. Og så finde og admini-
strere økonomien. Jeg har måttet acceptere, at 
folk omtaler mig som selvsikker, hvilket jeg ikke 
føler mig. Men en af mine fordele i jobbet er, at 
jeg kan lyde som en elitær enspænder. Det er 
jeg ikke. Jeg vil helst lave noget sammen med 
andre.”

Du er fuld af ord. Snakker dine børn også 
meget?

“Vores børn snakker rigtig meget, både deres 
mor og far synes, at det er vigtigt, at vi snakker 
hele tiden. De er meget harmoniske. Men der 
er mange og lange udvekslinger og dialoger 
om, hvad der er ret og rimeligt.” David griner 
og kaster nakken tilbage, så bliver han helt 
alvorlig.
“Jeg bruger meget krudt på at guide mine egne 
børn, og jeg sørger især for, at de forstår, det 
jeg selv har manglet. Nemlig at ord ikke altid 
er det vigtigste. Nogle gange handler det om 
at holde igen og skride eller råbe højt én gang 
og bum færdig. Jeg prøver at give dem kontakt 
med kroppen. Vi danser og laver kampsport.”

Manglede der det i din barndom? 

“Dengang havde de voksne noget, der hed 
“kreativ bevægelse”. Det var noget med unga-
bunga-trommer og kropsbevægelser helt uden 
struktur. Da jeg blev bevidst om det, så var det 
pinligt.” Han griner.

Hvad har det været vigtigt for dig at give 
dine børn? 

“Jeg synes, at det er en menneskeret at få 
en have, når man vokser op. Så da Gitte blev 
gravid, måtte jeg sørge for, at vi fik et hus. Jeg 
elskede at være ung på Vesterbro. Men jeg har 
altid vidst, at hvis jeg skulle have familie, skulle 
det være med småborgerlig have i provinsen. 
Jeg har noget romantik på det store familietrip. 
Det blev Hvidovre, fordi jeg som dreng gik 
mange ture på stranden med min hund i alle 
former for vejr. Det har givet mig afhængighed 
af havet. Der er noget, de mangler, hvis der 
ikke er et hav i nærheden. Vi bor 400 meter fra 
vandet, og med den rigtige vindretning fornem-
mer man tang og salt i luften. Det er også vig-
tigt for mig, at børnene får et forhold til havet. 
De elsker at besøge farmor, der har et hus helt 
ud til havet i Bølshavn.”

juleFilm med BorNHolm som locatioN

Hvad arbejder du på i øjeblikket?

“Vi er lige startet på optagelser til “Juleman-
dens datter”. Det føles godt, den har været i 
udvikling i to år. 

Det kræver stædighed og vedholdenhed for, at 
projektet skal lykkes. Og man skal have en vi-
sion og kunne se for sig, at denne her fortælling 
er der samarbejdspartnere i. 
Man skal kunne tåle et nej. Den store kunst ved 
jobbet er at æde en masse nederlag og kunne 
slæbe sig selv på arbejde igen bagefter. Jeg er 
et ret stædigt menneske, og i arbejdssammen-
hæng er det en god evne.” Han skynder sig at 
fortsætte: 
“I år filmer vi i Viborg igen. Det gjorde vi også 
med “Emma og julemanden”. Men vi drøm-
mer om, at den næste julefilm kunne filmes på 
Bornholm. 
Jeg ville gerne lave et portræt af øen, hvor vi 
ikke viser sol og sommer. Pointen med Born-
holm er, at øen er ikke enten sommer eller vin-
ter, men folk kender ikke øens dejlige dramatik 
om vinteren. Der er klipper og blæst, og der så 
flot. Den luksus har jeg haft i min barndom. Det 
portræt mangler.
Øen har en eventyrprofill, som aldrig er blevet 
brugt på film. Jeg synes måske, at Bornholm er 
mest magisk i vintermørke. Ekkodalen i vinte-
rens lys er nærmest betagende.
Det er jeg er fan af,” slutter David.

Ilse Jacobsen
Eva og Claudi

Masai
Mansted

Rosemunde
Two danes

Signal
Pieszack

Sibin Lindebjerg
Bessi Jeans

Rue de Femme
Depeche
Mongul

Gr. Nature
B-young

Beaumont
Gorridsen  

Luksus Basix
Braintree

Fit flop
Bubetti

United Nude
Tamaris
Cashott
Pilgrim

Ndr. Strandvej 63 • 3770 Tejn • Tlf. +45 56 48 44 70
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Book på tlf.  6991 1651 eller danskoferie.dk/bornholm 

BORNHOLMERPAKKEN
2 nætter, 2 personer inkl. færge

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

f.eks Herolds pension, B&B Hasle

Mulighed for tilkøb af ekstra nætter, � ere 
personer, billet til Øresundsbron m.v.

 

2 nætter, 2 personer +  færge 

HELE PAKKEN, FRA      1686 DKK

Bornholm

Ø-liv, Øl & ØstersØ
Bornholm er værd at besøge -  på alle tider af året. 

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

SANDVIG

i samarbejde med:

RESTAURANT
DET GAMLE POSTHUS

ALLINGE- mad fra bunden af friske råvarer

Aktum A/S . 8844 5566

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

KØBMAGERGADE NEXØ

VIBEKE 
KRISTENSEN

BO
KRISTIAN JENSEN

SØREN PILMARK

HENRIK 
KROGSGAARD

ANNETTE HEICK

samt PROMENADEORKESTERET

(Nordlandshallen)

Lørdag:
20. januar kl. 16
eller
Søndag:
21. januar kl.14

Pris kr. 350,-
Unummererede pladser.  
Dørene åbnes 2 timer før
Baren er åben

Billetsalg: 
bornholmbilletten.dk 
eller 
Playmaker, Havnegade 1
3770 Allinge . 56 48 00 41

Nytårskoncerter i 
Bornholms Idræts- & Kulturcenter

2018
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Julehygge med englelyd på Nordbornholm

Julen starter med et brag 
allerede en måned før lil-
lejuleaften. Entertaineren 

Stig Rossen ankommer til den 
tidligere Nordlandshallen, hvor 
gymnastikforeningen ASG 
er vært for en af de berømte 
julekoncerter, som i 23 år er 
blevet et elsket tilløbsstykke 
i det øvrige land. Og nu får 
bornholmerne for første gang 
muligheden. Ligesom de ud-
over Stig Rossen også stifter 
bekendtskab med endnu en 
Rossen. Nanna Rossen er ikke 
hvem som helst, for udover at 
være datter af Stigs fætter fik 
hun et markant gennembrud i 
2016 i en hovedrolle i musica-
len Hairspray.
”Koncerten på Bornholm er 
den første koncert på min 
juleturné, hvor jeg i år skal 
lave 35 inden  jul. Det bliver 
med det store hold, hvor vi 
er 12 på scenen, nemlig seks 
musikere, fire korsangere, mig 

selv og en gæstesolist i form 
af Nanna Rossen, som er min 
grandniece.
Det er som sagt i Bornholms 
Idræts- og Kulturcenter, som 
er det nye navn for den iko-
niske hal mellem tvillingeby-
erne, at det store arrangement 
finder sted. For ASG er der 
tale om et nyt sats, der bliver 
et supplement til den årlige 
nytårskoncert, som finder sted 
20. og 21. januar 2018 og præ-
senterer blandt andre Søren 
Pilmark, Annette Heick og et 
par af tidens bedste operasan-
gere”, som formanden for ASG, 
Lars Gornitzka, udtrykker det.
Tilbage til Stig Rossen:
”Det bliver som altid et miks af 
de kæreste danske julesange 
og julesalmer. Man kan jo ikke 
lave en julekoncert uden at 
Glade Jul er med. Det kimer nu 
til julefest er en anden af dem, 
der bare skal være med. Men 
også nogle af de udenlandske, 

ligesom vi altid sørger for at 
få skrevet en helt ny julesang, 
som så er en duet. Vi skal 
selvfølgelig slutte med Når Du 
Ser Et Stjerneskud fra Disneys 
juleshow. Og hele salen forhå-
bentlig synger med på Dejlig 
Er Jorden. 
Vel at mærke stående.” Igen 
en af de mange traditioner til 
Stig Rossens julekoncerter. 
Så det gælder om at få smurt 
ølbassen inden koncerten.

glad For BorNHolm

Det er for alvor indenfor de 
sidste år, at Stig Rossen har 
kastet sin kærlighed på Born-
holm, hvor han hvert år møder 
op hos sine venner i Pande-
kagehuset på Brøddegade i 
Gudhjem og giver fire små 
koncerter. Dertil kommer, at vi 
har kunnet møde ham til et par 
kirkekoncerter og til foredrag. 
Men det er noget helt nyt at se 

ham i sit rette element på en 
stor scene. Og der bliver noget 
at holde øje med, lover Stig 
Rossen:
”Ja, det bliver spændende at 
vise mit bornholmske publi-
kum vores show. Tidligere har 
vi kun lavet julekoncerten i 
kirke i Rønne, men det er før-
ste gang, at vi skal have hele 
scenografien med og det er 
en kæmpe scenografi med en 
masse lys. Der er en bræn-
dende pejs i midten og en 
lænestol, hvor jeg fortæller en 
julehistorie og dertil masser af 
lys, gaver og grantræer. Det er 
meget jul’et. Og det er det, der 
hele tiden har været koncep-
tet, at det først og fremmest 
skulle være en julekoncert 
med stort J.” 
Det er i høj grad publikum, der 
er med til at bestemme, hvad 
der kommer med i de årlige 
show. Det er nemlig en ufravi-
gelig tradition, at Stig Rossen 

tager sig god tid efter koncer-
terne til at møde de publikum-
mer, der måtte have lyst. Så 
bliver der skrevet autografer, 
men det er ikke mindst de 
mange gode idéer, som folk 
kommer med, som inspirerer:
”Det er jo også der, at jeg får 
mange gode idéer, fordi folk 
spørger: Kender du den jule-
sang? og Har du tænkt på den 
sang? – og så får jeg rigtigt 
meget materiale til næste år. 
Jeg er altid åben for forslag, 
fordi der er så sindssygt 
mange gode sange, som man 
ikke lige har tænkt på.”

Hele verdeN er med

Selvfølgelig er det de gamle 
danske sange, som er i fokus, 
men Stig Rossen, der jo i stor 
stil har optrådt i blandt andet 
London, sværmer også for 
julesange fra både England og 
USA:

”I år kommer vi til at præ-
sentere de smukke engelske 
Christmas Carols og ting fra 
det amerikanske repertoire. 
Jeg plejer altid at sige, at der 
skal altid være mindst en ame-
rikansk jule-slasker. Det bliver 
i år en lidt rocket version af 
Merry Christmas, Baby.”
Det er vigtigt for Stig Rossen, 
at der både er momenter, 
hvor hele salen synger med, 
men også med den store 
oplevelse af at være til et flot 
show. Så på spørgsmålet om 
der kommer til at gå Nødebo 
Præstegård-nostalgi i den, 
svarer han:
”Vi har haft Børn Og Voksne 
I Kærlig Krans på program-
met i nogle år, men det har 
vi ikke denne gang. Det må 
godt blive højstemt, men ikke 
for salvelsesfuldt. Det skal 
først og fremmest være en 
koncertoplevelse, så der er 
plads til både de smukke og 

højstemte momenter, men der 
skal også være plads til, at det 
bare er fed musik! Vi prøver 
at sige, at ud af de 22 sange 
skal der helst være fem-seks 
helt nye, som ikke har været 
med før. Men heller ikke mere. 
For hver gang vi skifter en af 
de gamle sange ud, så er der 
nogle, der ærgrer sig, for hvor 
blev Mary’s Boychild af?” 
Ifølge Lars Gornitzka er der 
godt gang i salget til arrange-
mentet, der ligesom Nytårs-
koncerten og revyen får Alline-
området på landkortet også, 
når turister eller folkemødedel-
tagere er taget hjem.
”Nu er det bornholmernes 
tur,” siger Lars Gornitzka, som 
oplyser at billetprisen er 350 
kroner til mødet med Stig Ros-
sen og hans store orkester. Og 
at der spilles op til julehygge 
fra klokken 19.30.

AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: KENNET HAVGAARD

Hvorfor vente til juleaften med at komme i julestemning? Den 23. november ankommer Stig Rossen til Allinge med sit 
11 mands store orkester tilsat en gæstesolist, der oven i købet er fra familien; den kritikerroste Nanna Rossen

Bornholmerlisten lytter til dig…
-før vi stemmer for, hvad der tjener bornholmerne bedst!

Lær os bedre at kende på www.bornholmerlisten.dk

Kim Eg Thygesen – Kirstine Van Sabben – Carl Ilsøe – Lisbeth Riemann – Niels Henriksen

W Burhan G
Lørdag 3. marts

Hugo Helmig
Fredag 9. marts

Aura
Fredag 19. januar

Turboweekend
Lørdag 31. marts

Joey Moe
Lørdag 10. februar

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

Bisse
Lørdag 24. marts

www.musikhuzet.dk - 56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk
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STEM PÅ WINNI GROSBØLL

Fælles om Bornholm

Det går godt på Bornholm.
En udvikling vi har skabt i
fællesskab.

Lad os fortsætte med det!
WEEKEND KAMPAGNE

REJS LØRDAG OG SØNDAG OG SPAR 15% MED VORES WEEKEND 
KAMPAGNE, HVIS DU BESTILLER 4 DAGE FØR REJSEN 

NYHEDER FRA DECEMBER 
 

SOM NOGET NYT KAN DU FRA DECEMBER FÅ FAST 
RABAT, NÅR DU REJSER MED BORNHOLMERKORT.

FANTASTISK SERVICE, SUPERKVALITET 
& DIREKTE FORBINDELSESSKIFT VED FÆRGEN

*  Alle, der bestiller bredbånd før 31/12 2017, deltager automatisk i lodtrækningen om et rejsegavekort fra 
Spies Rejser til en værdi af 10.000 kr. til en rejse med Spies ned til sydens sol.

 Gavekortet kan bruges til en valgfri rejse med Spies. Vinderen får direkte besked fra BornFiber 
umiddelbart efter 31/12 2017. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Er du en af de heldige 
bornholmere, der kan 
få lynhurtigt internet?
Bornfi ber kan tilbyde fl ere og fl ere bornholmere lynhurtigt og 
stabilt internet. Så kan du og din familie sende og modtage 
næsten ubegrænsede mængder af mails, billeder, video, musik 
og store fi ler. Og se knivskarpt TV. Alt sammen uanset hvor 
mange, der bruger nettet samtidig. Tjek, om du er én af dem, der 
bor et heldigt sted – og kan spare 1.500 kr. på tilslutningen.

Ring 7089 0000 eller gå ind på bornfi ber.dk

Bredbånd fra

 0,-
første måned Spar op til

 1.500,-
i tilslutning

Bestil 
og vind 
en rejse*
(værdi 10.000 kr.)
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Kvindelige præster er ofte et ømtå-
leligt emne på Bornholm, men det 
gør intet for den nye præst Meghan 

Jakobsen. Hun har levet et farligt liv tidli-
gere, og satser på at gøre en forskel i det 
ældgamle sogn.

”Jeg er den heldigste i verden,” er det 
første der ryger ud af munden med et 
stort smil fra forfatter, journalist, og nu 
først og fremmest præst i Østerlars og 
Gudhjem Kirker, Meghan Welsch Jakob-
sen, da jeg møder hende i den store 
præstegård ved Østerlars Rundkirke. På 
sine løbeture i den skønne natur om-
kring Østerlars kan hun ikke lade være 
med at tænke på, og fryde sig over, det 
arbejde hun har fået tildelt blandt de 
mange mennesker der har budt hende 
varmt velkommen. Meghan har fundet 
sit ståsted og ro i sit liv, og ser frem til 
mange år i dette arbejde på Bornholm. 
Måske ikke så mærkeligt efter at have 

boet i syv lande så forskellige steder som 
Østeuropa, Rusland og Mellemøsten.

Med en mastergrad i folkeret har Meghan 
en god indsigt i politik og kulturer, og en 
af de foreløbigt fire bøger – Om at være 
kone i Saudi-Arabien (People’s Press 
2008) – er en gribende personlig skil-
dring af hverdagen i denne stat: her skal 
kvinder være indhyllet i sort fra top til 
tå når de færdes offentligt.  Ægteskaber 
er arrangerede og flerkoneri et udbredt 
fænomen. Medierne er censurerede. 
Velfærdsmodellen er baseret på almisser, 
og den sociale underklasse importeres 
fra andre lande. Blodet flyder på torvene 
hver fredag efter middagsbønnen, når 
bødlerne har befriet samfundet for stor-
forbrydere og småkriminelle. Det er blot 
få indtryk fra to år som diplomatfrue, 
men skelsættende for resten af livet.

Men hvorfor så søge sin første præste-
stilling på Bornholm, spørger jeg Meghan. 
”Fordi mit største ønske var at komme 
ud på landet, på en ø, og den første stil-
ling jeg søgte var Østerlars og Gudhjem, 
og den blev jeg tilbudt. Efter bare tre 
måneder i embedet er jeg helt sikker på 
at jeg ønsker at blive her i mange år. Jeg 
mærker at det er her jeg skal være – jeg 
er den heldigste i verden.” At komme til 
Bornholm, hvor der er så mange traditio-
ner og meninger omkring kirkens funk-
tion og opdeling i traditionelle kirkemøn-
stre generer ikke Meghan. ”Jeg er præst 
for alle, og vi vil i samarbejde fremover 
se på hvordan vi kan få flere, også yngre, 
engageret i kirkelivet.”
I efteråret sender DR1 dramaserien ”Her-
rens veje”, hvor præsten allerede i første 
afsnit siger at det nu om dage åbenbart 
er mere legitimt at tale om hvornår man 
sidst har haft sex, end at tale om troen 
på Gud og Jesus, og Meghan reflekterer 

straks: ”Han har fuldkommen ret,” siger 
hun med stor overbevisning, ”der er en 
stor blufærdighed, og jeg kan egentlig 
undre mig over det. Jeg har rigtig mange 
gange mødt kommentaren: ”Hvordan kan 
du tro på Gud, du er så veluddannet?” 
– Der eksisterer nogle underlige fordom-
me, og der skete på en eller anden måde 
i 68-generationen et værditab, hvor det 
blev skamfuldt at tro. Folk mangler noget 
i deres dagligliv, og bare det at den serie 
eksisterer betyder at der er et behov 
for at tale om tro.” Meghan påpeger dog 
at hun føler at bornholmerne er meget 
bedre til at tale om tro end i al alminde-
lighed i Danmark – meget bedre.

Meghan er en ydmyg person der lytter 
meget, men har talt sig varm om netop 
dette emne. ”Dagligdagen som præst 
afspejler også den kontrast i samfundet 
der handler om blufærdighed. Det er 
ikke sikkert at det er så mange der vil 

indrømme det, men der kommer mange 
mennesker til præsten og fortæller dybe 
fortroligheder. Præsten kan lytte og siger 
ingenting, så behovet er der virkelig. Jeg 
taler med rigtig mange, og enhver ved 
at man kan tale frit om alt, uden at det 
kommer videre. Hvis man har noget man 
vil tilstå, bliver det hos mig – og så taler 
vi om hvordan man kan få tilgivelse for 
det – for når man kommer til præsten, 
sker det på kristendommens præmisser.”
Meghan er optaget af at kirken skal blive 
bedre til at tale ind i nuet – der hvor det 
enkelte menneske forstår helheden og 
ikke blot tror at evangeliet kan bruges til 
at slå folk oven i hovedet med. ”Jeg skal 
passe på at der ikke går ”teologhjerne” i 
det jeg siger, men tale på en måde som 
hverdagens menneske kan forholde sig 
til, og da jeg jo er forfatter, så skrev jeg 
til høstgudstjenesten en novelle over 
dagens  i stedet for en prædiken.”

Det er en kendt sag at man på Bornholm 
har et delt forhold til kvindelige præster, 
og der bliver ansat flere af dem, så hvad 
tænker Meghan Jakobsen om den situati-
on: ”De har jo valgt mig,” smiler Meghan 
og fortsætter: ”Jeg kan jo kun sige at jeg 
er præsten i Østerlars og Gudhjem og jeg 
er en kvinde, og sådan er det. Jeg tænker 
selvfølgelig over det og vi kvindelige 
præster på øen taler også om det. Men – 
hvad skal vi gøre ved det? – Jeg er blevet 
mødt med den største respekt og venlig-
hed – så på den måde mærker jeg jo ikke 
noget til det,” smiler Meghan med en 
fast overbevisning om hendes fremtidige 
opgave i de to sogne.
Der er dog andre ting som Meghan har 
hæftet sig ved omkring bornholmerne: 
”De kan synge – helt vildt godt – og når 
jeg står med ansigtet mod alteret og 
hører menigheden synge, så nyder jeg 
det brus der kommer fra dem – det er 
bare dejligt.”

Meghan Jakobsen er opvokset i et hjem, 
hvor hendes amerikanske mor var glad 
kirkegænger til alle højtider og elskede 
salmerne. ”Jeg har hele tiden været 
bevidst om at jeg var en kristen, uden at 
det nødvendigvis kun var en dialog med 
Jesus, men en dialog med Gud. En dialog 
med Treenigheden.” Den fremtid der 
venter for Østerlars og Gudhjem kirker 
har Meghan Jakobsen talt med de ansatte 
og menighedsrådet om skal være en 
kirke der passer til dem der kommer i kir-
ken. ”Vi skal lave en kirke der passer til 
det vi gerne vil , og hvis det vi gerne vil, 
passer med traditionerne, så er det fint, 
men eller så laver vi noget andet. Det 
skal være en kirke der taler til folk.”

Meghans ønske er at få dialog med kir-
kegængerne – ikke debat – men dialog. 
Mens hun smiler fortæller hun om den 
søndag hvor hun havde besluttet sig til 
at prædike om Helvedet. ”Vi vælger ikke 

selv! Vi har ikke plads til at dømme an-
dre, for ved at dømme andre, fordømmer 
vi os selv. Vi skal først og fremmest feje 
for egen dør! Og vi kan altid bede Gud 
om tilgivelse. 
Jeg kunne se at de i Gudhjem Kirke rea-
gerede temmeligt forskrækkede og en 
anelse bange for den rare damepræst, så 
da jeg skulle holde den samme prædiken 
senere i Østerlars Kirke, advarede jeg 
menigheden og sagde, at hun ikke hå-
bede, at de blev bange.” Dermed ønsker 
Meghan en dialog, hvor man fremover 
godt kan tale om indholdet og sammen 
forme fremtidens kirke.

Der blæser nye vinde i Østerlars Rundkirke 
AF: GEORG JULIN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Angoraland

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

• Uld - garn og strik 
• Filthåndværk og galleri

Masser af GARN, STRIK og FILT - og altid en god GAVEIDÉ

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

Økologisk naturkosmetik fra eget værksted
Sæbe, shampoo, creme, lotion, skrub,

wrap, fodbad, olier, sampak og firmagaver.

WELLFULLNESS og GÅRDBUTIK

•MASSAGE (FYSIO/SPORT)

      • ANSIGTSBEHANDLING

         • FODBEHANDLING

          • HÅRFJERNING VOKS & SUGAR
            (også permanent fjerning med DEPILAR system)

          Vore klinikker benytter produkter fra MUNKBORN

      COSMETICS, samt det bedste fra AINHOA.

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

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

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

www.ANGORALAND.dk    www.FILTGALLERIET.dk    www.WELLFULLNESS.dk

MUNKHOLM

ANGORALAND
SMØRENGEVEJEN 22 - VESTERMARIE   TLF. 24 6178 30

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

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 

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

Møbelpolstring

Madrasser i 
specialmål Kalecher & Presenninger

Vinyl & LinoleumTræ & Laminat

ALTID tæpper på lager
Fra

Kr. 48.- pr. m²

Til private

2nd | Life | Design

Vi køber og sælger brugte design møbler med patina. 
Møblerne er primært dansk design. 

Kig gerne forbi til en uforpligtende snak eller send en mail, 
hvis du har møbler, lamper, vaser eller lignende du gerne vil 

sælge. 

Vi har et bredt udvalg af bl.a. sofaer, lænestole, syverstole, 
Y-stole, Piet Hein borde, Montana reoler, PH-lamper og meget 

mere. 

Vi lægger stor vægt på at møblerne er i god stand og har en vis 
kvalitet. Vi har hele tiden flotte nyheder i forretningen.

KØB OG SALG AF DESIGN MØBLER

Strandgade 15, 3730 Nexø
info@2ndlifedesign.dk

81 61 66 60
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På Sdr. Hammer 156 
i en lille tilbygning 
til Den Bornholmske 

Spritfabrik står
Paulie Melnyk og betragter 
sit værk.
Paulie, der er uddannet 
kok, flyttede for to år siden 
til Nexø med sin kone 
og tre børn. Her har han 
åbnet sin virksomhed NXØ 
Brewery – Vandkefirperler, 
hvor han brygger læske-
drikke ved brug af vandke-
fir. Vandkefir er en levende 
organisme, der dyrkes 
gennem en gæringspro-
ces. Med vandkefir som 
base har Paulie nu vakt 
Nexøs gamle bryggertra-
dition til live igen. Og for 
at ære fortidens bryggere 
er hans første to læske-
driksvarianter citron og 
hindbær. Noget de, der var 
børn i Nexø i midten af det 
19. århundrede, vil kunne 
nikke genkendende til, for 
det var de to populære 
sodavand fra Bornholms 
Bryggeri. 

Brygger ved et tilFælde

Da Paulie og familien flyt-
tede til Bornholm, havde 
han en drøm om at blive 
iværksætter. Han var på 
dette tidspunkt ikke helt 
sikker på, hvad hans pro-
jekt skulle være, men han 
vidste, at det var iværk-
sættervejen, han ville gå.
En gave og en måneds 
barsel banede dog vejen til 
bryggeriet.

”Jeg fik et syltetøjsglas 
med vandkefir af nogle 
venner fra Fyn, da jeg 
flyttede til Bornholm. Den 
havde egentlig bare stået i 
køleskabet i et godt stykke 
tid, da jeg fandt den igen, 
mens jeg var på barsel. Jeg 
kedede mig lidt og tænkte, 
at jeg kunne eksperimen-
tere med vandkefiren for 
at holde mig beskæftiget.”
Efter et smut ud i den 
bornholmske natur vendte 
Paulie tilbage til famili-
ens køkken med bær og 
frugter, der skulle bruges 
med vandkefiren. Det blev 
til en hindbærdrik, som 
selv naboerne syntes, var 
ganske god.
”Naboen kom forbi på et 
tidspunkt og spurgte, om 
hun ikke kunne få en flaske 
af hindbærdrikken. Hendes 
mand havde ofte fortalt, at 
han i sin barndom elskede 
hindbærsodavanden fra 
Bornholms Bryggeri, der 
lå i Nexø. Det fik hun så, 
og jeg følte, at jeg havde 
fundet mit kald. Derfra gik 
det ret stærkt!”

deN perFekte sted For 
iværksættere

I starten af 2017 var Paulie 
nået så langt med sine 
planer, at han skulle til 
at finde egnede lokaler, 
så han kunne starte en 
egentlig produktion i 2018. 
Efter at have set et par 
forskellige steder an fik 
han at vide af en bekendt, 

at han skulle gå ned og 
snakke med Niels Frost, 
der ejer Den Bornholmske 
Spritfabrik sammen med 
sin kone Erna. Efter en 
kort snak foreslog Niels 
Frost, at Paulie kunne leje 
sig ind i fabrikkens side-
bygning, som han alligevel 
havde planer om skulle 
renoveres. 
”Niels var fantastisk at 
få fat i. Jeg troede, at jeg 
skulle starte mit eventyr i 
2018, men han fremskyn-
dede processen med et 
års tid. Han fik lokalerne 
klar på rekordtid, og første 
juni kunne jeg flytte ind. 
Nu manglede bare de sid-
ste maskiner og de rigtige 
tilladelser.”
Paulie Melnyk mener 
ikke, at Niels Frost er den 
eneste grund til, at det gik 
så hurtigt. Det bornholm-
ske erhvervsliv og øens 
indbyggere er klar til at 
hjælpe en god ide frem, 
siger han. ”Jeg ved ikke, 
om det er Nexøs historie 
som et samfund fyldt med 
selvstændige håndvær-
kere, eller om byen bare 
er moden til iværksætter-
eventyr, men jeg føler vir-
kelig, at Nexø og Bornholm 
er det perfekte sted for en 
iværksætter som mig.”

BorNHolm Forpligter

Bornholm er efterhånden 
blevet kendt og anerkendt 
for de kvalitetsprodukter, 
der bliver fremstillet på 

øen. Især er fødevarerne 
kendt for deres høje kvali-
tet og lækre smag. Det er 
Paulie godt klar over, og 
han mener, det forpligter 
ham til at levere kvalitet 
hver gang, der ryger en 
flaske over disken. Derfor 
kræser han om hver 
eneste bryg, der bliver 
brygget. ”Når der står 
Bornholm på produktet, så 
forpligter det. Jeg kunne 
sagtens bare have brugt 
Bornholm i navnet og være 
ligeglad med kvaliteten og 
stadig sælge fint. Men min 
faglige stolthed fra min tid 
i kokkefaget gør, at jeg vil 
have kvaliteten helt i top 
i hver eneste flaske, der 
forlader bryggeriet. Derfor 
går jeg hele tiden og sma-
ger læskedrikken til, mens 
den gærer, og den er ikke 
klar til aftapning, før jeg 
er helt tilfreds. Jeg bruger 
nok lidt mere tid på hver 
produktion, end jeg egent-
lig burde, men jeg kan ikke 
lade være. Det her er mit 
hjertebarn.”
 
starteN på eN Bølge

Hvor 1800-tallets bryg-
gere red med på en bølge 
af mineralvandsfabrikker, 
der dukkede op overalt i 
landet, håber Paulie på at 
være med til at starte den 
næste bølge. ”Jeg tror, at 
der inden længe vil være 
en del virksomheder, 
der vil prøve på at lave 
det samme som jeg. Vi 

danskere er blevet mere 
bevidste om, hvad der er i 
vores råvarer, og der bliver 
puttet flere økologiske va-
rer og varer lavet på natur-
lige råvarer i indkøbskur-
vene. Der passer vandkefir 
perfekt ind. Det indeholder 
mange gode ting, som kan 
være gode for kroppen, og 
det er helt sikkert meget 
sundere end for eksempel 
en almindelig cola, fordi 
gæringsprocessen fjerner 
sukkeret i drikken, og det 
den indeholder, kun er 
økologisk og naturligt.”
Paulie Melnyk havde sin 
første produktion klar 
omkring første september 
i år. 
Midt i oktober solgte han 
sin første hele palle Vand-
kefirperler, der blev delt 
ud, ved et event i forbin-
delse med Kulturnatten i 
København. 
”Det føltes rigtig fedt at 
sende dem af sted. Jeg 
selv tog til København for 
at dele dem ud og fortælle 
om mit bryggeri. Samtidig 
lancerede jeg vareprøver 
i Bornholmer Butikken i 
Torvehallerne ved Nørre-
port. Det er lige pludselig 
blevet rigtigt. Det er gået 
meget hurtigere, end jeg 
troede, men det, tror jeg 
efterhånden, er nok skæb-
nen. Sådan skulle det bare 
være.”

giv det videre

Ligesom Paulies eventyr 
startede, da han fik 
et syltetøjsglas med 
vandkefir af gode venner, 
der selv brugte det 
derhjemme, vil Paulie også 
gerne selv give noget 
videre. Han drømmer om 
selv at kunne hjælpe andre 
i gang og håber også på 
at kunne skabe noget, der 
skaber værdi for Nexø.
”Jeg er stor tilhænger af 
pass it on-tanken. Det at 
give videre til andre, som 
så kan skabe noget nyt, 
som er deres eget. Jeg 
håber, jeg en dag kommer 
til at stå i en situation, 
hvor jeg kan hjælpe andre. 
Lige nu har jeg skabt en 
arbejdsplads for mig selv, 
men hvis alt går vel, kan 
jeg udvide produktionen 
og skabe arbejdspladser 
til andre. Derudover vil 
jeg gerne støtte op om 
mit samfund. Der kan 
skabes så meget her, og 
hvis jeg kan hjælpe til med 
det, ville det være endnu 
en drøm, der går i opfyl-
delse.”

Man kan indtil videre finde 
Paulies Vandkefirperler 
i Souvenirhytten i Nexø, 
Svaneke Købmandshan-
del, Skafferiet i Gudhjem, 
Helsekosten i Rønne og på  
webshoppen bornholm-
bornholmbornholm.dk.

I Nexø brygges der perler
AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

BORDBESTILLING 5697 4013
ÅBNINGSTIDER: ONS-SØN 12.00 - 16.00 (KØKKENET LUKKER 15.00)

& 17.30 - 20.00 (KØKKENET LUKKER)

ÅRETS FROKOSTRESTAURANT 2015 
OPLEV GASTRONOMISK GLÆDE I DEN MØRKE VINTERTID 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.
Vi åbner alle dage for selskaber. Book evt. bord i vinoteket til en ekstra forkælelse af mad og vin.

Ring og hør om julemenuer ud af huset eller tjek hjemmesiden.

Kagebord hver søndag fra 5. nov - 17. dec fra kl. 15.00 - kun mod bestilling 

Med venlig hilsen 
Troels Fjederholt Madsen

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

INFO@CHRISTIANSHOJKROEN.DK WWW.CHRISTIANSHOJKROEN.DK FACEBOOK.COM/CHRISTIANSHOJKROEN
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Åbent hele året
Lukket mandag, tirsdag til søndag kl. 11 - ca. 17
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

Bestil DIN  
julefrokost nu  
og vær i go’ tid!

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

gave-idé
julekurve med  

bornholmske produkter
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Torsdag den 23. november  kl.19.30
i Bornholms Idræts- & Kulturcenter (Nordlandshallen)

2017

Pris kr. 350,- .  
Unummererede pladser  
Dørene åbnes kl. 18. 
Baren er åben
Billetsalg: 
www.bornholmbilletten.dk 
eller Playmaker, Havnegade 1
3770 Allinge . 56 48 00 41

i samarbejde med:

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

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

St. Torv • DK-3700 Rønne • Tlf. +45 56 95 0 25 • www.ronnebio.dk
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Man husker de unikke 
madoplevelser, fra da man 
besøgte en lille café, der 
serverede hjemmebagte 
kager, eller da man smag-
te den hjemmelavede is, 
der smagte af sommer-
bær. Folk deler deres op-
levelser med andre, der så 
får lyst til selv at besøge 
stederne og tage del i de 
kulinariske oplevelser.
En gang udvekslede 
turisterne tips om steder, 
man ikke skulle besøge, 
fordi det var turistfælder 
med tarvelig præfabrike-
ret mad til uforskammede 

priser. Den stemning har 
øen kollektivt vendt. 
Nu er Bornholm blevet en 
kulinarisk forpost, man 
tager til for at besøge 
restauranter og nyde den 
magiske udsigt over havet 
og den rå natur, og ender 
med at blive fuldstændig 
forelsket i.

råvarer og råstyrke 

Øens råvarer og drikkeva-
rer har opnået velfortjent 
berømmelse, og born-
holmerne har meget at 
være stolte af. Der er en 

bølge af kvalitet og sans 
for de fine detaljer i de 
bornholmske håndværks-
produkter, som også får 
Bornholm til at stråle af 
initiativ. Overskuddet til 
at samarbejde og at bruge 
hinandens viden og varer 
er forbilledligt og skaber 
innovative produkter i 
verdensklasse. Om det 
er havtorn, der pludseligt 
bliver kombineret med 
lakrids, eller kefir, der 
blandes med friske hind-
bær fra Halleklippens rå 
klipper, viser det en særlig 
bornholmsk råstyrke, som 

bærer de bornholmske 
smagsoplevelser op på 
internationalt topniveau.

BorNHolmerNe skal 
Forkæles 

Hele sommeren har born-
holmerne sørget for, at 
deres sommergæster har 
nydt øens lækre madste-
der, spist lokale fødevarer 
og slukket tørsten i en af 
øens efterhånden mange 
kvalitetsdrikkevarer. Efter 
en lang sommer er det nu 
bornholmernes tur til stolt 
at mødes og nyde øens 

kulinariske tilbud. 
Det er nu, vi bornhol-
mere skal ud og holde liv i 
restauranter og cafeer og 
samles om lækre julemid-
dage og lade os forkæle af 
vores initiativrige restau-
ratører.

alle øNskes eN 
glöggelig jul 

Det er beundringsværdigt, 
at så mange lækre spise-
steder holder åbent det 
meste af året. Bornholm 
er ikke kun en ferieø, der 
lukker og slukker, når de 

sidste turister er taget 
hjem. De lokale, deres 
trofaste vintergæster og 
familier skal også have 
mulighed for at springe 
timerne med madlavning 
og opvask over og i stedet 
få serveret et måltid, der 
ikke bare er køreturen 
værd, men er en oplevel-
se, man husker. 
Lad os tage ud i den born-
holmske vinter og gæste 
de spisesteder, der vælger 
at holde åbent for vores 
skyld, og lad os alle få en 
glöggelig jul og et velsma-
gende nytår.

AF: TOMMI FALK PETERSEN, CAMILLE BLOMST OG GEORG JULIN

Kilden til varme i kulden 
er at mødes og nyde øens julemad 
Det bornholmske køkken har udviklet sig til at blive et kulinarisk forbillede. 
De ærlige råvarer og den sirlige præcision i håndværket betyder, at flere 
fødevarevirksomheder og restauratører skaber mindeværdig spiselig kunst, 
som gæsterne rejser langt for at opleve. 

osteHjørNet
Når julefrokosten er over-
stået, og desserten har 
været på bordet, bliver der 
ofte anrettet et ostebord til 
kaffen.
Derfor har Magasinet Born-
holm bedt Ostehjørnets 
Birgit Gren-Hansen om at 
give sit bud på, hvilke tre 
oste hun vil anbefale til 
dette års juleslabberas.

1. gammel kNas

”Gammel Knas er en lagret 
havarti, som har fået sit 
navn på grund af den lange 
modningsperiode på 24 
måneder. Her udvikles den 
milde balance mellem det 
søde, det fede, det syrlige 
og det knasende sprøde 
proteinkrystaller i osten. 
Den er god i smag og struk-
tur. Osten kan nydes med 
en god, ikke alt for kraftig 
bornholmsk øl eller en god 
hvidvin. Jeg serverer den 
altid med hjemmebagte 
boller, men den er også god 
i madlavningen eller i en 
salat.”

2. HvidløgsBrieN

”Hvidløgsbrien er en meget 
populær ost, som vi laver i 
butikken ved at dele en brie 
og røre vores egen hvid-

løgsost sammen med den. 
Sammensætningen af de 
to oste danner tilsammen 
hvidløgsbrien, som altid er 
med på vores osteanret-
ning ud af huset. Osten er 
fantastisk god på kiks eller 
boller, og den nydes bedst 
med en bornholmsk øl eller 
en god rødvin.”

3. daNaBlu Fra 
aNdelsmejeriet

”Bornholmsk Danablu er en 
uhyre populær blåskimmel, 
der har en karakteristisk 
skorpe og en helt fantastisk 
smag. Den findes både i 
50 % og 60 %, og jo federe 
den er, jo mere cremet bli-
ver den. Den passer bedst 
på kiks eller rugbrød og 
bør nydes med en born-
holmsk porter. Den er også 
velegnet til en god dres-
sing, i salat, på pizza eller i 
sovsen.”

”Udover de tre ovennævnte 
oste bør Vesterhavsosten 
og vores nye økologiske 
gedeoste også nævnes som 
særdeles gode og ganske 
populære hos vores kun-
der,” tilføjer Birgit til sine 
anbefalinger.

JUL PÅ BRYGHUSET
Bryghusets Julefade
Fra d. 17. november - 30. december (ikke d. 24. dec.)
Alle dage fra kl. 12.00 - 17.00 
Kan også fås til aften ved forudbestilling 

5 retters julefad
Kryddersild - æg og tomat
Bryghusets rullepølse - lavet på øl og humle - ølsky
Håndskåret flæskesteg - rødkål og surt
Andebryst - svesker og rødkål
Risalamande - kirsebærsovs
189,- pr. couv.

8 retters julefad
Kryddersild - æg og tomat
Saltstegt sild - bløde løg, ølsennep og rødbeder
Fiskefrikadeller - grov remoulade 
Bryghusets rullepølse - lavet på øl og humle - ølsky
Håndskåret flæskesteg - rødkål og surt 
Andebryst - svesker og rødkål 
Hønsesalat - bacon 
Risalamande - kirsebærsovs
229,- pr. couv.

Ta’ julefrokosten med hjem
Fra d. 17. november - 30. december (ikke d. 24. dec.)
Fra 2 couv. - 100 couv. 
5 retter - 189,- pr. couv.
Ekstra retter +35,- pr. couv.

Vælg mellem:
•	Kryddersild - æg og tomat
•	Marineret sild - æg og tomat
•	Krydder karrysild - æg og tomat
•	 Saltstegt sild - bløde løg, ølsennep og rødbeder
•	 Fiskefrikadeller - grov remoulade
•	 Friteret rødspættefilet - grov remoulade
•	Røget laks - røræg og asparges
•	Bryghusets rullepølse - lavet på øl og humle - ølsky
•	Hønsesalat - bacon
•	Leverpostej - bacon
•	Håndskåret flæskesteg - rødkål og surt
•	Andebryst - svesker og rødkål
•	Brie - kiks
•	Risalamande - kirsebærsovs

Der medfølger brød, smør og fedt

Og så er der lige den gode øl,  
hvis du er lækkertørstig!

Vi har åbent alle ugens dage fra kl. 11.00
Køkkenet åbner kl. 12.00

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

Følg os på Facebook, 
hvor nye tilbud hele 
tiden opdateres
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le port
NyBagt leverpostej og 
ægte juleglæde 
Værtsparret på Le Port, 
Gabriela og Kim Jant-
zen, der i 2012 overtog 
restauranten efter Kims 
mor laver fremragende 
mad, fyldt med lokale og 
økologiske råvarer, og så 
elsker de julestemning. 
“Vi kan godt lide duften 
af jul. Når man træder ind 
et sted, og der dufter af 

gran, and og småkager. 
I restauranten er der ild 
i den åbne brændeovn, 
og vi hilser julen velkom-
men med smuk pynt og 
levende lys. 
Hos os er der altid jule-
musik på anlægget og et 
stort juletræ. Børnene kan 
putte nelliker i appelsiner 
og klippe kravlenisser, 
mens de venter på ma-
den,” fortæller Gabriela.

ris á la maNde måske 
med maNdel 
“En af de fine detaljer på 
vores frokostmenu, er at 
vi bager leverpostejen, 
mens folk spiser den gra-
vede laks. Den er altså 
helt friskbagt. Til dessert 
er der ris á la mande, 
og er man heldig, finder 
man mandlen,” smiler 
Gabriela hemmeligheds-
fuldt og fortsætter: “Man 

skal jule, ellers er det så 
kedelig en tid.”

kuNsteN at være deN 
gode vært 

Man kan bestille nyt-
årsmenuen ud af huset. 
Ønsker man at nyde den 
alene, er det muligt, 
og det samme gør sig 
gældende, hvis man er 
mange.

“Når man får maden ude-
fra, kan man bruge kræf-
terne på at være en god 
vært. Det er vigtigt at 
have dækket et flot bord, 
før gæsterne kommer, 
og med det samme byde 
dem en velkomstdrink, så 
ens gæster kan mærke, 
at man har ventet dem 
med glæde. Som gæst er 
det vigtigt ikke at komme 
for tidligt. Hellere komme 

fem minutter for sent end 
fem minutter for tidligt, 
som Emma Gad skrev. 
Det hjælper værten til 
at være helt klar,” ler 
Gabriella, der dyrker 
kunsten at få gæsterne til 
at føle sig forkælede og 
velkomne.

det gamle 
postHus
På Det Gamle Posthus byder 
Karina og John Nybo hver jul 
velkommen til mange gæster, 
der kommer for at smage den 
lækre mad, de serverer.
Karina, der er vokset op i Ho-
broegnen, fortæller, at hendes 
ophav kan smages 
i noget af maden.
”Vi fik altid skinke 
med vendsysselsk 
grønkål til jul, så 
det kan man også 
få her. Det er mest 
med i vores julefro-
koster ud af huset, 
for det er jo en lidt 
tung ret, men det 
smager bare godt, 
og jeg har fået 
flere tilbagemeldin-
ger fra folk, der var 
meget overraskede over, hvor 
godt det smager.”
Til julemaden hører også en 
ganske særlig drik til. En ”gude-
drik”, som Karina kalder det.
”Folk bliver nok lidt forbavsede, 
når jeg serverer kogt hvidtøl 

for dem. Det er åbenbart ikke 
en kendt drik, men det smager 
fantastisk. Det er ikke en af vo-
res storsællerter, men jeg kan 
love for, det er lækkert.”
John har altid lavet sine egne 
saltstegte sild. De tørsal-

tes i starten af 
november, og er 
klar til at blive 
udvandet og til-
beredt omkring 1. 
december. ”John 
er jo bornhol-
mer, så han har 
lært mig at elske 
saltstegte sild. 
Jeg var i starten 
lidt skeptisk, men 
efter han havde 
lavet det til mig 
et par gange, var 

jeg solgt. Så selvfølgelig er det 
også på menuen. Enhver born-
holmsk restaurant med respekt 
for sig selv har vel saltstegte 
på julemenuen – det hører sig 
bare til.”

gsH
Hotel GSH bruger økologiske og 
bæredygtige råvarer afstemt med, 
hvad årstiden byder på, og råva-
rerne kommer så vidt som muligt fra 
Bornholm. Jeg spurgte Køkkenchef 
Kasper Beyer, som også har leveret 
opskrift, der kan læses i dette maga-
sin: Hvad skal det så signalere?

”Hvis vi skal tage det bæredygtige 
og økologien først, så er det jo en 
rød tråd, der går igennem hele 
hotellet. Byggeriet blev opført efter 
bæredygtige principper, og det er 
derfor naturligt, at det økologiske 
aspekt følges i vores drift – og 
dermed også i køkkenet og restau-
ranten.”

Men er det så en udfordring for køk-
kenchefen? Kasper svarer:”I begyn-
delsen var det en udfordring at finde 
de helt rigtige varer, særligt fordi 
jeg også skal tænke på transport 
til Bornholm, hvis jeg ikke kan få 
det leveret fra lokale producenter. 
Vi håber, at vi kan inspirere vores 
gæsterne til at tænke på lokale og 
økologiske råvarer i eget køkken  – 
såvel hen over julen – som resten af 
året.” 

Karinas Gudedrik
1 KB hvidtøl 
1 spiseske sukker
2 cl Rød Aalborg

Hvidtøl opvarmes til lige under 
kogepunktet og sukker tilføjes.
Ligesom med gløgg, må øllet ikke 
koge, da drikken så kan blive 
lidt besk.
Snaps nydes enten som sidevogn 
eller hældes i øllet.

OPSKRIFT

Rimmet bornholmsk torsk med 
grov sennepsmayonnaise-syltet 
rødbede-crudite-grønkål-rug-
brødscrouton

Torskefilet/ryg krydres med salt og 
sukker på alle sider. Lægges i pres i 
24 timer. Derefter rulles den i film og 
fryses i 24 timer ved – 20 grader.
Den tages ud fra frost og skæres i 
tynde skiver og lægges på en tal-
lerken.

Sennepsmayonnaise
4 stk æggeblommer- lidt grov sennep 
efter behov-eddike-neutral olie-salt/
peber. Det hele køres samen i en 
blender eller piskes i hånden med 
olien lidt ad gangen.
Syltet rødbede har måske nogle 
hjemmelavet stående som man skære 
ud i  lidt grove tern. Rødbede crudite 
er tynde skiver rødbeder som ligges 
i isvand.
Grønkåls vaskes og plukkes i små 
blade og marineres let i en olie/ed-
dikke vinaigrette. Salt/peber

Rugbrødscroutons
Rugbrød skæres i tern og krydres 
med salt/peber og lidt god olie bages 
i ovnen til de bliver gyldne ved 185 
grader.

Anretning
Torsk ligges f ladt på en tallerken 
og syltet rødbede oven på rundt 
omkring ligeså med grønkål. Sen-
nepsmayonnaisen dyppes på fra en 
sprøjtepose og rødbede crudite/ 
rugbrøds croutons pyntes der af 
med. Evt frisk karse på.

Af: Kasper Beyer, køkkenchef , GSH 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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cHristiaNsHøjkroeN
eFtermiddagskage i rømerstueN 

Med udsigt til Christianshøjkroens gamle eg kan 
man nyde søndagskaffe med julekagebord. Det 
starter med et glas gløgg og en tebolle, og så får 
man kaffe eller te og en anretning med portions-
kager og til sidst skærekage. 
“Det er op til Daniel Kruse, en af Danmarks bed-
ste dessertkokke, hvad det bliver for nogle kager, 
og det bliver nok ikke de samme kager hver gang, 
så man kan komme igen og få en ny kageople-
velse. Kagebordet er også for børn med kageap-
petit. Man skal bestille bord, det er der allerede 

folk, der har gjort,” siger indehaver Troels Madsen 
og fortsætter:
“Så Daniel kan bage nok og i den kvalitet, der er 
vores varemærke.”

veltilBeredt Hverdagsmad og gæstemad 

Et andet nyt koncept, som kroen afprøver er hver-
dagsmad onsdag, torsdag og søndag, hvor man 
får tre faste aftenretter for 225 kroner. 
“Det er forfinet husmandskost som for eksempel 
laks, poussin og æblekage. Menuen skifter tre 
gange inden jul,” forklarer Troels. 

Køkkenet laver også meget mad ud af huset til 
julens og nytårets mange fester. 
Hos Christianshøj Kroen og Molen kan man be-
stille nytårsmiddag ned til to personer. Det skal 
hentes på Molen i Nexø. 
“Vi elsker at lave mad ud af huset og leverer 
gerne både kok og tjener med. Julemenuen bliver 
noget med gris, and, sild og laks. Vi tænker i 
tungere, varme krydderier, og hvis der er born-
holmske råvarer, køber vi dem. Især fisk som laks 
og torsk,” siger Troels, der udover Christianshøj 
kroen også har Molen i Nexø.

Høiers iscaFÉ
På Høiers Iscafé i Allinge byder Mette Slott 
Svendsen året rundt sine gæster velkommen 
indenfor. Den kendte café med den fantasti-
ske beliggenhed har altid haft helårsåbent, og 
da Mette overtog caféen i slutningen af 2013, 
valgte hun at det skulle blive ved med at være 
sådan. ”De lokale er rigtig gode til at bakke op 
om cafeen, også udenfor sommersæsonen, så 
jeg var ikke tvivl, om jeg skulle holde åbent hele 
året. Der skal også være steder at tage hen, når 
turister ikke fylder gaderne”.
I vinterhalvåret kommer mange af gæsterne 

forbi for at nyde en varm drik, et stykke kage el-
ler et smørrebrød. Mange kommer også forbi for 
at få en snak med Mette, der holder af at byde 
gæsterne velkommen i den lidt langsommere 
periode. 
”Jeg nyder, at der er bedre tid til at tale med 
kunderne om vinteren. Mange af de gæster, der 
kommer på cafeen, er lokale og har kendt mig i 
mange år, både fordi jeg selv er Allinge-pige, og 
fordi jeg har arbejdet på Høiers Iscafe i 15 år.” 
Mette lukker kun caféen i 3 uger i løbet af januar: 
”Der holder jeg min sommerferie, så jeg kan lade 

op og være klar til endnu et år med mange glade 
gæster.”
Høiers Iscafé har åbent tirsdag til søndag fra 
kl.11 til omkring kl. 17. 
Mettes ferie starter 
nytårsaften, og fra 24 
januar er der igen åbent 
for gæsterne onsdag 
til søndag fra kl. 11 til 
omkring kl. 17.

VARM Lumumba

Varm kakao
4 cl rom
Flødeskum

NYTÅRSMENU
Forret:
Rimmet (sukker/saltet) Torsk - rosenpeber - sprød fennikel - bagt kastanje/lakrids 
samt rugbrødscrumble. 

Mellem ret:
Andelever terrine, pistace - æble og peberrod, sprød saltkiks.

Hovedret:
Kalvemørbrad - kantarel fløde/creme - sherry og skalotter - ”Brændende kærlighed” 
af vinterrodfrugter - sukkerbagt Hallegaards spegeskinke - rødbede sorbet/timian.

Til resten af rødvinen:
3 danske unika oste: Den hvide dame - Rød løber og Gammel Knas hertil 
stikkelsbærkompot - oliven, Ciabatta durum brød og hjemmekærnet saltet smør.

Dessert:
Fragilitet - Mocca creme/salt karamel -  havtorn marmelade - multebær is.

5 retter: 650,- 
4 retter: 550,- 
3 retter: 475,- 
2 retter: 398,- 
Hovedret: 278,-

Natmad:
Hjemmelavet rullepølse/leverpostej og flæskesteg. Surt, brød, fedt, smør, rå løg, 
rødkål og sennep.

Natmad: 88,-

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

PRAKTISK INFO 
Afhentning af nytårsmenu den 31. dec. mellem klokken 12.00 og 14.00 
Udbringning sker mellem 12.00 og 15.00 

Udbringning koster 300,-

Ved nytårsmenuen følger en lille nem instruktion med. Følg denne og nytårs menuen 
er klar, parat og klar til start uden de store armbevægelser.

Truberg ser frem til at byde jer velbekomme denne årets sidste aften. 
Et brag af et nytår venter og vi hilser fra alle os til alle jer.

Tak for 2017 og på gensyn i 2018

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

 
 

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 

Vinter på Restaurant Molen
Daniel Kruse står i spidsen for køkkenet og du vil derfor altid kunne nyde vores spændende nye menuer frokost og aften. 

Selvom vi går ind i den mørke tid, har restauranten stadig den samme blændende udsigt over indsejlingen til Nexø havn og Østersøen.

Åbent alle ugens dage fra kl. 12.00-15.00 og 18.00-20.00 (køkkenet lukker).  
Ring og hør om en oplevelse ud af huset. Vi leverer en super skøn menu enten med eller uden kokkebasse.

Vi laver en dejlig julemenu ud af huset fra midt november samt en super skøn nytårsmenu til afhentning - ring og hør nærmere.

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

facebook.com/restaurantmolen
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Bornholmske fristelser

CHOKOLADEHILSNER 
Familien K jærst rup 

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

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE
CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK

FB: FACEBOOK.DK /FAMILIENKJAERSTRUP

WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK

Jul med Truberg 2017
TRUBERGS JULE/SULE BORD

Marinerede sild med æg og karrysalat. 
Saltstegte sild med bløde løg, rødbeder og sennep. 
Reje/laksesalat med friske asparges, dild og citron.

Rødspættefilet med remoulade og citron.

Tartelet med kylling og asparges. 
Krydder deller. 
Julemedister. 
Ribbensteg. 

Leverpostej med svampe og bacon. 
Rødkål - surt - rødbeder.

Brie/ostehapser, druer/radiser og bladselleri.

Pris pr. person ved min. 10 personer 185,-  
Pris pr. person under 10 personer 205,- 

TILKØB:

Brød samt smør og fedt. 20,- pr. person.

Rødspættefilet med dildmayonnaise  
og rejer. 40,- pr. person. 

Æbleflæsk (2 flotte stykker pr. person). 
40,- pr. person. 

Gammeldags andesteg med æbler/svesker og rødkål. 
 58,- pr. person. 

Ristepølse med stuvet grønlangkål og sennep. 
 38,- pr. person. 

Ris a la mande med kirsebærsauce. 38,- pr. person. 

TRUBERGS JULE TAPAS INSPIRATION.
Ferskrøget laks i spinatkåbe/flødeost-krydderurter.

Confiteret and med saltede valnøddebrud/stikkelsbærkompot/peberrod.

Langtidsbagt svinekæbe/grønkål og æbler samt brændte skalotter.

Fasan/pistace/oliven og havtorn.

Skinke/artiskokcreme-marinerede sherry tomater.

2 gode danske unika oste. Pære/stikkelsbær, syltede valnødder.

Til ostebidderne serveres en god gammel støvet portvin 4 cl.

Håndæltet brød med flagesalt og rosmarin samt olivenolie.

Pris pr. person ved minimum 10 personer 248,-

Pris pr. person under 10 personer 268,- 

JULEAFTEN GØR TRUBERG DET GROVE  
OG DU GØR DET SJOVE

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

Pris pr person a 185,-

Gourmet frilandsand (Gråsten) med ovenstående ledsagere

Pris pr. person a 275,-

1/1 and (3200 gram) med den gode sauce samt æbler og svesker.  
Pris pr stk. 600,-

1/1 Frilandsand (Gråsten) med den gode sauce samt æbler og svesker.  
Pris pr stk. 790,-

Julemiddagen kan afhentes  
den 23. december mellem kl. 16.00 og 18.00  
Hos Truberg, Solstien nr. 1, 3760 Gudhjem.

Udbringning koster 300,- på hele Bornholm.

FØRSTE OG ANDEN JULEDAG
Rigeligt til 10 og nok til 12 personer.  

Pris 1995,-
Marinerede sild med æg og karrysalat. 

Saltstegte sild med sennep, bløde løg og rødbeder. 
Rødspættefilet med remoulade/citron. 

Lakse/rejesalat med asparges dild og citron. 
Julemedister med sennep og rødbeder. 

Krydder frikadeller med surt. 
Leverpostej med svampe/bacon. 

Ribbensteg med rødkål. 
Mørbradbøf med bløde løg. 

Tartelet med kylling i asparges. 
Brie med frugt og grønt.

TILKØB:  
Brød samt smør/krydderfedt. 20,- pr person.

Med alle herlighederne følger en lille nem instruktion på  
hvorledes alt gøres klar parat til start.

Selvhenter mellem klokken 11.00 og 13.00 begge dage.

Hos Truberg, Solstien nr. 1, 3760 Gudhjem

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



truBerg
I 22 år har Frank Truberg stået for julemidda-
gen for mange af de bornholmere, der vælger 
at springe madlavningsstressen over for i 
stedet at koncentrere sig om gæsterne, lave 
den perfekte borddækning eller blot slappe af 
og nyde dagen.

“Vi har tilberedt julemiddagen for mange 
bornholmere, og stadig flere kommer til, så 
jeg tænker, at vi må gøre noget rigtigt, fordi vi 
ikke går på kompromis med hverken mængde 
eller kvalitet på dette meget vigtige måltid”.

Frank mener, at hvis man har tillid til den, 
man køber sin mad fra, så kan man roligt lade 
andre stå for julemaden. Man skal sikre sig, 
at anden har levet et godt liv, og at den er 
stor og frisk. “Hvis rødkålen så også er kogt 
med lidt andefedt og ribs og saft, og saucen 
er med piskefløde og rigtig god gammeldags 
andebouillon, så ved man, at man roligt kan 
bestille igen næste jul.”

Truberg tilbyder også at stå for maden til 
julefrokoster første og anden juledag, hvor 
alt er klar til at blive lunet, så der er mere 
tid til julehyggen med gæsterne. “Jeg ved, at 
bornholmerne ønsker at give deres gæster det 
bedste, så der må endelig ikke mangle noget. 

Alt er frisk og hjemmelavet, og der er rigelige 
mængder. Som vi siger her: Lad Truberg gøre 
det grove, så du kan gøre det sjove.”Som vi 
siger her; Lad Truberg gøre det grove, så du 
kan gøre det sjove.” 

OPSKRIFT

Is a la mande med forelskede kirsebær
Vareforbrug til 10 personer.

Risengrød:
125 gram grød ris.
1 dl. Sød mælk.
Et nips salt.

Skyl risen godt i koldt vand.
Opkog mælk og tilsæt risen.
Småkog i ca. 50 minutter.
Smages til med lidt salt.

Køles ned til max 5 grader.

Isen:
5 pasteuriserede æggeblommer.
1/2 liter piskef løde.
100 gram sukker.
1 stang vanille.
100 gram hakkede mandler (Smuttede).

Piske æggeblommer med sukker og marven af vanil-
lestangen.
Pisk f lødeskum.
Bland mandlerne i risengrøden.
Vend så ris/mandel massen sammen med ægge snap-
sen.
Afslutningsvis vendes f lødeskummet i herlighederne.
Hældes i form og fryses til næste dag.

Vend isen ud på et fad og lad så isen står 5 minutter så 
den når at blive lidt blød.
Serveres med lun kirsebærsauce til eller hæld kold 
kirsebærsauce henover herlighederne og velbekomme.
Lidt ekstra luksus kunne være at rive 100 gram marci-
pan ned i ismassen inden den fryses.

Af: Frank Truberg, Hos Truberg: 

griFFeN
Hotel Griffen har fået et helt nyt look, 
ikke kun deres interiør er blevet skiftet 
ud, men restaurantens facade og hele 
det samlede udtryk har gennemgået en 
forandring. Det indebærer også et nyt 
menukort og et helt nyt koncept, der 

ikke før er set på Bornholm. Køkkenchef 
Kasper Beyer forklarer: ”Det er et udpræ-
get klassisk køkken, hvor gæsten selv 
bygger sit måltid op fra bunden. Først 
vælger gæsten sit kød, som kan være en 
steak, fisk eller kylling. Derefter vælger 

gæster såkaldte side orders. De består af 
salater, kartofler, saucer eller andre små 
retter, der tilsammen udgør måltidet. 
Men vi må jo ikke glemme jul og nytår,” 
husker Kasper os på: ”På både Hotel Grif-
fen og GSH vil der naturligvis være helt 

klassisk, dansk julemad for de af vores 
gæster, der ønsker det. Hertil serveres 
der en herlig chokoladekage til dessert, 
lavet efter alle kunstens regler.” Opskrif-
ten på chokoladekagen kan i øvrigt også 
ses i magasinet. Velbekomme!

OPSKRIFT

Chokoladefondant med vanil-
leparfait med havtorn- nou-
gatin-havtornsmarmelade fra 
”høstet”

Chokoladefondant ca 10 stk.

200 gram smør
200 gram mørk chokolade
90 gram mel

180 gram sukker
4 stk æg
4 stk æggeblommer.

Smelt chokolade og smør i en skål 
over vandbad. Pisk æg, ægge-
blommer og sukker sammen. Sigt 
melet i æggemassen rør rundt og 
til sidst chokoladeblandingen.

Fyld massen i små runde folie-
forme eller muffins forme som er 
smurt med smør og derefter mel.

Køles og bages i ovnen ved 180 
grader i 7-10 min.

Nougatin

Sukker smeltes på en pande til 
karamel og tilsættes forskellige 
nødder, derefter køles massen på 
en brandepande og køres på en 
blender.

Vanilleparfait

½ l piskef løde
5 stk æggeblommer
100 gram sukker
1 stang vanille

Æggeblommer-sukker og vanille 
piskes sammen til en hvid luftig 
masse, derefter piskes f løden 
stiv og vendes i æggemassen.
Havtorn vendes i som er sødet 
med sukker dagen inden.

Vanilleparfaiten sættes i den 
form man synes.
Havtorn marmelade kan købes 
rundt omkring på øen. Andet 
tilbehør kan også bruges.

Af: Kasper Beyer, køkkenchef , 
GSH

svaNeke BrygHus
I år kan Svaneke Bryghus tilbyde 
hele 7 juleøl. Heriblandt Danmarks 
første økologisk alkoholfri julebryg.
Bryghusets restaurantchef og Kel-
lner, Morten Borup Carstensen, har 
hjulpet os igennem de 7 øl, og har 
lavet en guide til os.

juleBryg

”Julebryg er en klassisk juleøl, der 
passer til julens varme mad, som 
and, flæskesteg og pølse.”

rød jul

”Rød Jul har lidt mere humle i sig 
og passer rigtig godt til det store 
frokostbord.”

juleBirk

”Julebirk er lavet med birkeblade og 
hibiscus blomster, og den er en lidt 

utraditionel juleøl. Den er lys, syrlig 
og frisk med en alkoholprocent på 
6,5. Julebirk passer rigtig godt til 
julens fiskeanretninger.”

cHristmas ale

”Christmas Ale er en belgisk inspire-
ret juleøl på 8 % med en ristede aro-
maer og smag af toffee, chokolade 
og tørrede blommer og karamel.
Den og selvfølgelig vores kongelige 
Sweet Mary, som jeg også bliver 
nødt til at nævne i den her sammen-
hæng, passer eminent til desserter 
og kan sagtens erstatte dessertvi-
nen.”

juleFyr

”Julefyr er en kraftig sag i den lidt 
mere bitre ende. Fyrrenåle og appel-
sinskal er tilsat under brygningen, 
og dette bærer smagen også præg 

af. Resultatet er en glimrende øl til 
julemaden.”

jule ale

”I år har vores fantastiske brygme-
ster, Jan Paul, været en tur rundt i 
haverne i Svaneke og samlet mor-
bær til denne øl. De giver en frisk 
og syrlig smag, der passer godt til 
julens federe retter.”

doN’t worry juleBryg

”Don’t Worry Julebryg er vi meget 
stolte af. Det er en mørkebrun ale 
med fyldig krop og tykt skum. Duf-
ten præges af mørk chokolade, fyr-
renåle og citrus, mens en solid base 
af ristede og karamelliserede malt-
typer gør den sødmefuld og humlet 
på samme tid. Det er en alkoholfri 
øl, der ligesom vores Julebryg passer 
godt til julens varme mad.”

kjærstrup 
cHokolade
sNeBolde, der smelter på tuNgeN 
 
Hos Kjærstrup Chokolade arbejder 
familien Kjærstrup hele tiden på udvikle 
nye produkter uden at glemme det klas-
siske. Derfor har de fundet en gammel 
kending, snebolden, frem fra gemmerne 
i anledningen af julen 2017 og lavet nye 
variationer af den kendte julegodte, så 
den får et lille tvist.
 
Peter Kjærstrup fortæller: ”Tanken med 
sneboldene er, at der skal være en til 
hvert familiemedlem: irsk kaffe til far, 
orange mor, karamel til lillesøster, mild 
romcreme til storebror og nougatcreme 
med krokant til bedstefar.”
 
Sneboldene har det karakteristiske 
knæk ved første bid, og indholdet smel-
ter på tungen.
 
cHokoladeildsjæl 

Selvom chokoladeværkstedet i Snoge-
bæk vokser stødt år for år, er de hånd-
lavede chokolader altid i fokus. Peter 
Kjærstrup er en ægte chokoladeildsjæl, 
og han lader sig ikke begrænse af ”hvad 
man plejer” eller sæson: ”For os er det 
vigtigt, at vi hele tiden udvikler os, så 
vi ikke går i stå. Får vi en ide, så fører vi 
den ud i livet og prøver den af. Samtidig 
vil vi ikke gå på kompromis med kvali-
teten, så vi udvælger altid vores råvarer 
med omhu,” forklarer han.
 
Udover at have åbnet endnu en butik 
i år, denne gang i Svaneke, så sørger 
Kjærstrup også for, at chokoladen bliver 
solgt på julemarkeder på Sjælland – 
blandt andet på Julebazar på Gavnø Slot 
og til Den Bornholmske Juleudstilling i 
Hillerød.
 
lav diN egeN kjærstrup-
julekoNFekt 

I chokoladeværkstedet i Snogebæk er 
der også gang i julestemningen. Her kan 
man i begyndelsen af december deltage 
i konfektarrangementer, hvor man kan 
lave sin egen julekonfekt med Kjær-
strups råvarer.
 
Peter fortæller: ”Vi har lavet chokolade i 
18 år og har samlet en del chokoladevi-
den op undervejs. Den viden og kærlig-
heden til chokolade vil vi gerne dele ud 
af, og derfor laver vi de her arrangemen-
ter, så vores gæster kan få en hyggelig 
julestund sammen med familie, venner 
og kollegaer samtidig med, at de måske 
lærer lidt nyt og selvfølgelig får en pose 
helt unik konfekt med hjem.”
 
Der er ledige pladser på konfektarran-
gementerne fredag den 1. december, 
og man kan booke plads på Kjærstrups 
hjemmeside. Der vil blive åbnet for nye 
arrangementer, hvis de nuværende 
bliver udsolgt. 

JULEMENU
23. nov. – 29. dec. fra kl. 17:30

Menu
Stegt kammusling, sandart,  

Noilly Prat sauce og blomkål

Ballotine af andebryst, andelever,  
sprød svær og calvados-glace

Bryst af økogris, grønkål, appelsin,  
svampe, kastanje og glace

Oste, maltknækbrød  
og kirsebærgele

Tykke pandekager, kanel-is,  
æblepuré og hasselnødder

Pris per person: 
3 retter kr. 420,-
4 retter kr. 470,-
5 retter kr. 515,-

NYTÅRSMENU ”UD AF HUSET”
31. dec. fra kl 14:00

 Hummer/torskekrebinet med pighvarbisque ,   
hummerchips & krydderurter

Confiteret kanin, morkelmayo,   
marinerede urter & sprøde jordskokker

Oksemørbrad med rodfrugter,   
polenta, kartoffel, marv & trøffelsauce

 Mørk chokoladefudge med bær   
& blommesorbet

 Pris per person:

3 retter kr. 425,- 
4 retter kr. 475,-

 Natmad: 
Hummersuppe med porre,  

cremefraiche & nybagt brød

Pris per person kr. 45,-

Kun mod forudbestilling

ÅBNINGSTIDER
23. nov. – 23. dec.

Torsdag - lørdag 
12.00 - 15.00 & 17:30 - 20:30

Lukket den 24., 25. & 26. dec.

  Jul og nytår 
27.- 29. dec. 

12.00 - 15.00 & 17:30 - 20:30

Lukket den 30. dec.

JUL OG NYTÅR PÅ LE PORT
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Griffen Hotel & Wellness, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, T.5690 4244 

nyt navn og nyt koncept
på griffens restaurant

forretter
Jomfruhummer-

bisque - 130
trompetsvampe - jordskok-

kechips - dildolie

kalvecarpaccio - 130 
trøffel - parmesan - salat

pinjekerner

stegt havtaske - 130 
Frennegårdspasta - mus-
lingecreme - krydderurter 

tomat

kød fra grillen
entrecote 150/300 gram - 175/235

kalvemørbrad fra nygaard 200 gram - 205

kylllingebryst (majskylling) - 145

tun steak m/romesco 200 gram - 195

tilvalg af foie gras - 50

sides
pommes frites - 30

knust kartoffel - 30
krydderurter

grøn salat - 30
vinaigrette

cæsarsalat - 30

grønne bønner - 30
rødløg - sennep- persille

løgringe - 30

skovsvampe - 30
sauterede

middelhavs urter - 30
(ratatouille)

dessert
valnøddeis - 95

a la Claus Dam

chokolade fondant - 95
pærekompot - vanilleparfait

mandelkrokant

æble tarte tartin - 95
kærnemælkssorbet

 crumble

ostetallerken - 95
bornholmske og nordiske

oste - relish

sauces
Bearnaise - 20

rødvinsglace - 20

tomatchutney - 15

sort pebermayo - 15

urtesmør - 10

Gs Køkken
Griffen Hotel & Wellness

Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne
Booking: +45 56 90 42 44

Sammensæt selv dit måltid. Vælg en ret fra grillen, sides og sauce. 

✃

åbent hver dag

17.00 - 21.30

Selskaber modtages hele året - også ud af huset

NYTÅRSMENU  
ud af huset

Til dronningens nytårstale
Starter:

Lufttørret skinke-snackpølser,
oliven og nødder, 

Letrøget creme og brød
pris 58,- 

Forretter:
Suppe

Bisque af bornholmsk pighvar med
skaldyr og urter

pris 108,- 

Tapas
Husets varmrøgede laks med cruditè og 

brøndkarse creme,
sprængt kæbe af gris, 

syltede skalotteløg og røget kartoffelmayo
tiger-rejer med tang og safran mayo

pris 118,-  

Hovedret:
Rosastegt kalvemørbrad  

bagte, grillede rodfrugter, 
soufflekartoffel, små kartofler, 

urtebearnaise og syltede bolsjebeder
pris 228,- 

desserter:
Mørk chokolademoussè med

syltede ingefær og bagt hvid chokolade
pris 78,- 

Posthusets nytårskage
med bær og chokoladetrøffel

pris 88,- 

Afhentes mellem 13-15
- vi aftaler tidspunkt ved bestilling. 

Vejledning til menuer følger med ved afhentning.

Igen-Igen-Igen
1. januar 2018

Nytårsburger ud af huset mellem 14.30-18.30
med skiveskåret okse, diverse salater og pesto,

fritter og hvidløgsmayo
pris 98,- 

Bestil jeres nytårsmenu og nytårburger på
johnnybo61@gmail.com eller tlf: 5648 1042

Åbent følgende dage i januar og februar
18.-22. januar (21. januar alt udsolgt)

25.-28. januar
1.-4. februar

ferielukket 5.-28. februar

HUSK AT TILMELDE DIG VORES NYHEDSBREV
PÅ VORES HJEMMESIDE

www.detgamleposthusallinge.dk

Kirkegade 8, 3770 Allinge 
Tlf.: 56481042  

www.detgamleposthusalllinge.dk  
mail: johnnybo61@gmail.com

RESTAURANT

ALLINGE
DET GAMLE POSTHUS

- mad fra bunden af friske råvarer



TORSDAG D. 23/11-2017 KL. 10-15 AFHOLDER VI STORT  
OPRYDNINGSSALG / LOPPEMARKED

ALLINGE BYGGEMARKED 

Kom til sorte fridage  
torsdag til søndag i uge 48 og spar stort

WEBER® SPIRIT® CLASSIC E-310
• 3 rustfrie brændere
• Grillareal 62×45 cm
• Porcelænsemaljeret låg
• Porcelænsemaljeret 
• Flavourizer® Bars
• Termometer i låget
• 6 redskabskroge
Normalpris 4.499,- 
Spar op til: 1.199,- 
Tilbudspris inkl. moms 

3.300,-
Ta’ et betræk med til 500,- 
Spar op til 399,95

CHAR-BROIL® ROTISSERI UNIVERSAL
Spid, spidgafler, beslag samt 230 V motor. 
Normalpris 649,95  
Spar: 399,95
Tilbudspris inkl. moms

250,-

ALLINGE BYGGEMARKED 
& TRÆLASTHANDEL A/S

Telefon 5648 0127 • Pilegade 33 • 3770 Allinge

WEBER® ROTISSERI 
- SPIRIT-SERIEN
Består af spyd, gafler og motor. 
Passer til Spirit®-serien.
Pris inkl. moms:

800,-

CHAR-BROIL® C-46G
Grillareal 72×44 cm. Med 4 brændere og 
sidebrænder. Rustfrit frontpanel samt låg 
med indbygget termometer, brødhylde, 
elektronisk tænding og grillriste i støbejern. 
Normalpris 2.999,- 
Spar op til: 1.099,-
Tilbudspris inkl. moms

1.900,-
Ta’ et betræk med til 200,- 
Spar op til 299,95


