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NINA LYNG DRØMMER OM FILMOPTAGELSER PÅ BORNHOLM
Nina Lyng fra Nordlandet er den ene
halvdel af succesproducerparret bag
storfilmen “Skammerens Datter”. Vi
mødtes med hende til en snak om
øen og deres kommer 2’er.

ADAM PRICE SER TILBAGE PÅ BARNDOMMENS BORNHOLM
Måltidsmagikeren og manuskriptmageren Adam Price tilbragte sin barndoms somre i Grevens dal i Gudhjem
sammen med familien og deres livsnerve, barnepigen Frk. Christiansen.

PELLE PETER JENSEN KAN SE TILBAGE ET FANTASISK ÅR
Vinder i tre kategorier for podcastserien Den Nye Stil og dommer hver
fredag i programmet LIVE DR. Vi har
talt med Allinge-drengen med de
gode ører.

ØEN HAR FÅET EN NY BEBOER I
SUCCESFORFATTEREN LENE KAARBERBØL
Lene Kaarberbøl er nu flyttet fast til
Sandvig og nyder naturen hver eneste dag og får tanket kreativiteten
op, så nye ideer kan opstå.
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BORNHOLM UDKLÆKKER KONSTANT
NYE GASTRO-IVÆRKSÆTTERE
Magasinet Bornholm har mødt 3 nye
gastro-iværksættere i forskellige
stadier af iværksætterprocessen.
Fælles for dem alle er, at de brænder
for deres produkter, og at de er klar
til at arbejde hårdt for deres drøm.
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DEN LILLE BOGHANDEL STÅR KLAR
MED BORNHOLMSKE ANBEFALINGER
Det er driftige Brian Christensen der
holder fast i den bornholmske litteratur. Hans lille boghandel råder over

700 titler, der handler om Bornholm.
I dette nummer giver han tre gode
boganbefalinger.

34

JULEBORDET SKAL FYLDES MED
BORNHOLMSKE JULEBRYG
Få et overblik over det bornholmske
overflødighedshorn af nye og gamle
julebryg fra de bornholmske producenter, der lige om lidt skal fylde
julebordene.

38

VI SER TILBAGE PÅ ÅRET DER GIK
HOS RESTAURATØRERNE
Bornholmske restauratører og fødevareproducenter ser tilbage på et år,
der har været ulig alle andre i flere
henseender, og der skal trækkes på
erfaringerne i det kommende år.

Nature
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ET FANTASTISK ÅR
Året vi snart ligger bag os, har
stået i færgesejladsen tegn. Det
har fyldt så meget, at vi næsten
har glemt den fantastiske sommer, som bare ikke ville give slip
og fortsatte langt ind i oktober.
Alle de lokale vejrprofeter har
allerede spået om vinterstorm i
lighed med 2010.
Der bliver gjort klar til at gå i hi

rundt omkring, men selvom at
de fleste sommerforretninger
er lukket for sæsonen, så er der
stadig masser af lokale ildsjæle
og erhvervsdrivende der holder
åbent hele året, kun med enkelte
ugers fortjent ferie under varmere
himmelstrøg.
Selv i den mørke tid, er der masser af oplevelser på vores ø. Der

er rig mulighed for at komme ud
og spise med vennerne eller få en
kultureloplevelse, uanset hvilken
ende af øen du måtte bo på.
Det er netop også nogle af disse
oplevelser og folk vi sætter fokus
på i dette nummer af Magasinet
Bornholm.
Vi har igen været omhyggelige

med at udvælge nogle bornholmere der har gjort det godt og med
deres historier kan inspirere eller
bare gøre os lidt stolte over at
være bornholmere. For vi er alle
sammen ambassadører uanset
om vi bor fast på øen eller har
vores virke og liv i eksil udenfor
klippernes trygge rammer.

Vi håber at vores nye vinternummer vil give god og hyggelig læsning i den kommende mørke tid.
Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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NINA LYNG
Vil gerne filme Bornholms vilde natur
AF CAMILLE BLOMST
FOTO: RASMUS KAHLEN

N

ina Lyng fra Nordlandet er
den ene halvdel af succesproducerparret bag storfilmen “Skammerens Datter”, til
februar kommer den næste film
om Dina, Skammerens Datter.
Magasinet Bornholm møder Nina
på Nepenthe Film i København til
en snak om at styre en produktion til 50 millioner med over 500
mennesker involveret.
På hjørnet af Grønnegade midt
inde i København K med udsigt til
tre sider vælter lyset ind i de små
stilfuldt indrettede lokaler med
fine detaljer i stuk og vinduer.
Her sidder Nina Lyng og Eva Juel
Hammerich og arbejder med at
organisere en spillefilm fra første
idé, hen over at skaffe penge til
at sætte det rigtige filmhold.
“Skammerens Datter I” et var
en stor film og vores ambitioner
var store, fordi vi synes at Lene
Kaaberbøl er Danmarks Astrid
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Lindgren. Bare at få rettighederne tog lang tid. Derefter skulle
vi finde en god manusforfatter,
det blev Anders Thomas Jensen.”
Fortæller Nina Lyng.
Hvad tiltrak jer ved “Skammerens
Datter”?
“Eva og jeg kunne godt lide den
stærke hovedperson Dina, der
udvikler sig fra en lille pige til en
ung kvinde gennem bøgerne. Der
var spændende tematikker, præmisser og vigtige budskaber. Jeg
tror, at alle vi var i kontakt med
havde det sådan, for vi fik de
bedste folk til at sige ja til at lave
filmen både foran og bag ved
kameraet.” Smiler Nina Lyng.
“Finansieringen var et stort
arbejde. Vi rejste 52 millioner
kroner i Danmark og gennem
filmfonde i flere lande verden
over. “Skammerens Datter I” er
en af de dyrese film i Danmark.

Men det koster at skabe sådan
en storfilm. Hele efterarbejdet
med CGI (computer effekterne)
er også kostbart, sådan er det at
have en manus, der indeholder
overnaturlige elementer.” Forklarer Nina Lyng om sin anden baby.

Ninas egen datter Sienna
Nina bor på Frederiksberg med
sin datter Sienna på fire år. På
kontoret står en lille bitte instruktørstol med “Sienna Rose” trykt
på ryggen, for hun er opvokset
som filmbaby.
“Min makker Eva Juel Hammerich
har store børn og jeg havde ikke
fået børn endnu. Men jeg blev
gravid bedst som vi var i gang
med “ Skammerens Datter I”. Jeg
gik rundt med kæmpe mave og
filmede den sidste del i Tjekkiet.
Vi var færdige fire uger før, jeg
skulle føde hende.
Det betød, at Eva måtte sidde
meget med efterarbejdet. Men

jeg kom ind til møder med Sienna og ellers sad jeg hjemme og
fik materialet på links og meldte
tilbage.
Vi er jo selvstændige, så der er
ikke barsel på den måde. Jeg var
stadig med i de store kreative
beslutninger, men Eva trak selvfølgelig læsset.”

Kunsten af finde Dina
Hvordan fandt I Dina?
“Vi castede i hele landet for at
finde vores Dina, vi så knapt
5000 piger hen over trekvart år.
Da vi castede her i København
fløj TV2 News hen over med
deres helikopter. De troede at
det var sket et trafikuheld, da der
var bilkø fra Rådhuspladsen og
helt ned forbi Søerne. Men det
var bare forældre, der i bil skulle
aflevere deres børn til casting
på rollen som Dina.” Griner Nina
Lyng. >>>
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kere, der har bevaret de helt
gamle håndværk og kan lave de
smukkeste ting til os ud af ingenting og de er hurtige, arbejdsomme og dygtige. På “Skammerens Datter II – Slangens Gave”
ville vi så gerne have været på
Bornholm og filme på strand og
klipper. Og vi nåede da også ret
langt i dialogen. Men Bornholm
mangler en filmfond, som kan
give den økonomiske støtte, vi
producenter har brug for til at
finansiere filmen. For det er ikke
omkostningsfrit at rykke et helt
filmhold rundt” Forklarer Nina
Lyng. Så vi måtte søge andre
steder hen.

En samlingsfamilIe
Er du stolt af at komme fra
Bornholm?

“Vi fandt flere af de andre roller,
men ikke vores Dina. Vi kiggede
efter blik, nærvær i blikket og
om hun kunne være tilstede.
Enten har du det eller også har
du det ikke. Det er en gnist mellem dig og kameraet som er helt
speciel.
Så sendte vi vores castere ud
at gå på Strøget, på skoler, alle
vegne, helt ud på Christiania og
lede efter den rigtige pige. På
et tidspunkt kom vores caster
ind ad døren på en danseskole i
Hellerup, og der fik hun øjenkontakt med Rebecca og tænkte
med det samme, jeg tror, jeg har
fundet hende. Det havde hun.”

Pigerne er næsten blevet en
del af familien
Hvordan passer I på jeres Dina?
“Rebecca Sattrup skal spille med
i alle tre film. Hun er vokset med
filmene og blevet mere og mere
Dina, det er helt vildt. Nu er hun
blevet en ung kvinde.
Vi har et stort ansvar som arbejdsgivere i forhold til at passe
på at vores barnestjerne bevarer
sin kerne. Før vi gik i gang, snakkede vi med tidligere børneskuespillere om hvordan det føles,
lidt ligesom at være på lejrskole
og pludselig er man glemt igen.
Det skulle de ikke opleve.
Vi lavede derfor en bog med billeder fra foran, men ikke mindst
bag scenerne, af hele holdet
og de mennesker, der havde
været en fast del af deres liv i så
mange måneder, som pigerne
fik med hjem og så kunne de
vise til venner og familie, hvad

“Når jeg er ude i verden for at
rejse penge til film, så siger jeg
altid, at jeg kommer fra Danmarks Hawaii, solskinsøen. Jeg
er rigtig glad for alt det, jeg har
fået med fra Bornholm. Jeg kommer fra en stor familie. Vi var en
samlings familie og boede i et
hus, hvor folk hang ud. Vi holdt
store fester og arrangementer og der var altid plads til, at
vores venner kunne spise med
eller overnatte, det var et fedt
hjem. Vi var en stor venneflok,

de havde lavet. Og ikke mindst
selv have noget at åbne og kigge
på, når der var behov for det. En
slags dagbog for dem.
Vi filmer i Tjekkiet og på den
første film havde Rebecca sin
mor med, som var på barsel. Og
det var godt, for så kom Rebecca
hjem om aftenen til lejligheden
i Prag, hvor hendes mor og lillebror boede og var datter og
sammen med familien.
Petra (der spiller Rosa i filmen)
og Rebecca blev veninder og vi
mødes med dem flere gange om
året, når vi ikke filmer. Så spiser
vi frokost eller mødes til kage på
La Glace og hygger og snakker.
De er nærmest blevet en del af
familien.

vi lærte, hvad der skulle til for
at være mange sammen og få
det til at fungere. Den empati og
rummelighed har jeg taget med
mig.
Den gang var der en følelse af,
den der Gummi Tarzan visdom
“Vi er alle sammen gode til
noget, vi skal bare finde ud af,
hvad det er.” Nina Lyng flyttede
fra Bornholm efter gymnasiet.
“Hele flokken flyttede over efter
gymnasiet, så vi havde hinanden
i alt det nye. Det var der en stor
tryghed i. Lidt efter lidt forsatte
vi så på egen hånd videre ud i
hver vores uddannelser og nye
liv. Nogle venner har jeg bevaret
kontakten til igennem de 26 år
og nu hvor vi har fået børn, er
mange af vi andre også begyndt
at finde hinanden lidt igen på
kryds og tværs. Det er venskaber, hvor det nærmest er som
vi sås i går, selv efter så mange
år.”.

Folkemødet har givet øen
friskt blod
Hvordan ser du Bornholm i dag?
“Folkemødet har blandt andet
været med til at åbne Bornholm
på en anden måde og det har
genereret mange nye gæster
på øen. Jeg har været vant til at

kunne tage hjem til Allinge og
bare tusse rundt uden make-up
i klipklappere og morgenbade
på Næs. Men nu er byen proppet med folk, jeg kender her fra
København. Der er fyldt med
filmfolk, skuespillere, sangere og
politikere og det er helt vildt at
opleve. Man kan ikke gå på havnen uden at møde alle mulige,
man kender. Før tog de til Tisvilde, nu tager de til Bornholm.
De køber hus og sommerhus
derovre – alt sammen på grund
af Folkemødet. Øens overlevelse
er mennesker, der har lyst til at
bidrage med noget til Bornholm.
Begge mine søstre er flyttet
hjem med deres familier og de
bidrager helt sikkert til deres ø.
Jeg vil også gerne bidrage - med
en film.”

Bornholm i biografen
Kunne en spillefilm, ligesom
Folkemødet, give flere søde
turister?
“Sagens! Vi ser det igen og igen.
Det hedder oplevelsesturisme og
er kæmpe stort rundt omkring i
verden. Vi arbejder i øjeblikket
på en familiefilm, der foregår
på Bornholm. Den skildrer den
bornholmske folkesjæl og natur
lige fra Dueodde til Nordlandet og den smukke lidt mere

ukendte natur midt inde på øen.
Men vi kan selvfølgelig ikke lave
filmen uden at Bornholm vil
støtte økonomisk.”
Hvad betyder det for et sted at
blive skildret i en film?
“Det er et vindue ud til verden.
Der er millioner af folk, der har
set “Skammerens Datter” fra
hele verden, hvor den er solgt til
mere end 100 lande, så det havde været dejligt, hvis vi kunne
have filmet på Bornholm, som vi
gerne ville. Så kunne Bornholm
efterfølgende have lukreret på
vores film via de steder, vi havde
optaget på øen. Børnene siger til
forældrene, dér vil jeg hen og så
skriver forældrene til os, der har
vi så måtte sende dem til Island
og Tjekkiet på den første “Skammerens Datter” film. Det samme
gælder for II’eren. Jeg ville så
gerne give Bornholm en film.
Der er så meget smuk natur, der
filmer godt. Bornholm kan ikke
blive ved med at leve højt på
“Far til fire” og en enkelt scene
i “Pelle Erobreren”. At filme så
langt fra København kræver
et samarbejde med øen og at
logistik og økonomien hænger
sammen.” Fortæller Nina Lyng.

Butikken er fyldt med julegaveidéer…

Eventyrlig natur og store
borge
Hvorfor filmer man i Tjekkiet?
“Tjekkiet har masser af store
borge og slotte som er fuldstændig bevarede, som vi kan
bruge. Der er en helt eventyrlig
natur, ligesom vi jo også har
vilde steder på Bornholm. Det
ligner eventyrland, så det en
kæmpe gave. Og så ikke mindst
fordi man i Tjekkiet får en fast
finansiering for at filme, alt efter
hvor mange millioner vi lægger
i området. Bruger vi f.eks. 20
millioner får vi 4 millioner. Penge
vi har hårdt brug for, når vi laver
så dyre film. Hvis vi filmede her
hjemme, skulle vi bygge alt og
det ville simpelthen være for
dyrt. I Tjekkiet har de håndvær-

“Skammerens Datter II – Slangens Gave” har
mere håb. Den er baseret på bog tre, det er en
far-datterhistorie. Filmen er færdig og dem, som
har set den, siger, at den overstiger etteren.
Den har hjerte og hjerterum. Der er skabt nye
ting i handlingen og tilføjet elementer efter
aftale med forfatteren Lene Kaaberbøl, så dem,
der kender bøgerne også får en ny oplevelse, så
man ikke lige kan regne den ud, bare fordi man
har læst bøgene.”
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i kategorierne Årets Musikprogram, Årets Nyskabelse og
Årets Podcast/On-Demand. Jeg
har været nomineret mange
gange før, men har aldrig
vundet, så det var nærmest
uvirkeligt, lige at tage tre på
en gang. Det er en fed ting at
lave og fedt at mærke, at DR
bakker så meget op, faktisk
i en grad, så den også bliver
pushet i fjernsynet, beretter
Pelle Peter Jensen, som har
været fast på DR siden 2010,
hvor han blandt andet har
lavet programmerne Bas på
P6 Beat og Sovsen på P3, samt
ikke mindst Lågsus, som han
også optræder med over hele
landet.
Podcastserien kommer til at
løbe over de næste år, og så
får vi se om radioen får lov til
at beholde Pelle Peter, som
scenevant indtager rollen
som dommer i LIVE, hvor hans
modvægt til de garvede sangerinder Lina Rafn og Sanne
Salomonsen synes at være
faldet i god jord hos seerne.
-Jeg skal lave minimum to sæsoner mere af vores podcast.
Og så er jeg jo kommet med
i LIVE på DR1, som har sendt
mig ind i en helt ny målgruppe,
og jeg har ikke fået taget så
mange billeder med børn før,
som her efter jeg er kommet
ind på DR1’s store primetimesendeflade. Det er en helt ny
oplevelse, griner Pelle Peter
og fortsætter med passion i
stemmen:
-Det er vildt spændende og
sjovt. Og fantastisk at fortælle om musik i den bedste
sendetid.
Allinge som udgangspunkt
Passion for musik har virkelig
været det, der drev værket fra
dag et.

PELLE PETERS FABELAGTIGE ÅR
Vinder i tre kategorier for podcast-serien Den Nye Stil og dommer hver fredag i
LIVE på DR. Vi har talt med Allinge-drengen med de gode ører.
AF TORBEN HOLLEUFER

D

en 28. september blev
de prestigefyldte årlige
radiopriser uddelt, og
her var Pelle Peter Jensen
den helt store triumfator med
hele tre priser, blandt andet
i kategorien Årets Musikprogram. Og ikke nok med det,
for den inspirerende musik-
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nørd, der er fast inventar, når
det gælder musik i DR og som
DJ på scener over hele landet,
blev lanceret som modvægt
til Sanne Salomonsen og Lina
Rafn på LIVE, hvor nogle af
landets mest lovende talenter
hver fredag dyster med original musik.

Vi møder en travl Pelle Peter
Jensen rundt om hjørnet
fra den lejlighed på Islands
Brygge i København, som er
hans daglige udgangspunkt.
Sød og imødekommende fortæller han om sit nye liv, hvor
det vist lige skal forplante sig,
at hans program ”Den Nye Stil

– historien om dansk rap” blev
årets helt store triumfator,
specielt fordi han har været
nomineret før uden at vinde:
-Ja, jeg har fået tre priser for
vores podcast-serie ”Den Nye
Stil – historien om dansk rap”,
som er blevet P3’s største
podcast-succes. Her vandt vi

Den nu 32-årige Pelle Peter
Jensen har sine rødder i Nørregade i Allinge, hvor han
voksede op lige ved siden af
Gæstgivergården, som både
i sin tid med Kim Larsens berømte Pianomand, - den mangeårige ejer Niels Pallesen - og
i nutiden som Gæsten, konsekvent har været arnested for
musik i sommerhalvåret.
Pelle Peter husker med glæde,
hvordan han fra barnsben blev
stopfodret med musik af forældrene, der begge havde kultur
som førsteprioritet, og tidligt
var han ude for at arrangere
fester eller på anden måde
være med til at sætte toner
til livet på Bornholm. Her blev
han del af den meget spændende generation, der også
har skabt Wonderfestiwall
blandt meget andet.

-Jeg er vokset op i Nørregade i
Allinge på Bornholm som nabo
til Gæstgivergården. Min mor
var skrædder og fotomodel og
mødte min far, som var rockfotograf for blandt andet det
svenske Aftonbladet. Så begge
var meget kreativt inspirerede
mennesker og gav mig en opvækst med masser af musik,
ja, af kultur generelt, husker
Pelle Peter.
I gymnasietiden kom der til at
stå musik på det meste, hvad
enten det var fester i Villa
Nova eller koncerter i Musikhuzet, ligesom han også tidligt
begyndte at skrive musikanmeldelser i Bornholms Tidende. Og han er glad for at have
været del af en så slagkraftig
generation af unge bornholmere, og at det blev sådan
skyldes ifølge Pelle Peter, at
man bare ikke kom sovende til
tingene på Bornholm.
-Jeg tror, at vi ligesom er
den første generation efter
dengang, hvor det gik helt ad
helvede til for mange andre.
Og rigtigt mange af os har set
forældre og venners forældre drikke sig halvt ihjel og
oplevet et kollektivt selvtillidssammenbrud over hele øen.
Jeg tror, at vi er en generation,
som blev nødt til at lære, at
hvis vi ville have noget til at
ske – indenfor alt fra kunst,
gastronomi til musik og sport
– så måtte vi selv gøre en
indsats, for der var ikke nogen,
der gjorde det for os. Mange
af de ting min generation har
skabt, var ting, der ikke var
der i forvejen.
-Det har handlet om at turde
tænke nyt, og så er der også
en speciel form for sammenhold, når der er nogle der
tager skridtet. Bare idéen om,
at du kan få gratis husleje til
dit erhverv det første stykke
tid, fordi de godt vil se at
folk lykkes, er en ånd, der er
superinspirerende nu, men
som måske ikke var der i
samme grad, da jeg var ung.
Men jeg tror, at det, det lærte
mig var, at ville jeg have noget
til at lykkes, måtte jeg selv
gøre det. Og dengang var det
koncerter og fester, vi arrangerede, og så lykkedes det
også rigtigt meget, siger Pelle
Peter, der tror på udfordringen
og belønningen, når noget lykkedes, gjorde hele forskellen.
-Så går man ud med en tro
på, at man godt kan, når man
siden kommer til København
eller til udlandet, siger Pelle
Peter, der i dag betegner sig
som forankret i København,
men også som kæmpe bornholmer, hvis nogen skulle være
i tvivl. Han siger om fødeøen:

-Bornholm er jo det sted, der
har formet en – på godt og
ondt. Det har været et sted,
hvor man har skullet lære at
kæmpe for at få lov til at arbejde med noget kreativt, for det
er slet ikke givet derovre.

Ind i musikken
Det er ikke en tilfældighed,
at bornholmeren er blevet
synonym med dansk rap. For
allerede i 2. g drog han første
gang til hovedstaden, for han
var fan af Malk de Koijn, hvis
rapper Blæs Bukki nu var
med i det daværende Bikstok
Røgsystem (nu Bikstok. Red.).
Her var færgen udsolgt, men
han snød sig ombord og endte
bagest i en stor kø foran Nørrebro-spillestedet Stengade30.
Gode råd var dyre, men så
dukkede et bekendt ansigt op:
-Jeg genkendte en fyr fra nogle
billeder på Bikstoks hjemmeside og han spurgte om, hvem
jeg var? ”Pelle!”, svarede
jeg, og han udbrød: ”Pelle fra
Bornholm?” Det viste sig, at
fordi jeg havde været så aktiv
inde på deres fan-forum, var
jeg blevet lidt af en myte i de
der kredse, for ”der er en eller
anden fyr, der hedder Pelle fra
Bornholm, som har det helt
sindssygt”!! Og da de fandt ud
af, at jeg var ham fra internettet, åbnede de døren ind til
deres backstagerum og jeg
blev ligesom æresgæsten den
aften, hvor hele Bikstok og
Natasja (kendt dansk rapper/
dancehall-artist 1974-2007.
Red.) var der, og så blev jeg
ligesom taget under deres
vinger. Hver gang jeg kom til
København og de så mig, fik
jeg lov til at springe køen over
og kom med op på scenen, og
Natasja og Bikstok-drengene
var nogle af de første, der
anerkendte mig for at gå så
meget op i musik, hvor det på
Bornholm mere var håndbold
og sådan noget, man skulle
være god til.
Efter gymnasiet handlede det
om at samle erfaring, så man
kunne komme ind på konservatoriets specielle Music
Management-uddannelse,
og via blandt andet Gaffa og
Soundvenue kom Pelle Peter
ind gennem nåleøjet til uddannelsen. Praktiktiden foregik på
DR og P3, hvor han kom under
musikchefen Lars Trillingsgaards vinger og i redaktion med
Le Gammeltoft og den faste
makker gennem mange år,
Nicholas Kawamura, som Pelle
Peter siden har lavet blandt
andet dj-duoen- og programmet Lågsus med.
-På P3 fik jeg en veludviklet

sans for, hvad der var god
radiomusik, og som en mellemregning lærte jeg også at
lave radio. Jeg fik så tilbudt
et program om urban musik,
altså hiphop og dancehall og
sådan noget, som hed Bas
på P6 Beat og var mit første
reelle program, og selv om jeg
aldrig skulle have lavet radio,
var det jo en vildt sjovt måde
at arbejde med musik på, og
så har det bare vokset og vokset, beretter Pelle Peter, som
ved siden af også har arbejdet
som manager for blandt andet
Specktors.
Ligesom han snart kom med
i dj-crew’et ved navn White
Pony, med Pato Siebenhaar og
Lasse Lyngbo. Dertil føromtalte Lågsus med Nicholas
Kawamura, der med kunstnere
som TopGunn, Suspekt, Benal,
Kesi, Fallulah og andre har
lavet medrivende ørehængere, hvor grinet ofte er lige
om hjørnet – som når Raske
Penge på sidste års EP med
den imposante titel ”Lågsus
Danmarkshistorie” tager den
canadiske rapper Snow’s berømte omkvæd til ”Informer”
og gør det til ”En farmer” – i
et radioprogram, der er blevet
kult og dertil er garant for fest
på alt fra Roskilde, Grøn Koncert og Smukfest til hjertebarnet Wonderfestiwall, hvor Pelle
Peter Jensen selvfølgelig er
fast mand, når festivalen skal
lukkes med manér inden den
rituelle afsyngelse af Oasis’
”Wonderwall”.

Alt er musik
Pelle Peter Jensen er vildt glad
for at få lov til at lave LIVE på
DR1. For han kan godt lide,
at konceptet ikke handler om
at unge skal kappes om at
efterligne, eller skal profileres
på drama i deres privatliv. Ikke
mindst fordi det ofte har vist
sig, at når lysene blev slukket,
ville kun et fåtal have en fremtid indenfor musikken.
-Det program jeg er ekspert
på, handler om, at du bliver
bedømt på de samme parametre, som når du kommer ud
i den virkelige verden. Vi skal
simpelthen finde Danmarks
bedste livekunstner og folk
spiller deres egne originale
ting. Det er derfor, jeg har sagt
ja til det, fordi det handler om
musikken. Ikke om hvor vidt
det er synd for dig eller om at
du kan kopiere en Adele-sang.
Udelukkende om du kan spille
fedt og live.
-Jeg gider jo ikke et eller andet
følelsesshow. Det skal jo være
musik.
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Du må gerne have
store forventninger.

CARL HANSEN & SØN
110 ÅR

A COLORFUL
CELEBRATION
Carl Hansen & Søn fylder 110 år den 28. oktober 2018 og dette fejrer vi med nye
farver på Y-Stolen. Vælg mellem otte natur-inspirerede nuancer og skab dit eget
unikke, farverige udtryk. Den eksklusive nye farvepalette er kun til salg i en
begrænset periode fra den 28. oktober til den 31. december 2018.

Kampagnepris på 4.000 kr.

Vi er den mest sælgende mægler på
Bornholm*. Skal vi også sælge din bolig?
Besøg os på danbolig.dk eller kontakt danbolig Rønne på 5695 1995 eller danbolig Nexø
på 5649 1295 allerede i dag, og bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering.
danbolig.dk
* Kilde boligsiden.dk. Samlet salg for butikkerne danbolig Rønne og danbolig Nexø. Pr. 17.10.2018.

danbolig Bornholm
v/Ole & Martin W. Kok-Hansen
Nørregade 6, 3700 Rønne
Torvet 13, 3730 Nexø

WERNER
& LARSEN

Name of Dealer · Street address · Zipcode · City
Tel: +XX XX XX XX XX · dealerwebsite.com
Opening Hours

SNELLEMARK 16 3700 RØNNE TLF. 56 95 03 00

WERNERLARSEN.DK

ADAM PRICE LOVPRISER
GUDDOMMELIGE GUDHJEM
Måltidsmagikeren og manuskriptmageren Adam Price med det smørrede smil og
de milde øjne med det dramatisk dragende blik tilbragte sin barndoms somre i
Grevens dal i Gudhjem sammen med familien og deres barnepige i huset.

AF CAMILLE BLOMST

D

et har længe været et ønske for
Magasinet Bornholm at få Adam
Price, manden bag DRs begavede samtidsskildring “Herrens Veje”, på
forsiden. Efter et halvt års forsøg på at
finde tid til en snak, lykkes det endelig,
at få den travle Price over telefonen,
mens han cykler hjem fra arbejde gennem København.
“Bornholm står for mig i barndommens
klare skær. Det har haft en afgørende
betydning for mig og min bror. Det er
mine tidligste barndoms erindringer.
Jeg er vel en halvbornholmer. Jeg blev
døbt i Østerlars Rundkirke, så på den
måde må jeg sige at jeg gennem kirke-

Familien Price
Far: John Price, Kongelig
balletdanser og skuespiller,
maler og madentusiast.
Mor: Birgitte Price, skuespiller, blandt andet yndige Søs
i “Far til fire”. Teaterchef på
DR TvTeateret og Det danske
Teater og skuespilchef på
Det Kongelige Teater.
James Price: Humorist,
komponist, revyforfatter og
kapelmester.

Rejste I ofte til Bornholm?
“Vi kom i alle ferier, forlængede weekender og vi fejrede jul derovre. Alle
min tidlige barndoms somre var på
Bornholm. Far tegnede huset og derfor
var det smerteligt for os, at det ikke
står der længere, for lige meget, hvad
de kom efter ville det ikke være det
samme. Men James og jeg fik ikke købt
barndommens tabte idyl tilbage.”
Er Gudhjem idyl for dig?
“Gudhjem var (og er) denne her lille
yndige købstad med smukke gamle
kalkede huse og adskillelige røgeriet i
funktion, dengang var der flere bagere
og slagtere. Det husker jeg, fordi at
maden var for os et grundlæggende
element i vores barndom. Der var aldrig et måltid, som gik upåvirket hen,
der blev ikke stillet noget på bordet,
der ikke var en holdning til. Det var
min far, der elskede mad. Min mor
spiste det med stor glæde. Den finere
madlavning i weekenden stod min far
for. I hverdagen var det vores barnepige Frøken Christiansen, der lavede
maden.
Hun var god til at lave danske klassikere. Hvis der manglede noget så skulle
min far nok fortælle hende hvad der
manglede. - Frøken Christiansen, er
De sød at komme lidt mere muskatnød
i frikadellefarsen næste gang? - Skal
ske, næste gang, som bliver på onsdag, svarede hun så. Rent Matador.”
Adam Price bliver hverken forpustet af
at tale hurtigt eller af at cykle.

Barnepigen var en livsnerve
“Frøken Christiansen var afgørende for
at vores forældre kunne passe deres
karriere, et uundværligt element i vores liv. Hun var en livslang au pair og
det femte familiemedlem. Far og mor
var dis med frøken Christiansen. Vi
børn var ikke, men der skulle være forskel. Hun kunne godt lide den forskel,
det giver en professionel distance,
der viser, at der er et ansættelsesforhold mellem os. Det gav mening den
gang.” Adam Price griner og fortsætter
omgående:
“Efter at vores forældre døde blev
James og jeg ved med at se hende til
hun døde alt for tidligt.
Hun havde sit eget hjørne i huset på
Bornholm, Når jeg husker tilbage på
Bornholm, tænker jeg også på hende.
Jeg kaldte hende “Dansen”, fordi jeg
ikke kunne udtale Christiansen. Vi
blev ved med at kalde hende Dansen.
Min datter nåede at kende hende som
helt lille pige, hun kaldte hende også
Dansen”.

Nye kartofler fra køkkenhaven
Har du nogle glimt fra somrene...længere når spørgsmålet ikke at blive, før
Adam Price lykkeligt afbryder med sin
velkendte fortælleiver, som man har
set udfoldet, når han og broren James
laver mad i Spise med Price.
“På Bornholm havde vi en fantastisk
køkkenhave, hvor vi gik op på den
perfekte sommerdag og satte spaden i
jorden og hentede de helt nye kartofler, der blev kogt med løvstikke og
dem spiste vi med salt og smør, så er
der ikke mere at sige.
Far fiskede fra den lille båd, som vi
havde liggende i Gudhjem havn. Han
sejlede han mod Melsted ved fiskefabrikken, der fiskede han ørred. Det
var især min bror, der var med på de
ture. De betød meget. Da jeg kom til
var min far en ældre herre. Men jeg

fiksede også. Jeg stod i Kobbeåen og
lignede Huckleberry Finn.” Nu ringer
jeg tilbage om otte minutter, for jeg
skal lige ind og hente noget til min søn
i legetøjsforretningen, siger Price og
afbryder samtalen. (Bemærk sproget ikke butik, men forretning).

John Price malede på Bornholm
“Så er jeg tilbage. Min far havde en
lang historie med Bornholm. Som ung
mand midt i tyverne, havde han en
stor interesse, som ikke så mange
kender, han var en produktiv maler.
Han malede hele sit liv. Et par gange
malede han sine egne scenografier.
Han rejste til Bornholm, for at male.
Det er hans malerier fra 30’erne, som
James og jeg har hængende på vores
restaurant i Rosenborggade.
Vores far elskede Bornholm meget
højt. Så da han fik råd var der ingen
tvivl om, at han ville tegne et hus på
Bornholm.
Jeg holder også selv af lyset på Bornholm, og at der er så særpræget en
natur. Det er helt fantastisk, glæden
ved naturen fik James og jeg også
med, vi elskede klippekysten.” Adam
Price bliver stille et øjeblik. Der er
plads til et spørgsmål.

Gudh jemglimt
Husker du nogle særlige personer fra
Gudhjem?
“Der var Marker. Man kan sige, at han
kom fra en lille familie i Gudhjem, den
bestod vist kun af mor og søn. Marker
hjalp til i vores have, han var en stor
mand i overalls. Fru Marker sad i Kino
Gudhjem og solgte billetter.
Købmand Hansen var en fast del af ferierne. Han var et herligt lyspunkt, der
var en særlig duft af friskmalet kaffe i
hans butik.
Og så var der grønthandleren i Brøddegade. Der gik fritgående høns >>>
FOTO: Agnete Schlictkrull

Adam Price: Satireserieforfatter, madanmelder,
hovedforfatter på DR søndagsserierne “Borgen” og
“Herrens veje”, medejer af
SAMproduction, der skaber
prisbelønnede streamingserier. Sammen med James
kendt for madprogrammerne på DR “Spise med Price”,
de ejer desuden restaurantkæden “Brdr. Price” i
København og har skrevet
musicals sammen.

lige dokumenter at være forbundet til
øen. Jeg var stolt af at være døbt i den
størrelse rundkirke.” Fortæller Adam
Price.

14 MAGASINET BORNHOLM VINTER 2018

VINTER 2018 MAGASINET BORNHOLM 15

Priser “Herrens Veje I”
Robert 2018 priserne: Bedste kvindelige hovedrolle
Eleonora Jørgensen, Bedste
mandlige hovedrolle Lars
Mikkelsen og Årets danske
serie, Adam Price.
Nordisk Film & TV Fondspris til Adam Price, 200.000
svenske kroner.
Cannes TVseriefestival, to
priser her i blandt Indkøbernes favorit.
Solgt til 78 lande.

med mor. Hun elskede solen og ville
hellere bruge sine somre i Syd Frankring.” Adam Price trækker vejret tungt
et øjeblik.
“Sankt Hans aftnerne husker jeg også

som helt særlige. Vi lavede fælles bål
sammen med de to nabohuse, vores
grunde gik ned til havet. Vi børn samlede drivtømmer til båret gennem dagen
og folk stimlede til oppe på klippen og
kiggede. Bornholm fyldte meget.
I de senere år har det været en fornøjelse at komme på øen som madanmelder og på Folkemødet og ikke mindst
som dommer i kokkekonkurrence “Sol
over Gudhjem”. Bornholm har nogle
enestående råvarer. Det glæder mig,
at øen har fået en renæssance og er
blevet noget andet end den sovende
sommerø”.

Vi skal lære at miste dem vi elsker
“Herrens veje 2” er fyldt med sorg, er
det god underholdning?
“Jeg vidste godt af første sæson ville
slutte tragisk, det var planen hele tiden. Der kommer ikke flere afsnit efter
efterårets. Vi sluttede første del med
døden, så nu bliver det opstandelsen.
Altså, hvordan kommer vi videre efter
at mennesker, som vi elsker er døde.
Hvordan rejser vi os. Vi kommer alle
sammen til at miste nogle af dem vi
elsker, og vi skal lære at leve med det.”
Der bliver stille, så der lige er plads
til at savne dem, vi hver især savner.
Adam Price er den først til at sige noget
igen.
“Livet er det mest livsfarlige, der findes. Serien vil livet og glæden, men det
en lang, hård og stenet vej for seriens
karterer.”

Hvordan fik du DR til at tage din serie
om tro og kærlighed sat på spidsen i
den bedste sendetid?
“I denne her branche er man aldrig
bedre eller værre end sin sidste succes.
Så efter “Borgen” troede DR på mig.
Og jeg fik ikke lov til at lave hverken
“Herrens veje” eller “Borgen” noget
andet sted i verden end på Danmark
Radio.
Den dobbelte historie, det var ikke nok
med underholdning, det skulle også
være de svære spørgsmål og et portræt af, hvordan det er at være dansker
i dette sted i historien, i denne her
kulturkamp vi befinder os i.
Man skal huske at DR har haft mange
succeser af at de har lavet public service tv på denne her modige måde. De
så en spændende relevant fortælling
og et dygtigt hold, der har skabt den.
Branchen har udviklet sig. Der er sket
meget siden jeg startede som manus
forfatter på Taxa for 25 år siden. DR tør
sprænge rammerne for egen succes og
gøre noget andet i stedet for at gentages sige selv.”

Selvlært både i ord og mad
Du har lært dig selv at skrive drama...
“Da jeg skrev satire i “Den gode, den
onde og den virkelig sjove” var jeg en
helt ung mand, de vidste, at jeg kunne
skrive noget sjovt og dialogskifte. Men
jeg har lært mig meget gennem alle de
samarbejder jeg har haft. Jeg håber, at

man som kreativ kan flytte sig hele sit
liv, så man ikke hænger fast i at skrive
den samme omdelte sang resten af
sine dage.
“Herrens veje” er det sværeste, jeg har
lavet, den har krævet alt det, jeg har
lært mig.” Siger Adam Price fra cyklen.
Da du var stjernerneanmelder på
Politiken, og dine skarpe velskrevne
restaurantanmeldelser var det første
læserne slog op på, når avisen landede
på måtten, vidste du så, at du og James
ville åbne restauranter årtier senere?
“Jeg så nu ikke mig selv som stjerne,
men jeg er meget taknemlig for at det
er gået som det er gået. Jeg viste godt
at mine anmeldelser var populære, og
de førte med sig jeg fik en ekspertise
inden for mad som jeg kunne udnytte
videre.
James og jeg har altid haft noget
sammen. Vi har skrevet syv musicals
sammen og et utal af revynumre. Vi
har altid lavet mad sammen og skrevet
sammen.
Når vi filmer Spise med Price, spiller
vi ingen roller, der er ikke manus på.
Vi kender hinanden så godt. Vi har en
madglæde og det er en gave, at lave
sådan noget sammen.
Restauranterne er en familiedrøm, som
også vores familie havde. Men det var
godt, at de ikke realiserede det, for så
var de nok gået konkurs.” Adam Price
griner.

stauranter fordi vi har to fuldtids professionelle til at drive dem. Vi regner ikke
køkkenprocenter. Vi står for indhold og
de andre står for drift.
Vi laver stil, stemning, atmosfære og
opskrifter, men det lod sig ikke gøre
uden direktørerne og medarbejdere, som
forstår konceptet. Som kort fortalt er
mad som vores far lærte os at lave den.”
Slutter Adam Price og runder varmt og
høfligt af med et telefonretorisk “Vi ses”
fra cyklen.
Adam og James Price har netop optaget
en ny sæson af “Spise med Price” som
vises på DR til foråret.

FOTO: Tine Haarden, DR

i hendes gård. Det kan man jo slet ikke
forestille sig med hygiejnen i dag. Der
købte man grøntsager i små bakker,
det havde vi ikke på Østerbro, det var
så landligt. Det forandrede sig med
tiden, så kom der supermarkeder og de
små butikker lukkede desværre.
Vi solgte huset da jeg var 17 år og gik
i gymnasiet. Jeg pakkede det sammen

“James og jeg kan kun have tre re-

Udstyr for

23.000 kr.
uden merpris

BORNHOLMERBREDBÅND BRINGER
OS BORNHOLMERE
SAMMEN

LIGE NU

0,-

I TILSLUTNING*

BREDBÅND & TV

0,-

DE FØRSTE 2
MÅNEDER

SPAR OP TIL

1.995,I TILSLUTNING*

YARIS HYBRID
H3 Cyan Limited

Unik udstyrsmodel med cyanblå bitonelakering indeholder Design-, Smart- og
Cyan-pakke til en værdi af 23.000 kr.
Fås kun i meget begrænset antal så
længe lager haves.

Pris kun 193.990 kr.
Brændstofforbrug bl. kørsel 27 km/l. CO2-udslip 84 g/km. Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metoden (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) – de viste tal er korreleret
NEDC.Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk

Toyota har for 16. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2018)

Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S
Brovangen
20 ·· tlf.
3720
Aakirkeby
· Tlf. 56 97 56 05
Brovangen 20,
3720 Aakirkeby
56 97
56 05 · www.toyota-bornholm.dk
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* Tilbuddet på tilslutning og 2 mdr. for 0,- for bredbånd og TV gælder ved bestilling
senest d. 3. januar 2019. Tilbuddet om tilslutning gælder udvalgte adresser.

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

YES – DET ER BARE FOR VILDT
Teknikken er vild: To hårtynde fibre gi’r de skarpeste TV-billeder i HD-kvalitet. Millioner
af signaler transporteres via lokale master og antenner eller fibre ud til kunderne.
Begge fantastiske teknologier. BornFiber kalder det BORNHOLMERBREDBÅND.
Det er næsten som i et eventyr: Hos BornFiber sælges der bredbånd som aldrig før.
Snart kan endnu et forrygende år gøres op.
BornFiber har nu over 5.500 kunder koblet
enten direkte til fibernettet eller koblet op
via en fiberforbundet antenne på en lokalmast i nærområdet. Det er flot fremgang
– stadig med stort potentiale.
Efteråret er over os, træerne har flotte
farver. Den ene dag varmer solen – og den
næste flår blæsten bladene af træerne, så
de fløjter om hjørnerne. Men bredbåndsnettet vokser dag for dag. Flere og flere antenneforbindelser etableres til bredbånd – og
nye strækninger med fiber kommer til. År
efter år – dag for dag.

Ruller ud i al slags vejr
Uanset vejret møder ca. 40 medarbejdere
hver morgen på arbejde hos BornFiber – de
30 i Hasle. Her projekteres, tegnes, planlægges, sælges, supportes og serviceres
– og herfra ruller bilerne ud over øen. Med
folk som graver, blæser, muffer, monterer
og sætter grej op i stor stil.
- BornFiber har en vision om at give ubegrænset adgang til, trygt og sikkert, at
bruge internettets fulde potentiale, fortæller salgschef Torkild Westh.

- Vi ønsker at aktivere og muliggøre vores kunders behov for ægte, ubegrænset
adgang til internettet gennem viden om de
teknologiske muligheder, erfaringer med
højhastighedsbredbånd og fokus på altid at
være på forkant med fremtidige behov.
- Vi ved hvor vigtig forbindelsen er, og ser
det som vores mission at hjælpe alle vores
kunder til en god oplevelse på internettet,
tilføjer salgschefen.

Showroom stod klar i maj
Historien om BornFiber er også historien
om alt det nye, der er sket hos virksomheden i Hasle inden for det seneste år. Ikke så
lidt endda.
Sidste år op til jul begyndte det vel egentlig
med den store Air Streamer. En lækker,
opdateret men gammel og flot, amerikansk
campingvogn. Den fik rollen som ”Juleekspressen” i BornFibers eventyrlige verden.
Inden i vognen var der kaffe, bolsjer og lejlighed til at se streamet tv. Mange kom ind
for at få fortalt om teknologierne – eller for
at bestille bredbånd, når Air Streameren
stoppede i flere bornholmske byer.
I foråret fik BornFiber indrettet nyt showroom hjemme på Svalhøjvej 13 i Hasle – det
blev klar til den 5. maj. Her kan alle interesserede kigge inden om og høre om den

nyeste bredbåndsteknologi. Opleve de
forskellige muligheder – se det hele i virkeligheden.
Der sker hele tiden noget nyt. Men hjælpen
er nær, for de dygtige supportere er lige
ved hånden – og telefonåbningstiden er udvidet til kl. 18. Det giver endnu flere bornholmere mulighed for at få telefonsupport.

Præsenterede det nye logo
Alle sejl blev sat til, da BornFiber tændte
grillen og bød på pølser, øl eller vand, og
ikke mindst is til børnene den 5. maj. Anledningen var Åbent Hus, hvor alle interesserede kunne kigge virksomheden i kortene.
Her fortalte salgschef Torkild Westh sammen med mange andre medarbejdere,
hvilken virksomhed BornFiber er - og hvorfor man investerer i at være en del af den
rivende udvikling, Bornholm er i gang med.

frem – og for de mindste var der sat en
hoppeborg op, så de kunne hygge sig her.
BornFiber stillede naturligvis også alt sit
grej op, så alle kunne se, hvordan folkene
arbejder med store og avancerede maskiner.

Lokal ”Mads og monopolet”
Selvfølgelig var BornFiber på årets Folkemøde – igen med Airstreameren – og her
fik den populære radio- og tv-vært Mads
Steffensen – blandt andet kendt fra ”Mads
og monopolet” – til opgave at sætte bornholmske dilemmaer til debat.
I den lokale udgave af ”Mads og monopolet”
– BornFibers event under Folkemødet – tog
Mads Steffensen sammen med et panel
en blanding af små og store dilemmaer fra
almindelige bornholmernes hverdag op til
debat.

Dagens 400-500 gæster kunne blandt
andet se det nye showroom. BornFibers nye
logo blev også præsenteret. Alle fik særlige
tilbud på oprettelse af bredbånd – og her
var konkurrencer med flotte præmier.

Panelet bestod af folketingsmedlemmerne
Lea Wermelin (S) og Peter Juel Jensen (V)
– men også Bornholms Tidendes chefredaktør Søren Christensen og Bjarne Hansen,
chefredaktør på Bornholm.nu.

BornFiber fik besøg af Team Rynkeby, som
alle kunne støtte ved køb af lodsedler, med
muligheden for at vinde en Fiat 500. Tejn eSport stillede gaming-uds tyr op, og her var
mulighed for at prøve kræfter med drengene fra Tejn. Også det var lidt vildt.

Blandt dilemmaerne var vindmøller, motorsportsbane, bosætning og kunst i rundkørsler. Og naturligvis vil BornFiber også være
tilstede på næste års Folkemøde.

MC-klubben Bornholm viste deres maskiner

Wonderfestiwall ’18 havde store upcoming
bands på plakaten. Nu er Wonder for
længst godt overstået. Det var ellers ved
at blive lidt for dramatisk, da et lyn fredag
aften slog ned fem meter fra hovedscenen.

Wonder er godt overstået

Ingen personer kom til skade – men teknikerne kom på arbejde.
Musikken blev nydt i gode venners selskab.
Nyde det kunne festivaldeltagerne også i
loungeområdet ”Sletten”. Her stod BornFiber og Bornholms Energi- og Forsyning
klar med gratis opladning af mobiler og
powerbanks. Enkelte luftmadrasser fik også
strøm til oppustning.
Loungeområdet var hyggeligt indrettet med
lænestole og sækkestole. Her kunne besøgende sidde og nyde solen og musikken.
Eller de kunne dyste med hinanden i et telt
med spillemaskiner, bordfodbold og andre
spil.
Wonderfestiwall har blandt andre BornFiber
som sponsor.

Nye fleksible tv-pakker.
BornFiber tilbyder nu sine mange tusinde
kunder en endnu billigere og mere fleksibel
TV-pakke.
- Den nye TV-pakke hedder Waoo Flex og indeholder 15 kanaler, en blanding af danske,
svenske og tyske kanaler.
Kunderne kan, blandt alle BornFibers
TV-pakker, vælge om de vil have en traditionel TV-boks, eller modtage signalet via
streaming - Waoo TV Go. Uanset TV-boks
eller streaming, er alle de smarte digitale tjenester såsom Start Forfra,

Pause, Optag Programmer, TV-arkiv osv.
naturligvis med. Fungerer på TV-boks eller
streaming.
- De nye Waoo Flex TV-pakker koster 79 kr.
om måneden via Streaming og 99 kr. om
måneden via TV-boks. Hertil kan kunden frit
vælge imellem mere end 100 fritvalgskanaler til priser fra 10 til 90 kr. pr. måned.
Alle TV-løsninger kan ses på BornFibers
hjemmeside, eller ved besøg i BornFibers
showroom i Hasle. Det er egentlig også
sejt. Tjek i øvrigt selv ”mit bornfiber” hvor
du som kunde selv kan se regninger, ændre
koder osv.
Du ser måske BornFibers biler og gravemaskiner ude i gadebilledet – og de kommende måneder er der særlig stor aktivitet
i Stampen-området, langs Strandvejen i
Rønne, i Aakirkeby – og i sommerhusområderne omkring Dueodde.

SKRIVELYST NÆR
KLIPPEKYST
Forfatterinde Lene Kaaberbøl boede tidligere på
den lille klippeø Sark i den Engelske Kanal, nu er
hun flyttet permanent til Bornholm.
AF CAMILLE BLOMST

H

un er en af landets
store succesforfatterinder, der til trods
for, at hun kun er 58 år,
har fejret 40 års jubilæum.
Hun debuterede som bare
15-årig med hestebogen
“Tina og hestene”, siden
har hun skrevet over 40
titler, til børn, unge og
voksne.
I alt har Lene Kaaberbøl
solgt over tre millioner
bøger og mange af dem er
oversat til andre sprog.
Du købte et sommerhus,
men nu bor du her hele
året?
“Jeg bor i et lille hus i
Sandvig ud til havet. Fra
min første sal har jeg udsigt over havet til den ene
side og Hammeren til den
anden. Jeg har boet her i
et år sammen med mine
hunde, to sorte slyngler,
Rufus og Arendse. Jeg
boede på den lille engelsktalende ø Sark, fordi jeg
havde en gammel drøm
om at bo i et engelsktalende område, så mit
engelsk kunne blive bedre
og jeg havde to sprog at
skrive på.
Da jeg hørte om denne her
lille klippeø uden biler blev
jeg vild og blodig. Der ville
jeg gerne bo med mine
hunde og skrive. Først ville
jeg tage på ferie, for at se
om det var et sted for mig.
Men jeg tænkte, at jeg
ikke ville forføres af sol og
sommer, som man let bli-
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ver på sådan en ø. Så jeg
lejede et hus og tog afsted
i december med mine tre
hunde. Efter en uge skrev
jeg under på et hus. Jeg
boede der i fire år, men
valgte at flytte hjem på
grund af mit helbred. Hvis
det havde været bedre,
boede jeg der stadig.” fortæller Lene Kaaberbøl.
Hvordan endte du så på
Bornholm?
“Der var planer om at
lave en opsætning af
”Skammerens Datter” på
Hammershus. billetterne
var solgt. Det blev ikke til
noget, det ville jeg ellers
gerne have oplevet. Men
jeg var her ovre, og det
var dejligt, at her ikke er
fladt. Der er så meget natur alle vegne, der er stille
og roligt. Jeg bliver inspireret i naturen. Jeg skal helst
have en ordentlig dosis
natur hver dag. Når jeg
går med hundene, holder
jeg mit hoved funktionsdygtigt. “
Lene Kaaberbøl har det
sidste år regenereret i sit
lille hus oven på en sygdomsforskrækkelse.
“Jeg fik desværre et par
blodpropper og endte
på Bornholms Hospital.
Det var i hjernen og jeg
mistede noget af evnen
til at overskue et plot og
have et drive. Jeg havde
svært ved at skrive. Det

var skræmmende.
Men under genoptræningen ovre i København
mødte jeg en terapeut,
der var uddannet på
Forfatterskolen og havde
udgivet seks bøger. Hun
vidste alt om hjernen og
forstod, hvad jeg havde
brug for af støtte. Hun har
hjulpet mig og været min
mentor i det her forløb,
hvor jeg skulle få hjernen
til at bliver styrket. Hende
skylder jeg rigtig meget.”
siger Lene Kaaberbøl med
varme i stemmen.
Er du i gang med at skrive
igen?
“Jeg er ved at være færdig
med en ny bog. Det er en
historisk ungdomsbog, der
foregår i 1200-tallet. Den
handler om mongolryttere, stepper og om en
nordisk købmandsdatter
og hendes far. Min egen
far på 89 år har det ikke
så godt for tiden, så jeg
tænker meget over far og
datter.
Da jeg tog til Bornholm
var det oprindelig for at
få fred til at skrive på en
roman, der var lidt inde i
en skrivekrise. Men så fik
jeg en blodprop og det var
som om, at nogen slukkede for mit liv, selvom jeg
stadig var her. Den bog
kan ikke komme tilbage
lige nu. Den kræver meget
research og har mange
handlinger i gang på én
gang.

Derfor begyndte jeg på
noget, der var lidt enklere. Det gav lysten og mit
drive tilbage. Jeg er lidt
skadet og bliver måske
ikke aldrig produktiv som
før. Forlaget siger, at de
må vænne sig til, at jeg
måske bliver lidt mere
almindelig.
Jeg skriver vist på bog
nummer 46. Jeg har altid
et par projekter i gang
ad gangen. Lige nu er jeg
tilfreds, hvis min produktion bliver en ungdomsbog
om året.”
Efter en lille pause, fortsætter hun:
“Jeg vil hellere skrive
til de unge end krimier,
som jeg har det nu. Jeg er
stolt af at vide, at nogle
mennesker bliver læsere
på grund af mine bøger.
De lærer at blive fanget
af litteraturen og det gør
mig simpelthen så glad.
Det gør at jeg står op om
morgenen. Nu hvor jeg
ikke kan skrive lige så meget som før, jeg blev syg,
så må jeg vælge, hvad jeg
arbejder med.
Hvis jeg skriver en voksenbog, så er der en, der har
det sjovt en weekend med
at læse den. Men hvis jeg
skriver en ungdomsbog
forandrer jeg måske et
menneskes liv. “ siger
Lene Kaaberbøl.
Er du blevet glad for at bo
på Bornholm?
Lene Kaaberbøl svarer

med jysk tilbageholdenhed “Jeg har fået mit liv til
at fungere her. Jeg havde
allerede venner på øen i
forvejen og et par kollegaer, så jeg har et godt
kreativt miljø. Men jeg
synes, at sidste vinter var
lidt hård, lang og mørk. Så
jeg har en ambition om, at
jeg skal have flere venner
og nogle ferier fra øen, så
vinteren bliver lidt kortere.
Januar har for mig altid
været en renselsesmåned,
hvor jeg plejer at sidde
et sted og skrive med
stearinlys på arbejdsbordet og spiser sund mad
og sådan. Det skal være
et sted, hvor jeg kan have
hunde med, så det er ikke
noget med en hængekøje
mellem to palmetræer
et varmt sted. Jeg har tit
skrevet i forfatterhi på
Hald Hovedgård i Jylland.”
Hvordan holder du liv i at
skrive effektivt sådan en
mørk januarmåned?
“Set indefra er det ikke
noget særligt. Jeg gør bare
det jeg altid har været god
til og altid gør. Mine krøller
sidder ikke kun uden på
hovedet. Jeg har sådan en
hjerne, der ikke kan lade
være med danne historier,
ellers ved jeg ikke hvem
jeg er.” siger Lene Kaaberbøl mildt.
Du har også en gang vundet en fornem pris i noget
sport.

”Jeg faldt for den franske
kuglesport petanque. Og
så skete der det, der sker
når et konkurrencemenneske går amok i en sport,
som ikke kræver den
store atletik. Jeg opdagede
petanque på en sportsdag
på den skole, hvor jeg
arbejdede. Jeg tænkte, at
jeg kunne vælge det og
lige lære reglerne. Der
var et petanqueanlæg,
der hvor min far boede,
så kunne vi gå derned
tænkte jeg. Så opdagede
jeg, at jeg havde et talent
for at kaste kugler og et
vist øjemål.
Der gik nogle år før jeg
fik meldt mig ind i en
forening. Men året efter
blev jeg Danmarkmester.
To år efter vandt vi sølv
ved VM i Frankrig. Det var
ret overvældende. Det er
en vigtig sport for dem, så
folk rejste sig op og klappede af os, da vi kom ind
på en restaurant i frokostpausen, det var lidt som
at være Mikael Laudrup
for en dag.” mindes Lene
Kaaberbøl, der endnu ikke
har set den nye “Skammerens datter” film
“Slangens gave”, der får
præmiere den 7. Februar
2019.

Ungdomsromanerne om “Skammerens datter” er Lene
Kaaberbøls største succes. Den har solgt over en million
eksemplarer i mere end 30 lande. Dramaet om Dina har både
et liv som musical og spillefilm. Men romanen læses også i
folkeskolen som indføring i middelalderens barskhed og poesi.
VINTER 2018 MAGASINET BORNHOLM 21

“

Best Travel er rejser, der er rige på kulturelle oplevelser. Du rejser
med erfarne rejseledere, som kan fortælle og skabe tryghed på
rejsen. Og vi har inkluderet alt det relevante hjemmefra, så du
bare skal lade dig berige af de mange indtryk på rejsen.
Med andre ord - rejs dig rig...

17 dages krydstogt

Fra København til

New York

Donau
Krydstogt til Wien, Bratislava og Budapest
Julemarkeder langs

Ophold i Southampton - Belfast
Reykjavik - St. John (Canada)
Halifax - New York

Vi sejler
med meget
flot skib

Inkluderet i prisen

DAG 1

Ankomst til Wien om formiddagen. Tid
til at besøge julemarked i Wien inden
ankomst til skibet om eftermiddagen.

DAG 2

Byrundtur i Wien med bus og til fods.
Frokost ombord mens vi påbegynder
sejladsen mod Budapest.

DAG 3

Byrundtur med bus i Budapest. Frokost
ombord og eftermiddag på egen hånd
til at besøge julemarkeder. Intim koncert ombord om aftenen.

DAG 4

Ankomst Bratislava efter frokost. Byrundtur og tid til shopping og julemarkeder. Captains Dinner om aftenen.

DAG 5

Ankomst Wien om morgenen. Besøg
på Wiens største julemarked og dernæst frokost i Donautårnet. Transfer til
lufthavnen og hjemrejse.

Gran
Canaria

Dato og pris
28/11, 2/12 ....................................................... kr. 6.795

Specialpris pr. person i delt dobbeltkahyt

Udflugt til nationalparken Las Cañadas med vulkanen Teide. Bussen kører os op i 2.300m højde. Hvis vejret
tillader det, er der på egen hånd mulighed for at tage svævebane videre
op (mod tillæg).

Datoer og priser
10/11, 17/11 ..................................................... kr. 6.495
24/11, 1/12 ...................................................... kr. 6.295
8/12, 15/12 ...................................................... kr. 5.995
22/12, 29/12 .................................................... kr. 7.795
12/1, 19/1, 26/1, 2/2 .................................... kr. 6.495
9/2, 16/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3 ................... kr. 6.695

Udflugt til charmerende byer på øen
som viser, at Tenerife er andet end
solfaktor og strande. Vi ser også det
berømte drageblodstræ i byen Icod
de los Vinos.

Tillæg pr. person
Eneværelse .......................................................... kr. 1.300
Værelse med havudsigt (mod nord) ........ kr. 650
Fast plads i bus på transfer/udflugter........ kr. 150

Tillæg pr. person
Kahyt m/delt vindue på hoveddæk ........... kr. 400
Kahyt m/stort vindue på mellemdæk....... kr. 800
Kahyt m/fransk altan på øvre dæk ..........kr. 1.200
Suite m/fransk altan på øvre dæk ............kr. 1.800
Enkeltkahyt på nedre dæk ......................... kr. 2.500
Drikkepenge til besætningen ..................... ca. €30
Klassisk koncert i Wien dag 1 ........................ kr. 415
All inclusive drikkevarepakke ........................kr. 795

www.besttravel.dk/jul-rn

Vi bor idyllisk
ud til torvet
i Riva ved
Gardasøen

Inkluderet i prisen

DAG 3

DAG 4

Udflugt til byen Trento med byrundtur, julemarked og grappasmagning.
Sidste aften på hotellet hygger vi med
Glühwein og den karakteristiske italienske julekage Panettone.
På vej mod Milano gør vi holdt ved
vingården Borgo alla Quercia, hvor
der bydes på vinsmagning og en let
frokost. Kort byvandring i Milano og
tid til shopping, inden hjemrejsen om
aftenen.

DAG 8

•
•
•
•
•
•
•

• 4 dage, fly KBH-Milano t/r inkl. bagage
• Transfer fra lufthavn til hotellet t/r
• 3 nætter på Hotel Centrale
• 3 x morgenmad på hotellet
Frokost på ankomstdagen
Udflugt til Dolomitterne og Bolzano inkl. frokost
Julemarked i Trento inkl. grappa smagning
Glühwein og italiensk julekage Panettone
Vingårdsbesøg med vinsmagning og frokost
på hjemrejsedagen
Byrundtur i Milano
Erfaren dansk rejseleder

www.besttravel.dk/tenerife

Helpension inkl. vin og vand

• Fly København - Gran Canaria t/r inkl. bagage
• Transfer til hotellet t/r
• 7 nætter på centralt Hotel IFA Buenaventura
• Halvpension på hotellet
• 1 gl. vin, 1 øl eller en sodavand til aftensmaden
• Udflugt - byvandring i Playa del Inglés
• Heldagsudflugt - på ørundtur med bus
• Halvdagsudflugt - markedsdag i Arguineguin
og charmerende og mondæne Mogan
• Erfaren dansk rejseleder
Afrejse 16/1, 23/1 .......................................
Afrejse 30/1 .................................................
Afrejse 27/2, 6/3 ..........................................

kr. 6.595
kr. 6.795
kr. 7.795

inkl. 3 udflugter til Gibraltar, Ronda og Antequera

fra kr.

5.095

Specialpris pr. person
i delt dobbeltværelse

Inkluderet i prisen
Fly København-Malaga inkl. bagage t/r • Lufthavnstransfer t/r • 7 nætter på Hotel Fuengirola Park • Helpension på hotellet • Vin (1/4 flaske pr. pers.) og vand til frokost og
aftensmad på hotellet • 3 udflugter ekskl. evt. entréer • Dansk rejseleder
Ledige datoer: 7/11, 21/11

Se alle priser og tillæg på: www.besttravel.dk/costadelsol

Krydstogter fra København
8 dage • De Norske Fjorde eller Østersøen med Skt. Petersborg

KAMPAGNE - Bestil inden 1/12 og få GRATIS drikkevarer
Helpension inkluderet

fra kr.

5.469

Specialpris pr. person
i delt dobbeltværelse

Inkluderet i prisen
8 dages krydstogt med MSC Meraviglia eller MSC Poesia • 7 nætter i delt dobbeltkahyt
• Helpension ombord med morgenmad, frokost og middag - samt adgang til buffet 20
timer i døgnet • Daglig rengøring af kahyt • Varieret underholdning hver aften • Gratis adgang til mange aktiviteter, fitness, pool m.m • Mealtime drikkevarepakke ved køb af indv.
eller udv. kahyt. All Inclusive drikkevarepakke ved køb af kahyt med balkon.

Tillæg pr. person
Tillæg for eneværelse ............................................. kr. 300
Vær. med udsigt over Gardasøen .................... kr. 150
Fast plads i bus på transfer/udflugter.............kr. 150
Turistskat til hotellet pr. nat ........................................... €1

Afrejse: Afrejsedatoer i maj, juni, juli. august og september 2019
Se alle priser og tillæg på: www.besttravel.dk/msccruises

www.besttravel.dk/dolomitterne

Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

Transfer til lufthavnen og hjemrejse.

Flot 4-stjernet hotel i Fuengirola

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

Tlf. 70 20 98 99

Specialpris pr. person i delt dobbeltværelse

8 dage • Erfaren dansk rejseleder

Datoer og priser
23/11, 30/11, 7/12, 14/12 ...................................... kr. 4.095

www.besttravel.dk

Ankomst til Tenerife, transfer til hotel.

Costa del Sol

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: BORNHOLM

Ved bestilling, oplys annoncekode for specialpris: BORNHOLM

tlf. 70 20 98 99
www.besttravel.dk/newyork
Ved bestilling, oplys annoncekode: BORNHOLM

• 8 dage, fly København - Tenerife t/r
• Bagage og lufthavnstransfer t/r
• 7 nætter i suite på
Hotel Diamantes Suites
i byen Puerto de la Cruz
• Helpension på hotellet
• 1/2 fl. vin & 1/2 l. vand til frokost & aftensmad
• 2 udflugter
• Erfaren dansk rejseleder

DAG 2-7 I løbet af opholdet indgår følgende
2 udflugter:

• 16 nætter ombord på helt nyt skib MSC Meraviglia
• Helpension ombord, bestående af morgenmad, frokost
og middag - samt adgang til buffet 20 timer i døgnet
• Varieret underholdning hver aften
• Gratis adgang til mange aktiviteter, fitness, bibliotek, pools
• Daglig rengøring af kahyt
• Transfer fra skibet til lufthavnen
• Fly fra New York til København inkl. bagage

Udflugt til Dolomitterne og julemarked i Bolzano. Tur med svævebane
og den legendariske Renon-togbane.
Frokost med sydtyrolske specialiteter.

Inkluderet i prisen

DAG 1

Inkluderet i prisen

DAG 2

Helpension inkl. vin til frokost & aftensmad
Fantastiske kulturoplevelser
inkl. 2 udflugter og erfaren rejseleder
Halvpension + 7 x frokost

• 5 dage, fly København - Wien t/r
• Bagage og lufthavnstransfer t/r
• 4 nætter på MS River Navigator +
i delt dobbeltkahyt på nedre dæk
• Helpension ombord på skibet
• Udflugter i følge program
• Erfaren dansk rejseleder

Inkluderet i prisen

Afrejse 22. sept. 2019
Indvendig kahyt .......................................................... fra kr. 12.795
Kahyt med vindue ...................................................... fra kr. 15.395
Kahyt med balkon........................................................ fra kr. 17.595

4-stjernet hotel, udflugter og rejseleder

Inkl. halvpension og 3 udflugter sammen
med erfaren dansk rejseleder

Norditalien
Julestemning i Dolomitterne og Sydtyrol

Ankomst med formiddagsfly til Milano. Frokost med lokale specialiteter
i Valpolicella vinområdet. Ankomst til
hotellet i Riva del Garda.

Tenerife

1 uge i Playa del Inglés

Julemarkeder i

DAG 1

“

Best Travel er rejser, der er rige på kulturelle oplevelser. Du rejser
med erfarne rejseledere, som kan fortælle og skabe tryghed på
rejsen. Og vi har inkluderet alt det relevante hjemmefra, så du
bare skal lade dig berige af de mange indtryk på rejsen.
Med andre ord - rejs dig rig...

tlf. 70 20 98 99
www.besttravel.dk/grancanaria
Ved bestilling, oplys annoncekode:BORNHOLM

www.besttravel.dk

Tlf. 70 20 98 99
Administrationsgebyr pr. bestilling kr. 95,-. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2190.
Forbehold for udsolgte datoer og trykfejl.

rent faktisk købte som aperitif og til at
nyde efter maden. Det viste sig, at gin
og tonic eller lemon er en storsællert, og
det kan jeg jo egentlig godt forstå, for
jeg har selv nydt mange af dem gennem
tiden”.
Det skulle blot være et vinterprojekt, så
han ikke endte på sofaen hele vinteren, når restauranten har lukket, men
er endt med at være et storsatsende
helårsprojekt: ”Sopha vil ikke lade mig
ligge på sofaen hele vinteren, så jeg har
altid skullet finde små og store projekter
at fordybe mig i. Jeg har egentlig også
for meget krudt bagi til at ligge stille, så
med et gindestilleri kunne vi destillere
om vinteren, mens restauranten havde
lukket. Det er dog så spændende, at det
bliver hele året”.

Benspænd er der mange af

Alex Nørgaard

Malene Rossil og Helen Schierbeck

Henrik Nerst

Gastro-iværksætternes ø
Indenfor de seneste år er flere og flere bornholmske gastro-iværksættere blevet almindelig kendt i hele Danmark. Gorm’s Pizza med Gorm Wisweh i spidsen, Bülow Lakrids, der satte lakrids på menukortet, Restaurant
Kadeau, der hev Bornholms første Michelinstjerne hjem og Høstet, der har lært os at nyde havtorn. De er
bare nogle få af en lang række succeshistorier, det bornholmske iværksætterlandskab har givet os. Magasinet Bornholm har mødt tre nye gastro-iværksættere i forskellige stadier af iværksætterprocessen. Fælles for
dem alle er, at de brænder for deres produkter, og at de er klar til at arbejde hårdt for deres drøm.
AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Sundt slik til familien skal blive til
sundt slik til alle
Da Alex Nørgaard Grut for 4 år siden
gik en tur med sin datter fik han en ide
om at lave sundt fredagsslik til familien.
Efter mange eksperimenter i familiens
køkken på Øster Farimagsgade lykkedes det at kreere slik, som hele familien
syntes om og var glade for. Nu vil Alex
give alle muligheden for at nyde hans
sundere alternativ til fredagsslikket fra
bland-selv hylden.

Drømmen fulgte med
Alex Nørgaard Grut, der til dagligt bor i
Nexø og er selvstændig med firmaet 360
Coaching, besluttede sig sammen med
familien for nogle år siden for at bryde
de faste rammer op og rejse ud og opleve verden. Det blev til Australien, Bali
og Thailand i et halvt års tid, før familien
til sidst endte på Bornholm.
Med på rejsen var også en lyst til at
gøre alvor af tankerne om at starte en
produktion af familiens yndlingsslik. Det
var dog først efter 8-9 måneder på Bornholm, hvor der vokser morbær, havtorn
og figner, at Alex vidste, at det skulle
være nu.
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Too good to be true
Drømmen om at producere det sunde
slik, lavet af blandt andet kokosmel
og dadler og tilsat smag fra friske bær
og frugter, er ikke blevet mindre af de
tilbagemeldinger Alex får fra dem, der
smager slikket.
Alex er en del af et kontorfælleskab på
Møbelfabrikken, og her har de andre
naturligvis også været testpersoner,
der har smagt slikket, mens smagene
er blevet udviklet. ”Specielt én person
har jeg det sjovt med. Han bliver ved
at kalde mine produkter for ”too good
to be true” og ”Can´t believe it” med
reference til, at det smager så sødt og
lækkert, som var det en fyldt chokolade
med essens, men at det er lavet på dadler, havregryn, kokosmel og eksempelvis
hindbær”.
Også familien på Sjælland er uden deres
vidende blevet brugt som testpersoner
af Alex. ”Sidst jeg var på Sjælland og
besøge familie serverede jeg de ”bornholmske dadel drømme” til en del familiemedlemmer uden at sige, at jeg havde
lavet dem i køkkenet i Nexø” fortæller
han, og forklarer videre, at han havde
pakket dem i en fin gaveæske, så de så
ud til at være købt færdiglavede.
Familien tog lystigt for sig af godterne,
og det tog bagefter en del overtalelse at
få dem overbevist om, at det altså var
Alex selv, der havde lavet dem.

Iværksætterprogram gør
drømmen mulig

Bornholmsk gin skal erobre
verden

Da Alex og familien flyttede til Bornholm
i oktober 2017, gik det meste af tiden
med at få alle godt på plads. Familien
havde intet netværk på øen, og måtte
derfor ud og skabe et sådant, så både
børnene og de kunne få nye legekammerater og bekendtskaber. Iværksætterdrømmen skulle dog opfyldes, og her
fandt Alex stor hjælp i de bornholmske
iværksættertilbud: ”Da jeg besluttede
mig for at gå selvstændig med mit
mindre usunde slikalternativ, fik jeg på
ganske kort tid introduktion til alle de
relevante parter jeg havde behov for at
tale med. Derudover er jeg blevet guidet
igennem et forløb som meget skarpt har
været med til at definere, hvad der er
vigtigt i de forskellige udviklingsfaser
jeg har stået i.”
Alex er en del af iværksætterprogrammet 588 Bornholm, der er et 22 uger
langt startup-program, der hjælper
iværksættere fra ide til marked. Programmet har været med til at gøre Alex
klar til at satse på sin drøm, og bornholmere og københavnere kan regne med
at smage hans produkter ved påsketid
2019, hvor de højst sandsynligt vil være
at finde i udvalgte butikker.

Henrik Nerst, der i 15 år har drevet den
prisbelønnede Restaurant Æblehaven
i Snogebæk, har kastet sig ud i et nyt
projekt. Snart vil man kunne købe Ene
Gin fra hans nyåbnede gindestilleri Wild
Destillery, der har til huse i Aakirkebys
erhvervskvarter. Ginnen er lavet på
ingredienser høstet i den bornholmske
natur.

Vinterprojekt hele året.
Henrik Nerst har i 15 år budt glade
sommergæster velkommen til mad- og
vinoplevelser på Restaurant Æblehaven. Sidste år besluttede han og
konen Sopha, at det var tid til at sælge
restauranten og starte på et nyt projekt,
der både var helårsarbejde og gav mere
tid til deres lille søn, der nok godt kan
betegnes som en efternøler.
Projektet, fandt Henrik ud af, skulle
være at destillere gin, der kan konkurrere med de bedste i verden. ”Jeg
startede egentlig med at lave en lækker
calvados af æblerne, vi har i restaurantens frugthave. Det, synes jeg, passede
perfekt, når nu restauranten hedder
Æblehaven. Desværre var det ikke rigtig
noget, vores gæster ville have, så jeg
tænkte, at jeg ville finde ud af, hvad de

Når man skal destillere spiritus, er
der mange benspænd hen ad vejen.
Opskrifterne kan være helt fantastiske
og spiritussen ligeså, men bare det at få
tilladelse til at sætte et destilleri op, kan
være en indviklet og langvarig proces.
Henrik og Wild Destillery har netop
fået de sidste tilladelser i hus og man
kan derfor regne med at smage Ene
Gin inden jul: ”Jeg vidste hvilken smag,
vores gin skulle have, og ingredienserne
var der styr på. Men der er brand- og
eksplosionsfare forbundet med alkoholproduktion, så der skulle indhentes
mange tilladelser fra brandmyndigheder
og lignende. Samtidig skulle Naturstyrelsen godkende, at vi høster ingredienser i
Bornholms vilde natur, og derudover har
der været et hav af tilladelser fra mange
forskellige myndigheder.
Det overraskede mig, hvor meget der
egentlig skal til, men havde jeg vidst det
fra starten af, havde jeg alligevel gjort
det” fortæller Henrik.

det. Smagen skal være i top, og fortællingen om ginnens ophav og Bornholms
natur skal også sidde der: ”Bornholm
som brand sælger i vores del af verden.
Bornholm genkendes i Skandinavien og
dele af Nordtyskland, men vi vil gerne
bredere ud. I Spanien er vi for eksempel
nødt til at være dygtige til at fortælle
om vores ø og hvorfor vores gin er bedre
end de andre på hylden. Vi har allerede
taget de første skridt og er klar til de
næste mange, før vi når vores mål. Vi
glæder os til den udfordring”.
Wild Destillerys første gin hedder Ene
Gin og vil være i handlen indenfor kort
tid.

Kombuchabryggeren fra Poulsker
I november 2017 fik bornholmerne
muligheden for at lære en ny drik at
kende. Her åbnede Malene Rossil, der
er uddannet sygeplejerske og bor i
Poulsker, kombuchabryggeriet Nordic
Fermentation, der brygger lækre læskedrikke ved at fermentere råvarerne med
kombuchakulturer.

Fra hjemmeeksperimenterende til
brygger
Malene Rossil elsker at eksperimentere
i køkkenet. Og på gården i Poulsker har
hun med egen kødproduktion og køkkenhave gode muligheder for det. Her
har hun også gennem årene eksperimenteret med kombucha- og vandkefirkulturer og forsøgt at finde nye smage
og smagsnuancer, der kunne udfordre
sine egne og andres smagsløg.
En rejse til San Fransisco for nogle år

siden fik Malene til at tage springet fra
hjemmegastronom til gastro-iværksætter: ”Jeg besøgte en masse økologiske
supermarkeder og de lokale markeder,
mens jeg var der. De havde et vidunderligt stort udvalg af kombucha, som jeg
blev nødt til at smage. På vej hjem, fik
jeg tanken, at det kunne jeg gøre bedre,
og det endte med, at jeg på turen hjem
havde købt min hjemmeside og udtænkt
forskellige kombuchaer, jeg ville fokusere på”.

Hjælp at hente
Det har siden ideen blev undfanget været et stort arbejde at gå fra ideen til det
færdige produkt. For at lette arbejdsbyrden har Malene kunnet gøre brug af sit
netværk og mange af de bornholmske
fødevarerforeninger og virksomheder,
der tilbyder iværksættere deres hjælp.
”jeg har fået rigtigt meget hjælp af gode
venner, >>>

Iværksætter hele døgnet
”Jeg ville hade at gå på job fra 8 til 16”
siger Henrik, der ofte får ideer på skæve
tidspunkter. Som selvstændig iværksætter kan han agere på de ideer, og prøve
dem af uden at skulle tænke på, hvad
chefen vil sige, når han klatøjet møder
for sent dagen efter. ”Jeg får ofte en
ide klokken 4 om natten, og så kan jeg
faktisk stå op og arbejde på den, for
jeg er min egen chef. Der er en masse
udfordringer ved at være selvstændig,
men det synes jeg bare er fedt”.
Iværksættere kan ofte lide afsavn i familielivet på grund af den store arbejdsbyrde, men Henriks kone Sopha, der har
været ansvarlig for maden i Restaurant
Æblehaven, er ligeledes en ligeværdig
del af Wild Destillery, hvilket letter den
del af iværksætterlivet for Henrik.

Erfaring, netværk og den gode
historie skal få Wild Destillery ud
i verden
Med 15 års erfaring som restaurantejer
og anerkendt sommelier, vil Henrik
Nerst bruge sit netværk til at få Wild
Distellery ud i verden. Henrik og Sopha
har brugt vintrene til at dygtiggøre sig
og skabe netværk i store dele af den
gastronomiske verden, og har derfor
allerede nu mange positive tilkendegivelser på ginnen. ”Vi har brugt 15 år på
at opbygge vores netværk af producenter og distributører. Det har været
hårdt arbejde at komme hertil, men nu
betyder det, at vi kan bruge netværket
i vores markedsføring af Wild Destillery”. Netværk alene kan dog ikke gøre
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Bornholms landbrug og Fødevarer, Gaarden, Lehnsgaard, og mange andre, som
på deres egen stille facon, har hjulpet
med alt fra det praktiske til de mange
administrative udfordringer. Fra første
gang, jeg opsøgte hjælp og skulle præsentere ideen, har der været åbne arme,
praktisk hjælp og støtte fra alle sider i
fødevarefælleskabet herovre”.
Ifølge Malene Rossil gør dette og meget
andet Bornholm til det perfekte sted at
være iværksætter: ”Bornholm er genial
som iværksætterø. Der er god hjælp at
hente, så det bliver til at overskue. Desuden er der rigtigt meget opbakning fra
alle som bor her. Bornholm kan virkelig
noget med den nære kontakt til naturen
og specielt mange af de super dygtige
kokke, naturformidlere og kunstnere på
vores ø, bruger det med succes i deres
virke”.

Partnerskab skal lære Danmark at
drikke kombucha
Al begyndelse er udfordrende, og sådan
har det også været for Nordic Fermentation. Kombucha er nyt på det danske
marked, og da det er levende kulturer,
man bruger i bryggeprocessen, er der
også udfordringer forbundet med det:
”Kombucha er et udfordrende produkt
at arbejde kommercielt med fordi det
er levende og fermenterer lige så stille
og roligt videre, da vi ikke pasteuriserer
vores kombucha. Så et godt samarbejde
med vores kunder er vigtigt, så de får
en super lækker kombucha med den fermenteringsgrad de ønsker smagsmæssigt og karboneringsmæssigt. Dette gør
vi en dyd ud af og nyder meget kontakten med vores kunder”.
I august i år, mens høsten skulle i hus
på landstedet, der var klienter i hendes

holistiske biomedicinklinik, sommerbesøg af venner og meget andet, blev
Malene Rossil i tvivl, om det blev for
meget at være alene om den nye iværksættervirksomhed. Skæbnen ville dog,
at det hurtigt skulle ændre sig: ”jeg var
lige ved at tabe pusten og sad i bilen og
tænkte, nu siger jeg det højt: Jeg vil meget gerne bede om en dygtig, empatisk
og ligeværdig partner, som vil gå vejen
med mig og Nordic Fermentation. Jeg
følte mig lidt fjollet, sådan at tale med
mig selv, men tænkte, at nu siger jeg
det højt”.
Fjollet eller ej, så forsvandt tvivlen 3
dage efter, da Malene fik besøg i sit
bryggeri på Møbelfabrikken i Nexø: ”
Der stod denne her skønne kvinde foran
mig, nede på Møbelfabrikken hvor jeg
brygger, og spurgte interesseret ind
til mine elskede kombuchaer og tilbød
at hjælpe”. De to faldt i hak med det

samme, og 3 uger efter havde Malene
Rossil indgået et partnerskab med Helen
Schierbeck, der nu er medejer og medbrygger i Nordic Fermentation. ”Hvis det
før var skønt at være kombuchabrygger
på Bornholm, så er det kun blevet endnu
sjovere nu” siger Malene om partnerskabet.
Sammen vil de to med Nordic Fermentations Jun Kambucha, der fås i 6 lækre
varianter, nu arbejde for at få danskerne
til at drikke det sundere alternativ, der
ligger et sted mellem frisk juice og naturvin, som de begge elsker.
Nordic Fermentations Jun Kombucha kan
indtil videre købes 12 steder på Bornholm, i Torvehallerne, Irma Axeltorv og
Fresh Market i København og i Søsters
Butik i Bogense

Minus
Garcia
Danefæ
Isay
Woden
Beck Söndergaard
Depeche
Nicolas Vahé
Bahne
Finnsdottir
Ib Laursen
Spring Copenhagen

Torvet 7, Nexø tlf. 40227077 Åbent: man-fre kl. 10 -17.30 lør kl. 10 -13
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Bornholmske huse og fritidshuse - bliver bedst solgt
af din lokale Bornholmske ejendomsmægler!
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Lokalt ejet, ø- og landsdækkende ejendomsmægler
ALTID - SOLGT eller GRATIS
Særdeles fordelagtige salgsvilkår
Åbent hus arrangementer hver uge
9 engagerede og veluddannede medarbejdere

Ring
5695 56
83
og få et
GRAT
salgstjek IS
!

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

BornholmerBo

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

Hos os
vad du
finder du h
til jagt,
skal bruge
stfiskeri.
ly
g
o
r
o
o
outd
tort udvalg
s
t
e
t
m
a
S
ing og
af beklædn
hatte.

Stort
udvalg
vinterja af
kker til
både h
erre
og dam r
er.

Gummistøvler
fra
Lacros
se og L
e
Cerf.
Ocean
termok
e
deldrag t fås
fra str.
4
8XL og år til
i flere
farver.

Fored
gummis e
fra Poly tøvler
v
en kort er, fås i
model
og
en høj
model.

Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø Tlf.: 5649 2897
28 MAGASINET BORNHOLM VINTER 2018

Lørdag den 24. november kl.15.00
i Bornholms Idræts- & KulturCenter (Nordlandshallen)
Pris kr. 375,Unummererede pladser . Dørene åbnes kl. 14
Baren er åben.
Billetsalg: www.bornholmbilletten.dk
eller Playmaker, Havnegade 1, 3770 Allinge

i samarbejde med:

Aktum Grafisk 40360074

Pension Slægtsgaarden
Allinge

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

Tre anderledes boganbefalinger til
julegaver fra Brian Christensen:

AF CAMILLE BLOMST

B

ornholm er en lille ø,
alt er miniature, for
eksempel lufthavnen og Bornholms Lille
Boghandel i ankomst- og
afgangsområdet.
Det er driftige Brian Christensen, der også er journalist på TV2 Bornholm,
som bevarer bornholmsk
litteratur med sin samling
på omkring 700 titler, der
på hver deres måde har en
relation til Bornholm.
Siden 2011 har Brian
Christensen haft sit
eget forlag, der udgiver
morsomme, originale og
velskrevne bøger med
polerne Bornholm og
Roskilde som omdrejningspunkt.
Hvad fik dig til at flytte til
Bornholm?
“Jeg kommer fra Roskilde,
men vi holdt sommerferie
på øen i alle mine barndomsår. Mine forældre
havde været på forlovelsesrejse til et pensionat
i Tejn i 1967 og det var
åbenbart gået så godt, at
min bror kom til verden
året efter. Jeg selv blev
født tre år efter og i de
første mange år skulle vi
op og se til pensionatet i
Tejn på vores bornholmerferie.
I dag står pensionatet ikke
længere, men de mange
ferier gjorde indtryk. Man-

”Mord på bestilling” (2018).
Otte kriminoveller, hvoraf den ene, Lotte Petris
”Stormen over Bornholm” naturligvis er særlig
interessant. Men novellerne er hurtige at læse
og uha, man kommer langt omkring på kort tid
og få sider.

Brian Christensen er klog på bøger
om Bornholm og bornholmere
ge år efter, at jeg havde
boet et par måneder på
Færøerne og læst et år på
Island, var jeg som journalistpraktikant i 2002 klar
på endnu et ø-eventyr.
Hvorfor ikke tage i praktik
på Bornholm et år, tænkte
jeg og nu har jeg boet her
i 16 år”, fortæller Brian
Christensen, der bor midt i
Svaneke.
Hvad er det, som får dig
til at bruge fritiden på at
skrive og udgive bøger?
“Jeg er opvokset i et hjem
med musik i højtalerne og
kombinationen af musik
og ord tiltalte mig tidligt. I
1981 lavede jeg et fanblad
om gruppen Wham! Det
udkom selvfølgelig aldrig,
men allerede der, som
10-årig knægt, var jeg
interesseret i, hvem musikerne var og historien bag.
Nogle år senere troppede
jeg op på lokalradioen i
Roskilde og spurgte om
jeg ikke måtte lave nogle
programmer med musikeranekdoter og det gjorde
jeg så i mange år. Anekdoterne skrev jeg ned og
da jeg mange år efter var
startet i DR og hørte, at
DR ville samarbejde med
Roskilde Festival på alle
platforme, fik jeg den idé
at lave en bog med de
mange anekdoter. På det
tidspunkt var en bog om

festivalen nok min største
drøm - med undtagelse
af en Lars H.U.G.-biografi,
som jeg allerede var begyndt at barsle med. Men
- festivalbogen udkom i
2008 og det var så vildt
at se sin første bog. Helt
bogstaveligt at se skriften
dér på papiret. I bogen. Og
den blev stående, modsat
ordene i radioen”, husker
Brian Christensen.
Blev det starten på dit
forlag?
“Det fascinerede mig
på en anden måde og
dét ville jeg gerne prøve
noget mere af. Allerede på
universitet skrev jeg speciale om biografien som
genre. Mit næste projekt
blev så et portræt af min
barndomsby, fortalt via
10 interviews med byens
spidser som Lise Nørgaard, Ib Michael og Fuzzy,
tilsat politikere, biskoppen
og erhvervsfolk. Med deres stemmer forsøgte jeg
emnemæssigt at komme
hele vejen omkring byen.
Den idé gentog jeg på
Bornholm i 2013 med
bogen ”Mit Bornholm – 12
personligheder fortæller”.
Siden da har jeg været
med til at skrive eller udgive flere bøger om mine
to hjemsteder; Roskilde og
Bornholm.”

Føler du dig hjemme på
Bornholm?
“Meget. Jeg kender så
utrolig mange mennesker
og den fornemmelse kan
jeg godt lide. Det er ikke
omklamrende eller overvågende, som ikke-øboer
måske oplever det. Tværtimod kan jeg godt lide, at
man ved hvem sin nabo er
og kan genkende ansigter
her og der.
Det er ikke sådan, at jeg
behøver at tale med alle,
men det er en rigtig god
fornemmelse, at folk kender hinanden og holder øje
med og hjælper hinanden.
Det betyder også noget i
forhold til, at øen nødigt
skal lukke ved vintertid,
men det sker heller ikke.
Jeg skal love for, at mange
gør alt for at modbevise
at Bornholm bare er en
sommerø. Det er imponerende, at her er så mange
aktiviteter og så mange
spændende mennesker
på så lille et areal.” Svarer
Brian Christensen ivrigt.
Har du et favoritsted på
Bornholm?
“Jeg har mange, men udsigten over Salenebugten
fra landevejen bliver jeg
aldrig træt af – tværtimod.
Jeg holder også meget
af Jomfrugården, hvor vi
bader og så udsigten fra

vores køkkenhave i Svaneke. Udsigten over byen,
kirken og ud til Christiansø
– smukkere bliver det
ikke.”
Hvorfor ligger din boghandel ikke på Gudhjem eller
Svaneke havn?
“Den korte forklaring er,
at TV 2/Bornholm skulle
spare 4-5 mio. ved det forrige medieforlig for fire år
siden. Nu bliver der skåret
i freelancetimerne, tænkte
jeg og måtte så lave en
plan b. Min tanke var, at
jeg måske kunne skrive
portrætter og årsrapporter for øens erhvervsliv og
hvor kunne jeg nemmest
komme i kontakt med
dem? Formentlig i lufthavnen, når de skulle flyve
over til møder, tænkte jeg
og åbnede optimistisk min
boghandel.
Jeg beholdt dog alle mine
timer på TV 2/Bornholm
og kom aldrig til at skrive
for erhvervslivet. Men
boghandlen voksede og
voksede, for så gik der jo
lidt sport i at få flere og
bestemte titler på hylden.
I dag har jeg næsten
700 titler på hylden, der
udelukkende har med
Bornholm at gøre.” Lyder
svaret dedikeret fra Brian
Christensen.

”Forræderen og andre historier” (1995).
Igen otte noveller, men denne gang skrevet af
Leif Davidsen og hvor første novelle begynder
på kajen i Nexø. Så er vi i gang med dramaerne fra den kolde krig.

Oplever du at bøger generere glæde i dit liv?
“Indrømmet, der er ikke
mange penge i bøger. Men
min oplevelseskonto er i
stort overskud. Ganske
ligesom min interesse for
musik, så har bøgerne
også ført mange møder
med sig. Mine dedikerede
kunder og interessante
producenter af alt fra
karamel, lakrids og the til
bogæbler, magneter og
snapse.
Der ud over har jeg mødt
mange forfattere. Sidste
år var jeg med til at arrangere en foredragsrække
om den kolde krig og i år
har jeg været med til at afvikle Bornholms Litteraturfestival under Kulturugen.
Her var det en drøm, som
gik i opfyldelse, da Ib
Michael holdt foredrag i
Domen i Allinge. Leif Davidsen på koldkrigsmuseet
Bornholmertårnet står nu
også som en milepæl i min
bogverden.
En verden med forlag,
butik og opgaver som
forfatter og underviser,
hvor jeg godt kunne bruge
nogle flere timer i døgnet.
Men jeg klager ikke, og
da slet ikke op til jul, hvor
bogverdenen går helt
amok i antal af udgivelser
og salg.”

For os der vil følge med tiden…

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
Fit flop
Bubetti
Prepair
Tamaris

Kr. 1398,-

Kr. 1998,-

Kr. 4498,-

Kr. 1498,-

Åbningstider nu og
jul/nytår:
Man-fre kl. 10 -17.30
Lørdag kl. 10 -14
JUL/NYTÅR:
d. 22 - 23/12 kl. 10 -15.00
d. 24 - 25-26/12 LUKKET
d. 27 - 28/12 kl. 10 -17.30
d. 29/12 kl. 10 -14
d. 31/12 LUKKET

Kr. 7498,-

Kr. 7498,-

Følg os på Facebook

Ndr. Strandvej 63 • 3770 Tejn • Tlf. + 45 56 48 44 70
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”Græker-Kaj fortæller” (2015).
Det er måske lidt søgt, da jeg selv har skrevet
den, men jeg plejer aldrig at læse mine bøger,
når de først er blevet trykt. Men for nylig læste
jeg faktisk bogen. Jeg synes virkelig, at man
ud over de mange sindssyge og vilde historier,
som Græker-Kaj kunne fortælle, også får et
reelt indblik i, hvordan det var at vokse op på
landet i 40’erne og 50’erne.

Bornholmercentret St. torv 11 3700 Rønne Tlf: 56950270 post@ur-guldhuset.dk
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Bornholmske fristelser

WHAT A WONDERFUL
VINSMAGNING

VI HAR ÅBENT
HELE ÅRET
CHOKOLADEHILSNER

Familien K jærst rup

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

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE

VINSMAGNING Velkommen til 2 vin- og gourmetaftener hvor Anders Quist fra Vinslottet serverer specielt udvalgte portvine og
champagne. Vores kokketeam serverer en gourmetmiddag tilpasset vinen. Begrænset antal pladser. Bestil på 5695 1913.

PORTVINSMENU TORSDAG DEN 13. DECEMBER KL. 18.30

CHAMPAGNEMENU FREDAG DEN 14. DECEMBER KL. 18.30

Aperitif: White Christmas – port cocktail
• Sandart, kalvehale ragout, savoykål
Dry White Port – Quinta de la Rosa
• Rådyr, kålrabi, skorzonerrod, vanilje og grønkål
Colheita 2008 – Quinta de la Rosa
• Ost og hyben
Tonel 12 Old Tawny & ”old surprice” – Quinta de la Rosa
• Rødbede fennikel, chokolade fondant og bagte sveskeblommer
Vintage 2014 – Quinta de la Rosa

Aperitif: Christmas Royal – champagne cocktail
• Torsketatar, letrøget østers, marineret æble, gede-friskost
Brut Majeur – Champagne Ayala
• Kaviar, G&T sorbet, agurk og skovsyre
Rosé Majeur – Champagne Ayala
• Fasan, græskar, jordskok sifon, rosenkålsblade og brunet smør
Vintage 2009 Grand Cru – Champagne Ayala
• Kvæde, vanilje pocheret med valnøddeis og karamel creme
Champage surprice - demi-sec

Pris pr. aften: 650,- pr. person inkl. vine

Pris pr. aften: 650,- pr. person inkl. vine

WHAT A WONDERFUL
FEST

CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK
FB: FACEBOOK.DK /FAMILIENKJAERSTRUP
WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK

32 MAGASINET BORNHOLM VINTER 2018

PERFEKTE RAMMER Hotel GSH har både lokalerne og erfaringen til
at danne rammen om jeres næste fest. Vi forkæler både gæsterne og
værterne. Vil I holde bryllup, rund fødselsdag eller konfirmation... ring
5695 1913 og spørg efter Cathrine, så er festen i gode hænder.

HOTEL GSH
Strandvejen 79, 3700 Rønne
5695 1913 · info@greensolutionhouse.dk
www.greensolutionhouse.dk
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AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

ÅRETS BORNHOLMSKE JULEBRYG
SVANEKE BRYGHUS
Hvis du får julelys i øjnene
ved tanken om julens mange
anledninger til en øl, så smag
blandt andet “Julehimmel”, det er
en af de syv juleøller, som Svaneke
Bryghus har på markedets i år.
“Jeg er lige kommet hjem fra en
ølrejse til Finland sammen med
Christian Skovdal Andersen fra
Pennylan. Vi er rigtig gode venner.
Vi har kendt hinanden siden 2006,
hvor vi var på studietur til London
med bryggeriforeningen og så
blev vi perlevenner.
Jeg skulle stå for nogle ølsmagninger i Helsingfors. Vi mødtes med
en lokal ølnørd, og besøgte ølbarer
i Helsinki.
Min mor er fra Finland, så jeg har
sans for landet, men jeg kan kun
bande og tælle på finsk. Nu er
jeg tilbage igen og julebryggen
skal på fad og flaske.” Fortæller
brygmester Jan Paul fra Svaneke
Bryghus.

Julens øller

“Sidste år havde vi en stor succes
med vores alkoholfrie kørebajer
“Dont’ Worry” Julebryg. Den var
udsolgt på tre uger, så derfor
har vi brygget den femdobbelte
mængde. Det skal øge trafiksikkerheden.” Siger Jan Paul.
En anden øl, der er lidt sikkerhed
i, er den glutenfri julebryg, der har
et glutenindhold på under 20 ppm,
hvilket betyder, at dem, der lider
af gutenoverfølsomhed trygt kan
drikke den.

en blomsterøl. Den har en lækker
citrusaroma fra kamillen og løvetand krydrer den med en let bitterhed. Den er helt speciel og skal
ikke være helt køleskabskold, men
drikkes ved 10 grader, så de blomstrede aromaer kommer frem.
Det kunne være en velkomstøl, så
sindelaget kommer på plads til julen, eller helt omvendt, en øl man
tager, når man ikke gider mad
og familie, så kan tankerne finde
tilbage til sensommeren.”

Så har vi skabt en “Mørk guld-jul”,
der har noter af appelsinskal og
humle. Den skal nydes til ris á la
manden, den står bedre til dessert
end flæskesteg.” Forklarer Jan
Paul.

Derudover, så har vi et par “ølbrødre”, de har samme gær, som
grundlæggende er en fransk/belgisk type. Den gærer ret kraftigt
ned, så er der ikke meget sukker
tilbage, og det giver en meget
læskende øltype.
Vi har lavet øl, vi kalder “Julehimmel”, det er naturligvis en mørke
øl, den er krydret med en humle,
der giver toner af skovbund og
gran. Dens bror kalder vi “Juleskib” citrahumle, der smager bolcheagtigt af citrus og nelliker. Alle
de her juleøller bliver solgt over
hele landet i Coop og som noget
nyt er vi også kommet ind i Rema.
Men måske, hvis jeg får tid, når jeg
at brygge noget morsomt inden jul
kun til Bornholm. Så bliver det kun
for dem i restauranten.” Slutter
den poetiske brygmester.

“Crazy Christmas” leder
tankerne på sommer:

Small Batch Brewery

“Vi har tre klassiske julebryg. Den
røde, der har en gyldenrød farve
og smager af saftig mild humle,
den er meget behagelig - en af
mine personlige favoritter. Og så
har vi den tunge blå mørke øl med
masser af malt.
“Christmas Ale” holder sine gode 8
procent, det er en belgisk øltype,
der smager af svesker, æbler,
bergamotte, kirsebær og honningkage. Det er en pejsehygger, der
skal nydes efter maden.

“Jeg fik til opgave at opfinde en
juleøl, der skulle hedde “Crazy
Christmas”. Den skulle jeg brygge
i august i år, men det var så
varmt og det hele blomstrede, så
hvordan skulle jeg komme i julestemning? Jeg skaffede en masse
kamilleblomster, løvetand (mælkebøtte) og morgenfrue, så det blev

Til kamp mod vinen på det
nordiske julebord
De humørfyldte gutter bag Small
Batch Brewery Johnny Fagerlund
og brygger Anders Blomquist har
nørdet med to juleøller til julemaden.
“Vi er jo et mikrobryggeri, men vi

brygger på livet løs. Der er lavet
600 liter af vores “Christmas Ale”,
det vil sige 1200 flasker.
Det kan ikke siges tydeligere end
det er formuleret på etiketten,
hvordan vores “Christmas Ale”
smager: ”Julen er bryggeriets vigtigste højtid, Small Batch Brewerys
Christmas Ale er alle vores tanker
om jul tappet på flaske. Masser af
varme og kærlighed. Tilsat mørk
kandis og lidt af julens krydderier.
Og så er den et perfekt match
til andestegen.” fortæller Johnny
Fagerlund.
“Det samme gælder vores “Cherry
Triple”, der står:” Belgisk triple
er tilsat kirsebær under brygningen. Vi tager kampen op med
vinens uhæderlige indtog på vores
nordiske juleborde, og udfordrer
portvin med denne jule-triple som
ledsager til Ris á la mande. Kan
også bruges som mandelgave.”
Den har vi brygget 800 flasker
af. Vi er allerede begyndt at få
bestillinger på dem fra vores faste
restauranter og delikatesse forretninger.”
Small Batch Brewery er med på en
af årets største juleøl smagning i
Kvickly Allerød.
“De har en specialbutik inde i butikken, der er kun få butikker, der
har en større ølafdeling. De har
500-600 slags øl. Det er fantastisk.
Vi er med i en konkurrence om at
blive Danmarks bedste juleøl.”

En øl fra Bornholm giver
minder
“Der er nogen, der har set lyset i
os. Det er fordi, når man brænder
for noget, så kan det mærkes. Vi
vil have, at der er sjæl i hver eneste øl. Vi vil altid være små. Vi er

lidt lige som Pippi, vi vil ikke blive
helt voksne og store, vi vil kunne
løbe og spæne, og ikke blive
større end at kvaliteten kan følge
med og blive ved med at være
superhøj.
For os er det vigtigt, at når man
tager den første tår, så tænker
man: ”Det var godt nok noget særligt”. Man skal kunne lukke øjnene
og bliver taget et andet sted hen,
måske en blomstereng.” griner
Johnny Fagerlund.

Penyllan

“Når man indtager noget, så er det
med alle sanser både næse, øjne
og mund, derfor skal alt ved øllen
lige fra flasken lokke mundevandet
frem. Forventningens glæde skal
være en del af fornøjelsen.
Nogle gange sniger jeg mig til at
sidde på en restaurant og lure på
folk, der får serveret vores øl.
Først kigger de på etiketten, så
tager de deres telefon op, tager
et billede og skriver et eller andet
og sender en besked, sikkert til
en, der elsker øl. Så skænker de
en smagsprøve op til alle, snuser og smager og så snakker de.
Sådan en oplevelse husker man,
det er både øllen, restauranten
og hele øen, man kan anbefale til
en ven. Ærlige produkter lavet af
kvalitet smitter af på hele øen.”
Siger Johnny Fagerlund fra sin lille
bryghal på Rønne Havn.

I er kun to i vores bryggeri. ”Vi
brygger i hver vores til. Jessicas
produkter ligger på træfade og
mine ligger på stålfade. Jeg tror
ikke, at der er ret mange ægtepar
i verden, hvor de begge brygger.
Hos os er det faktisk mest Jessica,
der brygger. Så kan jeg tage mig
af papirarbejdet.” Siger Christian
Skovdal Andersen og uddyber:
“Det er en god fordeling, for
kvinder er tit mere grundige med
at veje af og tage tid, Jessica er
meget præcis. Ideerne får vi begge
to, det er sådan noget, vi går og
snakker om. Vi har meget forskellige smagsløg. Jessica kan godt lide
det sure og jeg er mere til det bitre.

Mikrobryggeriet Penyllan i den
gamle Espersen fiskefabrik i Tejn
består af brygmesterægteparret Jessica Andersen og Christian
Skovdal Andersen. De udtænker og
håndbrygger øl, men ægteparret
står i det hele taget for alt omkring
at have et bryggeri.
“Vi lever af at brygge øl, vi laver
selv det hele fra bunden, selv etiketter er håndtegnet”

Sommerhus ved siden af
Glistrup
Jessica kommer fra Australien,
men er faldet godt til på Bornholm

Sommeren 2019
Ud over at brygge og opfinde øl arbejder Christian også som konsulent for andre mindre bryggerier.
“Jeg er lige kommet hjem fra
Armenien, hvor jeg har hjulpet
med at sætte et bryggeri i gang.
Jeg har lavet opskrifter og prøvekørt udstyret. Det var et halvstort
bryggeri, meget større end vores
eget. Men nu er jeg hjemme igen
og når vi har flasket og ordnet juleøller, så begynder vi at tænke på
sommeren 19 her i Tejn. Til næste
sæson indretter vi bryghuset med
siddepladser og der kommer også
kaffe, så kan man nyde udsigten
ud havnen med eftermiddagssolen.”

Julen 2018 byder på to
juleøller fra Penyllan
De sidste ni år har bryggeriet lavet
en India Pale Ale “Jule IPA” med
appelsinskal, den har en både
frisk, bitter og tør smag.
“Vi var det første bryggeri i Danmark, der lavede en ikke-mørk og
tung julebryg. Det var et sats, men
den blev modtaget overvældende
godt. Den passer til det fede,
søde, tunge danske julemad, der
trænger til en frisk øl. Den har em
forholdsvis høj alkoholprocent på
6-7 procent.
Vi laver 4000 liter, det bliver til
omkring 1500 flasker og 100 fade.
Det er primært ølbarerne i København, der aftager fadene. Vi er
på de fleste ølbarer i København.
Flaskerne er primært til lokal brug.
Den vil kunne købes Tejn Brugs og
på Underbar på Nordlandet.”
“Årets julenyhed er en øl, der
endnu ikke har fået et navn. Den
er stadig i proces, den står på
tanken og hygger sig og bliver
klar til julen. Det er en juleøl på
fem procent, smagsindtrykket er
mindre bitter, den har en sødere
og mere frugtigt humle. Så øllen
har mindre spark i, den er måske
mere damet.” Forklarer Christian
Skovdal Andersen.

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

CHRISTIANSHØJKROEN

BORDBESTILLING 5697 4013
ÅBNINGSTIDER: TOR-SØN 12.00 - 16.00
(KØKKENET LUKKER KL. 15.00 AFTEN FREDAG OG LØRDAG FRA KL. 18.00)

ÅRETS FROKOSTRESTAURANT 2015

OPLEV GASTRONOMISK GLÆDE I DEN MØRKE VINTERTID PÅ CHRISTIANSHØJKROEN MIDT I ALMINDINGEN.
Kom indenfor efter skovturen og nyd en delikat frokost eller vores skønne aftenmenu.
Beliggenheden såvel som maden er enestående. Årstidernes skiften afspejles i det, jeg serverer for jer.
Derfor er mit menukort hele tiden nyt og spændende.
Vi åbner alle dage for selskaber. Book evt. bord i vinoteket til en ekstra forkælelse af mad og vin.
Ring og hør om julemenuer ud af huset eller tjek hjemmesiden.
Fra november er der julebord serveret i 3 størrelser.
Med venlig hilsen
Troels Fjederholt Madsen

INFO@CHRISTIANSHOJKROEN.DK
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og sammen med Christian har de
knoklet for Penyllan, der har ligget
på havnen i Tejn siden 2015.
“Jeg har haft bryggeri siden 2003,
men vi ville gerne bo på Bornholm.
Jeg har brugt ferierne på Bornholm. Min mormor var bornholmer.
Hun kom fra Rønne, men boede
på Sjælland og vi havde et dejligt
familiesommerhus ved Stampen,
i øvrigt lige ved siden af Glistrup,
som min mormor gik i skole med.
Så første gang, at Jessica var i
landet for at besøge mig, tog vi til
Bornholm en uges tid. Hun kunne
lide det med det samme.” Siger
Christian stolt.

WWW.CHRISTIANSHOJKROEN.DK

FACEBOOK.COM/CHRISTIANSHOJKROEN
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Jul med Truberg 2018
FIRMA JULEFROKOSTER I DECEMBER

FØRSTE OG ANDEN JULEDAG

Trubergs julefrokost til hyggeaften eller firma julefrokosten.

Nyd med familie og venner, Trubergs klassiske jule/sule frokost.

Fra 1. december til og med den 20. december.
Den lille bare sådan julefrokost 158,- se menu på www.truberg.dk

Fiskeri:
Marinerede sild med æg/tomat og karrysalat.

Trubergs lækkerbisken 275,- se menu på www.truberg.dk

Saltstegt sild med rødbeder, sennep og bløde løg.

198,- pr person se menu på www.truberg.dk

Skaldyrsalat (rejer-krebs og krabbe samt asparges)
Rødspættefilet med remoulade og citron.

JULEAFTEN GØR TRUBERG DET GROVE
OG DU GØR DET SJOVE
Gammeldags andesteg (3600 gr. ænder) med æbler/svesker.
Hvide samt sukkerbrunede kartofler.
Den gode sauce med gele og piskefløde.
Ribskogt rødkål og gele.
Pris pr. pers. 185,Du kan også bestille:
1/1 gammeldags andesteg med æbler/svesker og den gode sauce.
Pris pr. and 600,Tilbyder igen i år:
1/1 Gammeldags Gråstener frilands gourmet and med æbler/svesker
og den gode sauce.
Pris for 1/1 and 790,Sprødstegt flæskesteg med sauce.

De lune herligheder:
Leverpostej med bacon og svampe samt rødbeder.
Frikadeller med surt. Ribbensteg med rødkål.
Mørbradbøffer med bløde løg. Julemedister med sennep.

NY TRADITION:
WEEKENDFROKOST
PÅ GRIFFEN

Tarteletter med kylling i asparges.
Pris 1.998,- Rækker til 10-12 pers.
Ekstra pers. 210,Tilkøb:
Hvidt brød samt rugbrød, smør og krydderfedt pr. pers. 20,Ønskes et par gode oste med sprødt grønt og frugt samt kiks

GOD TRADITIONEL FROKOST LØRDAG OG SØNDAG
SILD - 95, SALTSTEGT SILD - 95, RØGET LAKS - 95, STEGT KYLLINGEBRYST - 95,
PANDESTEGT PANERET TORSKEFILET - 125, PARISERBØF - 125, CAMEMBERT - 95

kan dette tilkøbes for 25,- pr pers.
En lille nem instruktion følger med din julefrokost.
Julefrokosten kan afhentes mellem klokken 11.00 og 13.00
den 25. og 26. december.
Hos Truberg Solstien nr. 1 3760 Gudhjem.

Pr. 1 kilo fra rå vægt 200,Ris a la mande med kirsebærsauce.
á 50,Det praktiske:
Afhentning Solstien nr. 1 3760 Gudhjem Hos Truberg
den 23. december mellem klokken 16.00 og 18.00.
Udbringning den 23. december koster 300,Der følger som alle årene en lille nem instruktion med din mad.
Med den i hånden, så en to tre parat til start og din herlige julemad står
flot og klar uden de store armbevægelser.

JULEBAL PÅ GRIFFEN
LÆKKER JULEMAD
DJ OG DANS
7. - 8. DECEMBER
KL. 18 - 01 MED MIDDAG, MUSIK OG DANS | JULETAPAS TALLERKEN | HOVEDRET BUFFET
DESSERT BUFFET | PRIS 425,- PR. PERSON | DRIKKEVAREPAKKE 245,- PR. PERSON

Solstien 1, 3760 Gudhjem / Telefon 56 49 63 75 / frank@truberg.dk / www.truberg.dk
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Griffen Hotel & Wellness, Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, T 5690 4244
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ÅRET DER GIK OG ÅRET DER KOMMER
Bornholmske restauratører og fødevareproducenter ser tilbage på et år,
der har været ulig alle andre i flere henseender, og der skal trækkes på
erfaringerne i det kommende år.

2019, bliver lige så godt
som i 2018 ”vejret har
betydet, at flere turister er
taget til Bornholm, og derfor har vi haft flere kunder
henover sommeren,”
siger Gabriela Jantzen, og
fortsætter ”så vi håber
selvfølgelig, at vejret næste år bliver lige så godt,
eller bedre”.

Det Gamle Posthus

Restauranten Det Gamle
Posthus er noget af det
første man møder, når
man ankommer til Allinge.
Navnet som fint fortæller
hvad bygningen før i tiden
blev brugt til, er i dag
indrettet som en hyggelig
restaurant, og det er parret Karina og John Nybo,
der driver forretningen.

De har haft rygende travlt
i 2018, men det har dog
ikke kun været en dans
på roser ”vi har jo haft en
fantastisk varm sommer,
det har dog vist sig at
være lidt af en ulempe for
os”, siger John Nybo eftertænksomt, og uddyber
”selvom restauranten har
været fuld næsten hver
dag, er der ikke nogen,

som vil spise bøffer og
drikke rødvin en varm
sommerdag”. Derfor fandt
parret på en løsning der
hjalp lidt på varmeudfordringen ”vi har simpelthen
måtte tilpasse vores menukort til vejret. Vi måtte
erkende at vores to rettes
menu var alt for tung, og
det hjalp så snart vi lavede
nogle ændringer”, siger

John Nybo, og fortsætter ”vi lavede en kortere
menu som vi skiftede ud
oftere. Retterne var lettere, og især rødspætten
har solgt enormt godt,”
fortæller John Nybo med
glæde i stemmen.
Det har dog ikke kun
været menu ændringerne,
der har sendt restauranten
på rette kurs igen. Efter-

året - og især september
og oktober er gået over alt
forventning, og bedre end
forrige år. Ifølge John Nybo
skyldes det blandt andet
kunderne ”bornholmerne
er virkelig gode til at
støtte os uden for sæson.
Det er folk fra hele øen,
og det er vi meget glade
og stolte over”. Og det er
især de gode tilbud >>>

AF JULIE SVENSSON
FOTO: SEMKO BALCERSKI
Hvor de Bornholmske
restauratører og fødevareproducenter er på vej hen,
og hvor de aller største
skridt skal tages i 2019 har
både brancheorganisation
for hotel-, restaurant-, og
turismeerhvervet HORESTA og Gourmet Bornholm
flere gode bud på. Men
lad os først tage et kig på
hvad 2018 har budt på af
succeser og udfordringer.
Den bornholmske sommer
har været usædvanlig i
år, det har været varmt,
tørt og solrigt, og i mange
måneder. For flere af de
bornholmske restauratører og fødevareproducenter har den varme sommer
gjort godt, for andre har
det ikke kunne mærkes på
bundlinjen - tvært imod.
”Når det er så varmt,
bliver ens lyst til mad ændret. Flere spiser mindre
måltider og nogen spiser
måske slet ikke midt på
dagen, og det er mange
restauratører blevet ramt
af i år” fortæller formanden for HORESTA Benny
Schou, og fortsætter ”det
er vigtigt, at kunne omstille sig hurtigt, lige gyldigt
om det er med skygge i en
gårdhave, eller at tilbyde
flere lette retter som salater. Eksempelvis har nogle
steder denne sommer

solgt godt med grillmad,
og det er jo smart tænkt,
når der længe var afbrændingsforbud på øen”.

Bornholmske
fødevarer hitter
Selvom nogen steder har
været lidt ramt af den
varme sommer, fortæller
formanden for Gourmet
Bornholm, at sæsonen
ser ud til strække sig lidt
længere end normalt ”vi
har godt kunne mærke, at
der er kommet nyt færgerederi, og at billetpriserne
er dalet, for vi har set flere
turister i efterårsmånederne end vi plejer, og
det kan restauratørerne
også mærke,” siger Maria
Barslund.
Og når turisterne har
spist, har det især været
de bornholmske fødevarer
der har været eftertragtede ”generelt er det vi
hører, at folk gerne vil
have fødevarer fra øen.
Det er blevet en trend, at
bruge lokale fødevarer så
meget som muligt - ikke
kun mad, men også drikke
- som gin eller kirvand,”
siger Benny Schou. Og det
er Maria Barslund helt enig
i ”de bornholmske produkter har en stærk position,
ikke kun på Bornholm,
men også i det øvrige

Danmark, som følger meget med i hvad man gør
på øen, siger formanden
fra Gourmet Bornholm, og
tilføjer ”vi har en ret stor
diversitet i fødevarer på
Bornholm, med alt fra øl,
mel, pasta og havtorn, og
det gør Bornholm til lidt af
et forbillede”.

Uviklingen fortsætter
For de bornholmske
restauratører og fødevareproducenter bliver
der spået et endnu bedre
2019, især hvis der omstilles hurtigt på udfordringer
”umiddelbart virker det
ikke til, at der er nogen
begrænsninger for kreativitet, når det kommer til
det brand Bornholm har
med fødevarer. Jeg ser kun
at uviklingen fortsætter,”
siger Benny Schou. Til det
har Maria Barslund et at
tilføje ”vi ved faktisk, at
der kommer endnu flere
producenter til, og hvis
der tages hensyn til den
produktportefølje, der
allerede er på øen, så
vil vi nå endnu bredere
ud”. Især det faktum, at
Bornholm er en lille ø, vil
komme fremtidige producenter til gavn ”når der
ikke er så langt til de veletablerede virksomheder,
kan man nemmere som ny

få kontakt til dem, og kan
få hjælp til opstarten. Så
laver de nye måske heller
ikke de samme fejl, men
kan lære af de etablerede,” siger Maria Barslund.

Endnu mere turisme til
Bornholm
Når det kommer til næste
års turisme og trafik til
øen, er både Benny Schou
og Maria Barslund optimistiske ”jeg tror, at vi vil se
et trafikspring i 2019, og
en højsæson der er endnu
bredere end nu,” siger
Maria Barslund. ”Billetpriserne er blevet lavere
efter Bornholmslinjen har
overtaget sejladsen, og
det tror jeg vil give endnu
flere turister næste år,”
siger Benny Schou.
Vigtigst af alt, er dog
at holde fast i det bornholmske restauratører og
fødevareproducenter er
gode til ”vi skal fortsætte
som vi hidtil har gjort, for
det går jo godt, vi skal
dog bruge vores erfaringer fra 2018, så vi kan
blive endnu bedre næste
år,” siger Benny Schou.
Og det er Maria Barslund
enig i ”vi skal bibeholde
vores stærke position i
det kommende år, også
skal vi i endnu højere grad
styrke fortællingen om de

lokale fødevarer,” siger
Maria Barslund. Og til den
bemærkning understreger
formanden for Gourmet
Bornholm også, at de to
nye festivaler, henholdsvis
Bornholms madfestival
- Kulinarisk Ø - og Bornholms drikkefestival, skal
være med til, at sætte
Bornholmsk mad og drikke
på danmarkskortet.
Lad os tage ud i det
Bornholmske mad- og
drikkelandskab, og høre
hvordan 2018 har været
og hvad forventningerne
til 2019 er.

Le Port

Restauranten Le Port der
ligger i Vang, drives af
parret Gabriela og Kim
Jantzen. Restauranten er
kendt for sin indretning
med store panoramaruder og en terrasse der
vender ud mod havet,
hvor man kan nyde god
mad og en smuk udsigt.
Gabriela Jantzen kalder
selv restauranten en rigtig
sommerrestaurant, og
med god grund, lyder det
”vi har haft rigtig travlt i
år, den varme sommer har
betydet, at endnu flere
end normalt har bestilt
bord. Nogle dage har vi
måtte sige nej til en del
gæster, fordi terrassen har
være fyldt,” siger Gabri-

ela Jantzen. Det var også
kærkomment da sommeren indtraf tidligere end
forventet, ”vi har haft et
koldt og dårligt forår, så
da sommeren kom, og folk
begyndte at strømme til
restauranten, blev vi lettede, siger Gabriela Jantzen
opstemt. Ifølge Gabriela
Jantzen skyldes den gode
sommer blandt andet, at
sommermenuen har været
stor med mange retter,
men at den har passet til
gæsternes ønsker ”vi laver
menuen efter sæsonen,
om sommeren skifter vi
dog kortet ud hver tiende
dag. Så kan de samme
kunder komme tilbage
for en ny smagsoplevelse
flere gange”.
Der er travlhed med årets
sidste gøremål, men så
snart der er hul i kalenderen skal 2019 planlægges.
Lige nu ser det dog ud
til, at der kommer endnu
mere af det samme ”vi har
oplevet en stor interesse
for nogen ting, som vi
satser på at dyrke endnu
mere næste år. Vi har
haft stor succes med jazz
aftener, så det kommer
der flere af fremadrettet,”
fortæller Gabriela Jantzen.
Selvom der lige nu ikke
er de store forandringer
i støbeskeen hos Le Port,
håber man på, at vejret i

JUL PÅ BRYGHUSET

Bryghusets Julefade

Ta’ julefrokosten med hjem
Skal bestilles til min. 5 pers.
5 retter 189,- pr. pers. (vælg selv)
ekstra retter + 35,- pr. pers.

5 retters julefad
Kryddersild - æg, løg og tomat
Saltstegt sild - sennep, bløde løg og rødbeder
Flæskesteg og and
Rødkål, surt, svesker og æbler
Risalamande - kirsebærsovs
189,- pr. pers.

Vælg mellem:
• Kryddersild - æg og tomat
• Marineret sild - æg og tomat
• Karrysild - æg og tomat
• Saltstegt sild - bløde løg, ølsennep og rødbeder
• Fiskefrikadeller - grov remoulade
• Friteret rødspættefilet - grov remoulade
• Røget laks - røræg og asparges
• Rillette af varmrøget laks - kapers - æbler og løg
• Rullepølse - kogt i øl - ølsky og løg
• Sylte - rødbeder og ølsennep
• Hønsesalat - bacon
• Leverpostej - bacon
• Håndskåret flæskesteg - rødkål og surt
• Andebryst - svesker og rødkål
• Brie - kiks
• Risalamande - kirsebærsovs

Fra d. 16. november - 30. december (ikke d. 24. dec.)
Alle dage fra kl. 12.00 - 17.00
Kan også fås til aften ved forudbestilling

8 retters julefad
Kryddersild - æg, løg og tomat
Saltstegt sild - sennep, bløde løg og rødbeder
Hønsesalat - bacon
Sylte - sennep og rødbeder
Rullepølse - løg og sky
Flæskesteg og and
Rødkål, surt, svesker og æbler
Risalamande - kirsebærsovs
229,- pr. pers.

Der medfølger brød, smør og fedt

Og så er der lige den gode øl,
hvis du er lækkertørstig!
Vi har åbent alle ugens
dage fra kl. 11.00
Køkkenet åbner kl. 12.00

Skal forudbestilles

Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.svanekebryghus.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook.com/svanekebryghusrestaurant
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der lokker bornholmerne
ud af huset, mener John
Nybo ”hver søndag formiddag i efterårsmånederne
skriver jeg på Facebook,
at man i aften kan få
søndagsburger, også
vrimler ind det med bestillinger kort tid efter. Vi har
folk der kommer helt fra
Østerlars for at hente en
søndagsburger”.
Der går lidt tid endnu før
restauranten Det Gamle
Posthus kigger frem på en
ny sæson ”vi har lidt for
travlt lige nu til at kigge
for langt frem, men vi lukker hele februar, også kan
planlægningen af næste
sæson gå i gang,” siger
John Nybo.
Han kan dog løfte sløret
for én plan, der skal udføres i 2019 ”vi vil lære af
vores erfaringer, så næste
år vil vi kigge på vores
menukort hver uge, og
samtidig kigge på vejrudsigten. For så kan vi sætte
tidligere ind næste år,”
siger John Nybo.
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Restaurant
Bryghuset

Den hyggelige restaurant,
der er kendt for at brygge
velsmagende øl, og som
ligger i hjertet af Svaneke, har haft et godt år.
Morten Borup Carstensen
der er restaurantchef hos
Restaurant Bryghuset, er
især glad for, at det har
været øl-vejr i år ”den varme sommer, har betydet
at vi har solgt mange af de
især lette øl, og det er jo
dejligt,” siger han. Det har
dog været et underligt år,
når man kigger på vejret,
mener restaurantchefen
”det var en hård vinter,
og fra den ene dag til den
anden blev det en ekstrem
varm sommer. Så vi har da
haft lidt udfordringer, fordi
vejret påvirker om folk har
lyst til at tage ud og spise”. Og især varmen har
da også kunne mærkes
hos Restaurant Bryghuset
”tung aftensmad og mørke
øl, har ikke lige været sagen i år, og vi har jo heller
ikke havudsigt, så vi har
da måtte tænke lidt over

hvordan vi tiltrak folk. Og
det er faktisk gået ganske
fornuftigt,” siger en glad
Morten Borup Carstensen.
Svaneke Bryghus holder
helårs åbent, og de har
især haft en god efterårs
sæson ”det har været
lidt en tendens faktisk, vi
har de sidste par år haft
mange gæster i september og oktober, siger
Morten Borup Carstensen,
og fortsætter ”det er især
bornholmere der kommer,
og jeg tror, at det er fordi,
at der er mere ro og fred
efter turisterne er taget
hjem, og man i det hele
taget får lidt mere tid til at
tage ud og spise”.
Når Restaurant Bryghuset
ser på næste år, bliver
det ikke uden nye tiltag
”vi udvikler hele tiden
nye ting, og der kommer
helt sikkert også nye ting
næste år,” siger Morten
Borup Carstensen. Det er
dog ikke altid lige til, at
forny sig forklarer restaurantchefen ”vi prøver hele
tiden nyt, nye menuer,

nye øl, og det meste lykkedes synes jeg, men der
kan godt være nogen, der
kommer og efterspørger
noget vi ikke sælger længere, og det må man tage
med,” siger restaurantchefen eftertænksomt.
En af de nye ting restauranten har i støbeskeen
for 2019, er noget man
kan glæde sig til, hvis man
er en af dem der elsker
smørrebrød ”vi har haft
stor succes med smørrebrød, så jeg kan da godt
løfte sløret for, at det vil
vi prøve mere, nok en
menu kombineret med øl
eller brændevin,” siger
Morten Borup Carstensen.
Derudover kommer der
også endnu mere til de øl
glade ”vi vil sælge og lave
endnu flere specialøl. Øl
som kun sælges i restauranten, hvor vi kun laver
små portioner på 600-700
liter,” siger restaurantchefen begejstret.
På Svaneke Bryghus er
man ikke i tvivl om, at det
kommende år vil gå godt
”jeg tror ikke Bornholm

har toppet endnu, vi kører
på en bølge af fødevarer.
Og når Bornholmslinjen
lige er landet, så tror jeg
bestemt også, at vi vil se
flere mennesker på øen,
som jo kun vil gavne os
restauratører”.

Restaurant 3760

Midt i Gudhjem centrum
ligger Restaurant 3760,
der drives af Jon Andersen. Restauranten der er
kendt for sin varme atmosfære, og store terrasse
med plads til næsten lige
så mange ude, som inde,
har haft et fantastisk år
”det har været det bedste
år nogensinde, og jeg har
altså stået i spidsen for
stedet i 12 år,” siger Jon
Andersen begejstret. Og
grunden vurderer ejeren
blandt andet er den varme
sommer ”vi har haft
enormt mange turister
som gæster i år, især børnefamilier fra juni til midt
juli, og det er dem der har
været rigtig gode - de har
ikke sparet,” fastslår Jon
Andersen. På Restaurant

3760, kan man dog godt
mærke, at det har været
varmt i år, for det er mest
de lette retter, der har
solgt ”vi har haft en måneds tid, hvor vi nærmest
ikke har solgt nogen bøffer, eller andre tunge retter, men så fik vi solgt en
masse fisk og salat”. Det
gode vejr har betydet, at
Restaurant 3760 har valgt
at holde åbent helt til og
med efterårsferien.
Udover et godt sommervejr, har ejeren også et
andet bud på, hvorfor
restauranten har klaret sig
bedre end de før har gjort
”jeg tror at brandingen af
Bornholm giver pote nu,
der er fred og ro, natur,
også går det prismæssigt
den rigtige vej på Bornholm,” siger ejeren og
uddyber: ”Der er kommet
flere og bedre pakkeløsninger på hoteller og
lignede. Det hører vi fra
vores gæster, og det har i
år gavnet os restauranter,
tror jeg”.
Sidst men ikke mindst,

JULEMENU

JULEKONCERT PÅ LE PORT

NYTÅRSMENU ”UD AF HUSET”

Letsaltet pocheret torsk, sennepsskum,
rødbedegelé, bacon & vagtelæg

Er der bedre måder at komme
i julestemning på?

Torsk & jomfruhummer i forårsrulledej,
hummercreme & porre

Enebærrøget øko-gris med sprød svær,
brændt løg & dildfrøcreme

Lækker menu, de smukkeste julemelodier,
vin, gran & julekugler.

Andeleverterrine, serranoskinke,
røget andebryst, syltet løg & bærgelé

Rosastegt andebryst, calvadossauce,
croquette af confiteret andelår
& orange

Sopran, Ursula Bambuch, Bas, Simon Oberst
& på klaver, Jørgen Messerschmidt

Oksetournedos, selleripuré, svampekroquette,
kål, morkelglace & confiteret kartoffel

Koncertens repertoire er varieret
& indeholder bl.a.:
”O little Town of Bethlehem”,
”Es ist ein Ros entsprungen”,
”I’am dreaming of a white x-mas” & naturligvis ingen jul uden Schuberts “Ave Maria”

Gateau Marcel, hvid chokolade, blåbærstøv,
“champagne”-limesorbet & friske bær

3 retters julemenu samt koncert

Natmad
Jordskokkesuppe smagt til med
trøffelolie, jordskokkechips & friskbagt brød

22. nov. – 29. dec. fra kl. 17:30

Oste med rødvinspocheret pære
& maltknækbrød
Chokoladeterrine på pralinébund,
kirsebær sorbet, syltede valnødder
& korender
Pris per person:
3 retter kr. 425,4 retter kr. 475,5 retter kr. 520,-

Lørdag den 24. november 2018 kl. 18:30

pris per person kr. 655,Billetter kan købes på www.leport.dk
eller bestilles på telefon 5696 9201

31. dec. Fra kl. 14.00

Pris per person:
3 retter kr. 425,4 retter kr. 475,-

Pris per person kr. 45,Kun mod forudbestilling

ÅBNINGSTIDER 22. nov. – 29. dec. : torsdag – lørdag 12.- 15. & 17:30 – 20:30
LE PORT • VANG 81 • 3790 HASLE • TLF.: 56 96 92 01 • WWW.LEPORT.DK • INFO@LEPORT.DK
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RESTAURANT

DET GAMLE POSTHUS

JUL OG NYTÅR MED 3760

- mad fra bunden af friske råvarer

Snart er det igen tid til årets skønneste højtid og vi her på
restaurant 3760 har sammensat en lækker og dejlig julemenu.

ALLINGE

NYTÅRSMENU 2018/2019
ud af huset

Vi bestræber os meget på at alt der kan, vil være hjemmelavet
og efter gode gamle traditioner og opskrifter.

Til dronningens nytårstale

JULEFROKOST

NYTÅRSMENUEN 2018

Gammeldags modnet spegesild m/æg - tomat - rødløg.

Vi gentager succesen og har igen i år sammensat en lækker menu på
årets sidste dag. Alt er klart og forberedt, de skal blot varme suppen og
hovedretten. Der medfølger udførlig vejledning til menuen.

Farmors karrysild m/æble - kartofler - asier.
Saltstegt sild m/bløde løg - rørt sennep - rødbeder.
Hjemmelavet rejesalat m/friske asparges - dild.
Pande/smørstegt store rødspættefilet m/grov remoulade - citron.
Hjemmebagt jule leverpostej m/bacon - svampe - saltet agurk.
Krydder frikadeller m/rødkål.
Klassisk gammeldags æbleflæsk (flotte stykker af
velfærdsgris fra Grambogård).

TIL DRONNINGENS NYTÅRSTALE
Østers natural m/citron.
Tortillas m/Tun Ceviche - ørredrogn.

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!

Rørt tatar m/sennep - urter - vagtelæg - trøffel mayo.
Sprødt rugbrød m/andelever parfait - stikkelsbær - ærteskud.

Tarteletter m/ hanekylling - asparges - persille.
Ris a la mande m/ lun kirsebærsauce ELLER

MENUEN

Hjemmelavet hvidløgsost (Brie i lag m/rørt flødeost - friske urter - hvidløg)
hertil druer og kiks.

Rimmet kammusling - syltet citron i cremet fumêt af jomfruhummer og
blåmuslinger - cognac - ristet sesam - grøn olie - hjemmebagt kernebrød.

Forskelligt hjemmebagt brød, smør og krydderfedt er en selvfølge.

Nytårs torsk på vinterkål - sprøde strandurter - Italiensk pancetta - græskar
mayo - brændt tomat - æble chutney - ristede tigerrejer på spid.

Pris pr person 245 kr
Afhentet og ved minimum 10 personer.

Helstegt dansk oksemørbrad af unik kvalitet - braiseret letsaltet svinebryst
- langtidsbagte rodfrugter med frisk timian - luftig kartoffel pure med sort
trompet hat og sennepskorn - kraftig glace tilsmagt med brunet smør.
Pana cotta m/ passionsfrugt - kærnemælk - hvid chokolade.

Dette forslag er blot et lille udvalg af det vi kan tilbyde.
Alle har specielle ønsker til deres julefrokost, så kontakt os gerne
og vi sammensætter lige deres ønske.
OBS!! Åbent 1. og 2. juledag

Havnen 7, 3730 Nexø, Tlf. 21456494
Åbent man-lørdag 10 -17. Søndag lukket.

NATMAD

SE MIG

JEG CYKLER – OGSÅ NÅR DET ER MØRKT

3 retter 395 kr
4 retter 445 kr
Natmad 65 kr
Der afhentes nytårsmenu i mellem kl 13.00 - 16.00 på dagen.

Vind et rejsegavekort på 5000 kr til spies rejser !!
Bestil deres julefrokost eller nytårsmenu og vær med i den store og meget
populære jule konkurrence om et rejsegavekort. Vinderen trækkes 1. januar
og får direkte besked og kommer i medierne.
Måske er du den heldige vinder.

Suppe
Bisque af jomfruhummer med
skaldyr og urter
pris 109,Tapas -tallerken
Husets varmrøgede laks med cruditè
og brøndkarse creme
Sprængt kæbe af gris, syltede skalotteløg
og røget kartoffelmayo
Tiger-rejer med tang og safran mayo
pris 119,Rosastegt kalvemørbrad
Bagte grillede rodfrugter, soufflekartoffel
Kalvesky og syltede bøgehatte
pris 229,-

desserter:

Små lækkerier til nytårstalen 95 kr

2 retter 335 kr

Forretter:

Hovedret:

Gammeldags knækpølser m/ lun sur - sød kartoffelsalat
rørt stærk sennep - ketchup.

Hovedret 295 kr

Starter:
Lufttørret skinke, snackpølser,
oliven og nødder
Frisk ost og kiks
pris 69,-

Mørk chokolademoussè med
syltede ingefær og bagt hvid chokolade
pris 79,Nytårskage med bær og chokladetrøffel
pris 89,Afhentes mellem 13-15
- vi aftaler tidspunkt
ved bestilling.
Vejledning til menuer
følger med ved afhentning.

SUPER SKARPT
TILBUD

igen igen igen
1. januar 2019
Nytårsburger ud af huset mellem 14.30-18.30
med skiveskåret okse, diverse salater og pesto,
fritter og hvidløgsmayo
pris 98,-
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Bestil jeres nytårsmenu og nytårsburger på
johnnybo61@gmail.com
tlf: 5648 1042

,
9
9
4 700,-

Åbent følgende dage i januar og februar:
17.-18.-19.-20. januar (19. januar alt udsolgt)
24.-25.-26.-27. januar

SPAR

Ferielukket fra den 28. januar
Åbner igen den 1. marts

I ønskes alle en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
På gensyn i 2019.

Se mere på www.detgamleposthusallinge.dk
Os fra 3760

Selsk

Fri Bikeshop
Snellemark

Restaurant 3760 v/Jon Andersen , Brøddegade 24 , 3760 Gudhjem . Mobil 20436595.
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RØNNE CYKELFORRETNING, SNELLEMARK 24, 3700 RØNNE, TLF. 5695 0740
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Kirkegade 8, 3770 Allinge
Tlf.: 56481042
www.detgamleposthusalllinge.dk
mail: johnnyo61@gmail.com
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mener ejeren at forklaringen også kan findes i deres koncept og tilpasningsevne ”vi har ramt den
rigtige målgruppe, og med
den rigtige menu,” siger
Jon Andersen, og fortsætter ”vi har i år valgt, at
have friskfangede fisk fra
Østersøen på menuen,
og det har haft en enorm
interesse, og det er noget
vi vil tage med videre”.
Restauranten kommer dog
ikke til at prøve så meget
nyt af det kommende år,
forklarer ejeren ”vi tænker
enormt meget over hvad
vi gør, vi vil ikke gå hen
og blive en turistfælde. Så
lige nu har vi ikke planer
om noget nyt for 2019 kun mere af det samme”.

Christianshøjkroen

Christianshøjkroen der
ligger idyllisk midt inde
i skoven Almindingen
nær Aakirkeby, forpagtes af Troels Madsen. Og
forpagteren er optimistisk,
selvom han ikke er helt
tilfreds med det forgange
år ”vejret har simpelthen
været imod os. Vi har haft
en kold vinter, og en meget
varm sommer, og det har
desværre betydet, at vi har
haft lidt færre gæster end
vi havde forventet,” siger
han og fortsætter ”vi har
haft okay med gæster, folk
har bare været lidt mere
utålmodige i varmen, og
ikke købt helt så meget, og
det forstår jeg jo egentlig
også godt”. Og hvis Troels
Madsen kunne gå tilbage
i tiden, er han ikke i tvivl
om hvad der ville fungere
godt ”vi burde have haft
en is-butik, det er det der
er blevet efterspurgt i år,
det har nærmest været
for varmt til at spise”. Men
det er ikke kun den varme
sommer der har holdt
nogen fra kroen ”det er
faktisk første gang vi har
haft så hårde vintermåneder. Altså vi klarede os da,
men nok mest fordi vi var
gode til, at tilpasse os med
personale,” siger Troels
Madsen.
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Christianshøjkroen har kun
lukket i januar, og har derfor næsten helårs åbent,
og den er især kendt
for at være en frokost
restaurant ”i år har vi kørt
meget bussines as useual
(red. som vi plejer), og vi
fortsætter nok i samme
bane,” forklarer forpagteren, og tilføjer ”men vi
laver faktisk hele tiden
om, bare små ændringer i
menuerne, andre råvarer
osv., så gæsterne kan
prøve noget nyt hver gang
de kommer. For mange
gæster kommer igen”.
Der er dog nye tiltag der
kommer mere af i 2019
”vi har i år haft sildebord
og ostebord, og det har
der været stor tilfredshed
med, så det bygger vi
videre på. Nok både med
en stor og lille version
af frokostbordet,” siger
Troels Madsen eftertænksomt, og uddyber ”da
Fredensborg Hotel lukkede
for deres sildebord, var
det jo oplagt for os at
gribe muligheden, også
smager det jo bare godt”.
På Christianshøjkroen har
man allerede nu store
forventninger til næste år
”vi forventer at få travlt, vi
har allerede samlet meget
personale, så vi håber da
at vi får endnu mere at
lave i 2019”.

Restaurant Molen

Restaurant Molen i Nexø,
der som navnet hentyder
ligger på havnen i byen,
har en flot udsigt ud over
havet, og de mange lystbåde. Det er ikke så lang
tid siden, at restauranten
ændrede indretningen, og
det kommer til udtryk når
gæster besøger restauranten for første gang efter
lang tid, eller bare for
første gang, for den stilrene men samtidig varme
atmosfære er ikke til at
misse. Det er da derfor
heller ikke uforståeligt, at
der har været nok at se til
i denne sæson ”vi har haft
fyldt de fleste aftener fra
maj til oktober, så vi har

haft pænt meget at lave,”
forklarer Troels Madsen,
der driver forretningen.
Og for første gang i år haft
de på Restaurant Molen
haft individuelle retter på
menukortet ”før havde
vi fire retter på menuen,
men i år har man kunne
vælge enkelte retter, og
det har der faktisk været
stor interesse for,” siger
Troels Madsen, og tilføjer
”vi har også haft mere vin
på menuen i år. Vi har i
det hele tænkt meget over
sammensætningen af menuen. Den skal gerne give
folk en sjov oplevelse ”.
Den varme sommer og
kolde vinter har dog også
kunne mærkes på Restaurant Molen ”folk vil gerne
bade om sommeren, og
vil ikke ud om vinteren,
og i sommer betød det, at
folk spiste sent, og blev til
sent, og der efterkom vi
bare det behov,” fortæller
Troels Madsen.
Men selvom Restaurant
Molen har haft en travl
og god sæson, så kan der
være nye tiltag på vej i
2019 ”hvis tingene lykkedes, kan der komme store
ændringer i 2019, men vi
kan desværre ikke røbe
noget endnu,” siger Troels
Madsen spændt.

Hos Truberg

Den farverige mesterkok
Frank Truberg, der holder
til i Gudhjem, har både
har været tv-kok og køkkenchef på Hotel Griffen
i Rønne, nu driver han
Hos Truberg - et catering
selskab. Han både laver og
leverer mad til alle øens
borgere ”jeg har både meget gamle kunder, og helt
unge kunder,” forklarer
Frank Truberg. Og når det
kommer til hans 2018, er
der ikke noget at klage
over ”Jeg piver bestemt
ikke, vi har haft et forrygende år. Vi har faktisk
næsten resten af året fyldt
op,” siger kokken med stor
begejstring, og fortsætter ”det skal faktisk helst
ikke gå meget bedre, for

så har jeg ikke personale
nok. Måske et luksus problem, men jeg er egentlig
tilfreds med størrelsen”.
Og lige nøjagtig det med
størrelsen af forretningen,
er noget der ligger Frank
Truberg meget på sinde
”jeg vil ikke bare proppe
mad i kasser, og blive den
største cater på Bornholm.
Jeg vil gerne levere en god
mad, god service, og en
oplevelse”.
Hvorfor selskabet Hos
Truberg har haft et forrygende år, er der en
klar grund til ifølge Frank
Truberg ”bornholmerne er
blevet mere modige, de vil
ikke længere bare have en
rejecocktail og en bøf, de
vil prøve noget nyt, og det
kan jeg give dem”. Det har
dog ikke altid stået sådan
til ifølge kokken ”jeg har
før været alt for tidligt ude
for bornholmerne. De ting
jeg har lært i København
i 1989 kan jeg bruge nu,
og de er vilde med det,”
siger Frank Truberg med
et grin. Den stigende mad
interesse afspejles i den
grad på prisen ”folk vil
have noget mere specielt.
Vi har for eksempel lavet
nogen julefrokost kuverter
til 450 kroner, folk plejer
maks at ville give 150
kroner for en julefrokost,”
forklarer Frank Truberg
forundret.
Selvom der har været en
stigende interesse for
mad, kan det ikke forklare
hele succesen, mener kokken ”jeg har revurderet
flere retter, også har jeg
som en af de eneste ikke
noget minimum på antal
personer jeg cater til. Så
hvis 4 mennesker skal
have mad klarer jeg også
det,” siger Frank Truberg.
Selvom det måske kan
lyde som meget arbejde,
at lave mad til så få mennesker, så har kokken en
klar strategi ”mange som
har fået min mad til et lille
selskab, bestiller ofte igen
et halvt år senere til et
bryllup eller konfirmation.
Og så er det jo ikke nogen

dum forretning”.
Hos Truberg har man store
planer for 2019 ”nogle ting
vil vi køre videre med, for
det meste kører jo bare
derud af, men vi er ved at
afprøve et nyt koncept,
der ikke før er set på Bornholm,” siger Frank Truberg
hemmelighedsfuldt, og
uddyber ”vi har haft stor
succes med et par forsøg,
men nu må vi se, hvordan
det går”.

Hotel Griffen

Griffen Spa Hotel har havudsigt på den ene side, og
Rønnes hyggelige gamle
bydel på den anden side.
En bedre location for et
4-stjernet hotel er næsten
umulig at finde. Og det bliver ikke ringere af, at der
på hotellet findes en luksuriøs spa, nyrenoverede
værelser, og en smagfuld
restaurant. Og det er tydeligvis noget gæsterne har
lagt mærke til, for hotellet
har summet af liv hele
sommeren, forklarer Hotel
Griffens direktør Trine
Richter ”vi har haft et godt
år. Det var godt nok en lidt
stille vinter, der var næsten sne og slud til april,
men sommeren har været
så lang og god, at det har
vi glemt alt om,” fortæller
direktøren muntert. Trine
Richter påpeger især at
den positive udvikling, kan
skyldes den gennemgående renovering hotellet
har været igennem ”det
er tydeligt, at den omfattende renovering, som
blev lavet i 2017/2018 har
løftet gæstetilfredsheden
og andelen af stamgæster
markant”, siger hun, men
påpeger, at selvom de er
glade for de mange turister, er de også glade når
de møder bornholmske
gæster, især i restauranten ”det er skønt at opleve, at bornholmerne har
taget så godt imod Hotel
Griffens nye restaurantkoncept, hvor køkkenchef
Claus Seest Dam og hans
team forkæler gæsterne,”
siger direktøren. Og fra 1.

november tilbyder Hotel
Griffen også gæster frokost i weekender.
Planerne for næste år,
lyder for Hotel Griffen på
mere af det samme, men
også lidt nyt ”vi fusionerede jo hotellerne sidste
år (red. Fredensborg,
Griffen og GSH), så lige
nu vil vi fortsætte vores
markedsføring af Griffen
som spa hotel,” siger
Trine Richter. Direktøren
kan dog løfte sløret for et
konkret tiltag der kommer
i 2019 ”i samarbejde med
Team Bornholm gentager
vi sidste års succes med at
markedsføre spa-ophold
på Hotel Griffen kombineret med en koncertoplevelse i Musikhuzet i vinterhalvåret. For Bornholm har
masser af byde på, også
uden for højsæson”.

Green Solution
House

Det grønne og bæredygtige hotel Green Solution
House, ligger på strandvejen i Rønne med idylliske
grønne omgivelser. Det er
Trine Richter der står ved
roret som direktør, og hun
fortæller at hotellet har
haft en god sæson ”det
har været et godt år, især
sommeren har været god,
og vi har haft mange gæster”, siger direktøren og
uddyber ”vi har i år haft
enormt mange last minut
bookings, som vi kalder
det på hotelsprog. Det
betyder, at mange er kommet i sidste øjeblik, og her
har den varme sommer
nok spillet en rolle”. Det
er dog ikke kun turister
og bornholmere Green
Solution House har haft
glæde af at huse i år ”det
er tydeligt, at de sidste års
intensive markedsføring
overfor virksomheder nu
giver afkast. Flere og flere
virksomheder vælger at
afholde deres møder og
konferencer på hotellet,”
fortæller direktøren, og
nævner et eksempel ”i
september lagde Hotel
GSH rammerne til den in-

ternationale agrovirksomhed Ingleby’s årsmøde.
Og her fik vi meget positiv
feedback,” fortæller direktøren med stolthed. ”Vores gæsters tilfredshed er
omdrejningspunkt for alt,
hvad vi laver, og derfor er
en sådan tilbagemelding
skøn at få. Det viser, at
vores store investering i at
gøre Bornholm – og Hotel
GSH – til et mødested for
internationale virksomheder begynder at give
afkast” siger Trine Richter.
Og ifølge direktøren giver
det i sidste ende bonus for
hele øen ”det betyder, at

vi kan holde flere og flere
medarbejdere i arbejde
hele året rundt til gavn for
det bornholmske samfund,
ligesom vores gæster
også skaber omsætning
på resten af Bornholm”.
På Green Solution House
vil man gøre brug af
erfaringerne fra 2018, og
i 2019 vil man fortsætte i
samme gode retning, dog
krydre med lidt nyt ”en
ting jeg kan afsløre er,
at vi satser på at tilbyde
endnu mere vegetarisk og
vegansk mad fremadrettet. Det passer godt til vores bæredygtige koncept,
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og det har indtil nu været
en stor succes,” siger Trine
Richter.

Kjærstrup Chokolade

Chokoladevirksomheden
Kjærstrup i Snogebæk
drives af Peter Bræstrup
og Birgitte Kjær, og de
har i de senere år udvidet
butikken med mobile enheder, til resten af øen, og
det øvrige Danmark.
Derudover har de forretninger i Gudhjem, Svaneke, Rønne, samt Franchisebutik i Fields i Ørestaden.
”Jeg er godt tilfreds med
2018, vi har haft glade

gæster, og dejligt vejr,”
siger Peter Bræstrup
muntert, og fortsætter
”jeg håber udviklingen
fortsætter. Det går godt
for bornholmske fødevarer, og det kan vi blandt
andet mærke gennem
vores samarbejder med
andre producenter”.
At det går godt hos Kjærstrup Chokolade, kan også
begrundes med de sidste
års arbejde ”vi har i de
sidste fem seks år skåret
til, og forfinet virksomheden, og det kan mærkes i
år,” siger indehaveren. Og
især en ting har de fundet

ud af virker ”vi sælger
enormt mange flødeboller med is, så mon ikke
vi laver en ny variant til
næste år,” fortæller Peter
Bræstrup hemmelighedsfuldt.
Hos Kjærstrup har der
stort set hvert år været en
udvidelse, eller store nye
projekter i kikkerten, men
indehaveren er mere afslappet med 2019 ”måske
tager vi den lidt mere med
ro i 2019, og fortsætter
som hidtil,” siger han, og
tilføjer ”vi vil dog gerne
blive bedre til at samle op
på vores gæster, og sørge

MOLEN

for at de får noget med
hjem, når de har besøgt
øen”.
Selvom 2019 skal tages
mere med ro, ligger indehaveren ikke skjul på, at
man er begyndt at lede
efter en ny franchaisetager ”der er søgning nu, og
vi er i dialog med forskellige. For det er jo vores
drøm at komme ud af den
tangent på sigt,” siger
Peter Bræstrup.
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Vinter på Restaurant Molen
Vinder af årets dessert 2018 Den Danske Spiseguide.
Daniel Kruse står i spidsen for køkkenet og du vil derfor altid kunne nyde vores spændende nye menuer frokost og aften.
Selvom vi går ind i den mørke tid, har restauranten stadig den samme blændende udsigt over indsejlingen til Nexø havn og Østersøen.
Åbent alle ugens dage fra kl. 12.00-15.00 og 18.00-20.00 (køkkenet lukker).
Ring og hør om en oplevelse ud af huset. Vi leverer en super skøn menu enten med eller uden kokkebasse.
Vi laver en dejlig julemenu ud af huset fra midt november samt en super skøn nytårsmenu til afhentning - ring og hør nærmere.

RESTAURANT
RESTAURANTMOLEN
MOLEN ••HAVNEN
HAVNEN 66 ••3730
3730NEXØ
NEXØ••8887
88876733
6733
Info@restaurantmolen.dk
Info@restaurantmolen.dk••www.restaurantmolen.dk
www.restaurantmolen.dk
facebook.com/restaurantmolen
facebook.com/restaurantmolen
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MUNKHOLM

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

ANGORALAND

SMØRENGEVEJEN 22 - VESTERMARIE

www.ANGORALAND.dk

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

TLF. 24 6178 30

www.FILTGALLERIET.dk

www.WELLFULLNESS.dk

FULD FART MED TRUBERG IND I DET NYE ÅR.
Menu denne årets sidste aften. Med mad på tallerkenen.
Forret: (glad hane, fjollet hummer og forelsket torsk på tur)
Hummerfarseret hanekyllingebryst samt brud af rimmede, sukker/salt brud af torsk.
Mango - rødløg - koriander og lime samt kold skaldyrs creme.
Foccacia boller bagt med olivenolie, Læsø sydesalt og rosmarin.

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

Hovedret: Med smæk på smagen.
Kalvetornados stegt med friske løvstikke og bagte hvidløgsfed i rigeligt med smør.
Nedkogt kraftig kantarel sky/glace med sherry muskatel rosiner.
Salat af salt bagt vinter knoldselleri - creme double - ristede mandel brud, løgtoppe, samt
brændte skalotter.
Sprødbagt bacon/kartoffel lasagne med fennikel og timian, gratineret med cheddar.

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

Dessert:
Parade af 3 slags frugt bavarois (quenelles):
Grøn æble - passionsfrugt og hindbær/jordbær dækket let med chokolade støv på en sprød
bar af puffede ris overtrukket med hvid chokolade ganache.
Nytårs løjer, sprødt, sødt frisk og syrligt i vild forvirring.

Priser:

Hovedret a
2 retter a
3 retter a

WELLFULLNESS og GÅRDBUTIK
Økologisk naturkosmetik fra eget værksted

Natmaden (Fra det genskabet køkken) Hvor fanden blev den lige af.

Klassikeren over dem alle: Fransk løgsuppe med ostegratinret brød i lange baner.

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

Pris pr person a 65,HOS TRUBERG: Intet minimums antal personer.

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

BESTILLING: Kan ske på telefon: 56 49 63 75 eller på e mail frank@truberg.dk
PRAKTISK INFO:
Afhentning Hos Truberg Solstien nr. 1 3760 Gudhjem mellem klokken 13.00 og 15.00 nytårs
aftens dag den 31 december.

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

Udbringning 300,-

Angoraland

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

Har du opgaven Mød os i Inhouse
- så har vi løsningen!
Vi ligger på knæ for at sikre dig den bedste gulvløsning

285,358,398,-

Der følger en lille nem instruktion med menuen således at du selv kan gøre det sidste klar til
årets sidste store festmåltid. nemt og hurtigt uden de store armbevægelser.
Truberg og Co ønsker en forrygende samt flot nytårs aften og takker for 2018.
Byder velkommen ind i Trubergs univers 2019 med nye spændende tiltag.
Rigtig godt nytår til alle jer fra alle os.

Solstien 1, 3760 Gudhjem / Telefon 56 49 63 75 / frank@truberg.dk / www.truberg.dk
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CHARME MIDT I ALLINGE
Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores
store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,
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SDR. HAMMER 33 - 3730 NEXØ
MOBIL: 29650474
THOMAS@NEXOVOD.DK
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caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand
Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Café
Åbent hele året
Lukket mandag, tirsdag til søndag kl. 11 - ca. 17
Høiers Gaard 7, 3770 Allinge • Tlf: 56 48 22 90
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ALLINGE BYGGEMARKED
Alle tilbud er inkl. moms, kontant afhentet samt så længe lager haves.
Alle tilbud er gældende til og med 14/12-2018

STORT UDVALG AF BOLIG INTERIØR TIL SKARPE PRISER

STORT UDVALG AF JULEBELYSNING TIL BÅDE INDE OG UDE.

GASGRILL
B-340 LUX

BRENDERUP TRAILER 1205 S TILT

Med tipfunktion. Nem fastsurring af din last. Nedfældelig bagsmæk. Totalvægt: 500 kg.
Lille, alsidig trailer velegnet til gør-det-selv projekter: fra camping og fritid til bortkørsel af
haveaffald og skrald. Traileren er udstyret med tip-funktion og foldbar trækvange, som er
pladsbesparende ved lodret opbevaring. Stort tilbehørsprogram findes til denne trailer.
Tilbudspris inkl. moms

5.290,-

• Grillareal 65×44 cm
• Sort, frontpanel og
sideborde i rustfri stål.
• 3 brænder hvoraf den
ene er en turbobrænder
• 1 sidebrænder og 1 bagbrænder
• Grillrist i 7 mm rustfri stål og
brødhylde i 4 mm rustfri stål
Tilbudspris inkl. moms

3.200,-

SPAR 30% på alt GrillGrill tilbehør.

+ GRATIS tilbehørspakke indeholdende Komplet næsehjul + samt presenning.

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

