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af arrangementer, festivaler, byfester
og koncerter. Ens for dem alle er,
at de emmer af spænding, rå natur,
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DEN POSITIVE FORTÆLLING
Igen har vores kære ø lagt granit
til Folkemødet, der har slået
alle rekorder. Solskinsøen har
igen været på alles læber, og i
de næste par måneder kan vi
virkelig mærke effekterne, når
vores ø på ny er fuldt booket med
turister og eksilbornholmere, som
strømmer til Bornholm, for tage

del i øens skønhed og de mange
muligheder.
For Bornholm er langt mere end
ét stort event som Folkemødet. I
de næste par måneder sprudler
øen med alt fra traditionsrige
havnefester, klassisk musik,
gadeteater, koncerter på stribe,

diverse outdoor aktiviteter,
festivaler og en kulturuge. Der er
noget for en hver smag og alder.
Alle disse små events og aktiviteter er alle sammen grundsten
i den blomstring vores ø har fået
de sidste par år. Det er den gode
fortælling om virksomme mennesker med initiativ og engagement

i lokalsamfundet hele året, der
fortjener æren for øens succes.
Vi på Magasinet Bornholm, har
igen forsøgt at finde nogle af
disse mennesker, som alle har
rødder eller kraftig tilknytning til
klippeøen og ladt dem dele deres
historier til inspiration.

For den positive fortælling om
den dødende ø, der rejste sig af
asken, fortsætter hvis vi bliver
ved med at minde hinanden om
at man ikke kommer sovende til
det.
Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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BORN TO BE GREEN
De laver økologisk tøj og har økologisk landbrug på Bornholm. Mød børnetøjsmærket Okker-Gokker, som gør økologi og bæredygtighed til et levebrød.

AF JULIE SOFIE SVENSSON
FOTO: SEMKO BALCERSKI

M

odehuset Nord + Nord på
havnen i Nexø er noget af
det første man møder, når
man kører ind i byen. Om du er
i bil eller bus afslører den store
gule bygning sig med det samme.
Butikkens mange vinduer er dækket med bogstaver. Bogstaver der
til sammen danner ordene – ”Born
to be green”. Hvis man går ind i
forretningen møder man en kvinde,
der med sit lange røde hår og milde
norske accent lynhurtigt vil få én
til at føle sig velkommen. Kvinden
hedder Ingeborg Griegel. Man skal
dog ikke lade sig narre at hendes
milde væsen, for hun er en dygtig
forretningskvinde, der har kæmpet
for virksomheden og har skabt et
stærkt tøjbrand.

En hård opstart
”Forretningen er mit hjertebarn. Der
har selvfølgelig været op og nedture, og jeg har arbejdet hårdt for at
nå hertil” Sådan beskriver Ingeborg
Griegel hendes rejse. Men lad os
tage et kig på begyndelsen.
Virksomheden som dengang lå på
Frederiksberg, har eksisteret siden
1997, og blev stiftet af designerduoen Merete Nash & Dorthe
Nielsen. Virksomheden voksede sig
hurtigt stor, og Ingeborg Griegel
blev ansat til at styre produktionen i 2006, men som et lyn fra en
klar himmel kom hårde tider, og
virksomheden måtte skære ned.
I 2011 var Ingeborg Griegel den
sidste ansatte, og i fællesskab med
ejerne beslutter de sig for, at hun og
hendes mand René Lund skal overtage roret under deres nystartede
virksomhed Nord + Nord.
”Jeg kendte til, hvordan virksomheden hang sammen, både produktionen, design og så videre, så
det lå bare helt naturligt for mig at
overtage, for jeg vidste, at det her
kunne jeg finde ud af”, fortæller
Ingeborg Griegel.
Hun vidste dog, at der måtte ske
nogle ændringer i virksomheden, for
at den kunne køre rundt.
”Den gode kvalitet og den skandinaviske stil skulle der ikke pilles
ved, men jeg måtte gøre noget for
at virksomheden blev min egen –
derfor kom økologien ind”, fortæller
hun.

Økologi, økologi og mere
økologi
Det er ikke uden grund af virksomhedens slogan er ”Born to be
green”, for Ingeborg Griegel går
meget op i økologi, både for hendes
egen og for naturens skyld. Derfor
var det oplagt at inkorporere det i
børnetøjet. Efter hun overtog virksomheden Okker-Gokker valgte hun
at få fuld miljø-certificering, som
ikke kun betyder, at materialerne er
økologiske, men også miljø, emballage og socialt ansvar lever op til de
skrappe krav.
”Vi betaler blandt andet vores
produktionsmedarbejdere 50-100
kr. mere pr. stykke tøj end flere af
vores konkurrenter. Så selvom vores
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tøj måske er lidt dyrere end andre,
så er det med god samvittighed,
og det er bare alfa omega for os”,
fortæller hun.
Det at Ingeborg Griegel i sin tid
valgte at rene naturmaterialer og
Økologi var vejen frem, har da også
vist sig at bære frugt for virksomheden. Okker-Gokker Organic har hele
to gange i træk vundet prisen som
det ”bedste danske bæredygtige
børnetøjsmærke”.
”Vores fokus har egentlig aldrig været, at være grønne fordi det sælger,
men fordi det er vores egen overbevisning. At det så viser sig, at være
noget der er efterspurgt, er selvfølgelig en stor bonus”, fortæller hun
og uddyber; ”Vi vil gerne passe på
miljøet og det gør man blandt andet
ved certificeringen, men også ved
at give kunderne produkter af så høj
kvalitet, at de kan holde længere, så
man ikke skal købe nyt hele tiden og
derfor forurene endnu mere”.
Ingeborg Griegel opfordrer desuden
til, at tøjet de sælger skal gå i arv el-

ler sælges videre for at undgå spild,
da hun er klar over, at børnetøj ikke
bliver brugt i så lang tid ad gangen.

Den grønne Ø
Efter et weekend-ophold på Bornholm i 2013 blev Ingeborg Griegel
og hendes mand René Lund forelskede i naturen og den rene luft på
Bornholm. Derfor besluttede de sig
for at flytte fra Frederiksberg, ikke
kun privat, men også virksomheden.
De følte, at virksomhedens grønne
tråd hang godt sammen med Bornholms fokus på bæredygtighed og
økologi.
”Bornholm er det frirum, vi har
behov for i en hektisk hverdag. Vi
arbejder begge to meget på virksomheden, og når vi så har fri, er
det vigtigt vi kan stresse af i rolige

omgivelser”, fortæller Ingeborg
Griegel.
Privat bor parret på en lille gård,
hvor de i høj grad er selvforsynede
af egne grønsager, frugt, kød og
æg. De har desuden taget fyldt med
solcelle paneler og forsyner selv
gården med energi.
”Jeg kunne godt ønske vi var endnu
mere selvforsyndende, det kræver
bare mere tid end vi har lige nu.
Vi har jo også en forretning vi skal
drive”, lyder det fra hende.
Selvom parret har meget travlt med
virksomheden, er livet bedre på
Bornholm.
”Vi føler en kæmpe stolthed over
den omlægning virksomheden har
været igennem siden vi overtog
den. At vi i dag har fuld miljøcertificering har været en sej kamp,
men er det hele værd”, lyder det fra
Ingeborg Griegel.

og uddyber: ”Det betyder for os, at
loyaliteten hos vores kunder vokser.
Slutforbrugeren bliver også mere
og mere bevidst, så vi fornemmer,
at vi har fat i den lange ende. Det
betyder jo meget, når man som os
gerne vil gøre en forskel”.

En lys fremtid

”Der findes ikke én tekstil virksom-

Okker-Gokker er igen begyndt at
gøre sig gældende, som det fortrukne tøjmærke for småbørns forældre
i Danmark. Desuden har interessen
for tøjet også vokset i udlandet, i
takt med at flere får kendskab til
mærket. Derudover er online handlen i rivende udvikling og det kan
man mærke på forretningen. Derfor
er online handel ikke noget, de vil
gøre mindre ud af i fremtiden.
”Vi vil blive ved med at gøre det, vi
er gode til lige nu, også vil vi kigge
på de markeder, der er i udvikling,
og det er ikke konventionelle forretninger længere, vi skal ud over det”
siger Ingeborg Griegel.

hed, der slet ikke forurener, derfor
kan vi heller ikke frasige os det 100
procent. Vi vil dog gerne bidrage
med noget godt til modebranchen,
og hvis vi er flere der står sammen,
tror jeg på, vi kan rykke noget i
fremtiden”, siger Ingeborg Griegel.
Kunderne er begyndt at bemærke,
at Okker-Gokker tilbyder et økologisk og bæredygtigt produceret
alternativ til konventionelt børnetøj,
og det gælder ikke kun kunder i
Danmark, men også i udlandet, hvor
Okker-Gokker har en lang række
forhandlere.
”Vi kan mærke, at tendensen stiger.
Økologiske fødevarer var det første,
vi i Danmark åbnede op for, men
vi kan mærke, at markedet efterhånden begynder at orientere sig
mod produkter, der er certificerede
økologiske, siger Ingeborg Griegel

Virksomheden har valgt at ansætte
en til at lave deres markedsføring,
og nu retter de især fokus mod de
sociale medier til at promovere
deres online handel.
”Vi bliver jo nødt til at være der,
hvor vores potentielle kunder er, og
de er bare i stigende grad flyttet
hen på de sociale medier. Hvis vi
ikke er der, mister vi et stort kundegrundlag”, fortæller hun.
Selvom Ingeborg Griegel har en ide
om, hvor hun gerne vil være om 5
år, er det svært at spå om fremtiden, men hun håber at udviklingen
fortsætter, som den hidtil har gjort.
”Selvfølgelig har der været udfordringer, men det er da ikke nogen
hemmelighed, at det har været en
spændende proces, som har gjort os
kloge på os selv som mennesker og
virksomhed”, lyder det fra hende.

Bæredygtighed bærer frugt
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på Hammershus med ruinen som
dramatisk backdrop blev kimen til
en livsdrøm lagt.
- Min mor er førder, men min far er
bornholmer med en slægtsbog der
går endeløst langt tilbage. Navnet
Juellund stammer fra min mor,
mens far hedder Jensen. Det gjorde
jeg også, indtil jeg kom på teaterskolen og så havde jeg en lærer, der
sagde, at ”det kan vi ikke arbejde
med. Fjern det Jensen der!, husker
Rikke Juellund. Hun beretter videre:
-Jeg boede i Ågade i udkanten af
Tejn. Jeg gik på Olsker skole til og
med syvende klasse og så kom jeg
på privatskolen inde i Rønne i ottende og niende klasse. Og derefter gik
jeg et halvt år på gymnasiet og tog
så et helt år til Bolivia som udvekslingsstudent – i øvrigt inspireret af

Lotte Svendsen, der tog til Brasilien.
Vi havde jo oprindelig mødtes til
teaterprojektet som blev mit første
møde med professionelt teater – og
med Lotte Svendsen. Vi sang i et
kor i den forestilling. Men det var en
øjeåbner at møde folk, der levede af
at lave teater.

Sydamerikansk chok
Rikke Juellund lærte at tale spansk
med tyk boliviansk accent, noget
der skulle blive en fordel senere i
New York, hvor hun ville få lejlighed
og arbejde i det latinamerikanske
samfund i storbyen. Men turen
direkte fra Bornholm til Sydamerika
var også et chok.
Hjemme på Bornholm droppede
Rikke hurtigt ud af gymnasiet og

tog så det nærmest obligatoriske
job på færgen ”Povl Anker”, hvorefter der var råd til den kortere HFuddannelse, hvor første år foregik
hjemme på fødeøen og det andet
hos en kæreste i København. Men
hun vidste, at noget skulle ske, og
at det skulle handle om det, der var
blevet vækket dengang på Hammershus.
-Allerede fra tiden med Hammershusspillet vidste jeg, at scenografi
og det visuelle omkring en forestilling var det, jeg interesserede mig
for. Jeg mødte så en scenografelev
og et kig på hans arbejdsbord
bekræftede mig i, at det var det
jeg gerne ville. På en scenografs
arbejdsbord er der pap, sakse, en
masse farver, knive, rod, referencebilleder, blade, ting der er revet

ud, eller sådan var det dengang.
Nu sidder man mere og Googler
tingene. Jeg var endnu for ung til at
kunne søge ind på teaterskolen, så
i stedet søgte jeg ind på Litteratur
på universitetet og på Danmarks
Designskole, som dengang hed
Skolen for Brugskunst. Det var 2
forskellige ting, men i mit hoved
gav det ret god mening, fordi for
mig var scenografi et sted, hvor
billeder og fortælling mødes. Og
jeg kom ind begge steder og valgte
så at starte på designskolen, fordi
der var optagelsesprøve. Jeg endte
med at gå der i et år, og selv om jeg
fandt, at det var ret rodet, lærte jeg
en masse grundlæggende, som for
eksempel farvelære, fortæller Rikke
Juellund, der allerede har været
i New York og og nu ønskede sig

dengang lå på Frederiksberg.
Men man kom også i praktik hver
sommer i løbet af de fire år, og Rikke nåede både til Paris og tilbage
til New York i sin studietid. Og hun
var heldig, at der var en instruktør,
der var klar, da hun endelig var
nået vejs ende som ny-udklækket
scenograf. Nemlig tyskfødte Alexa
Ther, som i nærmest hele sit professionelle liv har virket i Danmark.
-Alexa Ther og jeg kom til at arbejde meget tæt sammen i ti år. Det
var direkte fra skolen og sindssygt
heldigt, for vi svingede helt vildt
godt. Hun og jeg fik tilbud om at
lave en forestilling på Det Kongelige
Teater allerede i det første halvår,

efter jeg var blevet færdig med skolen, og sideløbende lavede jeg små
forestillinger på Café Teatret. Og
jeg havde også besluttet mig tidligt
for, at jeg også gerne ville arbejde
i Sverige, og en instruktør med en
lille pose penge satte sammen med
mig en lille forestilling op i Stockholm, som blev en stor succes og så
rullede det ligesom, beretter Rikke
Juellund, der altså også har taget
hul på et norsk samarbejde, samt
har haft sin gang på tyske og hollandske teaterscener.
>>>

Visuel bornholmer er overalt
Rikke Juellund er en af tidens dygtigste scenografer og konstant på rejse
mellem scener i hele Nordeuropa. Men det startede på Hammershus.
AF: TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI

R

ikke Juellund er en af Danmarks dygtigste scenografer.
Opvokset på Bornholm i Tejn
er det hendes signatur, der sørger
for, at nogle af tidens store forestillinger, fra opera på Det Kongelige
Teater til de populære standup-show
med kunstnere som Anders ”Anden”
Matthesen, får præsentation, hvor
kunstnerne for alvor kan udfolde sig.
Og det er altså ikke til at se det, hvis
man ikke lige ved det, som blandt
andre C. V. Jørgensen har sunget,
men Rikke Juellund har for et øjeblik
siden rundet det halve århundrede.
Rikke har siden sin ungdom haft
København som base, men kontakten til Bornholm er lyslevende, for
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forældrene bor lidt længere nede ad
kysten, nemlig i Gudhjem, hvor et
hus på kanten af Nørresand lokkede
med malernes ildrøde solnedgang
over Hammeren og kig til Christiansø. Så det er Rikkes nye udgangspunkt, når der skal sættes billeder
på Bornholmslængslen.
Rikke og storebror gik i øvrigt i skole
oppe i Olsker, og folk der kender vejen op fra Tejn ved, at man nærmest
skulle have en bjergcykelrytters evner for at klare den tur op i al slags
vejr. Og modsat at være udstyret
med en vovehals’ dumdristige dødsforagt, når turen gik i frigear ned
mod lillebyen ved Østersøen. Rikke
bekræfter da også med et smil, at

”kæden er da også hoppet af et par
gange og man bliver god til at køre
af vejen og lære sig rullefald ud over
en mark på cykel”.
Lige her til aften er Rikke Juellund
lige landet fra Stavanger i Norge,
hvor hun er ved at sætte musicalen ”Cabaret” op. Og det er faktisk
business as usual for en kunstner,
som har hele Nordeuropa som sin
arbejdsplads og tidligt især arbejdede på de førende scener i især
Danmark og Sverige. Ligesom hun
skam også har virket på Bornholm,
som de to år hvor hun med den
noget ældre Gudhjem-knægt, Søren
Hauch-Fausbøll, satte Bornholmerrevyen op i Rønne.

Start på Hammershus
Men hvorfor blev det lige til rollen
som skaber af kulisserne fremfor
selv at stå på de skrå brædder?
-Det hele startede med Ø-gruppen,
som på Hammershus opførte stykket Jens Kofoed & heksene, husker
Rikke Juellund begejstret om stykket, der havde premiere da hun og
skolekammeraten Lotte Svendsen
var 14 år gamle. Eller rettere: her
kom det op i en højere skala, for
Rikke havde selvfølgelig allerede
med sin fire år ældre elektronikinteresserede storebror, eksperimenteret med lyssætninger i først
dukkehuse og så dukketeatre, hvor
hun fandt på lange historier til. Men

brændende tilbage. Så det var lykken, da designskolen gav hende lov
til at tage 2. semester i byen, der
kaldes The Big Apple:
- Jeg kom over på et kunstakademi
der, hvor jeg blandt andet lavede en
masse ætsninger. Og jeg boede der
og arbejdede som tjener, ligesom
alle andre og arbejdede i skolens
kantine for at få råd til at leve –
praktisk taget på en sten. Skolen lå
på 57. gade og jeg fik meget ud af
at gå der.
Men det var altså også en fattig tid,
og løsningen var at tage til galleriåbninger. Med ferniseringer onsdag
og lørdag fik Rikke og hendes venner set en masse kunst, men det

var nok i lige så høj grad de mange
pindemadder der trak. Hun er ikke
bleg for at sige, at maden i gallerierne var væsentligste ernæringskilde i det halve år.

Ind på teaterskolen
Hjemme i København blev det nu tid
til Teaterskolen, og her kom Rikke
ind på samme årgang som kendte
skuespillere som Lars Mikkelsen og
Trine Dyrholm. På en årgang var der
simpelthen en scenografelev, en
instruktørelev og otte skuespilelever. Og det var meget intensivt, og
Rikke Juellund husker det som om
hun nærmest boede på skolen, der
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Hvad en scenograf laver
Rikke Juellund ser parløbet med en
instruktør som den røde tråd. Men
hun gør også meget ud af at opfinde
forskellige arbejdsmetoder tilpasset de rum, som hun arbejder i. I
det hele taget er tiden, hvor idéerne
tager form den mest interessante
for den bornholmske scenograf, som
konstaterer:
- Alt hvad du som publikum ser, opfatter jeg som mit ansvar. Jeg laver
næsten altid også kostumer, som
jeg har tegnet eller laver kollager.
Jeg beslutter dem, så at sige. Jeg syr
dem ikke. Så det er alt fra rekvisitter
til lys – alt visuelt.
Hun ser det som en klar styrke, at
hun er så nem at begejstre. For det
betyder alt på et hold.
-Jeg har også lavet rigtigt mange
superkommercielle musicals og
jeg er nem at begejstre, så hvis
instruktøren er begejstret for noget,
bliver jeg det også. Og der er jo
historiefortælling og visualitet i alt,
hvad enten det er en opera - som
er noget, jeg for alvor er begyndt
at lave- eller klassisk ballet og moderne dans, ja, sågar stand-up, som
udefra kan virke som en mærkelig
genre, men for os ikke er forskellig
i forhold til scenografien, erklærer
Rikke Juellund med tanke på blandt
andre sine shows med Anders ”Anden” Matthesen.
En scenograf er både planlæggeren,
der kan ”se” forestillingen, inden
skuespillerne er med i processen.
Men i det praktiske er hun arbejdsleder for et hold, der ofte kan være
stort.
-Det er forskelligt, hvor mange

forestillinger, jeg når at være med til
på et år. Det afhænger af størrelsen
på forestillingen, og om jeg har assistenter eller ej. Det er jeg ret glad
for at have. Det er sjovt at researche
med andre, også selv om min nærmeste arbejdskammerat altid er instruktøren og herefter lyssætteren
og kostumieren, som er ekstremt
vigtige for mig. Og hele det tekniske
personale, som er ”mine”, så at sige,
beretter Rikke Juellund, der har sidste arbejdsdag til premieren, hvor
hun så går på scenen og bukker for
publikum. Og som hun siger det:
-Så er der som regel en premierefest, og så siger man farvel. Og
dagen efter holder ens adgangskort
til teateret op med at fungere!

Bornholm er der altid
Det er ikke så ofte, at Rikke kommer
hjem til fødeøen i arbejdsøjemed.
Det er mest i ferierne eller for at
besøge forældrene på Nørresand i
Gudhjem. Her bader hun og familien fra molen i den lille havn og
hun udelukker da heller ikke, at det
bliver der, hun og familien vil bo, når
karrieren er forbi. Rikkes børn er i
hvert fald ikke i tvivl:
- Min søn på 10 år og jeg talte en
dag om tryghed og han sagde, at
det sted i verden, hvor man føler sig
mest tryg er på Nørresand. Der kan
intet ondt ske.
Rikke Juellund ler.

Kabyssen er en standbar placeret
på Hasle havn ved Hasle bystrand.

Her serverer vi frisksmurte sandwich,
burgere, kaffe & kage, is, sjusser mm.
Tag familien med, tag en dukkert
og en frokost i solen.

NYHED

PH 5
Nye farver
Designer: Poul Henningsen

Find os på facebook.
Vi hedder Kabyssen.
Vesthavnsvej 30, Hasle
Tlf.: 28 78 67 72

WERNER
& LARSEN

SNELLEMARK 16 3700 RØNNE TLF. 56 95 03 00
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Vi søger huse på hele Bornholm.
Hyggeligt og
charmerende
hus i Sandvig

Hus i Allinge
med min.
3 værelser
til max.
1,5 mio. kr.

Hus i Gudhjem
- gerne
lidt udsigt

Parcelhuse
i Hasle

1-planshus
i Rønne Nord
med min.
3 værelser

1-planshus i
Rønne Syd
op til
2 mio. kr.

Huse uden
bopælspligt
i Bølshavn
og Listed

Godt
parcelhus
i Klemensker

- alt har
interesse

Hyggelig
beliggende
ejendom i
Sorthat/
Muleby

Byhus
med min.
2 værelser
til max.
1 mio. kr.

- se her hvad de søger:
Hus med
havudsigt
i Tejn

Huse med
udsigt på
strækningen
fra Hasle til
Vang

Byhuse i Hasle
til max.
700.000 kr.

Her er et lille udpluk
fra vores køberkartotek.

Pænt
moderniseret
parcelhus
i Nyker

Totalrenoveret
byhus i den
gamle bydel
til max.
3 mio. kr.

Landejendomme
i rimelig stand
med min.
1.5 ha jord til

Billige huse
i Østermarie

ALT i Svaneke
søges
- vi har mange
købere

Huse uden
bopælspligt
i Aarsdale

Parcelhus
i Vestermarie
- gerne i ældre
stand

Byhus i Nexø
i god stand
med min.
2 værelser

1-planshus
i Aakirkeby
i god stand

1-planshus
i Nexø

Sommerhuse
på Balka og i
Snogebæk
Sommerhuse
i Sømarken

Sommerhuse
på Dueodde

- vi har
flere køber

- vi har
flere købere

Går du i salgstanker ?
Ring til danbolig Bornholm og få en gratis salgsvurdering.

danbolig Bornholm.
v/Ole & Martin W. Kok-Hansen.
Ejendomsmæglere, valuar & MDE · danbolig.dk

danbolig Rønne · Nørregade 6, 3700 Rønne · Tlf. 5695 1995 · roenne@danbolig.dk
danbolig Nexø · Torvet 13, 3730 Nexø · Tlf. 5649 1295 · nexoe@danbolig.dk

Torvet 9 • Aakirkeby • 5697 4232 • butik-ries.dk

Wonderfestiwall-aktuelle FOOL har en stemme, der ikke slipper dig, i form
af Adrian Mikkelsen fra Svaneke. Vi har talt med de to om, hvordan deres
afhængighedsskabende sange bliver til.

FROM SVANEKE WITH LOVE
AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI

D

u kan ikke undgå
at blive fanget ind.
Som på den mantraagtige ”Strapped”, som
har kørt i heavy rotation
og blev Ugens uundgåelige på P3 i vinter med
en stemme, der emmer af
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følsomhed og har en måde
at nå dig lige der, hvor du
er, mens de abrupte beats
og world-agtige samples
sender din hjerne ud i et
frikvarter, indtil stemmen
er der igen og holder dig
fast med en helt egen

magi.
Bare tre numre henne i
noget der ligner noget
stort, har Adrian Mikkelsen
fra Svaneke allerede sat
nogle spor, der ikke slettes lige med det samme.
Sådan er det jo med de

sjældne stemmer, lidt som
da en purung Thomas
Helmig fik rigtigt mange
til at gå fra koncepterne
med sit skamløse take på
en pop, der dengang var
helt udenfor nummer i et
Dannevang, der ikke turde

bekende sig til poppens
præmisser. Sådan er det
en generation senere slet
ikke med Fool, som med
et navn, der tager farve af
en nærmest punket kant,
alligevel hylder poppen og
nyder, at Adrians stemme
bare har den identifikation, der gør hele forskellen
på metervare og noget,
der kan ende med at blive
rigtigt stort.
Adrian Mikkelsen har som
sagt trådt sine barnesko i Svaneke, hvor han
voksede op med sin mor
og en stedfar, som spillede
musik fra morgen til aften.
Hans rigtige far er i øvrigt
fra Peru, hvilket en medaljon om hans hals, der
viser det sydamerikanske
kontinent, er et konstant
minde om. Alligevel var
det stedfaren, som var
den store mentor, selv om
det også var skræmmende
og for en tid fik ham til at
droppe musikken, selv om
stemmen var af en beskaffenhed, at han tidligt kunne få de lokale piger til at
stoppe op, fordi han på en
prik kunne ramme stemmen og fraseringen hos en
vis Justin med efternavnet
Bieber, bare fordi han
havde set ham på Youtube
og nu så effekten hos det
modsatte køn.
Men lad os høre historien
med Adrian Mikkelsens
egne ord:
-Jeg kommer fra Svaneke.
Hos to elskelige forældre
og fire mindre søskende.
Der var altid tæt pakket
og voksede op i masser
af kærlighed. Min far har
mange uddannelser og
prioriterede os børn frem
for penge og så er han
musiker. Har spillet med
alle mulige og mange genrer. Min far har simpelthen
været min bedste homie
og største inspiration.
Og han fortsætter:
-Det startede med at jeg
efterlignede en dude på
Youtube, som endte med
at være Justin Bieber, men
det vidste jeg ikke på det
tidspunkt. Jeg kunne bare

finde ud af at synge ligesom ham. Imitere ham på
en prik. Og det var meget
sjovt i starten, for piger
har det med at finde, at
det er meget spændende,
så det gav meget blod på
tanden i en meget ung
alder.

Efterskole afgørende
Det var stedfarens insisteren på at Adrian Mikkelsen
tog musik som den vigtigste linje på efterskolen,
der blev helt afgørende
for, at ambitionen om at
berige os alle sammen
med musik overhovedet
blev til virkelighed:
- Jeg har ikke gået på musikskole. Min far har altid
lært mig rigtigt meget musik, men du kender også
det, at det han gerne ville
give videre til sine børn,
var det han var bedst til
og elsker højest, og i starten af mit liv tolkede jeg
det på en forkert måde,
som om der var tvang og
jeg skulle have lyst til det,
og så blev jeg lidt mere
sur på musikken end glad
for den og prøvede at
holde mig væk fra den.
Men det endte så med, at
da jeg tog på efterskole
på Kastanjevej Efterskole
på Frederiksberg, tiggede
min far mig om jeg ikke
nok ville tage musiklinjen i
bare de første tre måneder, og jeg endte så med
at tage den hele året. Men
det er stadig sådan, at jeg
ikke for alvor kan finde ud
af noder eller akkorder,
det er gehør det hele,
siger Adrian.
Noget der også var helt afgørende blev mødet med
den mere erfarne solist og
producer Jabs, eller Rasmus Jarby, som der står
på dåbsattesten. Københavneren havde allerede
udsendt musik i eget navn
og var udgået fra rock og
den punk, som også er en
del af Fool’s helt afgørende kant. Oprindelig en
glimrende trommeslager
tog Jabs turen via grunge

og lignende via en inspiration fra franske Justice –
der blandt andet væltede
sidste års Roskilde Festivals Orange Scene med et
uforglemmeligt sæt – til
den raffinerede snilde for
produktion, som synes at
være det perfekte modspil til bornholmerens fine
popstemme og overlegne
kor.
-Jeg spillede trommer
som 7-årig og tæskede
løs på skraldespandene til
et Grease-bånd, som jeg
havde. Min far hørte altid
meget og spillede også
lidt guitar. Jeg hørte mest
grunge og rockmusik,
også de helt gamle såsom
Led Zeppelin, The Doors,
The Beatles og alle de der.
Var selvlært på guitar og
klaver og lavede en plade
selv, hvor jeg spillede og
sang alting. Det var noget
storladen post-grunge
inspireret af System of a
Down og produceren Rick
Rubin og hans tørre lyd,
husker Jabs.
Men tanker om at rockmusikken ikke mere brød
grænserne ledte til den
elektroniske musik via
kunstnere som føromtalte
Justice og Kanye West, der
blev en stor øjeåbner.

Starter med lysstump
De hidtidige fire hits har
været højest forskellige,
men har også haft en
herlig genkendelighed.
Fool starter gerne en
sangs tilblivelse med, at
Adrian Mikkelsen har en
lydstump eller et groove,
som Jabs så tager videre.
Men de er også meget
opmærksomme på, at de
selv skal have den kreative kontrol med, hvad
der kommer ud som Fool.
Noget af den punkede
DIY (Do it yourself), som
er så afgørende og ikke
mindst kom til udtryk, da
de brændte en stor del af
budgettet fra pladekontrakten af på, at videoen
til Strapped skulle blive
så god som mulig og for
alvor give kant til opfattelsen af bandet, der
netop ser sig selv som et
band, der også live kommer til at opleves som en
levende organisme, hvor
effekter som auto-tune er
sendt ud bagest på hylden
på redskabslageret.
Men hvordan bliver en
Fool-sang til?
-Vi laver begge to det
hele, men det starter som
regel med, at jeg laver
et lille stykke på enten
guitar eller klaver, og
så sender jeg den rene
accapella-version til Jabs,
som kan være alt fra en
hel sang til to linjer, og så

skaber han sit helt eget
univers til det. Så kommer
jeg op i studiet og hører
hans version af det, som
altid er noget fuldstændigt andet, end jeg har
siddet og troet, at det
skulle være og så arbejder
vi så sammen derfra på
produktionen og teksten,
beretter Adrian Mikkelsen.
Og makkeren fortsætter:
-Vi kan godt lide en bar og
rå skitse at gå ud fra. Jeg
tror meget, at fordi Adrian
synger så fedt, kan jeg ret
hurtigt høre, om der er
noget i det, han kommer
med. Og så kan jeg godt
lide at arbejde med akkorder og stemninger. Det er
noget med at starte med
noget følelsesmæssigt og
grundlæggende hos en
selv og så lægger man på,
siger Jabs.
De føler begge, at de har
været heldige med valget
af manageren Majid, fordi
han beskytter bandets
integritet og behovet for
selv at udstikke retningen.
-Vi har heldigvis været
meget i kontrol hele vejen
selv. For det har været
meget vigtigt for os fra
starten af. Vi har en meget fed manager, som vi
fik, efter vi havde lagt et
nummer ud på Youtube,
som vi så sendte rundt til
en masse blogs, og der i
gennem kom vi i kontakt
med Majid, som er vores
manager. Og han har fra
starten været villig, og vi
italesatte også fra start,
at det vigtigste for os
var at have den kreative
kontrol selv og ikke blive

ryge ind i et cirkus med
for mange mennesker til
at forstyrre det kreative
udtryk, fortæller Jabs.

Når Leonore Christina
stævner ind

noget i, som ikke nødvendigvis er negativt, men i
forhold til det her societyliv her i København heller
ikke er perfekt, siger
Adrian Mikkelsen ærligt.
Alligevel pibler smilet

frem, da vi spørger ham
om følelsen, når Leonora
Christina stævner det
sidste stykke ind i Rønne
Havn?
-Det er fucking rart! Det
er altid dejligt at komme

hjem til Bornholm! Jeg
brugte lang tid på at
komme væk derfra, men
nu er det fantastisk at
komme hjem. Jeg elsker
det meget, meget højt.

Fool har lige med succes
fået vist sig frem på den
vigtige branchefestival,
Spot, som afholdes hvert
år i maj i Aarhus. Og nu
står den på festivaler hele
sommeren, samt en tur i
slutningen af året. Blandt
de festivaler der imødeses
med ekstra spænding er,
når Adrian kommer hjem
og skal spille med Fool på
Wonderfestiwall.
-Jeg er bornholmer, og
det har en meget stor
indflydelse på, hvem jeg
er. Jeg er vokset op i de
tætte omgivelser, hvor
alle kender hinanden og i
et meget lokalt samfund.
Og det gør også at jeg ser
København med andre
øjne og som et helt nyt
sted for mig, for efter at
have spillet live på hele
Bornholm, er jeg her i
storbyen og føler det, som
om jeg ligeså godt kan
give op, fordi man møder
nye mennesker hele tiden.
Men det er ikke sådan, at
jeg render rundt til alle og
skriger, at jeg er bornholmer. For eksempel, hvis
du er i byen, og nogen
spørger om, hvor man er
fra, har jeg det med at
svare, at jeg er fra København, for at komme ud af
den der. For ellers er det
”nå, er du bornholmer?”,
og det ligger der altid
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Sol, sommer og siesta

-brugskunst, gaver og souvenir
DAME

SAINT TROPEZ
FITFLOP
PERNILLE BÜLOW
WOLFORD
DAY
BITTE
MOS MOSH
SOYA
ARMANI
BRAX
GANT
RALSTON
FRANSA
MASAI
VILA
NYDJ
BY MALENE BIRGER
NEO NOER
FREEQUENT
MAX MARA

Svaneke Havn tlf 56493513 åbent fra påske-oktober

HERRE

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

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

Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø Tlf.: 5649 2897

BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26
ÅBENT ALLE UGENS DAGE 10.00-18.00

hylde troldmanden ved
tangenterne, når endnu
en smagfuld vignet eller
improvisation var fløjet ind
i det samlede output.
Thor Backhausen kommer
som sagt fra Melsted, hvor
han også bor i dag, faktisk
på nøjagtigt samme plet,
som han voksede op på.
Og stedet ligner sig selv,
bortset fra det musikstudie og øvelokale, som er
kommet til i forhaven og
drejeskiven som keramikeren Thor Backhausen flittigt bruger om sommeren.
For han insisterer på, at
det er i fri luft, at lærdommen fra Kunstakademiet
skal bære frugt.

Malersøn

Rockens ankermand kom hjem
Thor Backhausens navn har altid været synonymt med bundsolid kvalitet parret med stor
alsidighed og evnen til improvisationen. Det så man i en række af danskrockens ledende
orkestre, men for 20 år siden vendte bornholmeren hjem til rødderne i Melsted.
AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI

D

et var på de
store scener, at man
mødte Thor Backhausen. I lige det øjeblik
i 1970’erne, hvor hippiemusikken blev afløst af et
behov for øget professionalisme var det ofte med
en ankermand i form af
en dygtig klaviaturspiller.
Alligevel var få så dygtige
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og alsidige som kunstmalerens søn fra Melsted. Her
lagde hans hammondorgel, flygel eller synthesizer
den raffinerede bund på
en lang række af tidens
plader, hvis han da ikke
betalte tilbage til en svensker ved navn Hagstrøm,
der underviste 16 unge
fra Gudhjem og omegn i

trækharmonika, dengang
Thor var ni år.
Den danske rockmusik
eksploderede op gennem
1970’erne, og nogle af de
mest populære orkestre
og udgivelser bar blandt
andre Backhausens signatur, tænk bare på Culpeper’s Orchard og Lone
Kellermann & Rockbandet,

der brændte igennem med
1978-albummet Når Natten Bliver til Dag og især
landeplager som Se Venedig og Dø med den berømte tekst, hvor gondolerne rimede på gajolerne
og rimsmeden da også var
Kim Larsen og hans alter
ego, Mogens Mogensen.
Og hvor alt svingede når

Lone Kellermann med sin
store, varme stemme sang
sit Åååh Luigi!
Det år ejede sangerinden
fra Christiania det halve
land og fik en popularitet,
der betød filmroller og en
folkelighed, som gjorde
hende til hvermandseje.
Og koncerterne til fester,
hvor det netop var det

alsidige repertoire, hvor
en dygtig Backhausen
mestrede alt fra rock til
blues og viser, samt altså
grænselandet mellem
revy og populærmusik,
som i sangen om Luigi.
Hvor man ofte så ville
se en anerkendende og
taknemmelig sangerinde,
der lige måtte over at

Thor Backhausen bliver
født i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor han er søn
af den fine maler, Aage
Backhausen (1908-66).
Thor har en seks år ældre
storebror, der hedder
Bjørn. Og det er en livlig
by, ikke mindst i sommerhalvåret, når der kommer
turister.
- Der var fyldt med forretninger dengang. Inde i
Gudhjem var der fire bagere og to skomagere og
jeg boede der, hvor jeg bor
i dag i Melsted. I Melsted
var der også en lille købmandsbutik, men den er
også lukket nu. Det var et
lille fiskerleje, mens Melstedgård var en almindelig
bondegård, og der boede
folk i alle husene, hvor det
meste nu er solgt til sommerhusstatus. Badehotellet var der også dengang,
men hed Pension Ellebæk.
Og mange af husene blev
lejet ud om sommeren,
og så boede folk i små
annekser, så længe det
var sommer. Det var tiden
med færgen Østbornholm,
der lagde til i alle kystbyerne, inden den sejlede til
København, mindes Thor
Backhausen.
Der er selvfølgelig kontakt
til områdets andre kunstnerfamilier, og Thors familie er ven med maleren
Paul Høm og keramikeren
Lisbet Munch-Petersen,
som har børn på samme
alder som Thor og hans
bror, men hans specielle
ven bliver Ole Høst, barnebarn til mesteren Oluf.
-Jeg husker specielt aftenerne, når mor og far tog
os med over til Ernst Køie,
maleren og musikeren
Henning Køies far. Ernst
Køie var fabelagtig til at
lave træsnit, som han snit-

tede i petroleumslampens
skær og dertil var han en
fantastisk oliemaler, en af
de største vi har haft på
Bornholm, vil jeg vove at
påstå, mener Thor Backhausen.
Lisbeth Munch-Petersen er
med til at inspirere de to
knægte, der begge ender
på Kunsthåndværkerskolen. Men musikken lokker
også tidligt. Først i form af
den føromtalte trækharmonikaskole, hvor han får
kendskab til akkorder og
noder, samt får havnebyens særlige kultur endnu
mere ind under huden i
en tid og miljø, hvor ikke
mindst en Oluf Høst med
begejstring ville fastslå
at stegte sild og kartofler
med Gudhjemdyppa og
harmonikaspil i radioen
var kombinationen, der
slog alt andet.
- Da jeg var 12 fik jeg
så et gammelt Hornung
& Müller-klaver fra et
familiemedlem, og en
blind organist fra Østerlars
lærte mig noget klassisk klaver. Der var gang
i jazzmusikken dengang,
og min storebror som
spillede i et jazzband inde
i Rønne gav mig de første
job, der først foregik på
Hotel Dana og derefter
inde på Industrien. Jeg var
vel 15 år dengang i 1963,
og i forbindelse med en
tv-optagelse i et keramikværksted i Svaneke
spillede vi tre numre.
- Den senere redaktør
Søren Wolff startede så
en jazzklub på Industrien
i Rønne og der spillede
vi en masse, og jeg blev
kastet på scenen af de der
lidt ældre drenge. Det var
saxofon, trommer, min
storebror på bas og mig
på flygel. Lidt på samme
måde, som når man
kastede børn i havnen, så
de kunne lære at svømme
i gamle dage!! Det var
mainstream-jazz, og så
var det bare med at kaste
sig ud i at improvisere.
Og fire gange 45 minutter
med en halv times pause!

København kalder
Skolen havde ikke været
nem på Bornholm, som var
et ret konservativt sted at
gå i skole. Så det var en
lettelse, da Thor Backhausen kunne forlade øen og
søge til København, hvor
Kunsthåndværkerskolen
ventede, og han i første
omgang var inde over jazzen, men snart begyndte
at interesserer sig for den

såkaldte beatmusik, som
havde en helt anden åben
omgangstone end jazzen.
- Der var et band, der hed
Pan, der var gået i opløsning, med en fantastisk
fransk sanger, der hed
Robert LeLievre, og jeg
havde hørt, at de søgte en
organist. Så der mødte jeg
sangeren Arne Würgler,
guitaristen Niels Vangkilde
og trommeslageren Tom
McEwan, og jeg kom til
prøve, og vi lavede så et
orkester, der hed Blast
Furnace. Og året efter
havde vi lavet vores første
plade, hvilket jeg aldrig i
min vildeste fantasi havde
drømt om. Plader var jo
noget, sådan nogle som
Otto Brandenburg og
Raquel Rastenni gjorde, og
som man hørte i radioen,
men det skete, og så var
det jo som om det ene
orkester tog det andet,
fortæller Thor Backhausen, som snart var videre,
for der var altså rift om
den dygtige bornholmer,
der blandt andet var med
på de politiske plader Skolesange og Europasange,
der med tekster af Jesper
Jensen fik et stort publikum i tale.
- I Delta Blues Band mødte
jeg guitaristen Thomas
Puggaard-Müller, og vi to
fortsatte så i Culpeper’s
Orchard med blandt andre
de engelske Cy Nicklin (vokal & guitar) og Tom McEwan (trommer og sang).
Det var fantastisk at spille
i det band, og jeg følte,
at jeg for alvor var kommet i lære. De kom med
deres engelske baggrund
fra folkemusikken, og jeg
kom med noget jazz, og vi
fusionerede så på en eller
anden måde, beretter
Thor Backhausen.
Bandet opnåede stor
popularitet som et eftertragtet liveband. Her ville
Thor være det lysende
energibundt bag sine
diverse keyboards, som
snart inkluderede det nye
instrument, synthesizeren,
mens den ligeledes nu på
Bornholm bosatte bassist,
Michael Friis, ville være
det solide og smagfuldt
solistiske fundament ud
fra hvilket den dygtige
trommeslager og showmand, Tom McEwan –
senere kendt med Jesper
Klein i Klyderne – kunne
klovne og få alle til at
grine. Mens guitaristen
Thomas Puggard-Müller
ville udfolde sig nørdet,
men ville spille så englene
sang. Og endelig svævede

Cy Nicklin over vandene
med sin akustiske guitar
og sin fine stemme, der
havde masser af keltisk
klang. Han havde allerede
i 1960’erne opnået betydelig succes med folktrioen Cy, Maia & Robert, som
lidt var en dansk pendant
til de amerikanske Peter,
Paul and Mary.
Culpeper’s Orchard var et
af de danske orkestre fra
start-1970’erne, der har
holdt i kvalitet, og selv når
du hører pladerne i dag,
er der tale om eviggyldig
musik, der ikke forsvinder
i en tidslomme. Og live var
Thor fra Melsted en vigtig
del af udtrykket.

Gondoler & gajoler
Nu var tiden kommet til
det folkelige gennembrud
med Lone Kellermann,
som netop havde udsendt
en ret blandet første soloplade, men så med pladeselskabet CBS i ryggen
gik i studiet og indspillede
den fabelagtige plade med
blandt andre ”Se Venedig
og Dø”.
Der findes en ret sjov skæring fra et radioprogram,
hvor Hans-Otto Bisgaard
har besøg af den tidligere
Gasolin’-trommeslager,
Bjørn Uglebjerg, som nu
spillede med Lone Kellermann. En veloplagt Kim
Larsen er med på sjov,
og sammen med Gasolin’
sidder han backstage
i Ålborghallen, og gennem telefonen hører man
drengene spille hitsangen,
mens Willi Jönsson og
Franz Beckerlee leverer et
øl-skrålende kor, og Kim
Larsen efterfølgende opfordrer sin gamle trommeslager til at give nummeret til Lone Kellermann.
Siden på pladen var det da
også Gasolin’-drengene,
der kom forbi studiet,
og Kim Larsen der midt i
nummeret om Luigi råbte
noget på uforståeligt italiensk, der grangiveligt lød
som en Dirch Passer på
slap line.
Det var dog synd at sige,
at Gasolin’s manager,
Knud Thorbjørnsen, var
henrykt over gaven fra
band til band, da nummeret blev en veritabel
landeplage, men for Thor
og de andre blev det en
kærkommen lejlighed til
for alvor at opleve folkelig
succes. Men han troede i
første omgang ikke selv
på, at pladen ville få den
popularitet, fordi der var
så mange forskellige stil-

arter på samme album.
-Jeg var med på Før Natten bliver til Dag. Det var
ud over Lone på sang
med Nils Henriksen på
guitar, Joachim Ussing på
bas, Bjørn Uglebjerg på
trommer og med mig på
keyboards. Jeg troede, at
tiden – på trods af at der
var en meget stor åbenhed i rockverdenen – ikke
var til en så alsidig plade,
som jo ikke var stilistisk
stueren, om man så må
sige, for det var altså en
palet af alt muligt blandet
sammen. Men jeg tog fejl,
for der var også en rød
tråd gennem den plade,
som gør, at den holder
endnu i dag, erkender
Thor Backhausen.
Desværre holdt populariteten ikke til næste plade.
For den næste plade, ”Tilfældigt Forbi”, som ellers
var udmærket, floppede
totalt og stod snart i alle
udsalgskasserne til meget
få penge. Lone Kellermann
fik sig derefter et nyt orkester, hvor eneste genganger blev Thor Backhausen,
og som udmøntede sig i
pladen ”Fod Under Eget
Bord”.

Hjem til Bornholm
I 1997 skulle familien
Backhausen være forældre, og Thor og konen
besluttede sig for at
flytte hjem til Melsted. Her
var det i første omgang
fortsat musikken, der blev
levevejen, men gradvist
kom keramikken tilbage.
- Jeg blev 50, og min kone
og jeg skønnede, at der
var alt for meget støj i
storbyen til at opfostre et
barn. Jeg var også bevidst
om, at livet har forskellige
faser, og jeg synes, at det
er vigtigt, at man lytter
til sin intuition og rykker
på den. Det er hver ting
til sin tid, og jeg var bare
færdig med København.
Jeg vidste selvfølgelig
godt, at når jeg nu flyttede
hjem til Bornholm, ville
det være svært at finde
musikere, men det var
ikke så vigtigt for mig. Nu
handlede det om vores
barn og om at foretage
en blød landing i forhold
til det vilde liv i rockbranchen. Så det var dejligt at
flytte hjem, fortæller Thor
Backhausen, som har fortsat med at spille, og ingen
problemer har med at
fylde kalenderen ud. Der
er altid brug for en alsidig
musiker på hans niveau.
Dertil kommer, at mange

fine musikere i tidens løb
har lagt vejen forbi eller er
flyttet til øen. Ikke mindst
hans makker fra dagene
med Culpeper’s Orchard,
bassisten Michael Friis,
der i mange år har boet i
Gudhjem og lige er flyttet
til Svaneke.
Thor Backhausen er glad
for, at han fandt tilbage
til fødeøen og dens helt
særlige magi.
- Min glæde ved Bornholm er stor. Og det har
helt sikkert også noget at
gøre med, at efter at have
været væk fra øen, har
jeg virkelig fået øjnene op
for, hvor meget opvæksten på øen har givet mig
som barn. Naturen har
givet mig både en mental
og visuel buffer og en
jordforbindelse, siger Thor
Backhausen, der husker
fra barndommen, hvordan
han og kammeraterne ville
tage op ad Kobbeåen med
vandfaldet Stavehøl og fiske havørreder og bækørreder, ligesom de ville
snakke med solsortene.
- Når folk spørger, om jeg
er kommet hjem igen,
plejer jeg at replicere, at
nej, jeg er kommet frem til
Bornholm. For jeg er trods
alt en anden, end da jeg
tog af sted. Og Bornholm
udvikler sig også enormt
meget. Du kan spørge,
om jeg er bornholmer, og
jeg kan sige, at jeg i hvert
fald er født herovre, men i
gamle dage skulle man jo
være tredje generation for
at være rigtig bornholmer.
Men da jeg blev spurgt
som 50-årig af en af de
gamle nede på havnebænken her i Melsted, om jeg
var kommet hjem, tænkte
jeg, at jeg var nok accepteret. Selv om begge mine
forældre var ”førdere”.
Men nu har jeg det sådan,
at har man flyttet sin
postadresse herover og
betaler sin skat på øen, er
man bornholmer. Men det
er bare min opfattelse.
Han arbejder i dag med
mange projekter, som ikke
mindst fokuserer på, hvordan toner kan helbrede.
Og med den vitalitet, der
fortsat er Melstedboens
varemærke, går det vist
meget godt med at spille
de rigtige toner.
Er du i tvivl, kan du nok
opleve det gamle rockkoryfæ ude i sommerlandet.
Også selv om gondolen
med Lone og Luigi for
længst er sejlet videre.
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ange kigger lige en
ekstra gang, når de
kører forbi Østerlars Savværk, hvor nogle
mandshøje dyr i træ står,
som var de totempæle og
er en slags vartegn for
virksomheden, hvor HansHenrik Kofoed regerer
over sin stab af dedikerede specialister. Og selv om
man kan utroligt mange
ting på savværket, er de
flotte dyr faktisk indkøbt
i Oregon i USA, hvor man
først fik den ene figur
hjem i en container og siden måtte have flere, som
kom via et katalog, hvor
man kunne krydse af. Men
når man først har passeret de totem-lignende
fabeldyr, er man da også
på et eventyrligt sted,
hvor rigtigt mange store
opgaver har udgået fra.
Østerlars Savværk ligger
på Stavsdalsvej som er
den pænt trafikkerede hovedåre mellem Gudhjem
og Rønne lige overfor den
samling af huse, som kaldes for Gildesbo, et af de
bornholmske navne hvor
oprindelsen for længst er
på vej i glemmebogen,
ligesom Gines Minde nord
for Teglkås vel bliver det
en dag. Her er der blevet
forarbejdet træ siden
1875 og siden 1921 med
familien Kofoed som ejere,
hvor Hans-Henrik Kofoed
nu er tredje generation
indenfor en branche, der
efter sin storhedstid er
blevet begrænset til bare
to på hele øen – det andet
er Tingsted i udkanten af
Almindingen.
Sådan er det ikke for
Hans-Henrik Kofoed, der
med usædvanlig tålmodighed har gang i en virksomhed, der på rette tid så sin
redning i at dyrke forædling af træet og netop nu
synes at høste en spændende succes i form af tallerkener og skærebræt og
tallerkener med tilhørende
glasskåle, som æstetisk er
både rustikke og smukke
og vækker opsigt.
Ja, i en grad, så de første
højt profilerede kunder
er Michellin-restauranten
Kadeau, som har bestilt
en serie med varemærket
Kofoed i bunden.

Hitter med tallerkener

VISION OG TRADITION FRA ØSTERLARS
Hans-Henrik Kofoed er tredje generation siden farfar overtog savværket i 1921,
og han hitter lige nu med trætallerkener, som er æstetisk unikke og lige til at
smide i opvaskemaskinen. Blandt kunderne der flipper ud er såmænd Kadeau.

Det med tålmodigheden
handler om 15 år, som er
gået fra Hans Henrik-Kofoed fik idéen om at skabe
de forbløffende enkelte
tallerkener i træ, til han nu
har skabt et produkt, der
kan vaskes og stables i
en almindelig opvaskemaskine og som kun øger sin
patina og skønhed ved at
blive brugt og vasket igen
og igen.

For der er det ved de
specielle tallerkener, at
de er lavet af en særdeles
holdbar del af stammen på
et egetræ, og er i en kvalitet, hvor man kan smide
det naturlige materiale i
en opvaskemaskine. Her
er kunsten at skære i træstammerne på en speciel
måde, og sammen med to
venner har den tålmodige
bornholmer udviklet en
unik maskine, som er helt
unik og med hvilken han
kan skære de træstykker
ud, som bliver til de meget
smukke tallerkener, der
vel at mærke følger træet
og oftest er tykkest på
ydersiden og tynde ind
mod midten, hvor de så
understøttes på bordet
af en speciel fod i metal.
Æstetisk er der tale om et
meget smukt resultat. Se
det selv for dig med en af
kokken Nicoali Nørregaards kulinariske kreationer
og et glas med noget godt.
Man kan altså glemme alt
om plankebøf og træstykker, hvor hygiejnen måtte
vige i forhold til det rustikke. Med tallerkener med
stemplet Kofoed brændemærket i bunden, er det
på alle måder en æstetisk
oplevelse at spise.
Noget man ikke mindst
kan opleve i København,
hvor datteren Louise
Kofoed såmænd lige
har åbnet kælderbaren
Stâuan, hvor lækkerier fra
Klippeøen netop serveres i
omgivelser, hvor borde og
tallerkener er hjemme fra
far og mor, mens ganen
fristes af lækkerier fra Hallegård, Mostballaden, Svaneke Bryghus og en stribe
af de andre, der tegner
det bornholmske boom for
fødevarer i disse år.

Nøgleordet er
forædling
Hans-Henrik Kofoed tog
godt nok på højskole
som ung og videbegærlig mand, men det mest
værdifulde var vist, at han
mødte sin kone, Lone, der
gennem alle årene har
været partneren, der tog
sig af al kontorarbejde og
økonomien i et nært samarbejde med sin mand.
På denne dag, hvor vi
besøger Østerlars er hun
da også konstant i gang,
ja, hun synes overalt, når
hun beretter en anekdote
for derefter smilende besvarer konstant ringende
telefoner og tager i mod
kunder, der kommer forbi,
hvorefter også ægtemanden må forlade interviewet i et splitsekund:
”En to-tomme planke 40
centimeter i bredden som
er 3,30 meter lang, hvad
skal den koste meteren?
Hans-Henrik Kofoed tænker et øjeblik: ”80 kroner.
Plus moms!”
Arbejdet skal jo passes.
Og så tilbage til historien:
For 22 år siden stod Savværket som de fleste i
træbranchen med ryggen
mod muren, og skulle
tænke nyt. Der var krise
på Bornholm, og der var
ikke flere fiskekuttere, der
skulle bygges og krisen
var så omfattende i branchen, at op mod 90 procent af de danske savværker lukkede. Ligesom man
umuligt kunne konkurrere på tømmer med de
store spillere i branchen,
der havde pengene til at
sælge i massevis, i det der
i branchen kaldes bulk. Og
svaret for virksomheder
som Østerlars Savværk
blev forædling.

-Gode råd var dyre, og
nøgleordet blev forædling. Vi startede med at
ovntørre træet, lavede
simpelthen tørrestuer og
tørrede træet ned, hvorefter vi ville høvle og profilere træet, så vi lavede
et produkt, man kan se.
Tidligere havde det handlet om tømmeret, altså
det der bliver lukket inde

i et byggeri, mens det nu
handlede om de dele, der
bliver eksponeret. Det var
her, at den store specialitet blev plankegulve, som
stadig er det, der bærer os
som virksomhed, fortæller
Hans-Henrik Kofoed, som
fortrinsvis bruger sorterne
gran, rødgran og douglas,
som oprindelig er en form
for gran fra USA, som med

sin større hårdhed, tyngde
og smukke årer er perfekt
til blandt andet gulve.
Østerlars Savværk er nu
blevet blandt de førende,
når det gælder ikke mindst
de smukt forædlede gulve
og rustikke borde, som
har en helt egen rustik
kvalitet. Det har da også
fået arkitekter som den
velanskrevne Bente Lange
til at indgå i et samarbejde
med Hans-Henrik Kofoed,
som hun gerne roser for
sine evner og nemme ved
samarbejde og innovation.
Hun står netop for mange
af statens store restaureringsopgaver, og en af
de store opgaver, som
Østerlars Savværk er i
færd med at løfte er nogle
fantastisk flotte gulve,
som skal pryde et af de
gamle huse på Christianshavn i København.
Alligevel er det mest
de nye tallerkener, der
tales om med en særlig
stolthed. Som har den
nyhedens interesse, fordi
det næste år skal vise om
den smågeniale idé og de
mange års tålmodige slid
fra igangsætteren udenfor
Østerlars for alvor skal
blive endnu et æstetisk
hit, som kan være med
til at gøre bornholmere
stolte.
Mon ikke?

Vi forhandler bl.a.:
Ilse Jacobsen
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Sibin Lindebjerg
Bessi Jeans
Rue de Femme
Gr. Nature
B. Young
Decadent
Sommerens
Fit flop
åbningstider
Bubetti
Man-fre kl. 10-17.30
Lørdag kl. 10-16
Prepair
Ekstra i JULI:
Tamaris
Lørdag kl. 10-17.30
Søndag kl. 10-16

Følg os på Facebook
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VILA
SOYA
BRAX
2ND DAY
BITTE KAI RAND
FREEQUENT
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PART TWO
SHOE THE BEAR
LOFINA
BÜLOW GLAS
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SÆRLIG KAMPAGNEMODEL KUN 283.970 KR. INKL. LEVERINGSOMKOSTNINGER
Du får udstyr til en værdi af 20.000 kr. uden merpris. Bl.a. 18’’ alufælge, tonede ruder, læderrat med varme, vindueslister i krom, adaptiv fartpilot og bakkamera.
Gælder kun så længe lager haves.
Pris er inkl. leveringsomk. 3.980 kr. ekskl. metallak fra 7.490 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 25,6 km/l. CO2-udslip 87 g/km. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk

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

Bluse: 249,95
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Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S
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Brovangen 20,
3720 Aakirkeby
56 97
56 05 · www.toyota-bornholm.dk
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orfatterinden Katrine Engberg gik på
to år fra at have en
dansekarriere til at blive
international succes krimiforfatter.
Ideen til hendes nyeste
kriminalroman “Glasvinge” blev født på Bornholm,
hvor hun hvert år tager
på sommerferie sammen
med sin mand Timm Vladimir og deres søn Cassius.
Magasinet Bornholm
besøger Katrine Engberg
i deres kunstnerhjem på
det dejligste hjørne af
Østerbro med udsigt over
alle Københavns søer.
Hun serverer kvalitetskaffe i lerkrus fra keramiker
Torben Lov i Listed.
Man træder ind i de der
emmer af mad og ord.
Her er ikke fjernsyn, men
to køkkener, for manden,
Timm Vladimir, elsker at
nørde med at sylte bær og
frugter, lave øl og modne
kød.
Katrine Engberg har et arbejdsværelse med mange
bøger og sin fars skrivebordsstol. Han arbejdede
også med ord. De arvede
bøger og tanker fra faren,
der døde for nogle år siden, og som har været en
drivkraft i hendes forfatterskab.
“Min anden roman “Blodmåne“ var dedikeret til
min far og handlede om
sorg.“ Fortæller hun, mens
hun viser en dejlig tegning
fra sin stolte søn Cassius
på otte år, der har skrevet
tillykke og tegnet bogens
omslag efter bedste evne.

København er smuk og
grim
“Jeg er født og opvokset
indenfor Søerne. Min
søster og jeg boede hos
vores mor i Kartoffelræk-

Danmarks nye
krimidronning Katrine Engberg
AF CAMILLE BLOMST

kerne. Når der ikke er
blade på træerne, kan jeg
se mit barndomshjem her
fra vinduet.“ Katrine Engberg peger ud over Søerne
fra altanen. “København
er hovedperson i alle mine
bøger. Jeg elsker min by,
fordi den er så smuk og
samtidig så grim. København har meget kant, her
er idyllisk, der er smuk
arkitektur, grønt, cykler i
alle gaderne og børn sidder syngende i cykelvogne
igennem byen. Men der
er også mange skæverter
både i arkitektur og indbyggerne. Den skævhed
er der plads til, fordi vi har
et solidt socialt netværk.
Kombinationen af det yndige og mærkelige inspirerer mig. Tænk, at bo i en
by, hvor folk klodser gamle
campingvogne op på
drivtømmer ude i vandet,
og bosætter sig der under
piratflag.“

Solgt 20.000 bøger i
Tyskland
Kærligheden til København gennemsyrer serien
om efterforskerne Jeppe
Kørner og Anette Werner,
og er så levende beskrevet, at tyskerne vil se
Katrine Engbergs København.
“Lige nu arrangerer det
forlag, som udgiver mine
bøger i Tyskland, Østrig og
Schweiz, i et samarbejde
med Visit Copenhagen,
rejser, hvor man kan
opleve locations fra Krokodillevogteren.“ Katrine
Engberg smiler.
Indtil nu er serien om
Kørner og Werner solgt
til 13 lande og allerede
udkommet i mange af
dem, blandt andet Norge,
Rusland, Tjekkiet og
Tyskland, hvor bogen
på kun en måned solgte
20.000 eksemplarer. Også
i Danmark går bøgerne
som varmt brød: alle tre
bøger har ligget top ti på
bestsellerlisterne i snart
et halvt år og tilsammen
solgt omkring 100.000
eksemplarer på to år.
Hvordan erobrer du det
store tyske bogmarked?
“Der er krimifestivaler og
bogmesser. Og så tager
jeg på bogturné. Jeg har
lige været en uge i Tyskland, hver aften i en ny
storby. Dernede holder de
læsninger, hvor der er en
moderator, der interviewer
mig omkring bogen foran
publikum. Desuden laver
jeg radio og tv og besøger
boghandlere og signerer
bøger i butikken. Der er
planlagt seks turneer det
næste år i Norden og Tyskland, så det tager lidt tid.“
Hvordan når du så at
skrive en ny krimi?

“Jeg skriver hurtigt. Det
handler både om, at jeg
har mange ideer og er
ret flittig, men også om,
at jeg ikke er selvkritisk
under tilblivelsen af første
udkast. Jeg skriver første
gang med hjertet og anden gang med hjernen.
Første gennemskrivning
stopper jeg ikke op. Jeg redigerer ikke, bare derudaf.
Så lader jeg bogen ligge
lidt, mens redaktøren
læser, og så går vi i gang
med at skrive med hjernen
og rydde op, det er også
en sjov proces.“

Min redaktør er
fantastisk
“Efter “Krokodillevogteren“ skiftede jeg forlag.
Jeg mødte min nuværende redaktør til en fest
hos min forfatteragent i
Stockholm. Hun kom fra et
andet forlag og sagde, at
hun havde læst min bog,
og at hun ville gerne arbejde sammen med mig. Hun
havde en fornemmelse af,
at vi hørte sammen. Efter
den aften havde jeg den
samme fornemmelse. Det
er som med parforhold jeg gik til en fest og faldt
for en anden. Jeg mødte
simpelthen min udkårne.
Hun er så strid og skarp,
og hun bliver ved, skubber
og skubber mig, fordi hun
ved, at jeg kan.“
Hvad betyder det for dine
bøger, at du har det så
godt med din redaktør?
“Som danser er jeg vant
til at have en instruktør.
Jeg kan faktisk godt lide
at skrive om, for en tekst
kan altid blive bedre og
skarpere.
I en dansesal er det
værste i verden IKKE at
blive set. Kritik er en gave,
selvom den kan gøre ondt,
for den skubber en i retning af sit talents potentiale. Min redaktør er min
indpisker og min sjæleven.
Det er en stor lykke.“

Glasvinge i Neksø
“Vi er kommet i Listed
hver sommer i nogle år og
besøgt venner. Så jeg har
skrevet alle mine bøger
delvist på Bornholm. Jeg
har siddet i et sommerhus og hakket i tasterne
derovre.
En sommer, mens jeg
sad og skrev, var Timm
og Cassius i sommerfugleparken i Neksø. Da de
kom hjem, sagde Cassius:
“Mor jeg synes, at du
skal kalde din næste bog
“Glasvinge“. Han havde
set en gennemsigtig sommerfugl, som var der og
så alligevel ikke.
På det tidspunkt vidste
jeg, at jeg ville skrive en

bog om psykiatrien, og
Glasvinge passede perfekt
på billedet af skrøbelige
mennesker. Og så har den
et dødbringende element,
for den lever af den giftige
nat-jasmin og ophober
giften, som dræber dens
fjender.“
Din særlige stemme som
krimiforfatter er at du
skarpt og humoristisk
tager samfundets temperatur med aktuelle
tematikker og budskaber i
dine bøger.
“Temaerne er en vigtig
motor for mig, faktisk
lige så vigtige som selve
plottet. Krokodillevogteren
handler om svigt, børn
og skilsmisse. Blodmåne
handler om far, sorg, håb
og fin kærlighed. Og Glasvinge kredser om sindets
skrøbelighed og psykiske
lidelser og om at være
fanget i sit eget sind.
Så min søn forærede mig
en forbindelse mellem det
tema, jeg puslede med
og titlen. En skøn undfangelse på Bornholm.“

En ø med hjerte og
kvalitet
“Vi tager til Bornholm
hvert år, fordi vi elsker
øen. Det er et mikrokosmos, hvor du har alt på en
matrikel og i køreafstand.
Der er rapsmarker og

blomstrende grøftekanter, bjerge og strande og
hulemands borge, skove
og søer. Det bliver toppet
med fantastiske byer. Har
man først prøvet at sejle
ind til Gudhjem, har man
tabt sit hjerte for evigt.
“Men når jeg er vild med
øen, er det også fordi, at
der, under den idylliske
overflade, som møder
os sommerturister, er en
egenartet ø-mentalitet.
De lange mørke vinteraftner med melankoli og
tungsind skinner igennem. Som en lille skotsk
havneby, krydset med
Rivieraen. Og stemningen
i det lille afskårede samfund, hvor alt er filtret ind i
hinanden, lurer lige under
overfladen. Det er unikt.“
Katrine Engberg peger på
kaffekruset.
“Og så er Bornholm en
gastronomisk perle,
kulinarisk legeplads uden
sidestykke i Danmark, det
gør også min foodie-mand
Timm glad. Bornholm går
forud ved for eksempel at
sige, hvis vi skal forsvare
at spise kød, så skal dyrene ikke fragtes over havet
for at blive slagtes. Sådan
en sund attitude møder
man mange steder på øen.
Hjertet er med og kvalitetssans er et naturligt
udgangspunkt. Torben Lov

hånddrejer hver eneste
tallerken og kop. Det er
en idealistisk, kvalitetsbevidst ø. “

Med politiet på arbejde
Udover at fange en bemærkning fra din søn og
få en masse ud af den,
hvor får du ellers materiale og baggrundsviden til
dine bøger?
“Da jeg allerførst begyndte at skrive på Krokodillevogteren, gik det bare
derudaf, indtil jeg nåede
til gerningsstedet. Så kom
jeg i tanke om, at jeg aner
ikke noget om politiarbejde. Og der var jo ikke
andet at gøre, end at gå
i gang med at undersøge
det fra en ende af - ringe
til alle mulige og umulige
kontakter, og sommetider
også folk, jeg slet ikke
kendte. Det har vist sig,
at folk generelt er super
åbne og gerne vil fortælle
om deres arbejde. Nu får
jeg lov til at komme med
politiet rundt på udrykning og det hele.“ Katrine
Engberg griner.
Hvem følger du ellers i
hælene på for at blive
klogere?
“Jeg er nødt til at være
tro mod de faggrupper,
jeg skriver om. Jeg har
været med betjente på

vagt og besøgt psykiatriske afdelinger og snakket
med sygeplejersker og
pædagoger. Jeg er nødt
til at være grundig og
samvittighedsfuld. Lige nu
har jeg to politimænd og
en retsmediciner plus to
sygeplejersker, der læser
med og kommer med kommentarer, når jeg skriver
noget faktuelt forkert. Det
er en kæmpe hjælp.“

Dagligdags detektiv
“Jeg kan blive inspireret af
alt. Ideerne kommer tit til
mig, mens jeg laver noget
helt andet end at skrive,
for eksempel mens jeg
folder vasketøj. Men noget
der indprenter sig er at
besøge andre miljøer. At
følge det, som folk laver
er sindssygt spændende.
Det er en af de stærkeste
gaver ved mit nye arbejde.
Jeg er næsten selv detektiv. Jeg får liv til at snage i
andres liv, de åbner døren
og viser mig nye sider og
rum.
Jeg har lige været på et
museum i forbindelse
med den nye roman. Her
fik jeg lov til at opleve et
hemmeligt depotrum oppe
på loftet. Det var guf for
en forfatter, et magisk
rum fyldt med fortællinger. I det hele taget er der
så mange lag i alle byens
rum som man kan dykke

ned i lag for lag, det er så
sjovt,“ fortæller Katrine
Engberg, der smidigt sidder krøllet sammen på
en stol og selv ligner en
skulptur.

Alle talenterne
smelter sammen
“Jeg elsker alle aspekter
af forfatterlivet. Min tyske
forlægger sagde for nylig,
at det virkede, som om alt
jeg har lavet i mit liv, har
bygget op til at være forfatter. At mine forskellige
egenskaber samler sig til
en perfekt forfatterpakke,
“ griner Katrine Engberg.
Forstår du tysk?
“Jeg taler tysk, fordi jeg
boede tre år i München og
tog en danseuddannelse.
I det hele taget er der
meget fra min dansertid, som jeg overfører
til forfatterarbejdet. I
arbejdet som instruktør og
koreograf skal man kunne
mærke folk og have nogle
meget veludviklede antenner. Den evne bruger jeg
meget nu både i research,
under skriveprocessen og
når jeg møder læsere.“

kan, bliver brugt, og dørene åbner sig. Det hele er
skægt. At tage på bogtur,
møde boghandlere, samarbejde med redaktøren
og at skrive. Det er privilegeret at have det sådan
med sit arbejde.
“Jeg indlæser sågar selv
mine lydbøger, fordi jeg
synes, det giver noget,
at forfatteren - som jo er
tættest på teksten - selv
læser den ind.” Hun tager
et stykke af sin hjemmebagte banankage med
kanel og kardemomme,
der ligger på en dueblå
Torben Lov tallerken.
“Ud af de 60 timer, jeg
arbejder om ugen kan jeg
lide de 70. Tænk at jeg
har sådan en vidunderlig
afvekslende arbejdsdag!“
Katrine Engberg slår ud
med armen og smiler
stort.
“Jeg tør godt at love, at
der kommer et bind fire
i serien. Den former sig
og er klar om et lille års
tid. Så nu tager jeg en tur
til Bornholm og skriver!“
Hun deler rundhåndet ud
af sine romaner med sød
dedikation, før interviewet
er forbi.

Lykkelig forfatter
“Mit nye arbejde gør mig
så lykkelig, fordi det føles
som om, at jeg har ramt
noget, hvor alt, hvad jeg

Fashion for the independent…
Pulz
Soft Rebels
Prepair
Ofelia
Tusind tanker
Tina Wodstrup
Bella Moda
Cream
Margit Brandt
Nordic Shoe People
Depeche
og masser af accessories...
Åbent: man-fre 11.00 - 17.30, lør 10.00 - 14.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • Tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74
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4 MÆRKER UNDER SAMME TAG!
-og et Nissan serviceværksted oveni!

MED BORNFIBER
FÅR DU IKKE
BARE BREDBÅND DU FÅR
BORNHOLMERBREDBÅND
TV-PAKKER

ÅKIRKEBYVEJ 51, 3700 RØNNE – TELEFON 5695 0804 – WWW.BILHUSETELMER.DK

FRA
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495,-

F.eks:

WAOO
VIASAT
LILLE
26 KANALER

249

,- PR. MD.

Min. pris i 6 mdr. 1.593,- (6 x 249,-). Hertil skal
lægges prisen på 6 mdr. bredbåndsabonnement.

Torvegade
6, Rønne
Torvegade 6 · Rønne · Telefon
6226
5085
Telefon 6226 5085

Med Bornholmerbredbånd fra BornFiber får du ikke bare en teknologi og nogle
produkter – du får lokalt nærvær og service.
Vi bor og arbejder selv her på øen, så det er lokale folk, du møder i telefonen, i
BornFiber-bilerne og derhjemme, når vi installerer Bornholmerbredbånd hos dig.
* Tilbuddet gælder udvalgte adresser, t.o.m 31. juli 2018.

www.bornfiber.dk - Svalhøjvej 13 - 3790 Hasle - Tlf: 7089 0000 - Email: salg@bornfiber.dk

I TILSLUTNING*

SPAR OP TIL

1.500,-

SOMMER’18
hos Kjærstrup
Hjemmelavet
hindbærpuré
Hindbær
flødebolle

Frysetørret
hindbær
Soft ice

AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Ailefo – iværksætteri
modelleret i voks

P

å Rabækkevej 1b i Rønnes
industrikvarter leges der med
modellervoks.
Her flyttede Christiane Larsen i
februar ind i de nye produktionslokaler til sin virksomhed Ailefo, der
blandt andet producerer økologisk
modellervoks uden sundhedsskadelige ingredienser.

Fra sygeplejerske til
iværksætter

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

GUDHJEM: EJNAR MIKKELSENSVEJ 21, 3760 GUDHJEM
VAFFELBAGERI, ISBAR OG CHOKOLADE
SVANEKE: GRUSET 7, 3740 SVANEKE
ISBAR OG CHOKOLADE

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE
CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK
MOBILE-BUTIKKER: SE HJEMMESIDEN HVOR DE BEFINDER SIG.

Bornholmske fristelser

Christiane Larsen er egentlig
sygeplejerske og havde et fast og
sikkert job, så at hun skulle blive
iværksætter med store ambitioner
lå måske ikke lige i kortene. Det fik
hendes datter Ofelia ændret på.
“Ofelia er vildt kreativ og elsker
blandt andet at lege med modellervoks. Jeg var dog bekymret for,
hvad det modellervoks, man kunne
købe i butikkerne indeholdt, og
hvad der mon blev optaget gennem
hendes hud, eller når hun puttede
det i munden”, forklarer Christiane.
Derfor begyndte hun og datteren at
eksperimentere med at lave deres
egen økologiske modellervoks i
familiens lille køkken. Efter mange
forsøg endte Christiane og Ofelia
med en modellervoks, der var så
perfekt, at andre også skulle have
glæde af den, og en ny iværksættervirksomhed blev til.

Ailefo/Ofelia
Christiane søgte tidligt i processen
hjælp fra vækstfora som Business
Center Bornholm og fik mange gode
råd og vejledning i forretningsførelse og iværksætteri.
Også virksomhedens navn fik hun
mange råd omkring, og endte i
sidste ende med vrøvleordet Ailefo.
Igen var datteren Ofelia den store
inspirationskilde, forklarer Christiane. “Min datter Ofelia har jo været
en stor del af udviklingen af modellervokset, så jeg syntes egentlig,
at det gav meget god mening, at
navnet er hendes stavet bagfra”.

Leg, læring og miljøbevidsthed
Ailefo er en virksomhed med et
stærkt værdisæt, der dikterer, at
produkterne udover at være økologiske og uden miljø- og sundhedsskadelige tilsætningsstoffer også
skal være stimulerende for børns
udvikling gennem leg. Derfor har
virksomheden udviklet gratis læringstavler, der kan bruges i modellerlegen. Og selv i produktionen er
legen tænkt ind, når Ofelia hjælper
til med at pakke voksen.
“Ofelia synes heldigvis, det er sjovt
at hjælpe til i produktionen. Vi laver
ofte lege og konkurrencer ud af
det, når hun hjælper til. Jeg håber,

at hun lærer at arbejde kan være
super sjovt, og det at skabe noget
selv, kan være en fed følelse”.

Ingen succes uden
investeringer
Det kræver hårdt arbejde, og ofte
store økonomiske investeringer at
skabe en succesfuld virksomhed.
Sådan er det også med Christiane
Larsen og Ailefo. “Det første lange
stykke tid, var det hårdt arbejde,
hvor jeg brugte mine tidlige morgener på produktion og al min frie tid
på at ringe rundt og skrive til alle
de forhandlere, jeg kunne finde,
og sende vareprøver til.” Sådan
gik hverdagen for Christiane det
første års tid, indtil det begyndte
at vende, og Christianes telefon
begyndte at kime i tide og utide
“pludselig begyndte forhandlerne
at ringe til mig. Selv forhandlere
jeg ikke kendte til. Det var en vild
oplevelse!”
Forhandlere blev ved, og Ailefo har
nu 75 forskellige forhandlere, hvoraf 29 af dem er i udlandet. “Vi er i
13 forskellige lande indtil videre”,
fortæller Christiane, der med Ailefo
i februar rykkede ind i produktionslokalerne i Rønnes industrikvarter,
og i starten af sommeren investerede i en stor produktionsmaskine,
der kan øge produktionen betragte-

ligt. “Vi har her til sommer investeret i en stor modellervoksmaskine,
så vi kan følge med den efterspørgsel, vi er så privilegerede at have.
Det er næste skridt i min drøm om
at skabe en hel serie af bæredygtige hobbyprodukter.”.

Det hele værd
Overgangen fra at være lønmodtager med et sikkert job til at være
iværksætter kan virke skræmmende for de fleste, men for Christiane
Larsen har det været det hele
værd.
“Noget af det bedste ved at være
iværksætter er at skabe. Skabe
sit eget produkt, sin egen virksomhed baseret på egne værdier,
planlægge sin egen hverdag og
have det sjovt med det imens. Det
er sindssygt hårdt, og man bruger
mange mange timer på det, men så
længe man synes, det er sjovt, er
det det hele værd.” Siger Christiane
og runder af med at fortælle om sit
håb for Ailefos fremtid: “Jeg håber,
at Ailefo-brandet bliver så stærkt,
at folk naturligt forbinder det med
allergivenlige bæredygtige hobbyprodukter af meget høj kvalitet.
Der er stadig lang vej igen, men vi
arbejder benhårdt for at nå dertil”.

FB: FACEBOOK.DK/FAMILIENKJAERSTRUP
WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK
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BESØG OS I

ANGORALAND

GÅRDBUTIKKEN

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

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

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

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

CHARME MIDT I ALLINGE

SPA & WELLNESS

Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores

- se mere på vores
hjemmeside om aktuelle
tilbud i SPA events og
behandlinger.

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

Høiers Café

MUNKHOLM

ANGORALAND

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

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

Gå på opdagelse i LifeStone

ALLINGE

JAZZ MUSIK
&

FESTIVAL

10.-15. JULI

s Best Ball
Golf, Grill, Hygge og Livemusik
Lørdag den 21. juli 2018 kl. 11.00
mødetid kl. 10.30
Præmier til de 10 bedste hold
MATCH FEE kr. 195,(IKKE medlemmer af NBGK skal selv betale greenfee)

Inkl. velkomstpakke, forplejning
på banen, grillaften med
STOR GRILL BUFFET på Pilen

LIVE MUSIK med EXILE på scenen 19-22

Grill Buﬀet uden golf kr. 125,-

Brøddegade 19-21, 3760 Gudhjem,Tlf: 5648 7550
Hovedgade 14 A, Snogebæk, 3730 Nexø,Tlf: 5648 7557
Ejnar Mikkelsensvej 13, 3760 Gudhjem,Tlf: 56487552

2018
Se programmet på:
www.pilen.bar/arrangementer.htm

Tilmelding/betaling på Golfbox
Evt. spørgsmål: Tlf. 2047 2354

Egenort
transp

Flott
præmie
er

MAGASINET OM BORNHOLMSK GASTRONOMI

NO.04

& ME NNE SKER

Brænder for
bornholmsk madkunst

SPIS BORNHOLM
GÅ PÅ OPDAGELSE
I DEN BORNHOLMSKE
MADKULTUR

NYE 17 SIDERS
GUIDE FRA
GOURMET BORNHOLM

AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

A

lle der har besøgt
en ferieø, hvor
man hele rejsen
følte sig dårligt bespist til
turistpriser vil elske den
gastronomiske udvikling,
som Bornholm har forstået
at dyrke med stigende
kvalitets krav og virkelyst
de sidste 10 år.
Bornholm har lokale råvarer, der ikke bare er lokale
som en kuriositet, de smager særligt godt og er af
høj kvaliteter, hvad enten
det er honning, æbler,
kød, fisk, grøntsager, øl,
urter eller frisklavet is.
UDVIKLER NYE
PRODUKTER
Øen blomstrer af små
detaljenørdede madog drikkeproducenter,
der kæler for deres lille
særlige speciale og hvert
år sætter sig nye udviklingsmål. Det betyder, at
hvis man er feriegæster,
der kommer igen år efter
år, så kan man tage hen
og spørge, hvor er årets
nyhed, hvad er der sket
siden sidste år, hvad har
du lært om dit fag, hvad er
de nye tendenser, smage
og oplevelser.
Den dristighed og nysgerrighed smitter, hvert
år åbner nye madsteder
eller producenter deres
hjertebarn og håber på, at
det kan blive noget, man
kan leve af i længden. De
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glæder sig til at præsentere deres produkt og
opleve gæsterne smage
på det, de har opfundet og
udviklet.
GLÆDEN VED AT BRUGE
HINANDEN
Bornholm er en lille ø, og i
stedet for at udkonkurrere
hinanden vælger mange
producenter at hjælpe hinanden. Mange steder oplever man, at producenterne
hjælper hinanden med alt
fra viden og netværker
til noget så lavpraktisk
som at låne hinandens
maskiner, hænder. Et
godt eksempel på kraften
i at arbejde sammen er
Valsemøllen i Aakirkeby,
hvor møller Niels Jespersen er bindeledet mellem
de bønder, der synes, at
det er spændende at få
nye kornsorter til at gro
på øen og de producenter,
der gerne vil lege med mel
til brød, pizza, pasta eller
kiks.

han selv finder i det rå
bornholmske landskab:
“Målet er at fange essensen i naturen. Den
forandrer sig året rundt
og år for år. Den lille
variation dyrker jeg ved
at give hver produktion et
partinummer og flaskenummerering.”
“Mit destilleri skal tilbage
til grundtanken om at
eksperimentere med
alkohol af lokal natur. I
støbeskeen er en akvavit
med hjemmedyrket dild
og æbler lagret på gamle
sherryfade,” fortæller
Martin Kofoed med drenget glæde.
DESTILLERER NÅR
BØRNENE ER PUTTET
Til efteråret skal jeg lave
eau de vie med figner og
morbær, så man kan nyde
den dybe sødme fra de
sene efterårsfrugter foran
pejsen en vinteraften,”
siger Martin Kofoed, der til
daglig er Falckredder.

DET NYE SORT

VI VIL HAVE GIN OG TONIC

Martin Kofoed på 32 år gik
i flere år rundt med en
gindrøm. I efteråret købte
han et destilleri og de
første 300 flasker knastør
London dry Gin fra Østersøens Brænderi blev solgt
med det samme.
Hans gin smager af urter
som lyng og enebær, som

Henrik Nerst fra restaurant Æblehaven i Snogebæk, ville bruge æblerne
fra plænen til Calvados.
Men en meningsmåling
blandt de spisende gæster
viste, at der var mere interesse for gin og tonic.
“Det er fem år siden, at
jeg begyndte at rykke på

at lave gin. Men nu er destilleriet bestilt. Maskinen
bliver leveret til efteråret
og kan lave 20.000 flasker
gin hen over 35 dage. Den
er håndlavet hos en familie i Tyskland. De får 1000
henvendelser om året og
laver 60 maskiner,” siger
Henrik Nerst og lover, at
der er gin på markedet til
foråret.

liens mølle. Derfor trives
jeg godt med at have kontakt med både jordbruget
og møllens mekanik,”
siger Niels Jespersen, der
er inspirations og kommunikationsbindeleddet
mellem landmændene,
bagerne og forbrugerne.

ENEBÆRRETS FINE SMAG

“Jeg er i dialog med øens
dedikerede bønder og
bagere. Alle har været
gode til at produktudvikle,
så vi hen over årene har
fået bornholmsk Manitoba,
Emmer og Durumhvede.
Det som er særligt godt
for kornet her på øen, er
den lange lune sensommer. I øjeblikket arbejder
vi på en ny kornsort,
Tritordeum. Det er en
krydsning mellem byg og
durum, som er udviklet i
Spanien. Tritordeum giver
durummelets hårdhed og ud over sødme fra byggen
- også de helsebringende
stoffer. Vi håber, at vi kan
få den til at gro godt på
Bornholm,” fortæller Niels
Jespersen.
Valsemøllen arbejder også
tæt sammen med andre
af landets møllere om at
udveksle både tanker og
mekanik.
“Jeg nyder virkelig godt af
samarbejdet med møller
Anders Borgen. Han går
videnskabeligt til værks

“Enebær er to år om at
modne og vi har arbejdet
med at udvikle en metode
til kun at høste de modne
bær og ikke de grønne,
som man skal bruge næste år, uden at stikke os
for meget. Og så har jeg
investeret i en aromaforstærker, der monteres
på destilleriet og fremhæver enebærrets krydderi,”
slutter Henrik Nerst.
BLÆRET MEL
Hold øje med brød, pizza
og pasta fremstillet af mel
fra Bornholms Valsemølle.
Det både smager og bager
ganske blæret.
Melmester Niels Jespersen
er tredje generation på
Valsemøllen i Aakirkeby.
Han driver møllen med
sans for kvalitet og fremtidige kornsorter.
“Oprindelig ville jeg have
været skovløber, men jeg
endte med at arve fami-

NYE OG GENOPDAGEDE
KORNTYPER

i både udviklingen af
nye og genopdagelse af
ældgamle kornsorter. Han
er også den, der tager til
EU og kæmper for, at vi
får lov til at dyrke de lidt
mere flippede frø.”

Hotel
Siemsens Gaard

FORNEMMELSE FOR FINMEKANIK
“Min oldefar var både
møllebygger og drev en
mølle. Dengang var en
mølle den mest tekniske
installation - næst efter
Bornholmerure. Han byggede i øvrigt Bornholmerure i sin fritid. Det gjorde
min far også. Han støbte
de små tandhjul og filede
dem til. Han var teknikker
ud over det sædvanlige.
Vi havde samtidig en dygtig maskinmester her, han
byggede også Bornholmerure. Ham rendte jeg
i hælene på og har lært
meget af. Han byggede os
hver et Bornholmerur.”
“Det ligger dybt i generne
at forstå finmekanik. Og
jeg har også selv været
med til at bygge møllen
op,” forklarer Niels Jespersen, mens han viser den
indvendige mølle frem.
“De ældste maskiner er
kram fra 1930’erne, der
stadig arbejder i døgndrift. Der er 16 forskellige
valseprocesser fra korn til
sigtet mel og det tager 24
timer.”

Hotel . Restaurant . Konference
LIVE
MUSIK

GRILLAFTEN
hver onsdag
fra d. 4/7 - d. 25/7

fra kl. 18.00 er der gang
i den store grill
Stort udvalg af
kød, fisk & salater
Kom og spis til den
SMUKKESTE udsigt!

www.siemsens.dk

Restauranten er åben alle dage fra kl. 11.30

Bordbestilling
56 49 61 49
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Bornholmske huse og fritidshuse - bliver bedst solgt
af din lokale Bornholmske ejendomsmægler!

Derfor skal du vælge
✔
✔
✔
✔
✔

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

Christianshøjkroen

BornholmerBo:

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

BordBestIllIng
BORDBESTILLING 5697
5697 4013
4013
BordBestIllIng
5697
4013
åBent tIl frokost torsdag-søndag
åBent
tIl torsdag,
frokost
torsdag-søndag
ÅBNINGSTIDER:
ALLE
UGENS
DAGE 12.00
- 16.00 og
(KØKKENET
aftenåBent
fredag
lørdag LUKKER 15.00)
aftenåBent
torsdag,
fredag
og lørdag
& FRA 18.00
(KØKKENET
LUKKER
20.30)

Ring
5695 56
83
og få et
GRAT
salgstjek IS
!

foto
foto
line
line
falck
falck

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr
AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr
AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

Jul
på
kroen
II
Jul
på
kroen
II
LÆKKERIER
I
SKOVEN!
Jul
på
kroen
Jul
på
kroen
II
Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Løg – Kapers – Fennikel
Sild: Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg

Kroens
juletorsk:
sild:
Ægge/karrysalat
Løg
– Kapers
– Fennikel
Sild:
– Enebær
Lune kartofler
Løg
Frokost
aften
i–sommerens
farver.
Gastronomisk glædeØstersø
på Christianshøjkroen
midt
Østersø
røg - og
Grøn
tomat
– Spinat
– basilikum
laks:Eddike
Hallegård
skinkei Almindingen.
–– rugbrød
– Sød– sennep
– Æg
Østersø
torsk:
røg
Grøn
tomat
–
Spinat
–
basilikum
Østersø
laks:
Hallegård
skinke
–
rugbrød
–
Sød
sennep
”Kom –indenfor
efter– skovturen
og nyd en delikat frokost eller
vores
skønne aftenmenu.
Bornholmersvinet: Grønkål
Fløde – Løg
Grov sennep
And:
consommé
– Jordskok – Foie gras – Kål – Æg
Bornholmersvinet:
Grønkål –– såvel
Fløde
–som
Løg
– Grov sennep
And:
consommé
– Foie
– Kål– Kartoffel
And: confit
– Jordskok
rosenkål
– maden
Kanelsky
Bornholmersvinet:
rødkål
–Jordskok
abrikos
sauce
–gras
Timian
Beliggenheden
er enestående. Årstidernes
skiften
afspejles
i det, –jeg
serverer
for jer.
And:
confit
–
Jordskok
–
rosenkål
–
Kanelsky
Bornholmersvinet:
rødkål
–
abrikos
sauce
–
Timian
– Kartoffel
Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt
rugbrød
& andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
Derfor er mit
menukort hele tiden nytBornholmske
og spændende.
Bornholmske
og
andre
oste:
Kvæde
–
Smørstegt
rugbrød
Bornholmske
&
andre
oste:
Kvæde
–
Smørstegt
rugbrød
Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”
Marcipan: Kirsebær – Kerner – vanilje
Med venlig hilsen
Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”
Kerner
– vanilje
3 retter som viMarcipan:
bestemmerKirsebær
300,- / 5–retter
400,/ Alle 6 retter 425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,Troels
Fjederholt
Madsen
3
retter
som
vi
bestemmer
300,/
5
retter
400,/ Alle 6 retter 425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,-

BornholmerBo

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

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
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Natur ligvis

www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK
www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK

FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN

Molen
B o R n H o l M S n y e f i S K e R e S TA u R A n T
B o R n H o l M S n y e f i S K e R e S TA u R A n T
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Sommer på NaturBornholm
med Sebastian
Mød Sebastian live
onsdag den 25. juli klokken 13
torsdag den 26. juli klokken 13

Hver dag i sommerferien:
Tag med på tidsrejse
gennem Bornholms natur i
Sebastians fodspor

Vi har klassisk italiensk kaffe på kanden,
og dansk smørrebrød, når det er bedst!
Andre er vilde med vores frokostsandwich!
Alle er ’vilde’ med vores atmosfære!

Kom glad!

Indgangen lukker klokken 16
Tel.: 5694 0400
www.naturbornholn.dk

Til frokost har vi smørrebrød, lette fiskeretter eller en Havnefrokost: 4 retter til kr. 195,Til frokost har vi smørrebrød, lette fiskeretter eller en Havnefrokost: 4 retter til kr. 195,Til aften har vi serveringer á 105 kr. stykket
har vi serveringer
105 kr. stykket
Alle serveringerTil
haraften
mellemretstørrelse,
og viáanbefaler
derfor 3-5 serveringer
har400,mellemretstørrelse,
vi 470,anbefaler
derfor
3-5
3 stk. 300,- / 4Alle
stk.serveringer
350,- / 5 stk.
/ 6 stk. 435,- / 7og
stk.
/ 8 stk.
500,/ 9serveringer
stk. 530,- / 10 stk. 550,3 stk. 300,- / 4 stk. 350,- / 5 stk. 400,- / 6 stk. 435,- / 7 stk. 470,- / 8 stk. 500,- / 9 stk. 530,- / 10 stk. 550,-

Fru
Petersens Café
Vi leverer gerne maden hos jer. Selskaber og møder modtages alle ugens dage.
Vi leverer
maden
hos jer. Selskaber og møder modtages alle ugens dage.
Åbent gerne
til og med
efterårsferien.

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby
Åbent hver dag 10-17

råvarerne
råvarerne bestemmer
bestemmer menuerne
menuerne fra
fra dag
dag til
til dag
dag

Åbent onsdag-søndag 12.00-15.00 til frokost samt aften 17.30-20.30

Havnen 7, 3730 Nexø, Tlf. 21456494
Åbent alle ugens 7 dage kl. 10-17, søndag 11-15.30

Stort ta’ selv
kagebord
med hjemmebag.
Åbent
12.00-15.00
frokost
samt
aften
17.30-20.30
Hele onsdag-søndag
dagen kan du komme
forbi til til
kaffe
og kage
eller
en fyraftensøl
Hele
dagen
du komme forbi til kaffe og kage eller en fyraftensøl
Nu også salg
af kager
udkan
af huset.
ReSTAuRAnT
Molen
• HAvnen 6 • 3730 nexØ • 8887 6733
I juni - juli og august serverer
vi hver dag
mormors
ReSTAuRAnT
Molen • HAvnen
6 • 3730 nexØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk
• www.restaurantmolen.dk
frokostbord, og hver torsdag
aften
er
der
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk
stegt flæsk med persillesovs.facebook.com/restaurantmolen
facebook.com/restaurantmolen
Fru Petersens Café • Almindingensvej 31 • 3751 Østermarie • telefon: 21787895 • mail: kit@frupetersenscafe.dk • www.frupetersenscafe.dk

jolle og så kom jeg ud på
den første kutter”, husker
Bo Johansen, som altså
har formået at omstille sig
fra dengang, fiskeriet var
en god forretning og øens
havne var fulde af kuttere.
Nu handler det mere om at
overleve, men Bo Johansen
er godt tilfreds med sit
fiskerliv og er fuld af nye
idéer om, hvordan han kan
få sine friske råvarer ud til
bornholmerne.

På havet klokken tre

DUS MED DIN FISKER

AF: TORBEN HOLLEUFER

FOTO: SEMKO BALCERSKI

E

n lille kæmpe med et
smil, du holder af. Og
fisk til tiden, hvor eneste betingelse er, at du holder dig ajour på Facebook,
hvor siden hedder HavfriskFisk.dk, og kutteren hedder

R32 Ninni. Ninni er i øvrigt
en 30 fods Fåborgbåd af
glasfiber opkaldt efter Bos
bedre halvdel. Så er det
slået fast.
I en tid med helt nye tider
for fiskeriet og sørøvere i

form af sæler, der gerne
ribber krogene, må der
tænkes nyt. Og her har Bo
Johansen, der har fisket
fra barnsben, formået at
skabe en succes med sin
båd og med den iøjefal-

dende fiskebil, som dukker
op overalt på Bornholm. Du
tjekker bare hjemmesiden,
og så er der frisk fisk af
fineste kvalitet. Populær
tale i en tid, hvor løsenet er
oprindelse, og Bo til hver

en tid kan fortælle dig hvor
og hvornår fisken er trukket
op af havet.
”Jeg er oprindelig fra Tejn,
og har fisket siden jeg var
8-9 år. Først med fiskestang, og så blev det til

Vild med OUTDOOR
-så bliver’ du også glad for Sport Dres!

De sultne sæler er et stort
problem for fiskere i Østersøen, og der skal tænkes
nyt, så Bo Johansen fisker
fortrinsvis inde under land,
hvor hans kroge i højere
grad kan være i fred. Men
det handler også om kvalitet:
”Jeg tager gerne ud klokken 3 om natten og sætter
torskekrogene. Det er helt
inde på 10-15 meter vand.
Der er fint med torsk, og
størrelsen samt tykkelsen
på fiskene er perfekt. Længere ude på dybere vand
bliver fiskene mere magre
og kedelige. Jeg vil gerne
have dem der er fine, faste
og store. Her er det også
nemmere at skære dem til
fileter, siger Bo Johansen,
der generelt er godt tilfreds

med kvaliteten på fisk i
Østersøen, hvor han kan levere især torsk, men også
den eftertragtede pigvar i
fornem kvalitet.
Der er også en anden
grund til, at Bo og R32
Ninni holder sig inde på det
lave vand ved kysten, og
det er sælerne.
”Der er forfærdelig mange
af dem, og hvor de før kun
var ude ved Christiansø og
gjorde livet surt for fiskerne
der, er de nu overalt, både
ude på det dybe vand og
her på Bornholm. Det gør
det ekstra svært at fiske
om natten, for man ser
dem aldrig. Det er nu så
slemt, at de kommer helt
ind på klipperne, og der
var sågar en gråsæl inde i
Hasle havn den anden dag.
Den blev skudt, men var jo
som en dråbe i havet, mener Bo Johansen, der gerne
ser en lov, der giver lov til
at tynde ud i den enorme
bestand:
” Der må jo kun skydes 40
sæler i hele Danmark per
år, det er fuldstændigt latterligt. Det var først slemt
ude ved Christiansø, men
så spredte de sig, for der
kommer flere unger til, og
jeg tror, at det er de store
hanner, der gør, at der
kommer flere territorier.
Der er helt proppet med

sæler på skær som Tat ved
Christiansø, og jeg kan forstå på nogle, at når vinden
kommer fra nord, lugter
der som var det en gyllespreder, der havde været
i aktion inde på Frederiksø
og Christiansø.

Familien i fokus
Han er dog også familiemenneske, og livet hjemme
i Hasle med konen Ninni og
ungerne har høj prioritet
hos ham. Så weekenderne
er hellige:
”Min uge foregår sådan, at
jeg som regel holder weekend med familien. Mandag
og tirsdag kan man møde
mig på min kutter i havnen
i Hasle, og på Facebook kan
man se de nøjagtige tider,
hvor jeg kommer ind med
den friske fisk, samt hvad
jeg har fanget. Der er også
en anden båd, for vi er to
fra Hasle, der sælger via
HavFriskFisk.dk” oplyser Bo
Johansen.
Fra onsdag til fredag tager
han øen rundt med sin
fiskebil, hvor bornholmerne
kan møde ham og få en
snak, mens de køber de
friske fisk. Og alle synes at
kende den venlige fisker
med den store tålmodighed. Her hjælper det også,
at man ved, at han natten

forinden har været tidligt
oppe og selv har sat garn
eller kroge ud og sejlet
ind med sin fangst. Samt
til hver en tid kan fortælle
om fiskens historie fra den
blev fanget til den lander i
kundens indkøbsnet.
”Man kan hver onsdag
finde mig på Allinge havn,
og derfra kører jeg videre
til Gudhjem og Klemensker.
Torsdag er jeg i Aakirkeby,
Vestermarie, Østermarie
og Østerlars. Det er noget
nyt, at jeg besøger de mindre byer, men det fungerer
perfekt, at jeg er der en
halv time til en time hvert
sted. Folk ved, at jeg er der
og er som regel klar til at
købe fisk og sige goddag.
Og endelig er jeg fredag i
Rønne, hvor jeg starter på
Store Torv og også besøger Torvehallen”, siger Bo
Johansen, der ud over de
fisk, han selv fanger også
har fisk fra andre.
Det er typisk laks i fineste
færøske kvalitet og sildefileter, ligesom du selvfølgelig kan bestille mere eksotiske varianter som tun eller
skaldyr. Mens havørreder
stadig er lystfiskernes
domæne, og man kan også
skyde en hvid pind efter
den ægte Østersølaks:
”Ja, mange spørger efter
havørred, men her gælder

de samme regler som for
lystfiskere, at vi kun må
tage tre med hjem på hver
tur. Og det er jo komplet
latterligt, når vi er så få,
kunne de godt sætte kvoten op til ti stykker”, mener
Bo Johansen.

Blod på tanden
Det går fremad for Bo og
R32 Ninni, og udviklingen
med de mindre byer giver
da også blod på tanden, og
Bo planlægger at ansætte
folk i flexjob, som kan
hjælpe. Ligesom han i 2019
kommer til at sælge fra en
salgsvogn, han er ved at
bygge om:
”Her har jeg tænkt mig at
sælge blandt andet hjemmelavede fiskefrikadeller
og saltstegte sild med
hjemme-runket sennep,
som man kan bestille og
hente i bakker til julefrokosten eller påskebordet. Så
måske ses vi på Folkemødet i 2019?”, smiler Bo
Johansen.
Kontakt: www.HavFriskFisk.
dk/R32Ninni & Facebook:
R32 Ninni - frisk fisk direkte
fra kutter samt fiskebil.

Én på opleveren!
Fang fisk i ørredsøen!

PRAKTISK INFO:
Søen: Vellensbyvejen v.nr. 6, Rønne (ved Lufthavnen).
Åben: alle ugens 7 dage fra solopgang til solnedgang.
Fiskekort: ved søen eller i butikken (også mobilpay).

STORE TORVEGADE 96, 3700 RØNNE, TLF. 5691 0370
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KLIPPESTYKKER

54,95

DET PERFEKTE PAR

100,00

H Å N D L AV E D E K A R A M E L L E R
I SÆRKLASSE

TAG ET LILLE ST YKKE AF BORNHOLM MED HJEM

GRØNT

Prøv f.eks. Bornholmsk Granit, Rokkesten
eller gå på opdagelse i Færgeshoppen.
I Karamelleriet elsker vi at skabe karameller
i mange konsistenser. Find præcis den karamel
der passer til dig – blød Tusmørke og Daggry der
smelter på tungen, hårde Klippestykker der
varer længere eller klassiske Flødekarameller
i mange varianter.
Besøg vores karamelkogerier i
Svaneke og København

NOMINERET TIL BEDSTE DANSKE
EMBALL AGEDESIGN V/CREATIVE CIRCLE.

RØDT
400g BL ANDEDE KARAMELLER

140,00
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Restaurant GSH byder på lækker økologi og fra menukortet kan du
vælge de lækreste veganske og vegetariske retter – eller du kan få
en bøf, hvis du er til kød.

Sommer på Restaurant Molen

Restauranten har fået 2 stjerner i Den Danske Spiseguide.
Der er åbent til frokost og a la carte mandag - lørdag hele året.
Lørdag og søndag serveres lækker brunch. Check hjemmesiden for
åbningstider fra 1. juli - 15. august.

Daniel Kruse står igen i spidsen for Restaurant Molen som chefkok.
Du vil derfor kunne nyde vores spændende nye menuer frokost og aften.
Restauranten har stadig den samme samme blændende udsigt over indsejlingen og Østersøen,
hvor du kan nyde et glas champagne, vin eller en kold fadøl på terrassen.
Vi har åbent alle ugens dage kl. 12.00 - 15.00 samt 18.00 - 21.00 (køkkenet lukker 20.30)
Kaffe og kage frem til 16.00
Tjek www.restaurantmolen.dk for informationer om menuen.

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

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

Lars Kærulf Møller:
Mod nye horisonter
Lars Kærulf Møller har med sit kvarte århundrede som chef
for Bornholms Kunstmuseum sat et historisk aftryk på øens
kulturliv. Den nye udvidelse skal følges til dørs, og så søger
ildsjælen mod nye horisonter – med base i Allinge.
AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI

3

0 år og lidt til. Det
er tidsrummet, hvor
randrusianeren Lars
Kærulf Møller har regeret
oppe over Helligdomsklipperne. Nærmere bestemt
som initiativtager til og
chef for Bornholms Kunstmuseum, der som bygningsværk og institution
indvarslede den moderne
placering, som den selvbevidste ø i dag synes at
leve med, som havde den
tilstand altid været en
selvfølgelighed. Og nu skal
der udvides i det smukke
område udenfor Rø, og
det har selvsagt kostet
sværdslag, men bliver
gennemført.
Lars Kærulf Møller ser
frem til første spadestik og
agter at lade fuldførelsen
af den nye bygning blive
hans egen svanesang på
kunstmuseet, som passer med, at han når en
alder, hvor mange tænker
retræte og pension. Sådan
er det dog ikke med Lars
Kærulf Møller, som for
længst er ved at tage bestik af nye horisonter med
et udsyn, som var han en
af de bornholmermalere,
hvis arv han så blændende
har formidlet i alle disse år.
Lars Kærulf Møller er
nemlig lige ankommet fra
et andet ekstremt fjernområde i det danske rigsfællesskab, nemlig Grønlands
hovedstad, Nuuk, hvor han
er i bestyrelsen for det
lokale nationale kunstmuseum. Og når man tænker
polaregnene og Bornholm,
er der jo netop også en rød
tråd til vores ø og det lys,
som malerne altid fablede
om, og som var væsentligste grund til, at så mange
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valgte at slå sig ned på
Bornholm. Det er jo sandheden, at det kun er få af
dem, vi i dag regner som
Bornholmerskolen, som
reelt var bornholmere, ja,
selv Oluf Høst havde en
jysk far.
Men det er også en sandhed, at der var den der
helt specielle connection
til polaregnene og lyset,
der jo på de kanter går
fra det totale fravær til at
være en total tilstand, når
midnatssolen regerer og
gør nætterne uforglemmelige. Det forstod kunstnere med større og mindre
tilhørsforhold til Bornholm,
- tænk bare på GitzJohansen, Sven HavsteenMikkelsen – og dennes
adoptivfar, polarforskeren
Kaptajn Ejnar Mikkelsen –
og Oluf Høst, som egentlig
drømte om polaregnene
med glød, men også blev
indhentet af sin hjemve
efter Gudhjem på vej
derop med skib. Og derfor
vendte om på Island.
For Bornholm drager og
besætter. Det ved Lars
Kærulf Møller da også,
og selv om sekstant og
kompas snart bliver indstillet på Grønland og nye
opgaver, er det - efter en
årrække i ”et rigtigt Niels
Østergaard-landskab” lige
på og hårdt uden havudsigt på Klemensker-kanten
- huset på Søndergade i
Allinge, der forbliver det
hjem, hvor der vel også
skal skrives bøger med en
pen, der aldrig ligger stille.
For selv om Lars Kærulf
Møller har meget lidt til
overs for de tilflyttere, der
efter kort tid på øen pludselig siger, at de skal tage

”fløjeren” til København,
definerer han sit eget
tilhørsforhold til Bornholm
så stærkt og fast, at han
aldrig kunne drømme om
at flytte herfra igen. Kronjyden har bevist, at myter
til trods kan man godt slå
rødder på klippejord.

Falske hit
Lars Kærulf Møller der er
uddannet kunsthistoriker
har arbejdet med kunst og
udstillinger stort set hele
livet. Indgangen til Bornholm blev, da han lavede
sit eget firma og markerede interessen med en
stor Olaf Rude-udstilling,
der kom op over hele landet og også fik Bornholms
Museum i Rønne med på
vognen. Siden stod han for
en udstilling med maleren
Helge Ernst, som var så
kompetent gennemført, at
han først blev kunstfaglig
konsulent og siden, da
tanken om et nyt kunstmuseum på pladsen, hvor det
gamle Hotel Helligdommen
havde ligget, begyndte at
tage form, var Lars Kærulf
Møller med sin familie
egentlig på vej til et job
væk fra Bornholm, da han
fik tilbudt at lede det nye
museum. Det er præcis
30 år siden, og den 2.
juli 1993 kunne Dronning
Margrethe, der selv har
været stærkt interesseret
i bornholmerkunst, åbne
det nye og flotte museum.
Ligesom det ti år senere
var en så stor succes,
at der igen blev ofret et
større millionbeløb på en
udvidelse.
Vi får Lars Kærulf Møller
til at se tilbage på de 150

udstillinger, der har været
siden åbningen, og overraskende nok var der en, der
for alvor blev besøgt og
lever i folks bevidsthed:
-Den udstilling var ironisk
nok den, vi lavede med
forfalskninger. Her hængte
vi falske billeder op, så de
var blandet med de ægte.
Og så kunne publikum
gætte, og det ville så
fremgå på et overdækket
skilt, om billedet var ægte
eller falsk, husker Lars
Kærulf Møller, der fik billederne fra en større sag om
kunstsvindel, der var ved
at blive opklaret.

Set lyset
Nu er tiden så kommet
til en endnu mere omfattende udvidelse ved
Helligdommen, og det har
ikke mindst sat danske
arkitekters sind i kog at
valget er faldet på den
anerkendte amerikanske
arkitekt, James Carpenter. Lars Kærulf Møller er
dybt interesseret i det
specielle bornholmske lys,
for som det var tilfældet
med Skagen, var det altid
lyset på klippeøen, som
kunstnerne snakkede om,
da de ankom til Bornholm
i første halvdel af det 20.
århundrede:
- Jeg har især villet fortælle historien om, hvor
fantastisk lyset er på Bornholm. For lyset er noget
helt særligt. Og så er det
fantastisk, at lys har man
over hele verden, men det
er danskere gennem historien, der har sat dagsordenen fra Ole Rømer, der
fandt ud af lysets tøven
til Niels Finsen, som fandt

ud af lysterapi og healing,
og lige nu sidder der en
dansker ovre på Harvarduniversitetet, der hedder
Lene Hau, som har fundet
ud af at stoppe lyset. Hun
kan bringe lyset ned i en
hastighed, så man kan gå
ved siden af det. Og hun
har stoppet lyset i nogle
millisekunder inde i nogle
plasmaskyer, fortæller
Lars Kærulf Møller ivrigt og
fortsætter:
-Så hvad er perspektivet?
Jo, Einstein forudså, at vi
kunne blive yngre, hvis
vi stoppede tiden, ikke?
Tænk, hvis du kan gå på
kunstmuseum og blive
yngre?
Han vil altså gerne formidle, hvad det bornholmske lys kan. Og der bliver
en hel afdeling dedikeret
til lyset. Men ikke nok med
det, for det kulturhistoriske museum i Rønne flytter med, så man kan ende
med et supermuseum, for
som Lars Kærulf Møller
siger det:
- Forhåbentlig bliver det
sådan, at med de nye
færgeforbindelser kan
danskerne sidde ved morgenkaffen og med samme
selvfølgelighed som de
tager til Louisiana i dag,
vil de kunne tage til vores
museum ved Helligdomsklipperne. Så vi tror på,
at vi kan sætte den første
spade i jorden til næste
forår. Og indvie i sommeren 1921.
Og museumsinspektøren?
Han er i fuld gang på Grønland og bliver vel yngre
med tiden.
Eller hvad?
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BORNHOLMS STØRSTE
OG HYGGELIGSTE
FAMILIERESTAURANT

Gode madoplevelser i Svaneke
Køkkenet åbner kl. 12.00 alle dage

•
•
•
•
•
•
•
•

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

WEEKENDHYTTEN
Østbornholms ”Downunder”
Smoked BBQ Everyday
Weekendhytten byder på udsigt over Balka Strand,
hygge, god klassisk cafémad til frokost - menukortet
byder på øens bedste burger, skønne og skæve sandwich
samt salat for de friske – gourmet kaffe, is og kager, alt
vigtige elementer i vores café.

BBQ i uge 28 - 31
hver dag, alt lige fra hele grise fra Hallegaard til
rotisserie kyllinger og store stykker ko. Alt sammen
langtidsstegt med masser af lækkert tilbehør og
hjemmelavede dressinger.
Nyd det gerne til en af vores vine, røde som roséfarvede
eller et koldt glas øl, hvor der altid er minimum et dusin
forskellige øl friske fra hanen eller flaske og naturligvis
alle økologiske fra Svaneke Bryghus – så bliver det ikke
mere sundt ;-)
Motto: Nutid, datid, øltid, altid - fra Svaneke Bryghus.

All you can drink på Svaneke Bryg,

Gratis minigolf og legeplads mm.

husets vine og sodavand

Vi serverer god mad til fornuftige priser!
Selskaber modtages til og med efterårsferien
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · fødselsdage

Vi tilstræber at være en familieglad sommercafé hvor
mulighederne er mange; hos os kan du spise frokost,
læse dagens avis, slippe børnene fri på legepladsen, den
GRATIS minigolfbane, fodboldbane, tage et slag stigegolf
eller blot nyde et pusterum i dit tempo.
Alt i alt, en oplevelse, som I ikke må snyde familien for.
Se mere på vores hjemmeside.

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

Vi tilbyder mad ud af huset
til og med efterårsferien
Besøg vores hjemmeside og se vores store
udvalg af spændende menuforslag.
Vi skræddersyer også gerne menuer efter ønske.

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

SVA NEKE
DINER
TRANSPORTABLE
www.svanekediner.dk - tlf: 30 30 59 58

WEEKENDHYTTEN
Boulevarden 14
3730 Balka
Tlf 56 49 25 24
www.weekendhytten.dk

WALKABOUT BORNHOLM

få de bedste billeder af øen
- i hjemmet eller på kontoret

Samarbejde med permenante udstillingssteder ønskes

WWW.SEMKO.DK

|

S@SEMKO.DK

|

T. 20 30 40 02

Semko

| Fransk Bistro

PW – Galleriejer, kunstner, lærer
og familiemenneske
AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: SEMKO BALCERSKI

S

å langt tilbage, hun
kan huske, har kunsten levet i 31-årige
Pernille Werner. Som barn
malede hun bornholmske
motiver på sten, og solgte
dem på Nordlandets
kræmmermarkeder, og
i dag maler hun smukke
kunstværker, der ligesom
barndommens motiver er
inspireret af den bornholmske natur, og sælger
det fra sit galleri, Galleri
PW & Sobczyk, der ligger i
Snogebæk.

af kunst i hjemmet og en
biologisk far, der ejede et
galleri i Tejn, og fortsætter: ”Det har nok altid bare
været en naturlig del af
tilværelsen.”
Også nu, hvor Pernille
er blevet 31 år, har fået
uddannelse, kæreste
og barn, er kunsten en
naturlig og vigtig del af
tilværelsen.

En naturlig del af
tilværelsen

Efter at have afsluttet læreruddannelsen på Snorrebakken i Rønne i 2014,
blev Pernille ansat som
billedkunst- og dansklærer
på Rønne Privatskole, hvor
hun stadig nyder at undervise og dele ud af sin kunnen indenfor kunst. Når
hun husker tilbage på sin
egen skolegang, mindes
hun med især afleveringsopgaverne med glæde.
“Det bedste ved at lave
opgaver i skolen var, at
man kunne udsmykke og
illustrere afleveringerne”,
fortæller hun.
Glæden ved kunsten har
varet ved, og drømmen
om at åbne sit eget galleri
har altid ligget i baghove-

Pernille Werners barndom var fyldt med kunst.
Både i hjemmet, i farens
galleri, og når hun skulle
tjene sine lommepenge på
Nordlandet kræmmermarkeder.
”Jeg solgte masser af sten
med bornholmske motiver
på kræmmermarkederne i
Allinge og Sandvig. Tyskerne var vilde med dem, og
på den måde tjente jeg lidt
lommepenge. Jeg deltog
også i mindre, lokale tegnekonkurrencer dengang
og vandt en del af dem,”
fortæller Pernille, der
voksede op med masser
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Kæresten gjorde
drømmen til
virkelighed

det. Det var dog kæresten Mikkel, der gjorde
drømmen til virkelighed i
2015. “Sammen med mine
svigerforældre fik Mikkel
skaffet mig en udstillingsplads i Den gamle Levertranfabrik i Snogebæk.
Med vores forældres hjælp
nåede vi lige akkurat at
åbne Galleri PW & Sobczyk
i sommeren 2015, bare
en uge efter ideen var
kommet på tale.” Fortæller hun og fortsætter:
“Samme sommer begyndte Mikkel og jeg at lede efter et større hus sammen,
og vi fandt det perfekte
sted i Snogebæk med en
stor garage med plads til
galleri og atelier. Jeg føler
mig meget privilegeret at
have egen udstillingsplads
og atelier.” 1 år efter Galleri PW & Sobczyk åbnede
i lejede lokaler, kunne
Pernille Werner slå dørene
op i det nye galleri på
Nørrevej 28 i Snogebæk,
hvor hun også bor med
kæresten Mikkel, der er
ambulanceassistent, og
deres lille datter Ella, som
Pernille selv betegner som
sit eneste rigtige kunstværk.

Kunsten som talerør
I en verden, hvor alle
kan komme til orde, hvis
bare de råber højt nok
eller skriver nok på de
sociale medier, kan det for
nogle være svært blot at
forsøge at tage ordet for
et kort sekund. For Pernille
Werner er kunsten hendes
måde at tage ordet. “Som
person har jeg altid været
meget introvert, så det
at male eller tegne er en
måde for mig at få sagt
noget i en meget larmende verden,” forklarer hun.
At nogle så måske ikke
synes om hendes og andres kunst, gør hende ikke
noget. “Ens håndværk eller produkt vil aldrig falde
i alles smag, men kan jeg
opnå at gøre enkelte individer glade, er min lykke
gjort. En af mine kunder
sagde engang, at mine
malerier gav hende sjælero. Det er det ultimative
kompliment for mig.”

Den største bedrift
I foråret 2016 blev Pernille
kontaktet af arrangørerne
af Wonderfestiwall, der
foreslog, at hun skulle designe en t-shirt til årets fe-

stival. Forespørgslen kom
ud af det blå, og Pernille
var meget beæret. “Jeg
sagde naturligvis straks
ja. Samme år var første
gang Wonder skulle stå
ved Opalsøen, så det var
oplagt at lave en stregtegning med Opalsøen som
motiv, og så fandt jeg på
at lave Hammershus som
genspejling i søen nedenunder,” fortæller hun, og
uddyber, at hun ser det
som sin største kunstneriske bedrift, og at hun især
husker én bestemt ting fra
årets festival, “jeg blev så
stolt, da jeg under Mikael
Simpsons koncert pludselig så, at han havde min
T-shirt på”.

Lysten driver værket
videre
Hvor nogle måske ville
satse alt på en hest og
forlade 8 til 16 jobbet, ser
Pernille anderledes på det.
Hun elsker at undervise
sine elever på privatskolen, så selvom hun måske
ville kunne leve af kunsten
alene, ser hun det som
en fordel, at hun ikke skal
leve af kunsten alene. “Jeg
ser faktisk en kæmpe fordel i, at det er lysten, der

driver værket, og ikke et
indtægtsbehov, og jeg har
de skønneste kollegaer
og elever på skolen, så
derfor kaster jeg mig ikke
ud i at forsøge at leve af
mit håndværk foreløbig”,
siger Pernille, der dog ikke
afviser at gøre forsøget
på et tidspunkt. Måske i
samarbejde med en anden
kunstner. “Det kan være
ensomt og til tider stillestående at arbejde med
et håndværk alene, så jeg
savner nogle gange en
kreativ sparringspartner
og kunsthåndværker til at
indgå et samarbejde i én
eller anden grad.”
Om signaturen PW kommer til at hænge på
væggen i kollaborationsgallerier og museer, eller
om man stadig vil finde
værkerne i Galleri PW &
Sobczyk vil tiden vise. Lige
nu kan man besøge Galleri
PW & Sobczyk i Snogebæk
ved at aftale åbningstid
direkte med kunstneren,
eller følge med på hendes
facebookside Art by Pernille Werner, hvor sommerens åbningstider vil blive
annonceret løbende.

| Fransk Menu

Fredensborg Badehotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne, T 5690 4444

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

forretter

kød fra grillen

hummerbisque - 130

entrecote 150/300 gram - 175/245
kalvemørbrad 200 gram - 215
Lammemørbrad rosmarinmarineret
100/200 gram - 165/215
Norsk laks – skindstegt 200 gram - 195

King prawns - 130

hvidløgsristede
Frennegårdspasta i persillecreme og syltet tomat

Kalv vitello
tonnato - 130
tunmayonnaise
bagt citron

sauces
Chilimayonnaise -15
Hvidløgssmør - 15
Mangochutney - 20
Bearnaise - 20
bordelaise - 20
åbent hver dag
17.00 - 21.30

sides

dessert

pommes frites - 30
nye små kartofler - 30

valnøddeis - 95

Rosmarinristede

bøgehatte - 30
citronristede

2 slags asparges - 30

Rabarberdessert - 95

”sild og syp”
3 slags sild med tilbehør & 2 cl snaps
108,-

Dagens friskfangede fisk
(ring og hør nærmere)
fra 228,-

POSTHUSETS FROKOST-TALLERKEN
med hjemmelavede specialiteter
150,-

der er selvfølgelig masser af andre gode ting
på frokost- og aftenkortet
bordbestilling på tlf.: 56481042

RESTAURANT

DET GAMLE POSTHUS
- mad fra bunden af friske råvarer

chokolademousse - 95

Cæsarsalat - 30
Vandmelonsalat - 30

3 bornholmske oste på
mascarpone m/ hybenrelish
og mandler

græskarkerner - rucola - feta

a la carte fra 17.30

følg os på facebook og få vores gode tilbud

sorbet - sauce - vaniljebagte
rabarber - mandelkage

Løg m/top - 30

sauterede med hel gul sennep

Frokost 12.00 - 16.00

valnødder - nougat
marcipan

marmoreret - chili
appelsinsorbet - mandelkrokant - hindbærpuré

sauterede

Posthuset ønsker alle en god sommer

ostetallerken - 95

SOMMER I SVANEKE

Spidskål - 30

grillet og bagt
med olivenolie - persille

ALLINGE

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042
www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere

✃

smørstegte jomfruhummer
trompetsvampe
jordskokchips

1. juli – 12. august
Ølsmagning i restauranten
og microbryggeriet
4 smagsprøver på vores øl
Tirsdag - fredag kl. 11.00 - 12.00
85,- pr. pers.

forkæl dig selv med spa
- og g’s køkken

Rundvisning på vores store
bryggeri inkl. håndbajer
Mandag kl. 16.00 - 17.00
Lørdag kl. 11.00 - 12.00
110,- pr. pers.
Alt skal forudbestilles
i restauranten

Griffen Hotel & Wellness, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, T.5690 4244
Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.svanekebryghus.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook.com/svanekebryghusrestaurant

SAVEUS

LEWIS
CAPALDI (SCO)

SCARLET PLEASURE

WONDERFESTIWALL 2018:
NY FESTIVALPLADS OG EN SPRITNY
MUSIKGRUPPE MED ØJNE PÅ STILKE

AF TORBEN HOLLEUFER

JESPER

MADS

SARAH

ROBIN

ALMA (FIN)

MEW

DANIEL

FOTO: SEMKO BALCERSKI

D

et er 11. år og en
nye begyndelse på
mere end en måde.
Dels kommer vi til at feste på en ny festivalplads
i skoven, stadig med kort
afstand til Hammershus.
Og på en plads der bliver
permanent efter de to år
ved Opalsøen efter at vi
måtte sige farvel til den
herlige plads, der i dag
rummer det nye oplevelsescenter.
Men nye tider betyder
også en ny musikgruppe,
som har taget over
efter at den mangeårige
booker, Asger Degett
Holmsted, valgte at den
professionelle karriere
indenfor musikbranchen
skulle opgraderes. Hvilket
var uforenligt med de
mange frivillige timer,
som det kræver at skabe
bornholmernes store festival, samt alle de andre
aktiviteter, der følger
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med på alle tider af året.
Den nye festivalform
betyder også, at der
kommer en spændende
ny scene, der er en slags
campingscene, der byder
på øjeåbnere i form af
mere skæve genrer, men
også unge bands, der lige
er kommet frem. Det kan
være solister som Karen,
der lige vandt Musikdysten, men også himmelstormerne Fool, som med
en Svaneke-dreng i front
har indtaget både DR og
platforme som Spotify.
Men nok snak. Her er musikgruppen, hvor kun Daniel Mühlendorph mangler
ved bordet, der er på
terrassen udenfor hans
og vennernes filmproduktionsselskab med det
aparte navn Hyæne Film,
som holder ydmygt til i
en baggård på Amager.
Så lad mig introducere
de andre medlemmer,

nemlig Wonder-veteranen
Jesper Larsen, som er ny
booker og Robin Hounisen, som tager sig af
produktionen. Og dertil
Mads Arup Kjær og Sarah
Marie Jensen.

musikken, ligesom vi kan
komme til at høre mere
bred musik med hensyn
til genrer og på den måde
samle programmet. Jeg
vil ikke sige bedre, men
nyt og spændende.

Jesper Larsen:
-Vi har startet en musikgruppe i stedet for at
have en mand til at gøre
det. Asger gjorde det
fantastisk i mange år,
men nu er vi en gruppe,
og det føles fedt. Her sidder jeg selv som booker,
Robin Hounisen sidder
med produktionen, og så
er der Mads Aarup Kjær,
Sarah Marie Jensen og endelig Daniel Mühlendorph.
Så det er os der tegner
musikgruppen, og som
har valgt det for ligesom
at få et bredere syn på
programmet til Wonderfestiwall. Det handler
om at få flere øjne på

Mads Arup Kjær:
-Nyt er altid bedre, og
noget af det sjove ved at
lave sådan en festival er
også at være med til at
bestemme, hvem der rent
faktisk skal spille. Og det
havde vi ikke supermeget
medbestemmelse på før.
Sarah Marie Jensen:
-Og i og med at der sidder os fem i musikrådet,
betyder det jo også at vi
snakker med mange flere,
end en mand kan nå. Så
det er måske også nogle
af de andre i foreningen
og venner der på en anden måde får indflydelse
og bliver hørt.

Jesper Larsen:
-Og så spænder vi aldersmæssigt fra start-tyverne
til slut-trediverne.
Magasinet Bornholm:
Det lyder alt sammen meget godt. Men den gamle
booker var jo dygtig og
var netop uddannet fra
managementlinjen på Det
Rytmiske Konservatorium
og derfor i den grad på vej
ind i branchen med alle
mulige forbindelser….????
Mads:
-Man mister også rigtigt
meget ved, at han går ud
og holder op med Wonderfestiwall i form af alle
hans kontakter.
Alle nikker. Asger fyldte
meget og gjorde det godt
i mange år.
Jesper Larsen:
-Det er også et nyt år,

ja, nærmest et prøve-år.
Og jeg har i hvert fald
været ude at skaffe rigtigt
mange kontakter, så det
er jo også en ny start, og
spændende for dem at
snakke med en ny mand,
når de vil være med til
at sætte programmet på
Wonderfestiwall.
Sarah Marie Jensen:
-Jeg tror heller ikke, at
man skal underkende alt
det Asger Degett Holmsted har bibragt Wonderfestiwall i alle de år, det
har vi jo alle en kæmpe
respekt for.
Jesper Larsen:
-Han har også skabt en
base, som vi går videre
fra. Det er ikke sådan, at
vi starter helt fra scratch.

Ny festivalplads og
tre scener?
Robin Hounisen:
-Jeg tror, at det er sundt at
ruske lidt op i tingene. At
komme lidt på dupperne
og jeg synes også, at man
kan se efter de mange år
på den samme plads og så
rykkede over til Opalsøen,
at det havde været meget
rutine og der kom en ny
energi, da vi flyttede til
Opalsøen. Og med den
nye og permanente plads
er det nyt og spændende
på alle fronter, og vi skal
spørge om, hvordan gør
vi det og det, og på alle
fronter er det kun sundt,
at man ryster posen ind
i mellem. Og at man så
rykker til en ny plads, er
den ultimative måde at
gøre det på, for så er der
ingen, der kender noget til
noget eller er de garvede i
forhold til de nye.

Mads Arup Kjær:
-Der er ikke noget, der
hedder ”plejer”. Men det
er også hårdt!
Alle nikker og samtykker.
Jesper Larsen:
-Men det er også fedt at
få en base i en ny plads,
som vi kan begynde at
gøre lækker. Vi har manglet lidt på udsmykningen,
fordi det har været midlertidigt i to år. Og før det
havde vi ikke mandskab
nok til at gøre det rigtigt
lækkert. Nu har vi fået
mere mandskab, ny plads
og en ny begyndelse, og
nu kan vi virkelig bygge
en festival op, der bliver
top-lækker!!
Sarah Marie Jensen:
-Og skabe nogle permanente løsninger i stedet
for bare at lappe på tingene (kigger eftertænk-

somt ud i luften..) Det
bliver godt!

Den nye scene? HVAD
ER PLANEN MED DEN?
Jesper Larsen:
-Planen er, at der skal
være en campingscene
på den nye plads, som
skulle være med bittesmå
ukendte navne. Den er
så blevet opgraderet væsentligt og vi får nogle ret
fede navne på den også,
så den er vokset meget
i forhold til idéen for et
halvt år siden.
Robin Hounisen:
-Det bliver sådan, at den
kører semi-back-to-back
med Scene 2, men det
skal være sådan, at den
også kan repræsentere
nogle af alle de genrer,
som man gerne vil se på
en festival, men som den
brede befolkning ikke

synes er det fede eller
mest populære. Nu er der
mulighed for at opleve
dem på sådan en scene
og vise et publikum, der
måske alligevel sidder i
teltene, at der er ny musik der rykker.

Gælder det også nye
bornholmske bands,
der vil frem?
Jesper Larsen:
-Vi er med i musikkonkurrencen for amatørbands,
der tidligere hed Bandfight, og som netop har
afholdt en musikkonkurrence i samarbejde med
spillestedet Villa Nova og
TV2/Bornholm. Vinderen
blev en sindssygt dygtig
pige, der hedder Karen
og hun skal så spille på
Wonderfestiwall.
Sarah Marie Jensen:
-Jeg tænker også Scene 3,

hvor en ting er de navne,
der spiller der, men det
handler også om at præsentere selve scenen for
publikum, hvor at man
skal gå ind på en fælles
præmis om, at det er noget spædt og noget nyt og
man kan møde det med et
åbent sind for at høre ny
musik. Det er ligesom det,
som er hvad det område
repræsenterer.

Hvilke bands skal vi
lægge mærke til?
Jesper Larsen:
-Et band der skal spille
på scene 3 og har braget
igennem er Fool med en
sanger fra Svaneke.

hus, og der er så sindssygt meget fart på deres
koncerter, så det under
jeg virkelig alle festivalgæster på Wonderfestiwall at gå op at opleve.
Det bliver en fest.
Der er ingen tvivl om, at
det er nye vinde blandt
gruppens medlemmer.
Og med allerede annoncerede navne som
Mew, Turboweekend (på
farveltur!!), Hugo Helmig,
Benal, Love Shop, Medina
og Anne Linnet blandt
mange andre, ligner det
en herlig fest.
Vi krydser fingre og glæder os!

Robin Hounisen:
-Jeg glæder mig til bandet
Fribytterdrømme, som jeg
virkelig synes, at folk skal
gå op at høre! Vi så dem
lige på Spot Festival i Aar-
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Oplevelser
Oplevelser for
for hele
hele familien
familien

BORNHOLMS
ROVFUGLESHOW

Informativ underholdning for hele familien

ILDNAT

Middelaldercentret by night!
Ildnætterne er et forrygende
aftenarrangement med masser af
spændende underholdning – og en
atmosfære der bare skal opleves.
Vær med til den unikke oplevelse på
middelaldercentret – med musik, gøgl
og entertainment – afsluttende med et
KOMfestfyrværkeri. Vi disker
forrygende
MED op
OM grillpølser, kaffe og kage
PÅ med
også
TKID
S
PÅ TIDSRRE JSE !
MAsamt
SMSEEDRmiddelalderøl.
A
F
S
PÆNE JSE !
MA SSER
MID
DEL ALDAEF SPÆNDDEENDE
MIDDEL A ROPLE VELNSDE
LDEROKAN
E PÅ
KØBES
PÅBILLETTER
B OR N
HOLMP–LIE VEL SERR
PÅBORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK
H
B
E
O
L
R
E
NHOLM –
SOMM
I
E
SOMMERRFFERIENH! ELE
ERIEN !

PÅ MIDDELALDERCENTRET

17. & 19. JULI KL . 18 - 23
SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW

FOR HELE FAMILIEN
SHOWS I JULI:

Tirsdag, onsdag, torsdag: 11.00 + 16.00
Fredag, lørdag, søndag: 11.00

MIDDELALDERDAGE
17. - 19. juli kl. 10 - 17
Oplevelsesrige og hyggelige middelalderdage,
hvor rigtig mange middelalderfolk samles på
middelaldercentret. I denne uge er der ekstra
mange telte og underholdning.
Nyd den helt særlige stemning med middelaldermusik, gøgl og dans, inspirerende work-

shops, gamle lege og spændende handels- og
madboder.

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

SOMMERFERIEOPLEVELSER PÅ HAMMERSHUS
25. juni - 12. august
Daglige familieoplevelser i hele sommerferien,
Mærk historiens vingesus- kom på tidsrejse med
vores dygtige guides – og oplev Hammershus fra
en ny side. Billetter kan købes i forkøb på
bornholmsmiddelaldercenter.dk eller direkte
hos guiden.

ILDNAT

HØJSÆSON PÅ
BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER
25. juni - 11. august
Åbent mandag-lørdag kl. 10 - 17.
Masser af spændende familieoplevelser, prøv-

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

PÅ
PÅ MIDDELALDERCENTRET
MIDDELALDERCENTRET
19.,
19., 20.
20. &
& 21.
21. JULI
JULI KL.
KL. 18-24.
18-24.
SPEKTAKULÆRT
SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW
AFTENSHOW

FOR
FOR HELE
HELE FAMILIEN
FAMILIEN
I år har vi følgende ekstra arrangementer i juli og august.
Familiedage den 8 og 15 juli. Fra 10-17
Børneaktivitetsdage den 30/6, 28/7 og 18/8.
Kom i øvrigt i god tid og hils på vores klappegeder, ponyer,
og mød dyrepasseren i formidlerhjørnet inden showstart.
Se mere på www.bornholmsrovfugleshow.dk

www.bornholmsrovfugleshow.dk

Bornholms Rovfugleshow / Tlf: 96 79 30 37
Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne / (GPS: Lille Gadegårdsvejen)

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

MIDDELALDERTRÆF
MIDDELALDERTRÆF
18.-23.
juli kl. 10-17

18.-23. juli kl. 10-17
Oplevelsesrig
og hyggelig middelalderuge,
Oplevelsesrig
og hyggelig
middelalderuge,
hvor
rigtig mange
middelalderfolk
samles
hvor
rigtig mange middelalderfolk
på
middelaldercentret.
I denne uge samles
er der
på middelaldercentret.
I denne uge er Nyd
der
ekstra
mange telte og underholdning.
ekstra
telte
og underholdning.
Nyd
den
heltmange
særlige
stemning
med middelalden helt særlige
med middelaldermusik,
gøgl ogstemning
dans, inspirerende
workdermusik,
gøgl
og og
dans,
inspirerende
workshops,
gamle
lege
spændende
handelsshops,
gamle lege og spændende handelsog
madboder.
og madboder.

HØJSÆSON PÅ
HØJSÆSON PÅ
BORNHOLMS
MIDDELALDERCENTER
BORNHOLMS
MIDDELALDERCENTER
27.
juni-7. august

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

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

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

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

Mandage og torsdage kl. 10.00

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING
DRAGT- OG
RUSTNINGSOPVISNING
Fredage
kl. 10.00
Fredage kl. 10.00
STEMNINGSFULD AFTENTUR
STEMNINGSFULD
PÅ
HAMMERSHUS AFTENTUR
PÅ HAMMERSHUS
Tirsdage
og torsdage kl. 21.00
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING
RUNDVISNING
PÅ
HAMMERSHUS
PÅ HAMMERSHUS
Mandage,
torsdage og

Mandage,
torsdage og
fredage
kl.13.00
fredage kl.13.00
FAMILIESKATTEJAGT
FAMILIESKATTEJAGT
PÅ
HAMMERSHUS
HAMMERSHUS
–PÅ
opklar
et mysterium og
– opklar
et mysterium
og
få
kongens
diplom
få kongens diplom
Mandag-fredag
ml. kl. 10-17
Mandag-fredag ml. kl. 10-17

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

Solskinsøen er
et kulturelt mekka
AF TOMMI FALK PETERSEN

S

ommer på Bornholm
betyder et utal af
arrangementer,
festivaler, byfester og
koncerter. Ens for dem alle
er, at de emmer af spænding, rå natur, oplevelser
og masser af hyggelige
stunder. Nogle vil måske
sige, at det er løgn, men vi
på Magasinet Bornholm vil
vove at påstå, at sommer
på Bornholm, er lidt bedre
end sommer så mange
andre steder.
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Nyt teaterstykke i
Danmarks ældste
teater.
På Bornholm ligger
Danmarks ældste teater.
Rønne Theater, der blev
opført i 1823, lever den
originale theaterstemning
stadig i bedste velgående,
og denne sommer vil
gæsterne kunne opleve
helt ny scenekunst i den
gamle sal.
Fra 25. august vil man
på Rønne Theater kunne

nyde det nyskrevne drama
LEVE LIVET.
Stykket er skrevet af den
prisbelønnede dramatiker
Rhea Leman og instrueres
af teaterchef Jens Svane
Boutrup.
Jens Svane Boutrup forklarer “Forestillingen handler
om en bornholmsk familie,
hvor faderen er ved at
dø, men det er slet ikke
så trist, som det lyder!
Det handler mere om at
turde favne livet og leve
sine drømme ud, måske

på trods af, hvad livet
indimellem byder os.”
Det nyskrevne drama er
en forløber til en egentlig
bornholmerkrønike, som
Bornholms Teater har
planer om at gennemføre i
sæsonerne 2019-2021, og
kan opleves tirsdag-lørdag
fra 25. august til 15. september.

SvanekeGaarden
SvanekeGaarden i Danmarks mindste købstad

Svaneke byder på kunst,
koncerter og kreativitet
for børn og voksne.
Her kan man blandt andet
tage på det årlige Sommermarked i gårdhaven,
hvor man finder alt, hvad
hjertet begærer af bornholmsk kunsthåndværk.
Sommermarkedet finder
sted lørdag den 14. juli fra
11 til 16.
Derudover afholdes der
i løbet af sommeren arrangementer, hvor blandt
andet den klassiske musik

og jazzmusikken formidles
i børnehøjde. For eksempel kan man den 26. juli
begejstre børnene med
Martinis for børn, hvor
Jazzsangerinde Kira Martini i følgeskab med sine
storswingende jazzkrokodiller underholder med originale sange og historier.
SvanekeGaarden byder
på arrangementer for
alle aldre, og det fulde
program kan ses på deres
hjemmeside.

Bornholms
Rovfugleshow
Mennesket har altid ladet
sig fascinere og inspirere
af naturen omkring det.
Ikke mindst fuglene har fascineret med deres livlige,
smukke og allestedsnærværende væsen. Denne
fascination vil Bornholms
Rovfugleshow med deres
daglige opvisninger og
udstilling lære publikum
lidt mere om.
28. juli og 18. august er
helt særlige dage på Bornholms Rovfugleshow. Her
har voksne nemlig ingen
adgang. Her vil forældre
blive sendt i skammekrogen, mens deres børn får
lov til at opleve og lære
om naturen sammen med
rovfugleshowets dygtige
formidlere.
I løbet af sommeren vil der
derudover blive afholdt
andre arrangementer,
man kan læse mere om på
www.bornholmsrovfugleshow.dk

Grønbechs Gård
I den smukke lagerbygning
fra 1875, der nu huser
Grønbechs Gård, kan man
gå på opdagelse i det

bornholmske kunsthåndværk. Her udstiller blandt
andre de studerende fra
Det Kongelige Danske
Kunstakademis Arkitektskoles, Glas – og Keramikafdeling deres projekter
og produkter.
Besøger man udstillingen
Råbe Rober, kan man få
lov til at komme helt tæt
på nogle af skuespiller,
forfatter og debattør Anne
Marie Helgers flamboyante
kjoler, som hun udstiller
i samarbejde med Haute
couture skrædder Lars Andersen og Dina Mai Mai.
Grønbechs Gård holder
åbent alle ugens dage fra
10 til 17, og er bestemt et
besøg værd.

Bornholms
Middelaldercenter
På oplevelsescentret
Bornholms Middelaldercenter i Østerlars kan man
træde ind middelalderens
Bornholm.
Her kan man besøge
Stormandsgården og tale
med beboerne i landbobebyggelsen. Her kan
man opleve og deltage i
en autentisk middelalderhverdag.
Tirsdag den 17. og tors-

dag den 19. juli afholder
Middelaldercentret den
fantastiske Ildnat. Disse
aftener fyldes med gøgl,
musik, spændende fortællinger og et forrygende
festfyrværkeri. Ildnætterne ligger samtidig med
det store middelaldertræf,
hvor centret summer af
liv, og man kan møde
middelalderhåndværkere,
se store opvisninger og
smage på middelalderens
kulinariske verden.
Bornholms Middelalder
står også for formidlingen
på Hammershus, hvor de
på guidede ture giver et
spændende indblik i borgruinens historie, fortæller
hvad bornholmerne mente
om borgen og fortæller
medrivende historier om
borgens beboere og besøgende.
De guidede ture starter
alle ved det nye besøgscenter i Slotslyngen.

Træd i dinosaurernes
fodspor
Hos NaturBornholm formidles Bornholms ældgamle historie på bedste
vis. Her kan man både
måle sig mod dinosaurer,
hilse på NaturBornholms

krokodiller, og opleve
hvordan Bornholm blev
dannet af de stærke naturkræfter.
Udover det 3000 m2 store
oplevelsescenter i Aakirkeby, byder NaturBornholm
også på ture ud i naturen.
Om mandagen kan man
gå i dinosaurernes fodspor
i Juratidens verden, om
tirsdagen kan man blandt
andet komme med på jagt
efter sjældne fossiler med
professionelt udstyr og på
torsdage kan man komme
med på flagermusetur i
Ekkodalen.
Onsdag den 25. og torsdag
den 26. juli vil man kunne
møde Sebastian Klein,
der udover at være kendt
fra TV, er en af Danmarks
bedste naturformidlere for
alle aldre.
NaturBornholm afholder
nye arrangementer for
store og små hver uge i
sommerferien, som man
kan læse mere om på
www.naturbornholm.dk

Brændesgårdshaven
Brændesgårdshaven blev
åbnet i 1933 som et sted
hvor børn kunne lege og
forældrene kunne nyde
den smukke blomsterha-

ve, mens de sad ved borde
og bænke, og indtog den
medbragte madkurve. I
2017 kan børn stadig lege,
forældre kan stadig nyde
den smukke have og den
medbragte madkurv, men
i dag har haven meget
mere at byde på, end blot
det. Brændesgårdshaven
er en skøn forlystelseshave, hvor de gamle glæder
holdes ved lige, og man
begejstres for de nye.
Man kan ro en tur på den
lille sø, med dæmning og
vandfald, som engang leverede strøm til Brændesgården og nabogårdene
eller man kan pjaske og
sjaske i det 6000 m2 store
vandland med masser
af vandrutsjebaner. Man
kan møde eksotiske dyr,
prøve svævebanen over
søen. Der er aktiviteter og
oplevelser for alle, unge
som gamle.
I år kan man også opleve
flere af de kendte figurer fra Cartoon Network,
når Cartoon Network på
sommerturné kommer til
Brændesgårdshaven 15.
juli.
Her kan man blandt andet
se shows med de skøre
Finn og Jake fra Eventyrtid
og Powerpuff pigerne, få

taget billeder med figurerne, deltage i aktiviteter og
forsøge at vinde præmier i
konkurrencerne på dagen.
For mere info omkring
events og faciliteter tjek
havens hjemmeside: www.
brændesgårdshaven.dk

Bornholms
Internationale
Gadeteaterfestival
2 byer, 4 dage, 7 teatergrupper, 8 forestillinger og
24 opførsler.
Fra torsdag den 26. til
søndag den 29. juli løber
Bornholms Internationale
Gadeteaterfestival af stablen for 8. år i træk.
I år koncentreres opførslerne i Gudhjem og Rønne
med en lille afstikker til
Christiansø. Teatertrupperne fra Danmark,
Frankrig, Italien og
Argentina vil her opføre
deres forestillinger, for de
op imod 10.000 besøgende, festivalen gennem
årene har haft om året.
Bornholms Internationale
Gadeteaterfestival byder
på nyskabende gadeteater
på højt plan med både
nationale og internationale islæt. Der vil være
teatergrupper fra 4 lande,
>>>
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og med titler som Life is
Good, The Bodyguards og
Skøre Strømere er man
sikret sjove, spændende
og tragikomiske ferieoplevelser for både store og
små. Bornholms Internationale Gadeteaterfestival
åbner med en kabaret på
havnen i Gudhjem den 26.
juli kl.
20.00. Dette bliver som
sædvanligt en stor og
meget smuk oplevelse.

Program med udførlig
omtale af samtlige forestillinger og begivenheder,
spillesteder og tidspunkter
findes på hjemmesiden
www.bigf.dk

Musikhuzet
Torsdag den 12. juli skal
man ikke snyde sig selv
for en oplevelse. Her spiller Kim Larsen og Kjukken
deres traditionsrige uden-

dørskoncert i Musikhuzet,
hvor publikum forkæles
med de gode gamle, de
gode knap så gamle og
de gode nye sange, alle
kender og elsker.
Når man ikke koncerten
12. juli, kan man i stedet
tage en tur til Allinge, hvor
C.V. Jørgensen gæster
Gæstgiveren. C.V. Jørgensen er en af de helt store
danske sangskrivere. Han
er i en klasse helt for sig

selv med en karriere, der
indtil videre har varet i
over 40 år.
C.V. Jørgensens seneste studiealbum er det
efterhånden 16 år gamle
Fraklip fra det fjerne, men
siden udgivelsen har han
skrevet nye sange, som er
blevet spillet fra alskens
scener. C.V. Jørgensen er
tilbage efter en længere
koncertpause, og det vil
ikke gå stille af sig.

Billetter til de to koncerter
og mange flere kan købes
via www.musikhuzet.dk

Wonderfestiwall

bliver en 3 dage lang fest,
der byder på god musik,
glade gæster og fantastisk
stemning.
Du kan læse mere om
Wonderfestiwall, der bliver
afholdt den 16. til 19.
august, i Magasinet.
Sommer på Bornholm er
bare lidt bedre.

Siger man sensommer,
kultur og Bornholm kan
man ikke komme udenom
Wonderfestiwall.
Festivalen bliver i år
afholdt for 11. gang, og
også denne gang kan man
være helt sikker på, at det

BRÆNDESGÅRDSHAVEN
Haven er en oase af hygge og oplevelser for HELE familien!
SØNDAG DEN 15. JULI KL. 11:00

Cartoon Network
på sommerturné.
Shows med skøre Finn
og Jake fra Eventyrtid,
den sjove Gumball og
hans ven Darwin og de
seje powerpuff piger.

LEVE

FRI LEG
med legetøj fra
My Little Pony m.fl.

Tegnefilm i
EVENTYRTELTET

Kæmpe
TWISTER
bane!

OPLEV
LITTLE PONY
SLOTTET
– prøv en
prinsessekjole
eller to!

DEN 18.-19.-20.-21.-22.-24.-25.-26.-27.-28. JULI:

LIVET

TIRSDAG DEN 17. JULI HELE DAGEN:

Diskotek

Venus

AF RHEA LEMAN

v/Peter Christensen
Gæste DJ Jørgen de Mylius

EN LIVSBEKRÆFTENDE
FORESTILLING OM DØDEN

– 80’er fest og
KONKURRENCER.

25. AUGUST – 15. SEPTEMBER

Kendt fra
Cirkus
Nemo
2 SHOWS
og TV

OM DAGEN

Oplev

Ballonmanden!
Cykler på én-hjulede cykler og
kravler ind i en kæmpe ballon!

TIRSDAGE TIL LØRDAGE - ALLE DAGE KL. 19.30

BILLETSALG: WWW.BORNHOLMSTEATER.DK – 5695 0732
PÅ RØNNE THEATER – DANMARKS ÆLDSTE LEVENDE TEATER FRA 1823
58 MAGASINET BORNHOLM SOMMER 2018

TER .DK

HOLMSTEA

WWW.BORN

På www.braendesgaardshaven.com finder du info om priser, arrangementer m.m.
HØJEVEJEN 4, 3740 SVANEKE, TLF.: 56 49 60 76
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PAKKEREJSETILBUD

WONDERFESTIWALL ’18
MEW - LEWIS CAPALDI (SCO)
MEDINA - CARPARK NORTH
SCARLET PLEASURE - ALMA (FIN)
BIKSTOK - TURBOWEEKEND
KESI - BENAL - ANNE LINNET - LOVE SHOP
SHAKA LOVELESS - SAVEUS - HUGO HELMIG
KONGSTED - KAKKMADDAFAKKA (NO)
NONSENS - CARL EMIL PETERSEN - FAUSTIX
SOLEIMA - PELLE PETER SUPREME TEAM
ERICKA JANE - FRIBYTTERDRØMME - MOSES: ”ANDREAS” - FOOL
HUMØREKSPRESSEN FEAT. KANDIS JOHNNY - IAMJJ - JADA
ALEXANDER OSCAR - EOS TRIBE - JÆRV
ZOOKEEPERS - BARSELONA - FARVEBLIND
DEMON HEAD - THE HOUSE - IVYxM
THE ATTIC SLEEPERS- ELO
NATJAGER - CLARA

REJSEN FRA KØBENHAVN
TIL BORNHOLM T/R
PARTOUTBILLET + CAMPING
PARTOUTBILLETTER FRA 775,ENDAGSBILLETTER FRA 375,TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

Scarlet Pleasure
Alma (FIN)
Bikstok
Saveus
Moses: ”Andreas”
Jada
IAMJJ
Faustix
EOS Tribe
The Attic Sleepers
FOOL
Alexander Oscar

Mew
Lewis Capaldi (SCO)
Medina
Turboweekend
Carl Emil Petersen
HumørEkspressen feat.
Kandis Johnny
Soleima
Hugo Helmig
Kakkmaddafakka (NO)
Nonsens
Zookeepers
The House
IVYxM
Jærv
ELO
Natjager

Carpark North
Anne Linnet
Benal
Kesi
Shaka
Love Shop
Ericka Jane
Fribytterdrømme
Kongsted
Pelle Peter Supreme Team
Bandfight
Clara
Demon Head
Barselona
Farveblind

16-19 AUG 2018

WONDERFESTIWALL.DK
v/Rikke Bol
demann

BornholmerBo

KUN

995,-

NYD MADEN - NYD UDSIGTEN - NYD LIVET
Sommer, vi elsker sommer!

tilbyder:

 Altid velsmagende buffeter med friske råvarer og varieret udvalg
 Hjemmelavede sprøde pizzaer både i huset og som take away
 Dagens ret som take away
(bestil inden 16.00 - afhent mellem 17.00 og 18.00)

BORNHOLMS
INTERNATIONALE
GADETEATERFESTIVAL 2018
Torsdag den 26. juli – søndag den 29. juli i byerne Gudhjem og Rønne
Alle forestillinger er gratis. Se programmet på www.bigf.dk

 God havudsigt og smuk service
 Happy Hour 16.00-17.00
 Drikkevarer ad libitum
 Sportscafe med 65” storskærm i lokalet oppe til højre for indgangen
Husk det er en fordel med bordreservation
Menu, priser og anden info findes på vores hjemmeside og Facebook
Vi ses på BrøDDan

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

Vi siger tak til: Færgen, Sparekassen Bornholms Fond, Musik- og Teaterrådet i Bornholms Regionskommune, Statens Kunstfond, Bornholms Brand,
Åse og Ejnar Danielsens Fond, Rønne Bibliotek, Gudhjem By- og Mindeforening, Daglig Brugsen i Gudhjem og Teaterforeningen Bornholm.

SOMMER PÅ
RUNDVISNINGER PÅ HAMMERSHUS ALLE UGENS DAGE

KLASSISK

Bornholms Middelaldcercenter tilbyder en lang række af forskellige
rundvisning for alle aldre hele sommeren.

JAZZ

Carl Nielsen Kvintetten
Opera Masterclass 2018

Børn & barnlige sjæle

Denne populære tur for børnefamilier, starter i det helt
nye besøgscenter ved Hammershus og fortæller de
spændende historier, som har udspillet sig på den
sagnomspundne borg. På borgen udspiller dramaerne
sig, vi hører om hverdagslivet for de rige og de
fattige.

Kira Martini & Martini*s
Kristin Korb Trio feat. Mathias Heise
Veronica Mortensen Quartet
Pierre Dørge & New Jungle Orchestra

RYTMISK

So Danso med Yazz, Dino, Yasser & Elliel
Tim Lothar og Peter Nande
Freddy and the Phantoms
Steen Rasmussen Quinteto feat. Barbara Casini (Ital)
KLASSISK - Carl Nielsen Kvintetten
JAZZ - Martinis for børn
RYTMISK - Yasmins Verdensomrejse

BØRN

Den uindtagelige borg

Turen går igennem den smukke Mølledal nedenfor
ruinen, hvor man får et godt indtryk af, hvor
vanskelig tilgængelig borgen egentligt var - både
ved angreb, men også ved flugt. Den stolte og
meget trofaste kongedatter Leonora Christina
og hendes mand Corfitz Ulfeldt, sad fængslet på
Hammershus i 1660-61 og er hovedpersonerne i
denne utraditionelle oplevelsestur på Hammershus.

TEATER
& LITTERATUR

SHOW/
CABARET

Tommy Kenter: ”En komikers tragiske bekendelser”
Vigga Bro: ”Sne”
Jesper Wung Sung: Mød en forfatter

Aftentur i skumringens skær

Bjarne Kure – bâra borrinjholmsk
Sporr å Borrinjholmsk/Spor af Bornholmsk

Oplev ruinen i skumringstid og få historier du
sandsynligvis aldrig har hørt før. Denne tur er qua mørket
en sanserejse igennem den spændende borgs komplekse
historie. På denne tur fornemmer man virkelig historiens
vingesus på vores vigtigste fortidsminde fra middelalderen.

UDSTILLINGER

Charlotte Schrøder & Anne Stougaard. Maria Thorsen
Marie Hjorth & Nanna Hertoft. Claus Seidel

Læs mere og book en plads på
www.bornholmsmiddelaldercenter.dk

I HAVEN

Have-Jazz med Den faste Quartet
Sommermarked på Svanekegaarden

svanekegaarden.dk f: Svanekegaarden
ANNONCE SOMMER 18 - 2 NY JUNI.indd 1
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SOMMERTILBUD
HOS ALLINGE BYGGEMARKED
Char-Broil GASGRILL
CONVECTIVE 440S
STÅL

Char-Broil T-36G5

er en klassisk gasgrill med 3 brændere,
perfekt til både en hyggelig weekend,
grillarrangementer eller den
daglige madlavning. T-36G5
udmærker sig desuden
ved sin sidebrænder, som
giver endnu flere muligheder i
tilberedningsprocessen.
Inkl. rotisserie samt overtræk.

Klassisk gasgrill med 4 brændere.
Grillen har sidebrænder samt stort
sidebord, rustfrit frontpanel og låg
med et stort indbygget termometer.
Låget er forsynet med et kraftigt
håndtag i rustfrit stål.
Inkl. rotisserie samt overtræk.

2.950,-

2.499,Char-Broil T-47G

Lækker gasgrill med 4 brændere. Gasgrill
med patenteret infrarødt grillsystem.
Char-Broil T-47G gasgrillen har
4 brændere i rustfri stål og giver
dermed mulighed for at grille flerer
ting på en gang. Desuden har grillen en
sidebrænder, som giver god mulighed for
at koge kartofler, lave sauce eller lignende.
Gasgrillen har et meget stort grillareal
indbyder til større grillfester.
Inkl. rotisserie samt overtræk.

Miljøstativ Universal

Miljøstativ Universal

1.150,-

1.450,-

B96 trykimprægneret fyrretræ
Så længe lager haves

B96 sort
Så længe lager haves

Restsalg

3.999,-

BIG-BAGS

Vi lagerfører et stort udvalg af produkter i de
praktiske big-bags - feks.:

Støbegrus
Stenmel 0/2mm
Sandstensskærver , røde 11/18 mm
Sandstensskærver , røde 16/25 mm
Granitskærver, grå/blå 8/11 mm
Bornholmsk træflis

pr. sæk
pr. sæk
pr. sæk
pr. sæk
pr. sæk
700 liter

399,349,995,995,599,599,-

Tilbuddene er gældende t.o.m 31/8-2018 så længe lager haves.
Alle priser er inkl. moms.

Alle big-bags indeholder ca. 1000 kg

Alle Big-Bags er frit leveret!

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

