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Vi har mødt Søren Hauch-Fausbøll til en snak
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LOTTE SVENDSEN ER NY
FILMKONSULENT
Hele øens filminstruktør er nu blevet hele Danmarks filmkonsulent for børne- og ungdomsfilm.
Lotte Svendsen har fået ansvaret og skal vurdere
hvilke film der skal have den store økonomiske
støtte.
KUNSTMALER, TEGNER OG TATOVØR
Måne-lys Karlsen er kommet tilbage til den
bornholmske natur, for at give sin datter Liv
den samme trygge og oplevelsesrige opvækst,
hun selv fik på øen, og for at åbne Mooncat
Tattoo på Snellemark i Rønne.

I DEMOKRATIETS TJENESTE
Zakia Elvang fik engagement i vuggegave og
vil have os til bedre at tage ejerskab over vores
rettigheder. Hun er aktiv omkring folkemødet,
har virksomheden We Do Democracy og er i
Danmarks Radios bestyrelse. Og det er bare
toppen af isbjerget
GAMLE MØBLER FÅR NY KÆRLIGHED
I en kælder i Nexø ligger butikken 2ndLifeDesign. Indehaveren Kim Sørensen har specialiseret sig i opkøb og videresalg af danske
designmøbler, lamper og andre spændende
indretningsartikler.

MØD GASTRO-IVÆRKSÆTTERENE TROELS
OG DANIEL
Hvad gør man, når to restauranter og én kaffebar bare ikke er nok?
Hvis man er Troels Madsen og Daniel Kruse,
så åbner man endnu en restaurant i Det røde
Pakhus midt i Rønne.
FRA GOURMET TIL STREET FOOD
OG COCKTAILS
Efter 15 år som chefkok på Restaurant Æblehaven, er Sopha Nerst nu klar til at prøve
noget nyt. Til påske åbner Sopha Snogebæk
Takeaway i den gamle pølsevogn, der ikke er til
at kende igen.

STORE FORVENTNINGER
Hjulene kører på højtryk rundt
om på øen. Der er gang i byggeriet, huspriserne stiger og
antallet af tilflyttere ser også ud
til at fortsætte væksten. Allerede nu er der ved at være fyldt
op til sæsonen i alle udlejningshusene. Spørgsmålet er om vi
nu kan få plads til alle dem, der
ønsker at besøge vores ø i den

kommende tid? Et rent luksus
problem.
Med en rekord sommer i ryggen
er barren for den perfekte sommer sat højere end nogensinde.
Forventningerne til fantastisk
badevand og masser af sol er
skruet helt i vejret. Bornholm
kan godt gøre sig klar til, at

modtage de mange forventningsfulde turister, og forberedelserne er i den grad gået i
gang, påsken står for døren.
Igen i år vil man kunne besøge
nye butikker og restauranter,
der giver os bornholmere og
vores gæster nye muligheder
for gode oplevelser.

Vi på Magasinet Bornholm er
taget ud på øen og besøgt
nogle af disse mennesker, der
simpelthen ikke kan lade være
med at finde på nyt og genopfinde sig selv. Samtidig har vi
rejst over vandet til en snak
med nogle markante personligheder med ubrydelige bånd
til øen. Folk vi alle kan lade os

inspirere af, og glædes os over
at de deler vores allesammens
store kærlighed til vores ø.
Vi håber at I vil nyde denne
forårsudgave af Magasinet
Bornholm.
Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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Søren Hauch-Fausbøll
Den bornholmske klovn
laver revy i skoven
AF CAMILLE BLOMST

S

øren Hauch-Fausbøll er opvokset
i et teatertosset hjem i Rønne.
Både hans far og mor lavede
teater på Bornholm. Hans bror Morten
er også skuespiller, og hans søster
Katrine har skabt DRs mest ikoniske
børnefjernsyn blandt andet Bamses
Billedbog, hvor bror-Søren har sat sit
præg på Danmark, ved at vække latter
og selvironi som børnenes klumpede
Bamsebjørn.

Vidste den lille Søren fra Rønne godt,
at han også som 60 årig ville være en
skattet og lykkelig skuespiller?
“Jeg har altid vidst, at jeg ville være
klovn eller skuespiller. Det var et
brændende ønske, allerede da jeg var
fire år i Rønne Asyl børnehave og stod
i sandkassen og klovnede. Min far var
lærer på Rønne Privatskole, hvor jeg
gik. Det var hans bijob, han var kunstmaler, men han skulle leve af noget.
Han havde ingen uddannelse, så han
startede som tegnelærer, da han flyttede til øen. Siden blev han i kraft af
sin store almene viden lærer i mange
fag. I fritiden var han med til at starte
en teatergruppe, der hed “Actus”. Han
skrev og instruerede meget af det selv.
Derhjemme havde han reoler fulde
af film- og teaterbøger, som jeg bare
slugte. I øvrigt lavede min mor også
amatørteater,” fortæller Søren HauchFausbøll, der kommer hjem til øen
denne sommer for at lave bornholmsk
revy i Kyllingemoderen.
Hvor blev du ellers stimuleret til at
blive skuespiller?
“Privatskoletiden betød rigtig meget
for mig. Jeg har fået al min motivation
og inspiration af de fantastiske lærere
på skolen. Efter jeg gik ud af privatskolen og var elev på gymnasiet, skrev jeg
også Privatskolens revy “Kandegade
Revyen”. De var bare glade for, at jeg
kom og hjalp. Jeg kan også huske, at
jeg lavede et mimestykke, der hed
“Feriedage”, som vi producerede på
Privatskolen. Derudover optrådte jeg
med min egen teatertrup, der opførte
dukketeater rundt omkring på øen,”
husker Søren Hauch-Fausbøll.

Spillede teater med de voksne

Mange bornholmere vil også kunne
huske, at Søren Hauch-Fausbøll var en
del af teaterkompagniet Ø-gruppen,
selvom han ikke var andet end en stor
knægt.
“Det var Ole Brun Rasmussen fra Rø,
der startede Ø-Gruppen. Han var professionel dukketeatermand. Så overtog
Marianne Andreasen, der desværre er
død. Hun betød så meget for mig.
Hans Nørregaard og Marianne og jeg
skabte forestillingerne i Ø-gruppen.
Jeg var med i fire år, og vi spillede 150
forestillinger om året også rundt om
i landet. Jeg kan især huske forestillingen “Dukkernes oprør”, det var nok
i 1977, altså mens jeg gik på gymnasiet. Jeg havde fine karakterer i første
g, men hen ad vejen gik det ned ad
bakke. Jeg engagerede mig mere i at
lave skolens teater, og det gjorde ikke
noget, for jeg havde ikke brug for min
eksamen, jeg ville bare lave teater.
Jeg forlod Ø-gruppen, fordi jeg fik job
i Teatergruppen Møllen, egnsteater i
Haderslev i Sønderjylland. I de år søgte
jeg hele tiden ind på teaterskolen.
Da jeg var kommet ind på skolen, fik
jeg dispensation til i sommerferien
at spille med i en professionel revy,
Hanstholm revyen 1984. Det fik man
ellers ikke lov til. Som førsteårselev fik
jeg også lov til at lave Bamse,” fortæller Søren Hauch-Fausbøll om sine unge
skuespillerår.

Optaget på teaterskolen
Hvordan føltes det at komme ind på
teaterskolen?
“Jeg tror, at jeg søgte ind ti gange, før
jeg kom ind. Min lillebror Morten blev
også skuespiller. Jeg kan huske, at han
var med i “Heksejagt” på gymnasiet,
hvor han havde hovedrollen. Jeg sad

på første række og var ved at tude af
stolthed. Jeg vidste slet ikke, at han
var så dygtig. Morten kom ind første
gang, han søgte ind på teaterskolen.
Jeg lavede så mange andre ting, så jeg
er glad for, at jeg ikke kom ind med det
samme, for jeg skulle modnes. Jeg kom
til andenprøve og fik afslag. Det var
hårdt at få afslag, men jeg gav ikke op,
for jeg vidste, at det var det, jeg ville.
Sidste gang jeg søgte ind, tænkte jeg:
Hvis jeg ikke kommer ind nu, så må
jeg klare mig uden den uddannelse.
Så kom jeg ind. Allerede på mit andet
år blev jeg tilbudt at komme på Ålborg
Teater, når jeg var færdig uddannet.
Efter mit år i Ålborg har jeg været freelance og klaret det.”
De fleste forbinder Søren Hauch-Fausbøll med en af DRs bedste børne-tv
figurer, Bamse. Han har danset og
sunget og været forurettet og lykkelig
som den store gule bjørn til glæde for
alle danskere.

Blev hele landets Bamse
Det er din halvsøster Katrine HauchFausbøll, der blandt andet har lavet
Bamses Billedbog. Hvornår begyndte I
at arbejde sammen?
“Katrine og jeg havde samme far, der
er 13 års forskel på os, præcis, for vi
har fødselsdag samme dag. Hun har
set mig lave teater, siden jeg var fire
år.
Som sagt, lavede jeg dukketeater med
Ø-gruppen. På det tidspunkt lavede
Katrine Børnetimen med “Ingermarie
og Adam” (en dukkeserie) på Danmarks Radio. Jeg fik lov til at have en
lille rolle som en bornholmsk vinduespudser, der hed Åge. >>>

FOTO: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Siden han var lille, har han spillet teater og klovnet. Denne vinter har Søren
Hauch-Fausbøll optrådt som Doktor
Rank i Henrik Ibsens “Et dukkehjem”
på Vendsyssel Teater i Hjørring i Kaspar Rostrups opsætning.
“Vi har spillet “Et dukkehjem” for
udsolgte huse, og anmelderne har kun
givet os fem og seks stjerner. Forestillingen var et banebrydende debatskabende teaterstykke om kvindefrigørelse fra 1879, men det er stadig aktuelt.
Hver prøvedag og hver forestilling har
været dejlig. Det er et eventyr. Jeg er
så taknemlig for at være med. Når vi
ikke er på scenen, så er vi to, der bor
i ferielejligheder i Lønstrup. Det er en
ferieby som Gudhjem, bare uden bakker, og med et vildere hav. Mens vi har
været her, har vi haft både snestorm
og de første forårstegn. Det hele har
været meget smukt. Efter at have boet
her i et par måneder glæder jeg mig nu
også til at komme hjem til min lejlighed. Sådan er det at være skuespiller.
I min karriere har jeg har været på
over 50 turneer. Det er hårdt, jeg har
haft en sej familie, der kunne holde det
ud. Men når jeg var hjemme, var jeg
meget nærværende. Børnene siger, at
jeg var verdens bedste far,” fortæller
Søren Hauch-Fausbøll med et smil i
stemmen.

Teatertosset familie
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Senere var jeg en grøn kålorm i “Goda’
goda’” med Thomas Winding. Holdet
bag var meget begejstrede for denne
her dukke-Orm. Så da de begyndte at
lave “Døren går op og hvem kommer
ind?” var jeg også med.
Hvordan blev Bamse til?
Det var Thomas Winding, der opfandt
ideen med Bamse. Finn Bendtsen
havde tegnet en bamse på en serviet,
og så spurgte de, om jeg ville være
inden i den.
Siden hen kom Kylling. Det startede
med, at Bamse begyndte at sige: “Der
var en gang en kylling... “ og så kunne
kan ikke komme videre. Derfor spurgte
vi børnene, om de ville fortsætte
historien. Der blev sendt over 30.000
historier ind fra danske børn. Vi læste
dem blandt andet op i radioen. Det er
klart, at vi så måtte opfinde en Kylling. Senere var jeg Bamse i “Dyrenes
planet” med Poul og Nulle.
Og så lavede Katrine Bamses Billedbog,
hvor jeg fik lov til at være inde i Bamse.
Jeg er stolt af snart at have været en
del af flere generationers børneunderholdning, og tænk at Bamse er blevet
en del af os.

Klovnen holder mig frisk
Så Bamse er blevet et livsværk?
“Selvom jeg holdt op i et stykke tid
med Bamse, så kom jeg ind i den

igen. Jeg har hele tiden undervist de
nye “Bamser” Morten Eisner, Lars
Bom, Henrik Lykkegaard og Christian
Damsgård. Henrik og jeg har deltes om
at være i Bamse i en del år på Bamse
balletten, i år blev han syg, og jeg
måtte lave det alene. Det var hårdt: 14
forestiller på otte dage.
De sidste ti somre har jeg været Bamse
i Cirkus Summarum i samarbejde med
muskelsvindfonden og DR. Men i år skal
jeg holde sommer på Bornholm, og det
glæder jeg mig til. Jeg har ikke lavet
revy her på øen siden sommeren 2005.
I Cirkus Summarum genkender man
også din stemme i klovnefiguren Chico,
er klovnen den, du altid vender tilbage
til?
“Det er nok alle klovnene i mig, der
holder mig frisk. Jeg har også min hospitalsklovn Bip. Jeg har ikke haft tid til
at være ham det sidste stykke tid, men
jeg elsker at være hospitalsklovn. Det
var min hospitalsklovns skyld, at jeg fik
rollen som Doktor Rank i ”Et Dukkehjem”. Jeg er næsten begyndt at tro på
skæbnen.
Jeg stod ude foran Riget i mit klovnekostume. Kaspar Rostrup havde været
til undersøgelse på hospitalet. Han
kiggede ned i jorden og bemærkede
mine store klovnesko. Så kiggede han
op, og vi hilste på hinanden. Tre dage
senere ringede han og sagde: Du skal
være Doktor Rank, så han ikke bliver
så sort, men mere morsom. Så jeg er

så lykkelig for, at jeg gik ud i kostumet
den dag. Jeg føler selv, at rollen som
Rank er en af de bedste jeg har haft,”
siger Søren Hauch-Fausbøll, der kan
opleves på scenen i flere forskellige
klovnede figurer i sommerrevyen “Helt
ude i skoven”.

Helt ude i skoven
I år genopliver et entusiastisk og professionelt hold sommerrevytraditionen
på Bornholm. Søren Hauch-Fausbøll er
direktør. Det er ikke første gang, han
er revydirektør, det var han også i fire
år for revyen på Rønne Teater. Til “Helt
ude i skoven” har han samlet et solidt
hold. Foruden ham selv kommer man
til at møde skuespillerinden Gunver
Reynberg, der ikke er bornholmer, men
fra Færøerne, så hun er stadig øbo. Så
kommer bornholmerknægten Joakim
Lind Tranberg hjem på sommervisit.
Han har haft stor succes i musicalen
“Seebach”. Forestillingen har Alice
Carreri som kapelmester. Lars Knutzon
er som instruktør garant for humor og
timing. Scenografien skabes af Rikke
Juellund, der er fra Gudhjem, men arbejder som scenograf i hele verden.
Prøverne til sommerrevyen “Langt ude
i skoven” er allerede begyndt. Holdet
skriver og øver i København, men rykker tidligt på sommeren til Bornholm
for at sætte det hele sammen til en
festlig aften. Der er allerede solgt 1000

billetter. Man kan købe med eller uden
revymenu på hjemmesiden: www.bornholmersommerrevy.dk.
Hvorfor vælger i Kyllingemoderen som
tag over sommerrevyen?
“Vi vil gerne flytte det ud midt på øen,
så er der lige langt næsten alle steder
fra. Man kan stort set cykle dertil, hvis
man vil. Og så knytter der sig minder
til det sted, hvis man er bornholmer.
Jeg kan huske, at da jeg gik i gymnasiet
holdet vi sommerfest i Kyllingemoderen. Som ung har jeg også hørt meget
musik der. Jeg boede i Rønne, så vi tog
derud og hørte musik, jeg har danset
en masse i Kyllingemoderen blandt
andet til et lokalt band, jeg tror det hed
“Madro,” siger Søren Hauch-Fausbøll.
Hvad kan man vente sig af revyen?
“Det bliver både en sjov og eftertænksom revy, det skal være smukt og
rørende, lårklaskende, aktuelt og en
lille smule politik og politisk ukorrekt,
og så skal vi bruge det, at vi er ude i en
skov i teksterne.
Jeg havde i de otte år på revyen i
Rønne en skattet figur i den nævenyttige bygningsinspektør ved navn Verner
Mogensen. Ham kunne bornholmerne
godt lide. Så han kommer og inspicerer
Kyllingemoren,” slutter Søren HauchFausbøll lokkende af.

BUON APPETITO

SØREN HAUCH-FAUSBØLL
Født i Rønne 1958
Forældrene: Poul og Gertrud
Hauch-Fausbøll
Halvstoresøster: Producer
Katrine Hauch-Fausbøll
Bror: Skuespiller Morten
Hauch-Fausbøll
Lillesøster: Pædagog/Fotograf Tine Hauch-Fausbøll
Elev på Rønne Privatskole
Student fra Bornholms
Amtsgymnasium i 1978
Uddannet fra Statens Teaterskole 1986
Har været på over 50 turneer landet rundt
Har medvirket i mere end
100 forskellige teaterforestillinger/shows

NYHED PÅ BORNHOLM
Fra 1. april kan du nyde det traditionelle italienske køkken hos Restaurant GSH.
Vi har i samarbejde med den kendte italienske restaurant Ché Fè skabt et menukort
med de bedste økologiske og bæredygtige råvarer fra Italien og Bornholm.
Menuen frister bl.a. med antipasti, risotto, hjemmelavet pasta og tiramisu,
og vinkortet bugner af lækre italienske vine.

RESTAURANT

Bordreservation: info@greensolutionhouse.dk / 5695 1913
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Forår, familie og fridage

-brugskunst, gaver og souvenir

Svaneke Havn • tlf 56493513
Åbent fra påske-oktober

Franske lækkerier til frokost og aften
–
Fiskebuffet torsdage og fredage
- se datoer på bornholmhotels.dk

bornholmsk dialekt på tryk,
Vi glæder os til
specialimporteret og
at byde jer velkomne igen.
bornholmsk spiritus,
sæsonen 2019 åbner
samt olier og eddiker
lørdag d. 6 april
og andre bornholmske
produkter.
kl.11.00

følg med på facebook og instagram for tilbud,
åbningstider m.m (@dramogdialekt)
Fredensborg Badehotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne, T 5690 4444, bornholmhotels.dk

Dram & Dialekt, Brænderigænget 6A, 3740 Svaneke, tlf: 7190 1864, mail@dram-dialekt.dk
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ELEKTRONISK MUSIKS VIDUNDERBARN
ER FRA JULEGÅRD
Astrid Sonne er på en musikalsk opdagelsesrejse,
som vækker opsigt udenfor Danmarks grænser.
Men kimen blev lagt på Bornholm.
AF TORBEN HOLLEUFER
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god til at præsentere mig for noget af
det måske lidt mere underlige musik.
Han spillede for eksempel Benjamin
Brittens elegi for solo-bratsch for mig
ret tidligt, og han gav mig et billede af,
hvordan musik også kunne lyde,” mener
Astrid Sonne.
Alligevel var det tiden i kirkekoret i
Rønne, der kom til at betyde en masse,
fordi hun der kom under organisten
Kevin Duggans vinger.
”Ja, han var rigtigt god til at vælge
repertoire, og allerede som 13-årige
ville vi synge russisk kirkemusik, og jeg
kendte til Stravinsky og de ting. Det var
vildt godt for samtidig med, at jeg har
spillet meget, har jeg også sunget rigtig
meget, og det har været en stor del af
min identitet,” beretter Astrid Sonne.
Alligevel blev Bornholm nok for lille for
en pige, der set i bakspejlet nok var lige
lovlig vild. Så med forældrenes velsignelse drog hun til Holstebro allerede
som 16-årig, hvor der var en efterskole,
der med rigelig musik på programmet
nærmest var en forberedelse for dem,
der ville musikken. Og det betød, at
Astrid Sonne støttet af forældrene, fik
lov til at blive ”ovre”, hvor hun kom ind
på det kendte musikgymnasium, Sankt
Annæ.
Men som hun siger det i dag, betød det
også, at hun i dag ikke har så mange
venner at dele referencer med på Bornholm. I hvert fald har hun ikke nogle af
de oplevelser, som mange kan tale med
om, såsom gymnasiet i Rønne eller jobbet på overfarten til Ystad eller Køge.
Men så igen er Astrid Sonne helt speciel.
En ener, der nyder at udforske den musikalske verden mutters alene.

Ind på musikscenen
I gymnasietiden i København blev Astrid
Sonne hurtigt en del af musikscenen, der
blandt andet tæller spillestedet Mayhem.
Hun ville droppe den klassiske musik på
bratschen som 18-årig og begyndte at
opdage elektronisk musik, ligesom hun
blandt andet spillede i et jazzband med
den internationalt berømmede altsaxo-

fonist, Jesper Zeuthen.
Samtidig kom hun på Musikalsk Grundkursus (MGK) på gymnasiet, som var
en direkte forberedelse til det rytmiske
musikkonservatorium på Holmen, hvor
hun fortsat går. Dertil begyndte hun at
interessere sig meget for, hvad man kan
med elektronisk musik. Det var en veninde, hun boede med, som var i gang,
og så stiftede Astrid Sonne bekendtskab
med studieprogrammer som Abelton
Live, som er meget brugt. Hun blev
hurtigt ret dygtig til det nye medie, og
det var faktisk med sit første nummer
overhovedet, at hun kvalificerede sig til
konservatoriet. Det er rimeligt unikt og
ret godt gået.
Som hun selv siger det:
”Det var egentlig bare for at prøve det
af, og jeg havde ingen forventninger
overhovedet.”
Hun er en arbejdsbi og lavede musikken
til et teaterstykke på Bådteatret, hvilket
førte til, at hun fik en manager, der for
alvor har kunnet skabe opmærksomhed om sin artist. Musikalsk ville Astrid
Sonne ofte arbejde med de tidlige såkaldte modulare synthesizere (dem med
alle ledningerne), ligesom hun elsker at
kombinere det elektroniske med den
rene lyd fra bratschen.
Det var hun hurtigt blevet så god til, at
Escho, det ellers kræsne independentpladeselskab i København, fattede interesse, og her udkom hendes fabelagtige
debutalbum, Human Lines, der for alvor
har placeret den unge bornholmer på
verdenskortet for eksperimentel elektronisk musik.

Gør indtryk live
Astrid Sonne har høstet en masse gode
anmeldelser i både ind- og udland for sin
plade, og dertil har hun spillet på vigtige
festivaler som føromtalte Roskilde
Festival. Her spillede hun på den nye og
velbesøgte KlubRå-scene. Astrid Sonne
optrådte også på den eftertragtede
Atonal-festival i Berlin, hvor hun var et af
hovednavnene. >>>

FOTO: Daniel Hjorth

H

un er elektronisk musiks nye
danske vidunderbarn. I skrivende stund er hun nomineret
i to kategorier ved den årlige kritikerpris, Steppeulven. Ligesom hun kan se
tilbage på et år med succes på Roskilde
Festival og festivaler i udlandet, hvor der
konstant er efterspørgsel. Det eneste,
der begrænser, er, at den bornholmske
kvinde på 24 år stadigvæk går på musikkonservatoriet.
Hendes navn kan næppe være mere
bornholmsk. Med efternavne som Rømer og Sonne er der vist ikke tvivl om
den geografiske herkomst, der også er
Julegård, mange kender som gården på
sydkysten nær Sose Odde. Her producerer hendes forældre mange af de
juletræer, som bornholmerne danser
rundt om hvert år. En lang indkørsel fra
Søndre Landevej og du er der med fabelagtig vue over Østersøen – og skulle
du være til lystfiskeri, en strækning med
det måske bedste fiskeri efter havørred i
kongeriget.
Det har ikke just været fisk, der har
været på programmet for Astrid Sonne
og hendes søster, der tidligt kom i gang
med musikken. En pædagog i Aakirkeby
så tidligt, at der var et specielt talent
for musik, og så begyndte Astrid Sonne
at gå til violin på Bornholms Musikskole
inde i Rønne. Hun var blot seks år gammel.
”Jeg startede med at spille violin som
seksårig. Det var inde på musikskolen
i Rønne. Og da jeg blev 12 år, var der
en pige, der overhalede mig med flere
længder, og så skiftede jeg til den noget
dybere bratsch, som jeg stadig spiller i
dag,” beretter Astrid Sonne.
Ved siden af at spille på bratsch, sang
Astrid Sonne i koret i Sankt Nikolaj kirke,
den flotte kirke i bindingsværk, som er
det første, man ser, når man stævner ind
mod Rønne med skib. Både på musikskolen og i kirken var der lærere, som kom
til at betyde meget for en ung elev, der
var ivrig efter at lære og havde antennerne ude.
”Jeg havde en god lærer på Bornholms
Musikskole i violin og bratsch, som var
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Hun fortæller om sit live-setup: ”Når jeg spiller live, spiller jeg
alene langt størstedelen af tiden. Jeg præsenterede værket
Ephemeral i Berlin sidste sommer, hvor jeg havde tre kvindelige korsangere med. Jeg skal også lave et værk her til foråret,
hvor jeg skal arbejde med nogle strygere. Jeg prøver også at
komme tilbage til og udforske den mere klassiske form for
komposition. Men det skal gøres på min egen måde, som med
korværket, hvor jeg ikke skrev så meget som en tone ned,
men bare prøvede en masse ting af. Der var brug for at finde
mine egne metoder i det, for det er først der, at jeg synes, at
det for alvor er sjovt,” griner Astrid Sonne.
Måske er det svært som læser at forstå, hvordan en elektronisk musiker som Astrid Sonne arbejder. Vi ser dem jo ofte
med computer og en skærm med en masse farvede firkanter, der trykkes på. Den hedder i øvrigt en midi controller i
fagsproget:
”Jeg bruger et meget simpelt setup live. Jeg har min computer, og så har jeg to controllers, som ligesom styrer min computer. Her kan jeg ændre på længder, filtre, effekter og sådan
noget, så jeg ligesom har det hele i hænderne. Og så har jeg
min bratsch med. Jeg har gjort det, at jeg har startet og sluttet mange af mine liveset med bratsch,” siger Astrid Sonne,
der gør meget ud af at bygge en bro mellem det elektroniske
og den organiske lyd fra den meget smukt klingende bratsch.
Astrid Sonne har et nyt album på vej. Denne gang er albummet i det noget kortere EP-format med seks numre. Filerne er
netop kommet tilbage fra den såkaldte mastering-proces, og
så skal de sendes videre til tryk. På nutidens vinylmarked ved
man aldrig, hvor længe det varer, for der er rift om vinylpresserne. Men hun satser på, at pladeselskabet og hun kan få
den nye musik ud inden sommer.

DE BEDSTE BILLEDER AF ØEN

WALKABOUT BORNHOLM
Se mere på Café Munter i Rønne, restauranten Det Gamle Posthus i Allinge eller på semko.dk

Bornholm er med

FOTO: Michella Bredahl

De seneste år er fødeøen igen blevet vigtig for Astrid Sonne.
For ligeså naturligt det er at søge nye udfordringer udenfor
øen, ligeså naturlig synes længslen tilbage til et sted, der bare
er unikt.
”Jeg er begyndt at tage lidt over på Bornholm for at arbejde,
for lige at få lidt ro på. Det har egentlig fungeret godt, og jeg
elsker at være derovre. Men i og med at jeg flyttede derfra så
tidligt, har jeg ikke så mange venner derovre, eller venner der
er fra Bornholm. Jeg har jo ikke referencen med gymnasiet eller bornholmstrafikken, som mange har. Så når jeg er derovre,
er det for at være sammen med min familie. Det elsker jeg
også. Jeg elsker at være på Bornholm,” erklærer Astrid Sonne
og slutter af:
”Jeg er stolt over at være bornholmer. Og det er jo sådan, at
hver eneste gang man siger, at man er fra Bornholm, lyser
folk op. De har måske været på lejrskole engang og haft en
god oplevelse. Det er bare ikke det samme som at sige, at
man er vokset op på Lolland-Falster. Det er jo dybt uretfærdigt, men der er et eller andet helt specielt ved Bornholm.”
Der er også noget specielt ved Astrid Sonne.
Tjek hende ud på Spotify og de andre platforme. Eller live,
hvor hun nok kommer rundt i løbet af sommeren.
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for PLEASURE

Bornholmske fristelser

GOD PÅSKE
CHOKOLADEHILSNER

Familien K jærst rup
FORÅR I SNELLEMARK CENTRET
Lørdag den 20. april
kommer Påskeharen.

Lørdag den 18. maj

drejer vi lykkehjulet. Køber man for over 300 kr., kan man få lov
at dreje på lykkehjulet og måske være heldig at vinde en gave
fra én af butikkerne.

Pinselørdag den 8. juni

skydes Snellemark Centrets 25 års jubilæumsfestuge i gang.

Centrets åbningstider:
Man-fre 10-18, Lørdag 10-15
1. søndag i hver måned 10-15, Alle søndage i juli og dec. 10-15
Kvickly, Nyform, Loppeteket og Borre Optik
har andre åbningstider.
www.snellemarkcentret.dk
Snellemark Centret • Snellemark 17 • 3700 Rønne

SNOGEBÆK | RØNNE | GUDHJEM | FIELDS

LOTTE SVENDSEN
“Du har ikke en chance - tag den”
AF CAMILLE BLOMST
FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

P

å hjørnet af Gothersgade i København
ligger Filmhuset. Her har bornholmske
Lotte Svendsen med liv og sjæl kastet
sig ud i et fornemt job som børne- og ungefilmkonsulent. Hun vurderer hvilke film,
der skal have økonomisk filmstøtte, så
de kan realiseres. De næste fire år er det
Lotte Svendsen, der præger de nye dansk
børne- og ungdomsfilm.
Lotte Svendsen har selv instrueret en lang
række film, men den, man husker tydeligst på Bornholm, er naturligvis komedien
“Bornholms stemme” fra 1999 om de rige
fiskere i 80’erne.
Magasinet Bornholm besøger hende på
det nye kontor til en snak om alt fra film
til fisk.
“Ja, det ligner jo et bornholmsk loppemarked,” siger værtinden, der stråler af
livsenergi. Kontoret er personligt indrettet
som en chique boutique i en luksussidegade i Økozonen på Nørrebro.
På kontoret, hvor filmideer enten dør eller
overlever, har hun suget det frygtindgydende formelle ud med ombetrukne 60’er
møbler og koskind på gulvet. På sofabordet står en bakke med levende lys og
tørret frugt. Rummet er fyldt med hjemlig
stemning, ro og balance.
Lotte Svendsen er blevet 50 år. Hun er
kendt som en gavtyv, der er blevet tæmmet med årene. Hun er meningsdanner,
retfærdighedssøgende, kritisk, nysgerrig,
provokerende, anarkistisk, feministisk, og
hun har en direkte, skråsikker, vågen, og
ofte morsom, velformuleret replik. Hun er
stadig lidt anarkistisk, når hun cykler gennem Købmagergade og har en indrammet
satiretegning fra Jakob Martin Strid med
teksten: “Film er noget opreklameret pis”
stående på sit officielle kontor.

Målet er kvalitetsfilm
Du er kendt for have mod til at provokere.
Er du valgt til filmkonsulentjobbet for at
flytte grænser og skabe nye tider for danske børne- og ungefilm?
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“Hvad er provokation? Det er ingen kunst
at støde og fornærme folk. Man skal mestre humoren som redskab og tænke over,
hvad skal man have skabt opmærksomhed
omkring.
Jeg har jo en vision med indenfor børneog ungeområdet. Det er en målgruppe, jeg
vil kæmpe for. Jeg holder en pause med
“Far til fire” og fantasygenren. Vi skal have
danske film, der er rørende og solidariske
historier, men tager afsæt i vores virkelighed. Med film kan vi træne livsduelighed. Vi skal have børn, der kan varetage
deres eget liv og samfundet, når de bliver
voksne. Kultur former og opdrager, og
derfor børnefilmkultur skal i højsædet
igen. Da min generation var unge, kom der
kvalitetsfilm fra de store instruktører som
Bille August og Niels Malmros. De gav os
klassikere som “Busters verden”, “Zappa”
og “Kundskabens træ”.
Jeg er ude på at lokke de store danske
instruktører til at være med til at forme
nutidens børn og unge med en spillefilmskultur, som de får med som rygrad,” siger
Lotte Svendsen og holder en tænkepause.
“Vi synes vel allesammen, at vores børn er
de vigtigste i verden. Så deres kultur skal
dyrkes.”

De unge skal huske biografen
Du har altid haft en feministisk vinkel på
dit arbejde, især med dit kvindesatirehold
på “Emmas Dilemma”. Skal krop og køn
også tilbage i danske ungdomsfilm?
“Jeg har også en mission om, at de unge
gennem spillefilm skal få et forhold til
kroppen. Her på mit bord ligger “Kvinde
kend din krop” og “Ung kend din krop”.
Min generation havde mødre, der ændrede
kropskulturen og smed BH’en, og den nye
generation har også brug for at snakke om
og se kroppen.
Vores generation vil gerne ligne nogle på
20, selvom at vi er 50, så vi har også selv
et kald i at finde trivsel i vores aktuelle
krop. Jeg går blandt andet og udvikler på
en krops-gyser. Ny genre. Nu har jeg haft
jobbet i et halvt år, og nu begynder der at
være projekter, som jeg har formet.”

Kan spillefilm lavet på dansk efterhånden
lokke familien i biografen? Er det ikke bare
dyrt og besværligt set i sammenligning
med at se film og serier på streamingtjenesterne?
“Anders Mattesen har med sin animationsfilm “Ternet Ninja” lige vist, at humor
og kvalitet kan lokke folk i alle aldre ind
og se en film tiltænkt børn og unge. Men
generelt er det for dyrt for en familie. Det
bedste, vi kan gøre, for at familierne lærer
børnene at bevare traditionen at se film
sammen i biografen, er ved at lave tilbud
ligesom Biografklub Danmark, men for
børn. Så ser de fem film i løbet af et år til
halv pris.
At gå i biffen er socialt og trygt, og store
unger skal selv kunne smutte i biffen. Det
skal de opdrages til.”

Erfaring og nysgerrighed
Hvad er det for kvaliteter fra alt det
arbejde, du har lavet, der gør, at du kan
bestride dit nye ærefulde, magtfulde og
kulturpolitisk vigtige job?
“Jeg har lavet meget. Jeg har lavet spillefilm, tv-serier, teater, radioteater og
undervist på filmskolen. Senest har jeg
undervist egyptiske kvinder i kulturformidling. Det var et feministisk projekt skabt af
udenrigsministeriet.
Jeg har lavet meget bestyrelsesarbejde og
taget kampe i filmfagbevægelsen. Så jeg
har føling med, hvordan kultur og politik
arbejder sammen.
Jeg har ikke været medlem at et parti,
men jeg har uddelt feministiske priser.
Det at være filmkonsulent betyder, at jeg
er med til at viderudvikle ideer og være
med til at moderere fra idé til manus, så
filmene kan få støttekroner. >>>
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Jeg skulle ikke i gymnasiet. Det var først
mange år senere, at jeg tog en HF-eksamen. Jeg var lidt “skadet” hjemmefra. Jeg
boede alene med min far, der var gymnasielærer. Min mor var folkeskolelærer. Jeg
kunne ikke skrive et postkort uden at få
det tilbage med røde streger. Hver aften,
når vi havde spist, fodrede min far mig
med viden og selvværd. Det er jeg glad for.
Men min far og jeg skulle skilles ad, så
jeg kunne blive andet end en god pige,
der holdt på formerne. Min far drak, men
jeg gjorde alt, for at det hele så godt ud
derhjemme.
I København blev jeg tiltrukket af punkerne. BZ-scenen var et godt sted at prøve
at være rebelsk. Mange af BZ’erne var
personligheder, der har indflydelse i dag.
Det passede mig godt at være politisk
aktiv uden at tilhøre noget parti. Vi var fritænkere. Vi gav en finger til det firkantede
kapitalistiske meningstyranni.
Vores motto var: “Du har ikke en chance.
Tag den!”, og den har jeg altid haft i bagagen. Kulturen har også godt af at gå imod
kassetænkning, og film må gerne skildre,
at normalitet ikke er garanti for trivsel og
en god barndom,” slår Lotte Svendsen
fast og rejser sig for at byde på økologisk
chokolade til gæsten, selvom hun selv er
på suppekur.

Bonderøv i fiskerhabit
Er du bornholmer dybt inde i blodet?
“Jo mere voksen Lotte bliver, des mere
barn bliver jeg, og des mere behov får jeg
for Bornholm. Jeg har en forkærlighed for
havnemiljøet.
Jeg har det bedst, når jeg står på molen og
fisker med en stang.
Amnesty International har lavet en undersøgelse, der viser, at de fleste mennesker
(kloden rundt) dør i en radius på 14 kilometer fra, hvor de er født. Der er noget,
der binder os til det sted, vi kommer fra.
Min far var rigtig bornholmer. Hans far var
KTAS-montør og Ernst, min farfar, var søn
af en druknet fisker fra Svaneke. Havet
tager, og havet giver.” Lotte åbner sin
computer, som skærmbillede har hun et
billede af sig selv som barn med far, farfar
og farmor.”
Så det er havet, der giver dig hjemve efter
Bornholm?
“Østersøen er mit element. Jeg nyder
havet hele året. At lytte og kigge på havet
i alle dets aspekter. Det forandrer sig hele
tiden. Jeg bruger havet både til at dykke
med harpun og skyde fladfisk og til at
vinterbade i.

Når vi sidder nøgne og kolde i saunaen i
Hasle, er vi alle sammen ens. Så er det
herligt at snakke sammen og høre bornholmerne brokke sig over for eksempel
sælerne, der æder fiskenes fisk.
I mit hus i Rutsker holde jeg middage med
mange gæster. Der er frisk fisk. Det kan
også være, at min dejlige nabo kommer
med en kylling. Og der er altid dunke med
vin. Det behøver ikke at være så fornemt.
Det handler om at samles, og jeg elsker
at samle folk,” slutter Lotte Svendsen,
der nu er med til at kæmpe for at mange
flere samles om at gå i biografen og se
godt filmhåndværk skabt til børn, unge og
familier.

Lotte Svendsen

Filminstruktør & Filmkonsulent
Mor til sønnerne Willy på 16 år,
Carlo på 13 år og plejedatteren
Kaja på 16 år.
Især kendt for:
“Emmas Dilemma”
“Bornholms stemme”
“Max Pinlig”

PÅSKE I SVANEKE
For at kunne tillade sig at sidde som herre
over projekter, der kan blive lagt ned,
kræver det, at man har fagligheden på
plads. Det handler om at være nysgerrig og
fagligt velfunderet. Men der skal også være
plads til ideer, som jeg i første omgang ikke
fatter en meter af.
Jeg har haft gang i meget, og nu er jeg
landet her i et fast job for de næste fire år.
Det eneste, jeg i øvrigt har et fast forhold
til, er Bornholm.”

Havet holder mig i balance
“Jeg har et hus i Rutsker, som jeg har haft i
21 år. Det er mit paradis på jord.
Alt i mit liv planlægger jeg efter, at jeg til
Bornholm så meget som muligt. Jeg er der
nok to gange om måneden. Så skal jeg
bare se solen gå ned og kigge efter ugler,
rovfugle og storke. Der er ikke noget sted,
jeg hellere vil være. Jeg vil hellere være
på Bornholm end at være til uddeling af
Bodilprisen.”

Er det også havet, der trækker i dig?
“Jeg har det godt, når jeg står i gummistøvler på molen og fisker med stang og fanger
laks og torsk. Min nabo ved lige, hvor man
skal fiske i forhold til vinden. Mine drenge
er også med, og så fisker vi sammen.
Da jeg var barn, lavede vi ikke andet end
at fiske efter ulk i Søndre Bådehavn. Jeg
boede på Kirkepladsen i Rønne og kunne se
lige ned til havet. Jeg sejlede også meget
ud med min far i hans båd, der hed Svante.
Som 15 årig ordnede jeg fiskekasser på
havnen for at tjene penge til min første
lange rejse ud i verden.”

“Vi kan lide dig, som du er”
Hvordan husker du skoletiden på Rønne
Privatskole?
“Vi blev kort og godt set og bakket op. Jeg
var dårlig til matematik, men det blev også
forstået. Min kloge lærer sagde sådan her
om mig og matematik: “Det er ikke viljen,
der mangler, det er evnen.” Det er en uforglemmelig analyse.

Mugge og Per Hasbang var vores dramalærere. De beviste, at man kunne ændre
verden med kunst. Vi skrev vores egne
forestillinger. Jeg lavede en antimobbeforestilling, som hed: “Vi kan lide dig, som
du er”. Den satte vi op. Jeg havde selv en
rolle som støttepædagog.
Vi var alle sammen kreative, og vi er blevet
i faget, vi kom fra skolen med selvtillid og
en følelse af, at vi var noget.
På skolen tog jeg meget ansvar. Jeg var
elevrådsformand og sådan en storesøsterfor-alle-figur. Jeg kæmpede for, at alle dem
fra Gartnervangen i Rønne skulle med
til festerne. Jeg havde det i øvrigt sådan:
Hvorfor skulle der bygges højhuse til de
udsatte. Med ryggen til udsigten. Havde de
dog bare fået vendt altanerne, så kunne
beboerne have set på Nordskoven i stedet
på mursten.”

Svaneke Bryghus Restaurant
byder på god mad og god øl i den
hyggelige købmandsgård - i selskab
med den store kobberkedel, hvor
nye Svaneke øl fødes.
Åbent alle ugens dage fra kl. 11.00
Køkkenet åbner kl. 12.00 med
lækker frokost.
Aftenkortet starter kl. 17.00
Søndag starter vi kl. 9.30 med
stor brunchbuffet.
Menutilbud kan ses på
vores hjemmeside.

Provokerede som punker
Du forlod Bornholm som meget ung...
“Jeg havde ikke andet end niende klasse
og en svømmeprøve.

Følg os på Facebook, hvor
nye tilbud hele tiden
opdateres
Svaneke Torv 5 · 3740 Svaneke · Tlf. 56 49 73 21 · www.svanekebryghus.dk · Mail: bar@bryghuset-svaneke.dk · Facebook: svanekebryghusrestaurant
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ÅBENT ALLE DAGE I PÅSKEN

Strandvolden 17. 3730 Nexø
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MAX MARA
FITFLOP
ON STAGE
PERNILLE BÜLOW
WOLFORD
DAY
BITTE
MOS MOSH
ARMANI
BRAX
GANT
RALSTON
FRANSA
MASAI
NYDJ
BY MALENE BIRGER

Pæretræsdalen 23, 3700 Rønne

T

Gilbertstræde 7, 3770 Allinge

DAME

Brinkevej 4 lejl. 1, 3770 Allinge

Kom godt fra start med dit
boligsalg!

HERRE

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

Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken ejendomsmægler du vælger, når din bolig skal sælges. Når du vælger Estate Bornholm bliver din
bolig præsenteret på en seriøs og sælgende måde og salgsmaterialet bliver grundigt og individuelt udarbejdet. Boligen bliver vist på
estate.dk, boligsiden.dk, boliga.dk og andre førende boligsites, i aviser samt i vores velbeliggende forretning.

Estate Bornholm - Rander &
Torgersen
56950050
Store Torvegade 115, 3700 Rønne

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

Rønne
Boderne

3701@estate.dk

Vi åbner for sæsonen lørdag d. 13. April
Frokost kl. 12.00-17.00
• Sildetallerken - 3 slags hjemmelavede sild, æggesalat
• Saltstegte sild, rødbede, sennep
• ”Sol over Gudhjem” - røget sildefilet på brød m/æggeblomme
• Varmrøget ørred, marinerede urter, kartoffelsalat
• Fiskefrikadeller, rugbrød, kartoffelsalat
• Fish ’n’ Chips, tartarsauce
• Fiskefilet (torsk), fritter, remo
• Rejemad, pocheret æg, kryddermayo
• ”Fiskebanditten” – fiskeburger, fritter, chilimayo
• Røget kartoffel, ristet torsk, kryddermayo
• Stjerneskud, dampet/stegt rødspættefilet, rejer, kaviar
• Bornholmeræggekage, m/røget sild, purløg
• Frokostbøf af new zealandsk striploin, fritter, kryddersmør
• Vegetar - falafler i pitabrød, syltede grøntsager, hvidløgsdressing
• Kykkeli kyyy, fritter, ketchup (til børn)
• Fiskefilet, fritter, ketchup (til børn)
• Fish ’n’ Chips, ketchup (til børn)

Pulz
Cream
Margit Brandt
Prepair
Drys
Ofelia
House of soul
Janne K
LaCrosse
Fitflop
Depeche

99,99,99,119,99,119,99,109,129,109,139,109,139,109,79,79,79,-

og masser af
accessories...

Let frokost – enkle retter – enkel nydelse
Bordbestilling på tlf. 5649 2949
www.fiskevaerkstedet.dk

Fashion for the independent…

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

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

Christianshøjkroen

PLANKEBØFFER ..... FRA KR. 69,PIZZA ............................... KR. 69,BØRNERETTER ................ KR. 39,ÅBENT HVERDAG FRA KL. 12.00

Restaurant Pakhuset · Brænderigænget 3 · 3740 Svaneke · Bordbestilling +45 56 49 65 85

foto line falck

BordBestIllIng 5697 4013
5697 4013
åBent BORDBESTILLING
tIl frokost torsdag-søndag
VI HAR ÅBENT
HELE PÅSKEN
FRA
12.00
aftenåBent
torsdag,
fredag
ogKL.
lørdag
FRA 12. APRIL HOLDER VI ÅBENT
TIR - SØN 12.00 - 15.00 / 18.00 - 21.00
KAFFE & KAGE INDTIL 16.00

AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

Jul på kroen I
Jul på kroen II
Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Løg – Kapers – Fennikel
Sild: Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg
PÅSKEN
MED ENØstersø
TUR
I SKOVEN
Østersø torsk: røg START
- Grøn tomat – Spinat
– basilikum
laks: Hallegård
skinke – rugbrød – Sød sennep – Æg

Bornholmersvinet: Grønkål – Fløde – Løg – Grov sennep
And: consommé – Jordskok – Foie gras – Kål
Så kig indenfor og besøg en af Bornholms bedste restauranter i traditionsrige rammer midt i Almindingen.
And: confit – Jordskok – rosenkål – Kanelsky
Bornholmersvinet: rødkål – abrikos sauce – Timian – Kartoffel
Kom indenfor efter skovturen og nyd en delikat frokost eller vores skønne aftenmenu.
Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
& andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød
Beliggenheden såvel som maden er enestående. ÅrstidernesBornholmske
skiften afspejles
i det, vi serverer for jer.
Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin
–
”Luftige
nødder”
Marcipan:
Derfor er vores menukort hele tiden nyt og spændende. Kirsebær – Kerner – vanilje
3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,-

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK
INFO@CHRISTIANSHOJKROEN.DK
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Med venlig hilsen
Alle os i skoven
www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK

WWW.CHRISTIANSHOJKROEN.DK

FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
FACEBOOK.COM/CHRITIANSHOJKROEN
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I KUNSTENS NAVN
Måne-Lys Mossin Karlsen vendte i 2016 hjem til
Bornholm for at komme tilbage til den bornholmske
natur, give sin datter Liv den samme trygge og
oplevelsesrige opvækst, hun selv fik på øen, og for
at åbne Mooncat Tattoo på Snellemark i Rønne.
AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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åne-Lys Karlsen er
kunstner. Sådan kan
hun bedst beskrives.
Alt, hvad hun gør, gør hun
i kunstens navn. Måne er
kunstmaler, tegner og tatovør.
Tre kunstformer hun sætter
en ære i at udøve på bedst
mulige vis.
”Jeg føler mig 100 procent som
kunstner. Om jeg maler eller
tatoverer - eller forbereder
tatoveringer i form af tegninger og sketches, så er det for
mig en måde at udtrykke sig
i kunst”, fortæller Måne, der
selv har mange tatoveringer
på krop og ansigt. Tatoveringer, der må siges at gøre
hende selv til et kunstværk.
”For mig er tatoveringer en
frihed til at udtrykke sig selv,
som man har lyst. At forbinde
sit indre med sit ydre. Jeg
synes det er en smuk sammensmeltning”, siger hun og

Det Røde Pakhus

medgiver, at nogle måske ikke
føler det samme om tatoveringer som hende.
”Der kan stadig være mange
fordomme forbundet med tatoveringer, og jeg er klar over, at
jeg er mere pyntet end andre
i bybilledet. Men jeg oplever
ikke, at folk er fordomsfulde”,
forklarer Måne og fortæller, at
hun flere gange er blevet stoppet i byen af ældre kvinder,
der vil fortælle hende, at hun
er fint dekoreret.

Faglig stolthed
Når man træder ind i Mooncat
Tattoo, der ligger på Snellemark i Rønne, bemærker man
hurtigt, at fagligheden er i højsædet i butikken. Kursusdiplomer, fotos af tatoveringer, tattoo magasiner og kunst pryder
butikkens vægge, vinduer og
loftet over briksene. På bordet

ligger foldere fra foreningen
De professionelle uafhængige
tatovører, der blandt andet
arrangerer hygiejnekurser for
tatovører.
Hygiejnen er vigtig for Måne,
hvilket blandt andet betyder,
at sko ikke er tilladt bag en
stor sort streg på gulvet. ”Jeg
går meget op i, at det skal
være sikkert for mine kunder
at blive tatoveret hos mig”,
siger hun og fortæller at butikken bruger databasen InkBase, der giver både kunde og
tatovør en ekstra sikkerhed.
”I InkBase kan jeg slå kunden
op, og så kommer alle farver,
der er brugt, hvor de stammer
fra, og hvad de indeholder, op
på skærmen”. Et sådant system kan være en stor hjælp,
hvis en kunde for eksempel
får en allergisk reaktion.
Det er tydeligt, at det vigtigt
for den fagligt stolte Måne, at

hendes butik kan give kunderne en tryg og god oplevelse.
”Vi går meget op i hygiejne.
Jeg sætter en stor ære i at
udføre et professionelt stykke
arbejde, og at kunderne kan
føle sig sikre i min butik”.

Den drømmende kunst
Måne har altid malet og har
været selvstændig tatovør,
siden hun var 25.
Hun er en positivt tænkende
person, hvilket også afsløres i
butikken, hvor teksten ”Good
vibes only” pryder et skilt på
væggen. I kunsten har hun
fundet en måde at udtrykke
sit indre og samtidig drømme
og få ro.
”Kunsten og især det at male
betyder for mig, at jeg kan
bevæge mig ind i min egen
eventyr- og drømmeverden,”
siger Måne og fortsætter ”Dér

er der ingen grænser, og man
kan gøre lige hvad man vil.
Man kan lege, og man kan få
følelser ud. Det er ren meditation.”
Måne-Lys Karlsen er en
positiv, fri og kreativ person,
der sætter kunsten løs på
alle måder. Også på egen
krop. Og spørger man hende,
hvor meget kunst hun har på
kroppen, kommer svaret da
også prompte og med et smil:
”Jeg har kun én stor tatovering, men den er ikke færdig
endnu”.
Hendes kunst kan ses i butikken, eller på instagramkontoen Maaneart, og mange af de
fantastiske tatoveringer, der
bliver til i butikken kan ses på
MoonCat Tattoo på facebook
og instagram. Man kan også
besøge butikken og selv få
kunst på kroppen i butikken
på Snellemark 22.

Minus
Garcia
mbyM
Danefæ
Isay
Woden sneakers
Depeche
Beck Söndergaard
Brugskunst
og masser
af accessories

Vi glæder os til at se jer i Pakhuset.
Vi har åbent ALLE dage til frokost kl. 11.30 – 15.00 og aftenservering kl. 18.00 – 20.30.
Vi har, på restaurant Det Røde Pakhus, valgt at kombinere det bedste fra havnen og skoven under et tag.
Vi leverer gerne maden til jeres arrangement, derhjemme, i firmaet
eller hvor I kunne forstille jer det skal afholdes, med eller uden en kok og tjener.
Telefon: 64 63 50 26
Info@roedepakhus.dk • www.roedepakhus.dk/ • Instagram: @restaurant_det_rode_pakhus • facebook/restaurant_det_røde_pakhus
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Torvet 7, Nexø tlf. 40227077 Åbent: man-fre kl. 10 -17.30 lør kl. 10 -13
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KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

-25 % på Plastmo stål plus tagrender
DANMARKS
STØRSTE
TOTALLEVERANDØR

For professionelle og gør-det-selv folk

Onsdag den 17. april kl. 12.00 - 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 - 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!
Vi får besøg af 17 leverandører: Brenderup, Nilfisk, Weber, Mascot, Al-ko Ginge, ITW Byg, Soudal, Alfix, Plastmo, Jumbo,
Ecostyle, Gardena, Jackon, Tajima, Outline, HKSDK/Airtox og Ryobi der alle er klar med nyheder, råd og vejledning
- og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD. Alle tilbud kan kun købes onsdag den. 17. april kl. 12.00 - 17.00.

TERMOTAG -10

% På DEMODAGEN

Hvid Montagelim med et højt begyndende
greb, hæfter på stort set alle materialer,
selv under vand. 290 ml.
Demopris inkl. moms:

69,- pr. stk.
FIX ALL PRESS PAcK

Multifuge og lim, som ikke kræver fugepistol.
Til både ind og ude, hæfter på stort set
alle overflader.
Demopris inkl. moms:

89,- pr. stk.

NKT FASTENERS RUSTFRI A4
TERRASSESKRUER
Str. 4,2x42 - 4,2x55 - 4,8x75
Frit valg inkl. moms:

69,- pr. pk.

MAScOT® ADVANcED
Bukser med
CORDURA®-knælommer,
firevejs-stretch, lav vægt.
Demopris inkl. moms:

699,-

MAScOT® ADVANcED
Jakke med CLIMASCOT®-for,
let, vandafvisende
Demopris inkl. moms:

599,-

MAScOT® ADVANcED
Fleecetrøje med kort lynlås,
høj krave, moderne pasform
Demopris inkl. moms:

449,-

NKT FASTENERS SPUN™
+ cLIMATE™ G3

Stort udvalg af terrassevarmere fra HORTUS.

Klip, opsamling, bioklip og
sideudkast, 51 cm klippebredde,
selvkørende. AL-KO Pro 125 motor.
Inkl. olie+sugesæt.
Demopris inkl. moms:

2.000,-

AL-KO PLÆNEKLIPPER
HIGHLINE 51 SP-A

Funktion: 4-i-1 (klip, opsamling, bio, sideudkast)
Klippebredde: 51 cm.
Motor: AL-KO Pro 140 QSS
Inkl. olie + sugesæt
Demopris inkl. moms:

2.600,-

AL-KO BRÆNDEKLØVER
KHS 5204
Maks. kløvetryk: 5 t
Maks. kløvelængde: 520 mm
Inkl. 1 liter hydraulikolie
Demopris inkl. moms:

ALGEFRI KONcENTRAT 1 LTR.

Bekæmper effektivt alger på hårde overflader.
Rækker til ca. 200m2.
Eneste lovlige algemiddel i Danmark
Demopris inkl. moms

99,95

AL-KO GUDENAA
PLÆNELUFTER VL 38 E
cOMFORT
Demopris inkl. moms

900,-

Selvnivellerende gulvspartelmasse
Demopris pr. sæk. v/ 10 sække

79,- ex. moms
98,75 inkl. moms

1 stk. pris 90,- inkl. moms
Demopris: tag 3 betal for 1
Kom og se de andre skarpe demotilbud.

-30 % på alle OUTLINE

vinduer og døre - kom og hør
nærmere hos leverandøren.

1.900,-

Få hele
30 % rabat
på demodagen.

Hækkeklipper batteri.
Inkl. batteri+lader.
Demopris inkl. moms:

SPAR 20 % På
PLUS 2019
KATALOGPRISER

Frirum for livet.

RYOBI ONE+
RHT1851R20F 18V

900,-

DURAPUDS 710 HVID:

Kom og få en snak med konsulenten.

-25 % på alle

vandingsartikler fra
Gardena på dagen.

ALFIX DURATHERM

TAJIMA STåLBåNDMåL

Skarpt tilbud på demodagen
- kom og hør nærmere.

Fliserenser. Ekskl. batteri+lader
Demopris inkl. moms:

Skarpe demopriser på
Gardena Robotplæneklippere.

146,- ex. moms
182,50 inkl. moms
Alfix DuraTherm complete er en
komplet facadeløsning.

RYOBI OPc180020S

MASSER AF SKARPE PRISER På DAGEN.
VED KØB AF 3 MASKINER FåS GRATIS
BATTERI+OPLADER. VÆRDI 800,-

Demopris pr. sæk. v/ 10 sække

76,- ex. moms
95,- inkl. moms

800,-

750,-

ALFIX DURAPUDS 710 GRå.

30 meter inkl. moms:

290,-

50 meter inkl. moms:

350,-

ENESTE FORHANDLER På BORNHOLM SOM
KAN TONE GORI I TUSINDVIS AF FARVER.
KOM OG SE DE GODE TILBUD.

TAJIMA PREMIUM KNIV

Sortcoated blad. inkl. 10 stk knivblad.
Demopris inkl. moms:
Kom og hør nærmere hos konsulenten vedr. ” Fællesnævneren for alle Thermomur-serier er, at byggesystemerne
giver den bedste forudsætning for energieffektivt byggeri.
Det er let at lade sig begejstre over! ”

99,-

PROFF VÆRKSTEDSREOL
5 hylder. max. 100 kg pr. hylde.
Demopris inkl. moms:

699,-

KVIK UKRUDTSBEKÆMPELSE
Klar til brug, 0,75 ml
Også mod ukrudt under hæk og busk
Virker på 3 timer!

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

Græstrimmer batteri.
Inkl. batteri+lader.
Demopris inkl. moms:

2.000,-

Frit valg v/min 5 pk. assorteret
inkl moms:

49,95 pr. pk

AL-KO MOTORPLÆNEKLIPPER GUDENAA 5.18 SP-A PLUS

Med 3-i-1 funktion: Bioklip, 50
liters opsamler og bagudkast.
Ekskl. batteri+lader.
Demopris inkl. moms:

RYOBI ONE+ RLT183225F

ALFIX PLANEMIX 30
FIX ALL HIGH TAcK

RYOBI AKKU
PLÆNEKLIPPER

Kom og få en snak med konsulenten.

-30 % På ALLE HKSDK
OG AIRTOX SIKKERSKO

Kom og få en snak med konsulenten.

FANTASTISKE TILBUD På DAGEN

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

BORNHOLMSK KOSMOPOLIT
I DEMOKRATIETS TJENESTE
Zakia Elvang fik engagement i vuggegave og vil have os til bedre at tage
ejerskab over vores rettigheder. Hun er aktiv omkring folkemødet, har
virksomheden We Do Democracy og er i Danmarks Radios bestyrelse.
Og det er bare toppen af isbjerget
AF TORBEN HOLLEUFER

D

er er noget Pippi
Langstrømpe over
Zakia Elvang. Dels
er der det røde hår og
fregnerne på lur i martssolen, som ikke altid var
en fordel, men som det
47-årige energibundt med
opvækst i Østermarie har
gjort til en styrke. Hun
synes simpelthen at være
overalt, at favne alt og
sætter spor, hvor hun kommer frem.
Lige nu er det hjertebarnet
We Do Democracy. We Do
Democracy er et firma,
hun har startet med sin
kommende ægtemand,
Johan Galster, og som har
til huse i et lille skur i det
københavnske nordvestkvarter. Nordkvarteret
i København er ligesom
Amager uudforsket land.
Her virker forladte virksomheder som en magnet
på igangsættere som
Zakia Elvang, der i øvrigt
snart flytter sine aktiviteter ind ved siden af, hvor
hun er del af et projekt.
Dette projekt hedder
Garage, og sammen med
byudvikleren Calum har
hun fået mulighed for at
overtage et 850 kvadratmeter stort gammelt autoværksted med fire haller
og støddæmperfabrik. Her
skal der være plads, når
den bornholmske Pippi går
i land og sætter i brand.
Bornholmerne kender
selvfølgelig godt familien
Elvang. På godt og ondt.
I firserne var far Olav
Elvangs job som havbiolog
noget, som måske ikke
ligefrem flugtede lige
godt med et fiskeri, der
blev lukket ned. Men det
var bare en side af den
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meget aktive familie, hvor
den stod på jazzmusik,
og hvor faren har sat sine
spor både nationalt som
formand for Fajabefa, der
var en landsforening for
rytmisk musik, ligesom
han også har været dybt
involveret i etableringen
af Musikhuzet i Rønne, og
sidste år blev han valgt
til formand for Huset på
havnen, der skal blive til et
kulturhus i Nexø.
For Zakia og hendes
yngre søskende betød det
konkret, at der altid var
gang i musikken hjemme i
Østermarie, hvor det både
blev til en lokal jazzfestival, Nexø Jazzfestival og
alskens venner fra miljøet,
der kom og overnattede,
når vejen gik forbi klippeøen. Hendes forældre er
fortsat aktive, nu med bopæl i Aarsdale og driften
af Høkeren, den lille butik,
der sikrer, at man ikke skal
farte ind til Svaneke eller
Nexø efter de nærmeste
fornødenheder.
En præsentation er vel
passende? Tag nu bare
navnet Zakia.
Ligesom forsangeren i
Queen, Freddie Mercury,
er hun født på Zanzibar,
en eksotisk lille øgruppe
ud for Østafrikas kyst. Forældrene var dernede med
Danida, men så kom der
et kup, og i al hast gik det
mod nord med datterens
eksotiske fornavn som
væsentligste souvenir fra
et sted, hvor man i øvrigt
taler swahili. Via et smut
til Grønland endte de så på
Bornholm, på upåagtede
Lyrsbyvej og et nedlagt
landbrug. Det var den

sædvanlige historie med
et bornholmerbesøg, hvor
øen stod i blomst, og så
er Bornholm som bekendt
paradis på jord.
Zakia kom på Østerlars
Friskole, men fra tredje
klasse gik hun på den lokale kommuneskole, hvilket
betød, at hun gik i skole
med dem der boede lige
nede ad vejen. Men det
betød også, at hun kom til
at få kammerater, der var
fra hjem, som med Zakias
ord ”aldrig havde været
i København og sjældent
tog til Rønne”.
Så her kom den rødhårede
”førder” med sin kosmopolitiske baggrund, og
som hun siger om, hvad
hun i dag betegner som et
clash:
”Clashet bestod i, at vi
var kosmopolitiske, og der
var altid horder af folk på
besøg, der sov i telte, ligesom der blev spillet jazzmusik. Og modsat var der
Bornholm, som var landbrugssamfund med gårde
og bornholmere i syv generationer og alt det gode
og også mindre gode, der
fulgte med det. Så min
måde at være bornholmer
på har været at bringe min
families udsyn med mig
ind i de rum, jeg er kommet i på Bornholm. Nogle
gange tænker jeg på mig
selv som indvandrer og
føler mig næsten mere
som bornholmer i København, end jeg gjorde, da
jeg boede på Bornholm.
Så i hvert fald har jeg min
egen variant af at være
bornholmer.”
Ja. I så fald en variant med
appetit på at sætte spor
og gøre en forskel.

Udsyn
Der har været tradition for
at tænke baltisk, når man
sådan bor midt i Østersøen. Oluf Høst følte sig nært
beslægtet med Chagall
ovre i Ukraine og talte ofte
om sit baltiske sind. Og
Zakia Elvang har nærmest
gjort Bornholms placering
midt i havet, der alle andre
steder kaldes Det Baltiske
Hav, som udgangspunkt
for sit arbejde med demokrati. Hun startede da også
ud med Next Stop Sovjetbevægelsen op til Berlinmurens fald i 1989 og læste sågar russisk allerede
på gymnasiet i Rønne. Som
hun selv siger det:
”Jeg har det sådan, at
Bornholm var ret lukket
for mig, da jeg var ung,
og en af de stærke ting
ved Bornholm er jo, at det
ligger der midt i Østersøen. Vi er både os selv og
åbenlyst en del af noget,
der er større. Altså, hvis
man sejler til andre lande
fra Bornholm og deler
havne med en masse fremmede nationer og mange
fremmede skibe kommer
ind i havnen, så er en også
en meget åben ting. Så
jeg var med i Next Stop
Sovjet fra Bornholm, hvor
vi tog til Baltikum, som
dengang lå bag jerntæppet. Men selv om det lå
der, var det så åbenlyst en
del af helheden og trods
det trusselsbillede, man
var vokset op med, var der
så tydeligt et terræn der,
som var uudforsket. Så jeg
har altid interesseret mig
for demokrati, og hvem og
hvor vi er i verden,” erklærer Zakia Elvang.

Der var i det hele taget
fart på. Når hun ikke gik
i skole, arbejdede hun på
blandt andet Christianshøjkroen – ”i gamle dage
– jagtselskaber, lille hvidt
forklæde, fadservering og
brun sovs” – og på Hotel
Balka Søbad. Hun tog
videre til RUC i Roskilde
og læste offentlig administration. Hun blev allerede
kandidat som 24-årig.
Men tilbage til We Do
Democracy og arbejdet
med den styreform, som
vi tager som en selvfølge,
men ikke altid ved så pokkers meget om:
”We Do Democracy er en
virksomhed, hvor Johan
Galster og jeg arbejder
med demokratiudvikling
og rådgiver om demokrati.
I den ene halvdel af vores
arbejde arbejder vi med
andre aktører og i den
anden halvdel sætter vi
vores egne ting i gang.
Så vi er en virksomhed,
hvor vi har holdninger, til
de ting vi laver, og der er
en grund til, at vi går ind,
der hvor vi går ind,” siger
Zakia Elvang.
Hun beretter om en norsk
undersøgelse, der gik
på reaktioner på ordet
demokrati, og der kom
311 definitioner på, hvad
demokrati er. Altså er demokrati mange forskellige
ting for mange forskellige
mennesker. Så efter at
have fortalt om det valgrepræsentative demokrati,
som er det, vi kender, hvor
vi går til valg og afgiver en
stemme, så understreger
Zakia sin bekymring over,
at dem med gode uddannelser og privilegeret opvækst oftest er dem, der

er repræsenteret på de
folkevalgte poster. Og her
kan hun gå ind at hjælpe:
”Hvis man forestiller sig,
at det der foregår i folketinget og i byrådene rundt
omkring i landet, skal
afspejle de behov og de
udfordringer - samt ikke
mindst den viden og ressourcer - der er i befolkningen, så bliver vi nødt til
at supplere de systemer
med nogle andre måder
at gøre tingene på. Og det
er blandt andet noget af
det, vi gør her. Vi udvikler
og tester og afhjælper
organisationer og også offentlige institutioner med
at prøve at udvide deres
demokrati, så man ikke
kun har det valgrepræsentative system, men også
har andre måder at gøre
ting på.”

Demokratimøder
Zakia Elvang er konstant
på farten og dybt involveret i de mange folkemøder
– eller demokratimøder,
som er det nye navn – der
samlet foregår rundt om
Østersøen.
Hun har været med i det
bornholmske folkemøde
de sidste otte år, hvor hun
har prøvet mange roller, både som almindelig
gæst, med sin virksomhed, været moderator
eller rådgiver og endelig
har haft sin egen scene,
Demokratiscenen, som
nu er en forening. Her var
aktiviteterne sidste år
samlet omkring det gamle
bibliotek lige nord for havnen, som nu er overtaget
af Folkemødet.
Hun er lige hjemkommet

fra Cesis, som er en smuk
provinsby i Letland, hvor
hun sammen med en samarbejdspartner, Ieva Morrica. De arbejder sammen
på et folkemøde, der hedder LAMPA. Det nu fire år
gamle folkemøde i Letland
er voldsomt populært og
oppe på 20.000 deltagere.
Godt gået i et land på bare
1,5 millioner indbyggere
uden den store demokratiske tradition. Zakias
arbejde med festivaler
som den i Letland giver
hende også et perspektiv på det danske møde,
som sagtens kan udvikles
yderligere.
”Der er en ekstrem lav
valgdeltagelse i Letland,
der er politikerlede, og det
var en stor opgave at lave
et folkemøde. Men det er
blevet ekstremt populært. En kæmpe succes.
Medierne er til stede og de
politiske partier. Det har
også betydet, at jeg får et
udefra-perspektiv på vores danske folkemøde, for
nu var jeg på folkemøder i
Sverige, Norge, Island og
de andre baltiske lande,
og alle steder er det en
by, der har det, ligesom vi
har Allinge. Og det er der

en stor pointe i, og det er
noget, vi har undersøgt,”
beretter Zakia Elvang.
Det nye er, at samtlige folkemøder nu bliver samlet
under en fælles paraply,
der simpelthen kalder dem
for Demokratifestivaler.
Bag er de ni folkemøder samt et europæisk
folkemøde, som hedder
Jubel og sidst blev holdt i
Bruxelles i september. På
Zakia Elvangs initiativ er
der lavet en forening, der
hedder Democracy Festivals Association.
Det betyder, at der er stort
fokus på det bornholmske
folkemøde i juni:
”Det bornholmske folkemøde er et af de stiftende
folkemøder i den demokratiplatform, og det
betyder, at vi til sommer
har nogle events, hvor vi
eksempelvis har en hollandsk demokratiminister
på besøg, som sammen
med forhåbentlig borgmester Winni Grosbøll,
Bertel Haarder og nogle
fra Nordisk Ministerråd
kommer til at have en
bred inviterende debat
om, hvad folkemøder er.
Samt om hvilket demokratisk fænomen, de er, og

hvad vi kan bruge dem til.
Samt hvordan de kan udvikle sig. Så det kommer
til at trække noget af den
internationale folkemødedebat med tilbage til det
danske folkemøde,” beretter Zakia Elvang, som ser
udsynet som en gevinst i
forhold til at udvikle det
danske møde:
”En af de store gaver for
mig op til folkemødet i
Allinge og møderne ude
omkring er, at når man
kommer hjem, ser man på
sit eget hjem med lidt andre øjne. Ude omkring ser
jeg også på de ting, hvor
det danske folkemøde har
en opgave med at udvikle
sig, og det er en dialog,
jeg har været i og stadig
er i, både med borgmesteren, bestyrelsen og
teamet omkring. Så et tæt
samarbejde på mange
måder om en lang række
projekter.”
Zakia Elvang er meget
glad for det bornholmske
folkemøde som trods kritik
af blandt andet dyr udlejning og VIP-priser, der
nævnes som kritikpunkter
i forhold til almindelige
borgere, der ikke er professionelle deltagere, fin-

der, at det folkelige klart
er den store vinder:
”Jeg synes, at det er et
vidunderligt folkemøde.
Og når man kigger på
tallene, så er andelen af
mennesker, der er til stede
på folkemødet, som er der
uden professionel årsag,
altså uden at der er nogle,
der har betalt dem for at
være der, bare stigende.
Støt år for år er den faktisk stigende, så jeg synes,
at tingene går i den rigtige
retning. Jeg er faktisk ikke
så bekymret.”

Demokrati-fitness
Zakia Elvang har som sagt
mange ting i støbeskeen.
Hun kan simpelthen
ikke lade være. Ligesom
hun og partneren Johan
Galster udover den fælles
kamp for demokratiet
også har en sammenbragt flok derhjemme,
der blandt andet tæller
Zakia Elvangs to børn på
19 og 15 år fra et tidligere
forhold.
Hun er meget glad for
Bornholm og ser i dag sin
opvækst som en stor fordel i forhold til sit meget
aktive liv. For valget stod

jo mellem at trille tommelfingre eller gøre noget
selv.
”Skal jeg sætte ord på mig
selv, så er jeg meget entreprenant. Jeg kan spotte
noget, før det er blevet til
noget og gøre noget med
det. Og jeg tror, at jeg er
sådan, fordi jeg har et par
forældre, som er lidt tossede og fulde af initiativ.
Men også fordi jeg er
vokset op i et miljø, hvor
der var mange uudnyttede
potentialer, masser af
naturskønhed og masser
af mennesker, som gik og
puttede sig med ting, som
de var dygtige til. Plus at
jeg er vokset op på Bornholm på et tidspunkt, hvor
jeg var ung i 1980’erne, og
der var der bare ikke fedt,
og så er det sådan, at enten går man og keder sig,
eller også sætter man ting
i gang. Så jeg takker Bornholm for, at der ikke skete
alt for meget dengang,
fordi jeg selv blev aktiv.”
Så hvis du vil deltage i
Zakia Elvangs aktiviteter,
kan du passende dukke op
på Demokratiscenen, hvor
du blandt andet kan gå til
Demokrati-Fitness!!!
”Ja, vi har lavet et træ-

ningsprogram, hvor man
kan blive trænet til at blive
en god deltager i demokratiet. Vi har identificeret
ti muskler, som man kan
blive trænet i: empati og
lytte-muskel og sådan noget. Her har vi fået penge
fra en stor tysk fond til
at rulle ud i Europa, som
et træningsprogram, og
jeg er i gang med at lave
ting med Nordisk Ministerråd omkring demokrati i
Baltikum og sådan noget,
så jeg har en stor klump
af ting, som er internationale, og som på en eller
anden måde har rod i de
her demokratifestivaler.
Ligesom der altså er projektet med den tidligere
støddæmperfabrik i det
københavnske nordvestkvarter, som i parentes
bemærket er den del af
Danmark, som har laveste
valgdeltagelse.”
Kender man Zakia Elvang
ret bliver den virkelighed
snart en saga blot.
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Sammensæt selv dit måltid.
Vælg en ret fra grillen, sides og sauce.

Æggekage med bacon, brød, smør, rødbeder
og hjemmerørt sennep.
89,-

øl-brasseret skank af bornholmerlam
med grov kartoffel-urtepurè.
Lammesky og persillefrit.
229,-

Stor sandwichbolle med husets
egen varmrøgede laks.
89,-

entrecote 150/300 gram - 175/245
kalvemørbrad 200 gram - 215
Lammemørbrad i peanutbutter
100/200 gram - 165/215
menuierestegt havtaskehale med king prawns - 225

Kammuslinger - 130

let saltet, hvidløgsristede
på ærtecreme,
bacontern, croutons

kalvemørbrad - 130

lime rimmet med rosenpeber og olivenolie på
Frennegårdpasta i
trøffelmayonnaise

2 retters postmenu.
279,-

sauces

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

Guacamole -20

med hvidløg og citron

Tomat chutney - 20

RESTAURANT

DET GAMLE POSTHUS
- mad fra bunden af friske råvarer

hummerbisque - 130

med hel gul sennep

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042
www.detgamleposthusallinge.dk

ALLINGE

Scan og læs mere

kalveglace - 20

smørpisket med basilikum

Limepisket smør - 20
med mascarpone
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Påske og forår på Restaurant Molen
I vandkanten med udsigt til Østersøen jonglerer vi med havfriske fisk.
På Restaurant Molen kan I nyde udsigten og det bornholmske køkken, som vi elsker at præsentere det.
Åbent man-lør, dog har vi lukket i uge 43.
I påsken er der åbent alle dage.
Åbningstider: frokost: kl. 12.00-15.00 og aften: 18.00-20.30 (køkkenet lukker).

Bearnaise sauce - 20
chili mayonnaise - 20

sides

g’s burger

pommes frites - 30
Asparges - 30

oksekødsburger - 175

sukkerærter og
sommerløg - 30

dessert

smørsauterede hvide
og grønne

estragonsauterede

Mormorsalat - 30
Cherrytomatsalat - 30
med tang, løg og mozzarella,
ribs- og sesamolie

Ristede Østershatte - 30
små kartofler - 30
smørristede med persille

kartoffel - 30

åbent hver dag
17.00 - 21.30

knust med sennep og
krydderurter

bacon - ost - salat
grov fritter, chili mayo

valnøddeis - 95

valnødder - nougat
marcipan

Rabarber sorbet - 95

rabarbersauce, vaniljebagt
rabarber, mandelkage

Creme brulee - 95

med melon/bærsalat og
citronsorbet

gedefriskost og
gammelt knas - 95

i krydderolie, med honning,
karamelliserede rabarber,
hel gul sennep og Nexø
knækker

forkæl dig selv med spa
- og g’s køkken

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

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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A la carte fra 17.30

kød fra grillen

smørstegte jomfruhummer,
hvide aspargessnitter,
sweet potato chips

Posthuset ønsker alle en god påske
Frokost 12.00 - 16.00

forretter

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

NY K ÆRLIGHED OG GAMLE MØBLER
AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

D

er var engang for
ikke så længe siden
et værtshus i Nexø,
der hed Munkekælderen.
Det var et sted, hvor tjeneren stod bar baren med
stribet skjorte og vest
på. Som man gjorde det i
gamle dage. I dag eksisterer Munkekælderen ikke
længere. De gamle dyder
hyldes dog stadig i den
gamle kælder i bygningen,
der siden 1800-tallet fungerede som skibsproviant,
på Strandgade 15 i Nexø.
Her åbnede 44-årige Kim
Sørensen i 2017 butikken 2ndLifeDesign, der
specialiserer sig i at finde,
opkøbe og sælge danske
designmøbler, lamper og
andre flotte og spændende indretningsartikler.

Kærligheden vandt
Inden Kim Sørensen åbnede 2LifeDesign, boede
og arbejdede han i Køben-
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havn. Som uddannet blikkenslager havde han med
egne ord været heldig at
få det bedst tænkelige job
som Ledningsinspektør i
vandforsyningen HOFOR.
Som det ofte går, kan meget ændres, når den rette
person træder ind i ens
liv. Sådan gik det også for
Kim, der mødte Nexøpigen
Majken Dich i slutningen af
2014 og ikke længe efter
faldt pladask for hende.
Ønskejobbet hos HOFOR
og livet i København
tabte til kærligheden, så
i 2017 solgte Kim huset
og flyttede sammen med
Majken i Nexø. ”Jeg havde
det egentlig rigtig godt
i København. Jeg havde
et lækkert job og et hus,
jeg var glad for at bo i,
men det virkede bare helt
rigtigt at flytte herover”,
fortæller Kim, der også
har familie på Bornholm.

Svigermor sparkede
drømmen i gang

Når man har sagt jobbet
op, er man nødt til at finde
et nyt. Kim, der i mange år
havde haft stor interesse
for dansk design, havde
egentlig ikke troet, at han
skulle udleve drømmen
med at gøre hobbyen til
et fuldtidsarbejde, men
Majken og svigermor ville
det anderledes. ”Det var
faktisk Majken og hendes
mors ide, at jeg skulle
tage springet og åbne
2ndLifeDesign. Det var
også dem, der skubbede på, indtil jeg turde
gøre det”, fortæller han
og uddyber, at det ikke
var sikkert, at drømmen
overhovedet var mulig på
Bornholm. ”Vi vidste jo
ikke, om der var et marked
herovre. Men de havde jo
ret i, at hvis det nogensinde skulle være, så skulle
det være nu, hvor jeg
havde solgt huset i Vanløse og var flyttet sammen
med Majken.” slutter Kim,

der i flere år har fundet og
istandsat designmøbler og
lamper som hobby.

Umuligt at gøre alene
Arbejdet med at finde varer til en butik med originale designvarer, der kan
være op mod 80 år gamle,
byder på mange forskellige opgaver. Kim tager
for eksempel ud og giver
tilbud til private i hele
landet, der har besluttet
sig for at samlingen skal
tyndes ud. Hver anden
fredag fylder han firmaets
varevogn med solgte varer
og tager til København,
hvor nye varer skal fragtes
tilbage til Bornholm. Så
derfor tager den anden
del af 2ndLifeDesign over i
de perioder. ”Uden Majken
kunne det slet ikke lade
sig gøre. Hun er en lige
så stor del af det her, som
jeg er. Hun har taget fri
fra sit faste arbejde hver

anden fredag for at passe
butikken, så vi kan nå at få
gjort det hele”, fortæller
Kim, der også ofte får sine
varer fra bornholmere, der
kommer ind fra gaden for
at høre, om deres PH-lampe eller 7-erstol er noget
for 2ndLifeDesign.

Uden teknologi
ingen butik
Mange af dem, der kommer ind i Kim og Majken
butik, har stiftet bekendtskab med 2ndLifeDesign
på nettet. Kim bruger
dygtigt Facebook og
Instagram til at vise sine
mange flotte møbler og
indretningsdesign frem.
Det samme gør han på
hjemmesiden 2ndlifedesign.dk, som er mere
af et showroom end en
webshop. ”Instagram og
Facebook bruger vi som
udstillingsvindue. Mange
af de lokale, der besøger

os for første gang, er
faldet over et billede af
en lampe eller stol der, og
så kommer de forbi for at
se, hvad vi mere kan byde
på,” forklarer Kim.
Faktisk går det så godt på
nettet, at det kan være
svært at få vist alt det
danske design, Kim finder,
frem i butikken i Nexø.
”Vi sælger rigtig meget
via vores hjemmeside og
sociale medier,” siger Kim.
”Det åbner vores butik op
for hele landet, og mange
varer når faktisk aldrig
ud i butikken, før de er
solgt”. Af samme grund
har 2LifeDesign også en
lagerbygning i Køge, hvor
nye og solgte varer venter
på, at Kim kommer og får
sendt dem videre hver
anden fredag. Dog sælger
han mere eller mindre lige
så meget fra den fysiske butik, hvor Kim også
elsker at tage imod dem,
der kommer ind fra gaden.

”Det er svært at sige, om
vi sælger mest det ene
eller andet sted. Jeg tror,
det skifter lidt,” forklarer
Kim. ”Man kan nok sige,
at uden teknologien, så
kunne det ikke køre i
butikken. Men uden butikken, så ville det heller ikke
kunne køre. Så begge dele
er vigtige for 2ndLifeDesign.”

Den helt rigtige patina
Købmandskabet ved at
forhandle med ejerne af
det eftertragtede danske
design er en del af det,
Kim kan lide ved sit nye
liv i Nexø. Især når det
lykkes at finde en mellemvej, der er god for både
sælger og 2ndLifeDesign.
Når det ikke lykkes, eller
når Kim ender med at give
for meget for tingene, ser
han det som en del af jobbet som køber og sælger
af dansk design. ”Nogle

gange kan man blive lidt
for ivrig efter at få noget
med hjem. Så kan man
ende med at give mere,
end man selv kan få for
det. Men sådan er det i
den her branche. Priserne
ændrer sig hele tiden,
og nogle af de ting, man
er sikker på ryger med
det samme, kan være i
butikken i et år, hvor man
helt mister håbet, og så
pludselig kommer den
rigtige køber forbi og ser
den samme skønhed i det,
som jeg gør.”
Kim følger blandt andet
med i priser, og hvad
køberne efterspørger, ved
at følge med hos de store
auktionshuse. Han går
selv til auktioner en gang
i mellem, men mødes
helst ansigt til ansigt med
sælger. ”Det er ikke altid,
jeg kommer hjem med
noget, men jeg kan godt
lide det der med at få en
snak og en kop kaffe med

sælger. Det er ofte folk
med samme interesse for
design som mig, så det er
altid turen værd”, siger
han med et smil, og slutter
af med at fortælle, hvad
det bedste ved jobbet er:
”Jeg synes, det er fedt,
når der kommer nogen ind
med en ting, der bare rammer mig. Det kan være en
sofa, der har et fascinerede design, eller en
stol med den helt rigtige
patina. Så begynder mit
adrenalin at køre indeni.
Det elsker jeg ved jobbet.”
2ndLifeDesign har åbent
tirsdag til lørdag og kan
besøges på Strandgade 15
i Nexø.
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Bornholmske huse og fritidshuse - bliver bedst solgt
af din lokale Bornholmske ejendomsmægler!

Derfor skal du vælge
✔
✔
✔
✔
✔

BornholmerBo:

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

Ring
5695 56
83
og få et
GRAT
salgstjek IS
!

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!
PÅSKEFROKOST-MENU
Sprød vaffel, stenbiderrogn,
syltet løg, creme fraiche
Lammeculotte, skorzonerrod,
kål og glace
Citronfromage, makron,
syltet & kandiseret citron
Pris per person: kr. 325,-

BornholmerBo

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

DEN NYE COROLLA.
TÆNK FREMAD. VÆLG TOYOTA HYBRID.
HATCHBACK FRA 217.990 KR. HYBRID FRA 245.990 KR. TOURING SPORTS FRA 227.990 KR. HYBRID FRA 255.990 KR.
Brændstofforbrug v/bl. kørsel 14,5-22,2 km/l. CO2-udslip 101-155 g/km. Modellerne er vist med ekstraudstyr. Forbehold for trykfejl. Se mere på toyota.dk

Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S

Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05
Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05 · www.toyota-bornholm.dk
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PÅSKE MED
HAVUDSIGT
Følg os på:
facebook.com/leportvang

PÅSKEAFTEN-MENU
Ovnbagt helleflynder, stenbiderrogn,
sauce blanquette & ramsløg
Friteret, pocheret æg, skorzonerrødder,
æggecreme & karse
Lammekrone, ratatouille, pastinakcreme,
rosmaringlace & kål
Oste med bærgelé & maltknækbrød

Åbningstider, menu & events
kan ses på www.leport.dk

Citronfromage, makron, syltet & kandiseret citron
Pris 2 retter:
Pris 4 retter:

kr. 375,kr. 475,-

Pris 3 retter: kr. 425,Pris 5 retter: kr. 525,-

RESTAURANT LE PORT | VANG 81 | 3790 HASLE | 56 96 92 01 | INFO@LEPORT.DK | VI LEVERER OGSÅ UD AF HUSET

KAFFEBAREN RØNNE
Vi glæder os til at invitere jer indenfor på Kaffebaren Rønne

På Kaffebaren serverer vi dejlig kaffe, bornholmsk the, hjemmelavet varm chokolade,
dejlige kager samt grillede sandwich.
Det hele kan nydes i eller på lokal keramik i de uhøjtidelige lokaler,
eller I kan tage kaffen med på turen rundt i byen, på færgen
eller i bilen på vej videre. Vi glæder os til at forkæle jer.
Åbent dagligt fra kl. 7.30-17 (fre kl. 18) samt lør-søn kl. 10-15.
Instagram: @kaffebarenroenne
Facebook.com/kaffebarenroenne
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AF TOMMI FALK PETERSEN

Tre restauranter og én kaffebar

FOTO: TORBEN AGER
Hvad gør man, når to restauranter og én kaffebar
bare ikke er nok?
Hvis man er Troels Madsen
og Daniel Kruse, så åbner
man endnu en restaurant.
De to, bornholmerne kender fra Christianshøjkroen,
Molen i Nexø og Kaffebaren Rønne, åbnede i slutningen af december deres
nye restaurant på Snellemark i Rønne i bygningen,
der er kendt som Det Røde
Pakhus. Restaurantens
navn er derfor meget
passende ”Restaurant Det
Røde Pakhus”.
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Fra en tur i skoven
med mor til
serieiværksætter
Da Troels Madsen i 2012
overtog Christianshøjkroen i Almindingen, vidste
han ikke, at han 6 et halvt
år senere skulle eje 3 restauranter og én kaffebar
på Bornholm. Faktisk var
starten i skoven mest af
alt et projekt for at prøve
noget nyt, hvor det store
spisested blev passet af
ham selv og to ansatte.
Den ene af de ansatte
var Troels mor Vebse, der
sørgede for at gæsterne
var godt tilpas og fik maden serveret til tiden. Mor

Vebse blev også starten
på Troels næste projekt,
da han i 2013 overtog
Rytterknægtskiosken, som
Vebse så passede, indtil
2017, hvor forpagtningen
af kiosken overgik til en
anden. I maj 2014, kom så
næste skud på stammen,
da Troels overtog det, der
skulle blive Restaurant
Molen i Nexø, næsten
præcis to år efter han
åbnede i Christianshøjkroen. Her overtalte han i
2016 den hæderkronede
kok Daniel Kruse, der indtil
da havde skabt madoplevelser på Stammershalle
Badehotel, til at blive en
del af Restaurant Molen

og hele Troels gastroprojekt. I 2018 overtog de
to Kaffebaren Rønne, der
ligger på Store Torv, og
den 27. december åbnede
de det, der indtil videre er
den sidste del, af Troels
Madsens og Daniel Kruses
bornholmske madunivers,
Restaurant Det Røde
Pakhus.

Kombination skal
højne niveauet
Med åbningen af Det
Røde Pakhus, ønsker de
to iværksættere at højne
niveauet for gæsterne.
Hidtil har de koncentreret
sig om hver deres del af

imperiet, Troels om Christianshøjkroen og Daniel
om Molen, mens de i den
nye restaurant vil forsøge
gøre det på en ny måde.
”Tidligere har vi styret
vores egne forretninger
og køkkener. Nu vil vi
kombinere vores styrker
og se om vi kan forbedre
vores svagheder sammen,
så vi kan skabe nogle nye
og endnu bedre oplevelser
for vores gæster,” forklarer Daniel, mens Troels
samstemmer ”Hvis vi kan
blive 5 eller 10 procent
bedre ved at arbejde mere
sammen, kan vi tilbyde
gæsterne en oplevelse, vi
ikke kunne før,” siger han

og tilføjer ”Vi stiler altid
efter at udvikle os og blive
bedre”.
At dømme ud fra anmeldelser og ratings af Molen
og Christianshøjkroen, der
begge scorer meget højt
på diverse brugersites,
kan man altså forvente
at få en særdeles god
gastronomisk oplevelse
på Det Røde Pakhus, hvis
niveauet højnes bare 5
procent.

Helårsåbne
restauranter har
fordele
Man hører ofte, at Bornholm lukker ned, når ef-

tersårsferien er slut, og at
der først åbnes igen, når
det bliver påske. Ligesom
en hel del andre erhvervsdrivende, forsøger Troels
og Daniel at gøre noget
ved det fænomen. Deres
restauranter er helårsåbne, og personalet er ansat
hele året. På denne måde,
mener de, er de med til at
støtte den positive udvikling af Bornholm, samtidig
med, at de sikrer kvaliteten i deres restauranter.
”Vi bliver nødt til at støtte
den udvikling, der er.”
siger Daniel. ”Hvis vi vil
have Bornholm til at være
en levende helårs-ø, må vi
også selv holde åbent hele

året.” forklarer han, mens
Troels tilføjer ”En styrke,
vi har oplevet, ved at have
helårsåbent er, at vi har
en fast kerne af medarbejdere, som vi kender, og
som kender os og vores
restauranters kerneværdier. Det gør det lettere at
holde niveauet oppe og at
bygge på med nye smage
og ideer”.

Fra soloprojekt til
partnerskab
Hvor restauranterne hidtil
har været ejet af Troels
Madsen, er Daniel Kruse
med åbningen af Restaurant Det Røde Pakhus gået

fra ansat til mediværksætter. Det betyder, at
de to fremover vil have et
tættere partnerskab både
i køkkenet og på kontoret.
Et så tæt partnerskab
har naturligvis også sine
gnidninger. ”Jeg har ikke
altid været god til at lytte
til andres ideer,” indrømmer Troels, ”Så når Daniel
mener, at vi skal gøre det
på den her måde i stedet
for den her, så kan jeg
være ved at rive hovedet
af ham, før jeg giver mig.”
siger Troels, mens Daniel
med et smil tilføjer ”Og
så ser han, at det faktisk
blev bedre, end det var
før. Det er lidt ligesom i et

ægteskab, hvor man nogle
gange er uenige indtil den
ene giver sig, og det så
ender lykkeligt alligevel”.

Hvad fremtiden
bringer
Når man er iværksætter
med 3 restauranter og én
kaffebar, har man nok at
se til. Derfor regner Troels
Madsen og Daniel Kruse
ikke med, at vi kommer
til at se flere nyåbninger
fra deres hænder. I stedet
skal de næste år gå med
at gøre deres restauranter
levedygtige.
”Vi åbnede i Rønne, fordi
vi mente potentialet var

der”, siger Troels. ”Nu har
vi 3 selvstændige restauranter med hver deres
køkken og hver deres menukort. Nu handler det om
at gøre dem så gode og
bæredygtige som muligt”.
Troels, der er hovediværksætteren, forklarer sin
iværksætterlyst med, at
han elsker at få en ide, og
så gøre den til virkelighed.
”Jeg elsker at se tingene
tage form og se, hvordan
gæsterne tager imod det,
når det står klart”, fortæller han. Det er dog også
den lyst, der skal være
til stede, for at han synes
det er sjovt. Og ikke alle
ideer er levedygtige. ”Jeg

havde Rytterknægtskiosken i 4 år. Til sidst syntes
jeg ikke, der var noget
som helst sjov ved det.
Der skulle lægges alt for
meget arbejde, og udbyttet var så lille, at det bare
var surt”, forklarer han
og forsikrer om, at han
faktisk synes, det, de laver
nu, er sjovt, og at bornholmere og øens gæster ikke
skal være bange for at se
lukkede døre hos dem.
Hverken om sommeren
eller om vinteren.
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NYT KØKKEN?

ANNONcE

TRÆNGER DIT KØKKEN, BAD ELLER GARDEROBE
TIL FORNYELSE ELLER ER EN MODERNE
OPFRISKNING TILSTRÆKKELIG?
Det at skulle udskifte de dyreste rum i
boligen, køkken og bad, er en stor beslutning og forbundet med mange overvejelser, hvor mange uforudsete overraskelser kan opstå, når man først går i gang.
Er moderne køkkenfornyelse et alternativ
Når man før i tiden lavede køkkenrenoveringer, bestod det i at få malet eller påsat
folie på de gamle låger og skuffer. Den tid
er forbi. Moderne Køkkenfornyelse er først
og fremmest udskiftning af låger, skuffefronter og evt. bordplader med helt nye efter
mål. Man kan vælge at ændre et skab til et
moderne skuffeskab med fuldt udtræk og
hjørnehyldeskabe kan monteres med udtrækskarrusel, så det er nemt og ubesværet at
komme til tingene. Vi tilbyder alle moderne
funktioner, siger Carsten Tangaa fra Søgaard
Køkkenfornyelse.
Vi tænker i dag mere på genbrug
Vi sortere affald. Vi skal tænke på jordens
ressourceforbrug. Vi har fået en holdning
til og bevidsthed om at genbrug er godt for
miljøet. Så hvorfor udskifte det der er inde
bag ved, hvis det ikke fejler noget. Så er køkkenfornyelse en billigere og mere miljørigtig
løsning.

omgivelser vise prøver, holde dem op og afstemme efter lyset i rummet og farven på
væggen. Vi udarbejder tilbud på stedet, og
accepteres dette, måles køkkenet præcist
op, så låger, skuffer og evt. bordplader kan
bestilles på de mål der passer netop til det
pågældende køkken. Når alt er aftalt, tager
det ofte kun én dag, kunden spiser morgenmad i sit gamle køkken og aftensmad
i det nye.
Udlejning, køb og salg af bolig
Uanset om man skal sælge eller købe bolig,
så er økonomi i fokus. Hussælger kan få mere
for boligen, hvis køkken og bad er i orden.
Investering i et helt nyt køkken kan måske
ikke hentes hjem på et hussalg, men her kan
en køkkenfornyelse med nye låger og skuffer
være den rigtige løsning. Hushandlen bliver
således en gevinst for både køber og sælger.
Som huskøber, kan det være svært at finde
økonomi til et nyt køkken, bad og/eller gar-

derobe. Men også her kan en køkkenfornyelse være løsningen. Også i forbindelse med
udlejning af sommerhuset eller boligen kan
en køkkenfornyelse med nye låger, skuffer
og evt. bordplade være en god investering.
Din lokale konsulent, Carsten Tangaa fra

Søgaard Køkkenfornyelse er klar til at rykke
ud på gratis og uforpligtende hjemmebesøg.
Han kan kontaktes direkte på tlf. 47 470 403.
Se mere på www.skfn.dk

FØR

EFTER

Nyt køkken på kun en dag
En moderne køkkenfornyelse er en overskuelig proces. Når en kunde kontakter os,
aftaler vi et gratis og uforpligtende besøg
hjemme hos kunden. Her kan vi i de rette

Trænger dit køkken til en opfriskning?

1- 2 - 3

Skift låger, skuffer,
evt. bordplade.
Så har du et nyt køkken.

så har du et nyt køkken!
1

Ved at vælge Søgaard Køkkenfornyelse
behøver du ikke gå på kompromis.
Det er ikke kun at udskifte dine køkkenlåger og -skuffer med nye. Du har samtidig mulighed for at ændre på køkkenets
indretning efter dine ønsker.

FØR

KØKKEN
BAD
GARDEROBE

2

Accept og opmåling

Når du accepterer vores tilbud, tager
vi mål af dit nuværende køkken.
Fabrikken går i gang med at
fremstille køkkenlåger og skuffer
samt øvrige detaljer helt ud fra
dine mål og ønsker.

Du kan vælge at lave et lågeskab om til
et skuffeskab. Dine overskabslåger kan
laves i fuld højde op til loftet, så er din
opbevaring oven på skabet bag låger.
Du kan udskifte bordplade og vælge en
løsning med integreret vask. Så længe
der ikke ændres på den eksisterende
planløsning kan du få en moderne og
prisbillig køkkenløsning og samtidig indfri
dine køkkendrømme.
Så har du nyt køkken mange år endnu.

Hjemmebesøg og tilbud

Vi kommer gratis hjem til dig og sammen
taler vi om dine ønsker og drømme. Vi viser
de forskellige muligheder og udarbejder et
tilbud med det samme.

3
EFTER

Montering

Når dit køkken er færdig-produceret
kommer vores specialuddannede
montør til aftalt tid og monterer dit
nye køkken. De fleste gange tager det
kun én dag.
Carsten Tangaa

Ring på

47 470 403

og aftal tid
til et GRATIS
hjemmebesøg
Tlf. 70 444 222

www.skfn.dk

Fra prisbelønnet gourmet til
Street Food og cocktails
AF TOMMI FALK PETERSEN

S

opha og Henrik Nerst har de sidste
15 år drevet Restaurant Æblehaven
sammen. Sopha i køkkenet, hvor hun
har kreeret fantastiske fusioner mellem det
bornholmske, danske, franske og thailandske køkken, og Henrik i restauranten, hvor
han dygtigt har delt ud af sin store viden
om vin og mad. Til påske ændres dette
dog, når Sopha åbner Snogebæk Takeaway
i den gamle pølsevogn, der ikke er til at
kende igen.

Mere tid til familien
Efter 15 år, hvor Sopha og Henrik har passet Æblehaven fra tidlig formiddag til efter
midnat i hele den åbne periode, har de
valgt at afhænde restauranten og starte
på nye projekter, der giver dem mere tid
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med hinanden og deres 3-årige efternøler,
Benjamin. ”Vi besluttede os for, at vi ville
have mere familietid,” fortæller Sopha.
”Det kunne vi ikke, da vi havde Æblehaven, for der var vi begge på arbejde fra 10
formiddag til efter midnat”, forklarer hu og
uddyber, ”med Snogebæk Takeaway kommer jeg til at have mere tid med vores lille
søn Benjamin, og jeg kommer rent faktisk
til at have aftener, hvor Henrik og jeg kan
nå at lave noget sammen, der ikke bare er
arbejde,” siger Sopha med et smil.

Som at komme hjem
At Sopha skulle ende i Snogebæk, var der
ikke meget, der tydede på, før hun mødte
Henrik for 18 år siden. ”Henrik inviterede
mig på en romantisk rejse til Bornholm.

Vi kørte rundt i han store varevogn, der
havde en madras bagi, og så sov vi på havnene.” husker Sopha, der dog også fik lov
til at sove i familiens lidt mere komfortable
sommerhus i Snogebæk på turen. Her blev
hun overrasket over, hvad Bornholm egentlig er. ”Jeg kendte kun til Bornholm som en
eller anden lille ø ved Sverige,” siger hun,
”men så viste det sig at være et fantastisk
sted! Det minder mig lidt om Thailand,
hvor jeg kommer fra. Der er det samme
tætte sammenhold, der er natur, og der er
marker. Det føles bare som hjem for mig”
fortæller Sopha.

Fra fuldtid til deltid til fuldtid
”Jeg skulle jo egentlig bare have lidt at
lave.” fortæller Sopha om beslutningen

om at overtage forpagtningen af Snogebæk Havnegrill. ”Jeg kan ikke bare sidde
derhjemme og dovne den. Henrik sagde, at
jeg bare kunne hjælpe lidt til i destilleriet,
men da havnegrillen kom til forpagtning, så
lagde jeg billet ind med det samme.” Sopha
fik lokalet, der passede perfekt i størrelsen til, at hun kunne passe en enkelt wok,
mens hun også ekspederede sine kunder i
det lille serveringsområde. De nye forpagtere fandt dog hurtigt ud af, at huset, de
havde forpagtet, gemte på flere overraskelser. ”Da vi så kontrakten, troede vi det
var en fejl.” siger Sopha. I kontrakten stod
der, at lokalet Sopha havde forpagtet var
75 kvadratmeter. Det viste sig, at der bag
Havnegrillens friture, befandt sig mange
opbevaringsrum, som gennem årene har
været gemt væk for Havnegrillens besøgende. Sådan bliver det dog ikke længere.
”Vi startede med at fjerne et par vægge,
og så fandt vi ud af, at vi også kunne fjerne
en til og endnu en.” fortæller Sopha. ”Så
rummet er faktisk endt med at blive så
stort, at vi har fået plads til et loungeområde, hvor man kan nyde en cocktail eller
spise maden på regnvejrsdag.” forklarer

hun, før hun udbryder ”Jeg skulle bare have
lidt at lave, og nu er det blevet et fuldtidsarbejde!”
Også Sophas søn Dar, der har været en del
af Æblehaven, fra han var 13 år, har fået
plads i Sophas nye projekt. Her skal han
være Cocktailchef og blandt andet lange
G&T’s med far Henriks gin fra Wild Destillery i Aakirkeby over disken.
”Det var egentlig meningen, at Dar skulle
ud og arbejde med noget, der passer til
hans uddannelse,” siger Sopha om Dar, der
studerer medicin på Syddansk Universitet.
”Men han vender alligevel næsen hjemad
for at være cocktailchef og passe Snogebæk Takeaway, når køkkenet lukker”. fortæller Sopha, der er glad for at have hele
familiens støtte til sit projekt.

Tilbage til rødderne
Siden barnsben har Sopha Nerst arbejdet
i køkkener. Hun elsker at lave mad, og
arbejdede i sin egen thairestaurant, da hun
mødte Henrik for 18 år siden. ”Jeg ejede en
thairestaurant i København. Så mødte jeg
Henrik og fik lyst til at lære mere om dansk

mad og den mad, der serveres på danske
restauranter.” forklarer Sopha, der startede på kokkeuddannelsen og dygtiggjorde
sig i den mad bornholmerne og mange af
øens gæster kender fra Æblehaven. ”Nu er
det 18 år siden, jeg havde restauranten, og
jeg har fået lyst til at vende tilbage til den
mad, jeg har arbejdet med, siden jeg var
barn.”
I Snogebæk Takeaway vil man udover
Sophas wokretter kunne få sandwich og
cocktails. Sopha regner med at stå bag
wokpanden det meste af dagen, og glæder
sig til at komme i gang, og til når Henrik og
Benjamin kommer på besøg. ”Jeg håber,
det bliver en god sæson. For mig vil en
god sæson være, at gæsterne selvfølgelig
synes om min mad, men endnu mere, at
vi får mere tid til at være en familie sammen.” Siger Sopha og fortsætter ”Jeg elsker at lave mad, men livet er også at have
tid til at tale og hygge sig. At gå tur med
hundene og at sidde ned med familien. Og
ikke mindst at have tid til at nyde livet sammen” slutter Sopha, der glæder sig til sit
nye liv som ejer af Snogebæk Takeaway.
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BESØG OS I

ANGORALAND

GÅRDBUTIKKEN

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

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

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

Mange spændende natur garn i gårdbutikken.
Filtgalleri - gårdbutik - kosmetik - altid en god gave ide!

ÅBNER
2019!
ÅBNER
FOR
SÆSONEN
2019!
ÅBNERFOR
FORSÆSONEN
SÆSONEN
2019!
PRISLISTE 2019
Vi åbner fredag den 12. april kl. 17 og glæder os
Vi
åbner
fredag
den
12.
april
kl.
17
og
glæder
os
Vitil
åbner
fredag
den
12.
aprilkl.
kl.17
17på
ogglæder
glæderos
Vi
åbner
fredag
den
12.
april
og
at kunne
byde
jer
velkommen
.os
til
..
tilat
atkunne
kunnebyde
bydejer
jervelkommen
velkommenpå
på
til
at
kunne
byde
jer
velkommen
på
Som noget nyt introducerer vi 3 forskellige aftenbuffeter .
Som
noget
nyt
introducerer
vivi3
33forskellige
forskellige
aftenbuffeter
Somnoget
noget
nytintroducerer
introducerer
forskellige
aftenbuffeter
Som
nyt
vi
afhængig
af sæson
- forår, sommer
og
efterår. aftenbuffeter
Desuden
vil
afhængig
af
sæson
forår,
sommer
og
efterår.
Desuden
vil
afhængig
afsæson
sæson
forår,
sommer
ogefterår.
efterår.
Desuden
vil
afhængig
af
---forår,
sommer
og
Desuden
Oye traditionen
tro
byde på
sin autentiske
thaibuffet
påvil
Oye
traditionen
tro
byde
på
sin
autentiske
thaibuffet
på
Oyetraditionen
traditionen
tro
bydepå
på
autentiske
thaibuffet
på
Oye
byde
autentiske
thaibuffet
udvalgte
søndage.tro
Dermed
vilsin
Isin
som
gæster kunne
nydepå
udvalgte
søndage.
Dermed
vil
som
gæster
kunne
nyde
udvalgte
søndage.
Dermed
vil
som
gæster
kunne
nyde
udvalgte
søndage.
Dermed
IIIsom
kunne
nyde
større
variation
i vores
buffetvil
hen
overgæster
året. Det
glæder
større
variation
i
vores
buffet
hen
over
året.
Det
glæder
større
variation
i
vores
buffet
hen
over
året.
Det
glæder
større
variation
i
vores
buffet
hen
over
året.
Det
glæder
vi os meget til, og det håber vi, at I vil tage godt imod.
vivios
os
meget
til,
og
det
håber
vi,
at
vil
tage
godt
imod.
osmeget
megettil,
til,og
ogdet
dethåber
håbervi,
vi,at
atIIIvil
viltage
tagegodt
godtimod.
imod.
vi
Vores hjemmelavede
og velsmagende
pizzaer
og
Vores
hjemmelavede
og
velsmagende
pizzaer
og
Vores
hjemmelavede
og
velsmagende
pizzaer
og
Vores
velsmagende
sandwich
kanhjemmelavede
fortsat bestillesogi huset
eller ud pizzaer
af huset.og
sandwich
kan
fortsat
bestilles
huset
eller
ud
af
huset.
sandwichkan
kanfortsat
fortsatbestilles
bestillesii ihuset
huseteller
ellerud
udaf
afhuset.
huset.
sandwich
Kanten rundt i denne annonce er der en række gode
Kanten
rundt
denne
annonce
er
der
en
række
gode
Kanten
rundt
dennejer
annonce
erder
derud
enog
række
gode
Kanten
ii idenne
annonce
er
en
række
gode
tilbud,
somrundt
vi opfordrer
til at klippe
gemme,
tilbud,
som
vi
opfordrer
jer
til
at
klippe
ud
og
gemme,
tilbud,
som
vi
opfordrer
jer
til
at
klippe
ud
og
gemme,
som vi
opfordrer
til at vejen
klippeforbi
ud og gemme,
såtilbud,
I sæsonen
igennem
kanjer
lægge
.
..
så
sæsonen
igennem
kan
lægge
forbi
såIIIsæsonen
sæsonenigennem
igennemkan
kanlægge
læggevejen
vejenforbi
forbi
så
Vi ses!vejen
Hilsen
personalet .
Vi
ses!
Hilsen
personalet
Vi
ses!
Hilsen
personalet
Vi ses! Hilsen personalet

Herudover udvalgte specialvarer - kun hos os!
WELLFULLNESS
- se mere på vores
hjemmeside om aktuelle
tilbud i SPA events og
behandlinger.
(fra 2-7 personer).

MUNKHOLM

ANGORALAND

Aktuelle åbningstider: - se altid open2day.dk eller angoraland.dk
Smørengevejen 22 Vestermarie 3720 Åkirkeby tlf 24 61 78 30
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--19/10
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RESERVER
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DENNE
KUPON
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H
VI VISER
SPORT IIB
SPORTSCAFE --KOM
OG HEP
MED!!
H
USK
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VI VISER
VISER SPORT
SPORT I B
BRØDDANS
RØDDANS SPORTSCAFE
SPORTSCAFE - KOM
KOM OG
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HEP MED
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HÆNNARNA OG HAUD
FØLLES AD!
Find os i Inhouse

CHARME MIDT I ALLINGE
Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores
store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,
caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand
Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Café
SDR. HAMMER 33 - 3730 NEXØ
MOBIL: 29650474
THOMAS@NEXOVOD.DK
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Åbent hele året
Lukket mandag, tirsdag til søndag kl. 11 - ca. 17
Høiers Gaard 7, 3770 Allinge • Tlf: 56 48 22 90
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2.995,1513628
Chronograph
Vandtæt til 5 bar

2.995,1513628
Chronograph
Vandtæt til 5 bar

Natur ligvis

SOMMERSÆSON
2019
ÅBENT

1.795,1513611
Vandbeskyttet

1.795,1513611
Vandbeskyttet

1.695,1550050
Vandbeskyttet

1.695,1550050
Vandbeskyttet

DE DANSKE
DINOSAURER

NaturBornholm
Grønningen 30
3720 Aakirkeby

1.595,1550066
Mulit-eye funktion
Vandbeskyttet

Sæson 2019 åbent
1. april - 31. oktober

1.595,1550066
Mulit-eye funktion
Vandbeskyttet

Åbent hver dag 10 -17
Indgangen lukker klokken 16

Østergade 2 · 3720 Aakirkeby · Telefon 5697 4102

PAKHUSET.....................åbner lørdag
Allinge
BY YOU ..........................åbner lørdag
Svaneke

Tel.: 5694 0400
www.naturbornholm.dk

JAGT - OUTDOOR - LYSTFISKERI

PERNILLE BÜLOW .....................åbent
Svaneke
DESIGN SNOGEBÆK ......åbner lørdag
Snogebæk
PIA STÆRMOSE ........................åbent
Boderne
SØRINE .....................................åbent
Rønne

ÅBENT ALLE DAGE
I PÅSKEN
Sdr. Hammer 6, 3730 Nexø Tlf.: 5649 2897
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✔
✔
✔
✔
✔
✔

KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED
For professionelle og gør-det-selv folk

Onsdag den 17. april kl. 12.00 - 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 - 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!
Vi får besøg af 17 leverandører: Brenderup, Nilfisk, Weber, Mascot, Al-ko Ginge, ITW Byg, Soudal, Alfix, Plastmo, Jumbo,
Ecostyle, Gardena, Jackon, Tajima, Outline, HKSDK/Airtox og Ryobi der alle er klar med nyheder, råd og vejledning
- og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD. Alle tilbud kan kun købes onsdag den. 17. april kl. 12.00 - 17.00.

BRENDERUP TRAILER 3251STUB750

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.
Demopris inkl. moms (ekskl. nummerplade):

Alle sider er nedfældelige. Seks indvendige
surringsøjer. Presenningsknapper på siderne
er standard. Totalvægt: 750 kg.
Højtbygget trailer med to aksler og hjulene
placeret under ladet, hvilket yder traileren
et bredt ladmål samtidigt med at trailerens
totalbredde holdes på et minimum. Tilbehør
er tilgængeligt.
Demopris ekskl. moms (ekskl. nummerplade):

+ GRATIS tilbehørspakke indeholdende komplet
næsehjul + samt presenning.

Demopris inkl. moms (ekskl. nummerplade):

5.780,-

7.000,8.750,-

NILFISK HØJTRYKSRENSER

NILFISK HØJTRYKSRENSER

800,-

1.400,-

C 120.7-6 PCAD
Tryk 120 bar. Inkl. Tornado PR dyse,
Powerspeed dyse, skumsprayer, terrassevasker, vaskebørste og kloakrenser.
Demopris inkl. moms:

inkl. sæbe.

C 130.1-8 X-TRA
Inkl. 8 m højtryksslange, Tornado
PR dyse, Powerspeed dyse,
skumsprayer og dunk.
Demopris inkl. moms:

inkl. sæbe.

Kom og få smagsprøver hos Weber

WEBER Q1200

Denne lille gasgrill fra Weber er let og handy at tage
med på farten, da den ikke vejer meget. Dens størrelse
gør det nemt at tage den med i bilen eller campingvognen, og hvis du har altan med begrænset plads, er
denne model helt perfekt. Inkl. stegerist + bradepande
Demopris inkl. moms:

1.700,-

WEBER GENESIS II E-310 GBS SORT
WEBER SPIRIT II E-310 GBS
INKL. PREMIUM BETRÆK/COVER.
Demopris inkl. moms:

3.700,-

Alle kunder der inden 23/4 køber en ny Genesis II
gasgrill kan få et Igrill 3 termometer Gratis*.
INKL. PREMIUM BETRÆK/COVER.
Demopris inkl. moms:

6.500,-

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

