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Solen har fundet hele arsenalet 
frem og fornemmelser af sidste 
års kanon sommer rammer os 
alle. De fleste har allerede ind-
taget øens smukke sandstrande 
og klippekyster.
Alle forretninger bugner af 
varer og aldrig har der været så 

mange steder hvor man smage 
på de lokale fortræffeligheder.

Denne sommer bliver heller ikke 
nogen undtagelse, når det kom-
mer til kulturelle oplevelser uan-
set om du er til finkultur, musik 
eller natur. Mulighederne er 

nærmest uendelige og udbuddet 
strækker sig helt ind i septem-
ber, hvor Kulturugen afholdes.

På Magasinet har vi igen været 
øen rundt og samtidig besøgt 
nogle unikke bornholmske 
bastioner på den anden side 

af vandet. Så skulle du som 
bornholmer eller turist ikke nå 
at opleve det hele eller kan du 
blot ikke få nok, så byder vores 
hovedstad København også på 
mange muligheder for at smage 
Østersøens delikatesser og 
håndværk.

Vi ønsker jer alle rigtig god læs-
ning og en fantastisk sommer.

Daniel Mühlendorph
Ansvarshavende redaktør
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Emma Bülow er datter af glaspuster 
Pernille Bülow, der startede det 
kreative miljø med kunsthåndværk 

og café på Glastorvet i Svaneke. Hun 
er lillesøster til “Lakridskongen” Johan 
Bülow. Når man vokser op i en fami-
lie, der skaber og tænker stort, er det 
naturligt selv at kaste sig ud i et projekt. 
Emma Bülow leger med at forfine et 
klassisk stykke slik, missionen er at give 
et udsøgt bud på en marshmallow som 
økologisk gourmetslik i lækre bøtter. 

Efter at have arbejdet i tre år på Bülow 
Lakrids, det der nu hedder Lakrids by 
Bÿlow, begyndte Emma Bülow at eks-
perimentere i hans værksted. Målet var 
at ramme en sej og saftig marshmal-
low. Siden 2017 har hun haft sin egen 
virksomhed og mærket “The Mallows”. 
Hun har udviklet en serie marshmallows 
de luxe, hvor en af dem naturligvis er 
med lakrids.

Økologisk kvalitetsslik

“Vi har arbejdet på at udvikle en ny 
slags marshmallow, som ikke er den 
der søde pude af luft, men mere er en 
blanding af marshmallow og fransk 
nougat. Der skal være bid i. Den skal 
kunne spises med bedre samvittighed 
uden at være fyldt med E-numre, og 
så laver vi den af økologiske råvarer. 
Man spiser ikke ligeså mange, fordi 
der er mere tyngde i, og det smager af 
meget,” fortæller Emma Bülow, der med 
sine 26 år allerede har opnået at have 
etableret en fabrik med 3-4 fastansatte 

og to butikker: en i Tivoli og et udsalg i 
Mad&Vin i Magasin du Nord med i alt 15 
butiksansatte. 

Det var i Tivoli, eventyret startede for 
det, der i dag er en travl fabrik hele 
året. 
 “Vi havde lavet en masse marshmal-
lows, fordi vi var så tændte på det, og 
så syntes Tivoli, at det var en sjov idé, 
så vi fik lov til at have en bod til Jul i 
Tivoli. Det gik godt, og derefter fik vi 
en fast plads i alle sæsoner. Det er et 
dejligt sted at møde produktet, og her 
kan vi give en oplevelse og en smags-

prøve. Ved siden af det gik vi også med 
i kælderen i Magasin,” fortæller Emma 
Bülow, der også forhandler de fine bøt-
ter med marshmallows i delikatesse-, 
blomster- og vinbutikker i hele landet, 
og markederne i Tyskland, England og 
Norge er begyndt at åbne sig for The 
Mallows.

sammen med sin bedste veninde  

Emma Bülow har startet sin egen fabrik 
i en nedlagt kantine, hvor der er fliser 

og alt det nødvendige for at holde hygi-
ejne og temperatur til opbevaring, tør-
ring og lager. Hun siger hele tiden “vi” 
om firmaet, og det er fordi, hun arbejder 
tæt sammen med sin to år ældre ven-
inde Sofie Ingemansen på marshmallow-
eventyret.
“Jeg ville gerne have Sofie med på 
rejsen med denne her skøre idé. Hendes 
forældre er fra Bornholm, og Sofie bo-
ede hos os i tre år. Hun startede som en 
slags au pair for mine to yngre brødre, 
og så blev hun nærmest en søster. Så 
har vi hængt sammen siden. Vi stod ved 
køkkenbordet i Johans testkøkken. Vi ar-
bejdede længe på konsistensen. Derude 
på fabrikken havde vi et stort testpanel, 
som vi delte smagsprøver ud til. 
Da vi var tilfredse med selve marsh-
mallowen, så føjede vi smagen til. Jeg 
sagde til Sofie, at jeg ville have hende 
med på en produktion. Det bliver ikke 
en specielt god løn til at starte med, 
sagde jeg, og så gav vi det tre måneder, 
og hun er her endnu. Det er jeg glad for. 
Hun holder styr på tingene. Jeg er den 
kreative, så jeg har godt af at blive holdt 
i ørerne,” griner Emma Bülow.

“DER ER MANGE, DER 
KIGGER MÆRKELIGT 
PÅ MIG, NÅR JEG 
SIGER AT JEG HAR EN 
SKUMFIDUSFABRIK”

Emma Bülow, 26 år.
Bor på Frederiksberg. 
Har marshmallow-fabrikken “The 
Mallows” med butikker i Tivoli og 
Magasin.

MARSHMALLOWS

>>>

AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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solgte glas da hun var 10 år 

Er du født med et talent for at sælge?

“Vi starter tidligt i min familie. Da jeg var ti 
år, stod jeg på torvet i Svaneke på torveda-
gene hele sommeren. Jeg solgte min mors 
andensorteringsglas. Jeg havde et klapbord, 
som jeg købte i Jysk, og et bord til at pakke 
på. Jeg kom hver lørdag, og jeg skulle betale 
40 kroner for standen. Det værste for mig 
var at skulle give penge tilbage. Jeg havde 
en lommeregner med, og der blev nok båret 
over med mig, hvis der var fejl i regnskabet.
Jeg sad der alene, men en gang i mellem 
havde jeg en veninde med, der var lidt bedre 
med lommeregneren. Vi har også solgt kir-
sebær ved vejen. Jeg kan huske, at en som-
mer var der orm i min fars kirsebær, men 
jeg skulle jo tjene pengene, så jeg pakkede 
poserne alligevel,” griner Emma Bülow, der i 
dag sælger den mest ærlige skumfidus, man 
kan finde.

Forældre der bakker op 

Måtte du bare lave din egen bod?

“Vores mor har altid givet os lov til de ting, 
vi har haft lyst til. Da jeg spurgte, om jeg 
måtte sælge glas, så bakkede hun op. Hun 
involverede sig i at lede efter, om der var 
nogle andensorteringsglas i kælderen, der 
kunne sælges, og hvis det lige skulle have 

en sandblæsning, så gjorde hun også det. 
Bare hun ikke skulle pakke op og pakke ned, 
så fik jeg lov.
Vi er altid blevet inkluderet i dagligdagen 
som iværksætter. Vi har været med i sam-
talen hen over aftensmaden om dagens om-
sætning, succeser og problemer. Vi er blevet 
slæbt med, hvis en ovn i glaspusteriet var 
gået en aften. Det har ikke været negativt 

for os fire børn. Vi har lært, at arbejde skal 
ikke være et arbejde — det skal være noget, 
man har lyst til. Man skal ikke arbejde for at 
vente på at gå hjem,” siger Emma Bülow, der 
også har gavn af sin rolige far Henrik Ibsen, 
der er tidligere bankmand. Han hjælper 
med at indberette moms og holder styr på 
regnskaber. 

HOME SWEET HOME

FLAGSHIP STORE  ·  STRANDSTIEN 2 ·  L ISTED HARBOR ·  3740 SVANEKE

OUTLET STORE  ·  P ILEBROVEJ  1A ·  3730 NEXØ 

MADAM STOLTZ LOVES MOSHI MOSHI MIND CLOTHING 

AND WE ARE HAPPY TO SELL THE MINDFULL BRAND 

IN OUR INTERIOR FLAGSHIP STORE IN LISTED

TO SEE OPENING HOURS AND NEWS

FOLLOW US ON FACEBOOK 

@MADAMSTOLTZBORNHOLM

FLAGSHIP STORE · LISTED  OUTLET · NEXØ

Fashion for the independent…

Åbent hver dag – i højsæsonen udvidede åbningstider • Havnebryggen 9, Svaneke • Tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74

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

og masser af accessories...

6    MAGASINET BORNHOLM    SOMMER 2019



RESTAURANT

Bordreservation: info@greensolutionhouse.dk / 5695 1913

ITALIENSK FOR ØVEDE
Nu 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.

BUON APPETITO

SOMMER

2019
SAINT TROPEZ 

VILA
SOYA
BRAX

2ND DAY
BITTE KAI RAND

FREEQUENT
ISAKSEN
MASAI

DL SPORT
MSCH

NEO NOIR
PART TWO

LOFINA
BÜLOW GLAS

KIG IND OG SE
ALLE NYHEDERNE!

ÅBENT: 
MAN-TOR  10.00 - 17.30
FREDAG 10.00 - 18.00
LØRDAG 10.00 - 13.00
1. lør. i md. 10.00 - 14.00

LILLE TORV · RØNNE · TELEFON 5695 4305

499,95 kr.



Olsker er et fabelagtigt 
sted, som i mange år har 
været kendetegnet ved 

øens mindste rundkirke med den 
unikt smukkeste beliggenhed. 
Samt hippierne og de mange 
kunstnere. Eller rettere: tilflyt-
tere der kom til i årene fra 1970 
og fremefter og som introdu-
cerede en livsstil, hvor der ofte 
var himmelhøjt til loftet. Og hvis 
alternativ er lig med økologi og 
grønne holdninger, skal vi endda 
længere tilbage, for netop i 
Soldalen har man været pionerer 
siden 1940’erne.
Vi er på Maegårdsvej og indenfor 
fem minutters gåafstand boede i 
mange år den japanske billedhug-
ger Jun-Ichi Inoue ligesom det 
katolske Myrendal Kloster ligger 
længere oppe ad vejen. Der er 
dog ikke noget helligt ved Solda-
len, for her har Friedhelm Gärtner 
og hans kone Isa Dam, som er 
gårdmandsdatter fra Heslegård 
i Østerlars, boet de sidste godt 
40 år og skabt et blomstrende 
sted, der både tæller en populær 

skovbørnehave og fænomenet 
Mostballaden — sidstnævnte 
netop overtaget af sønnen Aslak 
og hans kone.
Og hvor begge forældre er pæ-
dagoger, er sagen en helt anden 
med Aslak Gärtner og hans kone 
Melanie Hagedorn. De to som 
netop er nedkommet med den 
førstefødte, er uddannede akro-
bater med fint diplom fra en skole 
i Holland, og med vanlig sans for 
udvidelser præsenterer de to 
hvert år en cirkusfestival, som 
altid falder i april. 
Her kan du opleve internationale 
artister, for der er en scene og en 
bar, og op ad bakkeskråningen er 
et lille amfiteater blevet indrettet. 
Og hvem ved, måske kan de unge 
chefer selv lokkes til at vise deres 
egne specialiteter, som bestemt 
ikke er kedelige. Aslak Gärtner 
er nemlig akrobat, og Melanie 
Hagedorn har et show, hvor hun 
fortæller en historie, alt i mens 
hun går på slap line.
-Jeg er akrobat, og mit speciale 
er kinesisk pæl, som jeg viser i en 

forestilling på en halv time. Kine-
sisk pæl er en metalstang, som 
er seks meter høj og spændt fast 
oppe i toppen, og så er der gum-
mi på. Og så har man gummisko 
og en masse tøj på og laver akro-
batik vertikalt. Men vi laver en ny 
form for cirkus, hvor vi blander 
teater, dans og historiefortælling 
med vores cirkusdiscipliner. Min 
kone Melanies speciale er at gå 
på slap line. Hun går på en seks 
meter lang line, og hun har en 
halv times forestilling, som hand-
ler om en dags forløb, hvor hun 
står op, drikker kaffe, læser avis 
og går til dans, så det er nærmest 
en lille teaterforestilling, fortæller 
Aslak Gärtner.
Men lad os lige få lidt historie fra 
farmand Friedhelm:

2000 æbletræer

-Soldalen var det første økologi-
ske sted på Bornholm. Der var en 
dame, Helene Andersen, der drev 
det her sted med frugtplantage 
og gartneri. Og hun gik ind for 

dyrkning uden sprøjtegifte og 
andre ting. Folk vidste det godt, 
for hun var en ivrig læserbrevs-
skriver og en meget særpræget 
person, som man burde skrive en 
bog om. Hun havde ildrødt hår og 
var ugift og barnløs, ligesom hun 
var vegetar tilbage i 1950’erne. 
Hun købte det her sted allerede 
i 1938, hvor hun plantede 2000 
æbletræer og drev gartneri. En 
gang om ugen ville hun køre til 
Sandvig i hestevogn, og mange 
ældre folk kender hende fra den 
tid.  Men tiden gik, og hun blev 
gammel og syg og flyttede på 
plejehjem i Sandvig. Og min svi-
gerfar kendte stedet, som bestod 
af stuehuset og to sidelænger, 
alt sammen helt forfaldent, 
beretter Friedhelm Gärtner, som 
mødte Isa Dam, som var på en 
folkehøjskole i det daværende 
Vesttyskland, hvor Friedhelm var 
tysklærer. 
Siden blev Isa Dam pædagog 
i Danmark og de to flyttede til 
Bornholm for at overtage Solda-
len. 

FARVERIGE  
ILDSJÆLE I 

OLSKER >>>
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AF TORBEN HOLLEUFER 
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Mostballaden er toppen af isbjerget i den lille landsby, som er opstået i Soldalen, 
som ligger idyllisk mellem Olsker og Rutsker, hvor iværksætter, akrobat og 

pædagog blot er et par af stillingsbetegnelserne.
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Her satsede de på turister og 
byggede både ferielejligheder og 
huse, så der i dag er 15 bygnin-
ger. Ligesom kommunesammen-
lægningen skabte mulighed for 
at starte skovbørnehaven, samt 
mosteriet Mostballaden, som var 
en gammel drøm, som Friedhelm 
Gärtner havde haft med fra sin 
egen landsby i Sydtyskland.
- I starten var mosteriet lidt base-
ret på de gamle æbletræer, men 
det handlede også om, at jeg 
som lille dreng i vores landsby 
i Tyskland var med til at samle 
æbler i kartoffelsække, og så 
havde landsbyen et lille mosteri, 
hvor man afleverede æblerne. 
Det havde jeg været med til fra 
helt lille. Ligesom når man sylter, 
denne husflid, hvor man skaber 
dejlige ting til vinteren. 
Men så ejede vi jo altså en gam-
mel frugtplantage, og der var 
efterhånden mulighed for at 
komme i gang. Men vi købte så 
vores presse for ti år siden og 
udgangspunktet var jo regional 
frugt fra Bornholm og mange 
forskellige sorter.
Mostballaden har siden starten 
udviklet tre grene, nemlig den 
første, hvor private kommer med 
egne æbler og så kan få æble-
most retur. Så er der æblerne, 
som de selv har i Soldalen, samt 
via forpagtninger og andre af-
taler med folk, der dyrker æbler 
over hele øen, og endelig køber 

man æbler. Her er holdningen 
konsekvent, nemlig at der skal 
være tale om bornholmske 
æbler, samt at man aldrig bruger 
koncentrat, som er meget ud-
bredt indenfor branchen.
Mostballaden har fravalgt sig at 
bruge flasker, i stedet har man de 
karakteristiske dunke, som findes 
på mange restauranter, samt 
også i den mere familievenlige 
3-litersudgave. Her er også blan-
dinger med bær fra Bornholm, 
ligesom man i samarbejde med 
Bornholms Spritfabrik laver Bom-
merold, som er en æblesnaps.

insisterer på Øko

Eftersom næste generation nu 
har taget over i form af Aslak 
Gärtner og Melanie Hagedorn, 
har man også besluttet sig for, 
at man vil satse på økologi. Det 
har hidtil været en umulighed, 
fordi leverandørerne kommer 
fra hele øen, og man derfor ikke 
har kunnet garantere, at hver og 
en lever op til kravet om ren og 
usprøjtet økologi. Det betyder, 
at man har fældet den gamle 
plantage, som overvejende var 
klassiske sorter som Ingrid Marie 
og Pigeon, som mere er spiseæb-
ler end egnet til most.
Det har længe været et ønske 
hos Aslak Gärtner:
-Vi er i færd med at etablere 
vores egen plantage oppe hos os 

selv. Den oprindelige plantage 
fra 1940’erne var nedslidt og 
blev fældet sidste år. Vi er i plan-
lægningsfasen, men vil lave en 
højstammeplantage, som vil give 
store træer med mange æbler, 
ligesom æblerne ikke skal leve 
op til spiseæblestandard, men 
være mostæbler. Her kommer 
vi op på fire-fem arter, beretter 
Aslak Gärtner, som kommer til 
at skabe et brand, hvor der både 
er den gamle stil med æbler fra 
hele øen og mulighed for private 
at komme forbi og få most med 
hjem. Men også et brand, der 
er 100 procent økologisk. Der 
er dog en grund til, at han ikke 
ønsker at levere i flasker, som 
konkurrenten i Rønne gør:
-Vi kommer fortsat til ikke at sæl-
ge på flasker, for det er et stort 
arbejde og maskineri, og co2-
aftrykket er højere med flasker, 
fordi der er mange mellemstatio-
ner, såsom rensning, knusning, 
nystøbning og transport. Hvis vi 
holder os til tre-litersdunkene er 
der en langt mindre klimabelast-
ning. Ligesom vi jo har fem- og 
ti-liters til restauranter.
Aslak og Melanie kommer til at 
være ansvarlige for hele Solda-
len, selv om mor Isa fortsætter 
nogle år endnu med naturbør-
nehaven. Dertil kommer lillebror 
Silas, som har stor succes med 
kasketter i København under fir-
manavnet Wilgart, og som siden 

2017 har haft et EU-støttet værk-
sted i Soldalen ved siden af ho-
vedbutikken på Nørrebro. Samt 
den årlige cirkusfestival, som er 
noget der godt kan udvikle sig til 
mere og andet. Aslak Gärtner er i 
hvert fald ukuelig optimist:
 -Til festivalen er der bygget en 
scene i 2017 med en bakke, som 
er et amfiteater, og der er plads 
til 700 publikummer. Vi påtænker 
også, at man kan holde kon-
certer der. Dertil er der en bar i 
forbindelse med scenen, og vi vil 
gerne kunne bruge det mere end 
den ene gang om året, erklærer 
Aslak Gärtner, der i øvrigt regner 
med at den nye plantage giver de 
første æbler om tre år. Så det er 
med at indstille smagsløgene på 
endnu en bornholmsk delika-
tesse.
Endelig er der far Friedhelm, der 
er i starten af tresserne og nu 
glæder sig til sit otium. Han skal 
ikke væk fra Soldalen, og med de 
14 huse han har bygget i tidens 
løb, bliver han jo nok ikke bolig-
løs lige med det første:
-Vi bliver her. Min kone Isa 
fortsætter med børnehaven de 
næste fire år, og så er der forhå-
bentlig nogen, der tager over.
Og endelig er der jo det nyfødte 
første barnebarn. 
Det ligner et perfekt timet otium.

mbyM • Garcia • Pulz • minus • danefæ • Isay • Ichi • B-young • Spring Copenhagen • Nordal • Bahne 

Nicolas Vahé • David Rio • Chai Chaplon the • masser af accessories • Copenhagen Shoes • Woden

Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10 -17.30, lør. kl. 10 -13
Fredensborg Badehotel, Strandvejen 116, 3700 Rønne, T 5690 4444, bornholmhotels.dk

Franske lækkerier til frokost og aften
–

Fiskebuffet torsdage og fredage
- se datoer på bornholmhotels.dk
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Bornholmske fristelser

Hindbær
flødebolle

Hjemmelavet 
hindbærpuré

Frysetørret 
hindbær

Soft ice

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

GUDHJEM: EJNAR MIKKELSENSVEJ 21, 3760 GUDHJEM
VAFFELBAGERI, ISBAR OG CHOKOLADE

SVANEKE: GRUSET 7, 3740 SVANEKE
ISBAR OG CHOKOLADE

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE
CHOKOLADEBUTIK OG ISBAR

FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S
CHOKOLADEBUTIK

MOBILE-BUTIKKER: SE HJEMMESIDEN HVOR DE BEFINDER SIG.

FB: FACEBOOK.DK /FAMILIENKJAERSTRUP

WEBSHOP: KJAERSTRUP.DK

SOMMER’19hos Kjærstrup

Fru Petersens Café
Åbent til og med efterårsferien.

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

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

stegt flæsk med persillesovs.

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

fo
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AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

Jul på kroen I
Kroens jule sild: Ægge/karrysalat – Løg – Kapers – Fennikel

Østersø torsk: røg - Grøn tomat – Spinat – basilikum 
Bornholmersvinet: Grønkål – Fløde – Løg – Grov sennep

And: confit – Jordskok – rosenkål – Kanelsky
Bornholmske og andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød

Jule syltede frugter: chokolade mousse – Appelsin – ”Luftige nødder”

3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,-

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

Jul på kroen II
Sild: Eddike – Enebær – Lune kartofler – Løg 

Østersø laks: Hallegård skinke – rugbrød – Sød sennep – Æg 
And: consommé – Jordskok – Foie gras – Kål 

Bornholmersvinet: rødkål – abrikos sauce – Timian – Kartoffel  
Bornholmske & andre oste: Kvæde – Smørstegt rugbrød

Marcipan: Kirsebær – Kerner – vanilje 
3 retter som vi bestemmer 300,- / 5 retter 400,- / Alle 6 retter 425,- 

Christianshøjkroen
BordBestIllIng 5697 4013

åBent  tIl frokost torsdag-søndag
aftenåBent torsdag, fredag og lørdag 

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

råvarerne bestemmer menuerne fra dag til dag
Til frokost har vi smørrebrød, lette fiskeretter eller en Havnefrokost: 4 retter til kr. 195,-

Til aften har vi serveringer á 105 kr. stykket 
Alle serveringer har mellemretstørrelse, og vi anbefaler derfor 3-5 serveringer 

3 stk. 300,- / 4 stk. 350,- / 5 stk. 400,- / 6 stk. 435,- / 7 stk. 470,- / 8 stk. 500,- / 9 stk. 530,- / 10 stk. 550,-

Vi leverer gerne maden hos jer. Selskaber og møder modtages alle ugens dage.

Åbent onsdag-søndag 12.00-15.00 til frokost samt aften 17.30-20.30
Hele dagen kan du komme forbi til kaffe og kage eller en fyraftensøl

ReSTAuRAnT Molen • HAvnen 6 • 3730 nexØ • 8887 6733
Info@restaurantmolen.dk • www.restaurantmolen.dk

facebook.com/restaurantmolen

Mo l e n
BoRnHolMS nye fiSKeReSTAuRAnT

nyd et lækkert måltid med den skønneste udsigt over østersøen

 
vi  

leverer 

gerne maden 

hjemme hos  

jer eller 

 i firmaet 

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK        www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK      FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN

BORDBESTILLING 5697 4013 
VI HAR ÅBENT HELE SOMMEREN FRA KL. 12.00  

ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE  12.00 - 15.00 / 18.00 - 21.00    
KAFFE & KAGE INDTIL 16.00

NYD SOMMEREN MED EN TUR I SKOVEN
Så kig indenfor og besøg en af Bornholms bedste restauranter i traditionsrige rammer midt i Almindingen. 

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

Derfor er vores menukort hele tiden nyt og spændende.  

Med venlig hilsen 
Alle os i skoven

  INFO@CHRISTIANSHOJKROEN.DK        WWW.CHRISTIANSHOJKROEN.DK        FACEBOOK.COM/CHRITIANSHOJKROEN



Rasmus Botoft har spillet alle 
slags teater og film: fra krimi 
til Min søsters børn.

Han mestrer alt fra den glatte 
mand til den rødvinsbuttede 
kvinde med for meget læbestift.
Især er han kendt og elsket for 
med satiregruppen Rytteriet at 
have været med til at skabe en 
toneangivende skæv satireform, 
hvor de grænsesøgende, eller sna-
rere grænseløse, forklædninger er 
en stor del af underholdningen. De 
overfladiske snobber Poul og Fritz 
spillet af Rasmus Botoft og hans 
makker Martin Buch er blevet kult.

holder til i allinge 

Bornholm er en del af Rasmus 
Botofts verden. Hans storesøster 
Malene Botoft og Svoger Henrik 
Lehmann ejer Gæstgiveren i Al-
linge, der gennem de sidste 16 
år har givet Bornholm et hav af 
fantastiske intimkoncerter med 
både etablerede og stjerner på vej 
op. Det er også blevet en tradi-
tion, at bror Botoft kommer hjem 
og underholder som opråber i en 
omgang banko.

“Vi kalder det Vanvidsbanko. 
Martin og jeg lavede research i 
en bankoklub på Østerbro. Det 
var en kæmpe bankohal med 400 
mennesker, der spiller banko en 
gang om ugen. De sad med deres 
lykkedyr, smølfer og små Disney-
figurer. Der var helt stille, og det 
gik lynhurtigt. Nogle af de rigtig 
hårde havde op til otte bankopla-
der, som de holdt styr på. Vi måtte 
konstatere, at det er et krævende 
spil. Banko er ikke for amatører. 
Ved vores banko er der plads til 

dem, der ikke er professionelle og 
går til banko,” fortæller Rasmus 
Botoft, som Magasinet Bornholm 
møder på Christianshavn til en 
omgang morgenrøræg, der, som 
madmoden byder, bliver serveret 
i et kækt lerfad for skuespilleren, 
der i Rytteriet vækker latter med 
sin udklædning som et 70’er levn 
af en penisfikseret keramiker-
kvinde.

store præmier på spil 

Hvad kan man vinde?

“Ud over lækre bornholmske 
ting, så sætter vi en del særegne 
præmier på højkant. Man kan 
blandt andet vinde glemt tøj fra 
Gæstgiveren. Glemmekassen får 
også donationer fra de kendte, der 
efterlader genstande til bankospil-
let, og min søster laver lykkeposer 
med for eksempel glemte sager 
fra Cirkusværelset. Ligesom ved 
traditionel banko kan man også 
vinde kød. Det er til gengæld ikke 
brugt kød, det er dejligt kød fra 
Lille Hallegård ved Østermarie.” 
De glade øjne stråler, mens han 
snakker. 

Er der også store præmier på spil?
 
“Sidste år blev der spillet om et in-
dustrikøleskab, som Gæstgiveren 
havde i overskud. Det var måske 
funktionsdygtigt. Vinderen tog det 
modigt med sig på stedet. Måske 
var det faktisk et komfur, nu hvor 
jeg tænker over det. Vi har også 
haft en dejlig bil som præmie, den 
skulle ganske vist til syn. I det 
hele taget er vi er glade for store 
præmier. Man kan som regel også 

vinde bornholmske landejendom-
me med indbygget gæld, nedlagte 
skoler og andre øde ejendomme,” 
siger Rasmus med det velkendte 
varme glimt i de isblå øjne. 

Øer er noget særligt 

Rasmus Botoft er ægte “amar’ka-
ner”. Han er opvokset på Amager-
brogade ved Sundbyvester Plads 
på Amager i en søskendeflok på 
tre. Udover at fylde Allinge med 
farver har storesøster Malene og 
hendes mand Henrik også sat 
kulør på det yderste af Amager-
brogade med deres bohemede og 
hjemlige in-sted “Ingolf kaffebar” 
og den lille boghandel “Det var 
Zittans”.

Er der en forbindelse mellem 
Bornholm og Amager?

“Amager og Bornholm ligner hin-
anden lidt som øer, jeg tror, at de 
er gode venner i ånden. Dragør er 
næsten Bornholm, deres gammel-
dialekt minder om Rønnefint.
Jeg har lært at snakke lidt born-
holmsk. Jeg har lært mange af de 
særlige ord, som “jylkat”, “bælli”, 
“Super Brøgsân”, forsøger han sig 
på bornholmsk og fortsætter: 
“Det er noget særligt at være 
opvokset på en ø. Det gør noget 
psykisk ved en, at man altid kan 
komme ud til vandet. Vand giver 
glæde, liv og leg. Du kan tage på 
stranden, hvis du oplever noget 
voldsomt i livet, så kan du se på 
bølgerne og finde ro. Hvis man 
er langt fra havet, for eksempel i 
Paris, så savner man den udvej, 
vandet er,” fortæller Rasmus og 
hilser på en forbipasserende, der 

siger hej til ham. 
“Det gør man på Amager, man 
hilser på hinanden. Det kan jeg 
godt lide. Der er også en særlig 
humor på Amager. Det er en rå 
humor, man skal kunne tåle at 
blive drillet, og man skal være 
hurtig i replikken. Man skal ikke 
være bange for at blive svinet 
til, det stikker ikke så dybt. Man 
får nemt øgenavne. Der er noget 
hyggeligt drilleri over at give og 
få øgenavne — det er en måde at 
skille sig ud på.” 

Har du og Martin Buch det sjovt 
med øgenavne?

“Det første år, hvor Gæstgiveren 
blev banket op, var Martin og jeg 
derovre. Meningen var vist, at vi 
skulle skrive. Men Martin hjalp til 
med at luge, han frigjorde faktisk 
klipperne i haven, og så passede 
vi udebaren, altså fadølshanen, 
det år. Vi havde det ret sjovt med 
at give de bemærkelsesværdige 
lokale personligheder i gadebil-
ledet øgenavne. Der var en dame, 
vi kaldte Færgen. Hun var et stort 
apparat. Der var også Silkeaben, 
han havde et lille bitte yndigt ho-
ved med slidt hår og skæg. Alle de 
der folk, vi støder på, kommer ned 
i Rytterigryden, og nogle af dem 
bliver transformeret til figurer i 
vores univers.”

Kom Amagerdrengen Rasmus 
også på ferie på Bornholm? 

“Som barn var jeg på cykelture, 
både med familien og spejderne, 
på Bornholm. Jeg har også været 
på Ro lejr med min roklub i Rønne 
som barn. Jeg har masser af 

Botofts  
BornholmerBanko

AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

>>>
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glasklare minder fra de ferier. 
Bornholm gjorde, fra mit første 
møde med øen i søen, et kæmpe 
kæmpe indtryk. Jeg føler mig 
hjemme på Bornholm. Der er så 
meget vildskab i naturen. Da min 
søster og Henrik købte Gæstgive-
ren, var vores mor og jeg med og 
kigge på mulige steder. De valgte 
et vrag af en bondegård, og jeg 
beundrer dem for, at de har fået 
lavet det fantastiske sted. Jeg er 
der minimum to gange om året. 
Vi tager altid af sted om somme-
ren, vores søn vil bare en uge på 
Gæstgiveren.” 

snobberne taler Frit Fra 
skrumpeleveren

Du har også lige optrådt på Folke-
mødet i Allinge...

“Det var virkelig fedt, der var 
mange mennesker i år. Jeg var der 
i de to dage med dejligt solskins-
vejr. Når jeg går der, bliver jeg 

meget stolt af vores frie debatter 
og hele vores demokrati og folke-
styre. Vi er alle sammen folket. 
Alle går rundt mellem hinanden. 
Lars Løkke går tur på pladsen 
uden PET-vagter sent om natten. 
Alt er nede på jorden, og man kan 
falde i snak med selv de højeste 
på sådan et folkemøde.”

Kan satire flytte noget i politik og 
holdninger?

“Der er så meget sjov i Danmark, 
der sniger sig også fis og ballade 
ind i politik. Poul og Fritz kan til-
lade sig at sige utrolig meget — 
de er blevet accepteret i mange 
samfundsklasser. I det hele taget 
er det interessant, hvor mange 
der genkender figurerne i Rytte-
riet. Vi har ramt nogle arketyper, 
der virkelig findes. Derfor kan de 
have meninger om alt muligt. På 
Folkemødet har vi haft gode ople-
velser. Men vi tænker meget over, 
hvilke budskaber vi bruger de to 

figurer til. Vi har været med til at 
gøre opmærksom på madspild, og 
så har vi lavet nogle film for Folke-
kirkens Nødhjælp i Cambodia.”

Hvordan opstod Snobberne?

“Martin og jeg var på en lang 
Danmarksturné med en Molière 
forestilling, en sommer da jeg 
var nyuddannet, og han faktisk 
ikke var færdig endnu. I tourbilen 
opstod den tone, hvor vi sad som 
to snobber og kommenterede 
landskabet. 
Så brugte vi dem i 2004 i en 
revy, der hed “Kanonhalløj” i en 
togvogn i Tisvilde. Der kunne vi 
mærke, at vi havde ramt noget, 
som publikum kunne lide. Efter 
det, blev vi ad omveje spurgt, om 
vi ville have vores eget radiopro-
gram hver søndag med et kvar-
ters satire.”

trækker Fulde huse i 
glassalen

Siden blev Rytteriet til fjernsyn, 
og så begyndte I at lave live-
shows, her i foråret spillede I i 
Glassalen, hvordan var det?

“Det var meget dejligt at være i 
Tivoli. Jeg plejer at sige, at jeg har 
gået i folkeskole og gymnasiet, 
og så har jeg “gået” i Tivoli. Hver 
sommer fra jeg var 15 år, til jeg 
var 21, arbejdede jeg i cafeteriaet 
Viften. Jeg var alt: afrydder, opva-
sker og ismand, og jeg kunne lide 
det hele.
Vi lavede Rytteriet første gang i 
Tivoli sidste år i anledningen af 
175-års jubilæet. Jeg bliver så stolt 
af, at man har formået at holde 
den fine plet i centrum af byen. 
Det er flot, at det er lykkedes ikke 
at ødelægge magien med parke-
ring og butikker.” 

Hvordan føles det at lave Rytteriet 
live i forhold til at filme det?

“Når vi filmer, er vi meget tekst-
tro, vi improviserer ikke ret me-
get. Så er det først, når det bliver 
klippet sammen, at vi kan mærke, 
om det er sjovt. Nogle gange, når 
vi filmede Erik og Else, var det 
voldsomt, faktisk ubehageligt, 
men i klipningen kom varmen, og 
humoren opstod. 
I Glassalen får vi afregningen med 
det samme. Det er et samspil mel-
lem os og publikum. Der kan sidde 
900 gæster, men det føles, som 
om de er tæt på, vi kan se folks 
reaktioner. Det er en fantastisk 
følelse at se, at folk skriger af grin 
af det, man laver. 
Men man er slidt efter 32 fore-
stillinger. Det er fuld spade hver 
aften,” smiler Rasmus, der ikke 
ligner nogle af sine tossede figu-
rer, men en mild mand midt i livet. 

nyder også alvorlige roller 

Selvom glansrollerne som hen-
holdsvis Else og Poul fra Rytteriet 
er blevet en stor del af hans karri-
ere, så kan man se Rasmus Botoft 
i alle slags roller. I det forgangne 
år har man både kunnet opleve 
ham som soldaten Svejk på Nørre-
bro Teater og i rollen som Dan-
marks Radio jazzværten Stenbæk, 
der blev lokket over til den kom-
mercielle radio “Mercur” i TV2’s 
periodeserie af samme navn. 

“Mercur var en lavbudget produk-
tion. Så vi havde alt for travlt, men 
der var en fed kollektiv stemning. 
Vi optog næsten det hele på en 
nedlagt søfartsskole i Svendborg. 
Den ligger smukt ud til Svendborg 
Sund, så det var en hård, men 
dejlig oplevelse at filme serien. 
Svejk var en god rolle. Det var 
sjovt at have en stor rolle på et 
Københavnsk teater, det er mange 
år siden, jeg har prøvet det. Det 

var spændende at have så meget 
tekst og sætte sig ind i Første Ver-
denskrig og dens efterdønninger. 
Jeg er blevet klogere som menne-
ske af at spille Svejk.”

Hvad skal du lave efter sommer-
ferien?

“Lisbeth har lige filmet i ni uger i 
udlandet, så vi har sagt nej til alt 
i en måned for at være sammen. 
Bagefter skal jeg både lave en 
tv-serie og spillefilm, som jeg ikke 
kan løfte sløret for endnu. Der 
kommer også mere fra Rytteriet, 
men vi er i tænkeboks for, hvad 
det næste træk skal være.”

Er der ikke lidt sjovt på Enghave 
Plads hos Botoft/Wulff? 

“Vi har det ret sjovt derhjemme. 
Vores søn er sjov og fuld af pep og 
halløj. Men jeg har altid prøvet at 
underspille det der med at være 
sjov. Som skuespiller vil jeg også 

gerne lave andre ting. Jeg ser mig 
selv lige så meget som en alvorlig 
skuespiller. 
Men jeg er stille og rolig privat. 
Når man lige har optrådt og har 
fyret sit vanvid af, så kommer folk 
og hilser på, og så har de en for-
ventning om, at jeg er sjov, og det 
er jeg ikke nødvendigvis,” påstår 
manden, der har fået journalisten 
til at grine mange gange under 
interviewet.

Rasmus Botoft, 47 år
Gift med skuespiller Lisbeth Wulff.
Har sønnen Willi på 12 år.
Bor på Vesterbro.
Uddannet skuespiller fra Århus 
Teater 1999.

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

KAFFEBAREN RØNNE
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Køb ind online
via Coop.dk/mad 

1

Vi pakker 
vores bedste 
varer til dig

2

Afhent dem eller
få dem leveret

til døren

3

Spar tid!
Køb ind online i din

lokale butik

E J E N D O M S M Æ G L E R   M D E

Estate Bornholm – Rander & Torgersen

Store Torvegade 115, 3700 Rønne
Telefon 5695 0050
E-mail 3701@estate.dk

  estatebornholm/facebook

Estate Bornholm – Rander & Torgersen

Jan Torgersen
Indehaver, ejendomsmægler MDE

Kim Rander
Indehaver, salg og vurdering

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIVVI SØGER BOLIGER PÅ HELE BORNHOLM.

VI MANGLER BOLI-
GER TIL VORES

VENTENDE KØBERE.
Har Du/I det vi mangler?

Svensk træhus i Rønne enten bungalow eller vil-
la.

1 plans villaer i Rønne .
Byhuse med 2-3 værelser i Rønne gerne med

kælder. Så tøv ikke med at ringe til os på
5695 0050

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

Vi har godt gang i
salget, og har på det
seneste solgt:
· Klokkegade 9, 3700 Rønne
· Nørrekåsgade 6, 3700 Rønne
· Skovduevej 13, 3720 Åkirkeby
· Landejendom i Gudhjem

Skal vi også sælge din bolig?

Kontakt Estate Bornholm - Rander & Torgersen på
56950050

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

VI MANGLER BOLIGER TIL VORES VENTENDE KØBERE
Hos Estate er du sikker på at få en personlig mægler, der er tæt på dig og det lokale liv.
Vi er dus med byen og lokalområdet, så kig ind til en kop kaffe og hør hvordan vi vil sælge din bolig.
Hos os er det altid solgt eller gratis. Kontakt os på 56950050

TÆT PÅ DIG OG DET LOKALE LIV

HAR FORÅRET  
FÅET DIG TIL AT 

DRØMME OM NYE 
BOLIGEVENTYR?

FÅ EN GRATIS  
SALGSVURDERING

Hos os får du

Solgt eller gratis
når din bolig skal sælges

Bliver din bolig ikke solgt inden
for den aftalte frist,
skylder du os ikke en krone!

SÆLGER UDTALER
Til Kim og Estate Bornholm.
Tusinde tak for så fantastisk service, som vi har fået
vedr. salget af vores hus på Lærkesøvej 5.
Fra starten havde i en kæmpe overbevisning om et
hurtigt salg, og det holdt ord. Dejligt med så tæt og
positiv en kontakt. Perioden var kort problemfri, og
vi har kun rosende ord for jeres hjælp.
I vil blive varmt anbefalet til alle herfra.
Venlig Hilsen Henning & Hanne Lauritsen

Kontakt Estate Bornholm - Rander & Torgersen
Tlf 5695 0050



GORMS PIZZA
Vi må aldrig holde op med at lave mad selv 
AF CAMILLE BLOMST
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Morgen-tv-kokken Gorm 
Wisweh fra Gorms Pizza 
var engang en lille dreng, 

der voksede op på Hotel Munk i 
Svaneke. Her drev hans travle mor 
og far et hotel, der også havde 
åbent uden for sæsonen. Da han 
var 15 år, begyndte han at bage 
sine egne pizzaer i Glascafeen på 
Glastorvet i Svaneke. 
Han har netop åbnet Gorms Pizza 
nummer 14. Den ligger i Roskilde, 
og derfor skal han også bage piz-
zaer til folket på Roskilde Festiva-
len. 

“Vi skal på mange festivaler: 
blandt andet Tinderbox, Lange-
land og Roskilde. Jeg skal ud og 
møde folk, og så kan jeg godt lide 
at komme tæt på mine ansatte. 
Jeg har omkring 250 ansatte. Det 
er nice at møde dem. Så kan vi 
snakke, i hverdagen er jeg ikke 
fast på vagtplanen. Der tager jeg 
ofte skraldet og er med bagved. 
På festivalerne er der plads til 
at lave gak og løjer. Og så elsker 
jeg rock’n’roll. Jeg er ikke drifts-
menneske, jeg kan bedste lide 
at skabe og lave projekter. Det 
ultimative projekt er at bygge en 
restaurant på tre dage og pille den 
ned igen — det er lige mig. Man 
sover ikke så meget, men det er 
sjovt,” fortæller Gorm.

Hvad var dit afsæt for at arbejde 
med pizza?
“Grundlæggende skulle pizzaerne 
være rigtig mad. Vi ville lave piz-
zaer, uden at det hele var italiensk 
præfabrikation. Den italienske 
pizza er tænkt som bund med mad 
fra baghaven ovenpå. Vi bruger 
samme grundtanke: mad fra 
vores baghave bliver til pizza med 
kartofler, jordskokker og asparges. 
Måske kan vi endda flytte grænser 
hos folk, ved at de smager på no-
get nyt via en pizza,” siger Gorm 
med sit lune glimt i øjet.

startede på glastorvet i 
svaneke 

Mens Gorm som stor knægt 
bagte pizzaer i cafeen i Svaneke, 
eksperimenterede jævnaldrende 
Johan Bülow med at lave lakrid-
ser. Siden har de begge to startet 
store karrierer som iværksættere 
af succeser. 

Hvad fra opvæksten i Svaneke har 
ført til den visionære og stortæn-
kende tro på, at ideerne kan gå 
fra indfald til f. eks. at have 250 
ansatte og planer om hele tiden at 
vokse? 

“I min vennekreds snakker vi om, 
hvad der var i vandet på Svaneke 
Skole. Johan Bülow og Kadeau-
drengene er mine bedste venner. 
Vi startede inden for samme år 
hvert vores koncept. Jeg tror, det 
er fordi, vi er vokset op i en fiske-
rikrise i Svaneke. Nexø var den 
tredjerigeste kommune i landet og 
på tre år blev den blandt de fat-
tigste. Vi havde hørt vilde historier 

om de rige fiskere, der fløj med 
helikopter fra havefest til havne-
fest. Der var historier om fiskerne, 
der stod med en kæmpe fangst 
og kunne ringe hjem til konen og 
sige: Køb en ny bil. Mine forældre 
købte og drev et hotel i den op-
turstid, og så kom der en depres-
sion. Havnene var tomme, der var 
selvmord og huse på tvangsauk-
tion, druk og ødelagte mennesker 
med stor gæld.”
Hvad betød det?
“Så skulle der tænkes kreativt. 
Krise giver udvikling. Vores 
familier bed tænderne sammen 
og arbejdede ekstra hårdt. Det 
lærte vi af. Vi er vokset op med 
det knokleri. Vi oplevede kontak-
ten med arbejdslivet som, at dem, 
der rejste sig fra asken, var vores 
fyrtårne,“ svarer Gorm.
Hvorfor er der en god iværksæt-
terkultur på Bornholm?
“Der er ikke mange nemme jobs at 
få på en ø langt ude i Østersøen. 
Her er lukket af fra det store bul-
drende erhvervsliv, så man er nødt 
til at klare sig selv og finde sin lille 
plads i samfundet og livet. Og vi 
havde forældre, der sagde: Det er 
en god ide, løb med den. Alle de 
bud på nye vinkler på produkter 
giver indhold til turismen.”

bornholm er ideel For 
iværksætteri

Hvorfor har en produktidé gode 
opstartskår på Bornholm? 
“Hvis du er et ægtepar med en 
god idé, der flytter fra en andels- 
eller ejerlejlighed på for eksempel 
Vesterbro, så kan du købe et hus 
på Bornholm i yderområderne 
og stadig have gode penge til 
at starte din idé og drøm,” siger 
Gorm Wisweh og fortsætter:
“Bornholm er en overskuelig mu-
lighed, hvor du er ikke så langt fra 
København. Det er “The perfekt 
storm”, især hvis den ene af de 
to kan arbejde hjemmefra et par 
dage om ugen. Øen er drømmen 
for folk, der måske er tæt på fyrre 
og vil ud af arbejdsræset. Der er 
en realistisk mulighed for at starte 
på ny og skabe noget på Born-
holm. Samtidig kommer man med 
i et fantastisk flow, som Bornholm 
har opbygget de sidste 15 år. 
Der er kommet mere kvalitet og 
håndværk i de fødevarer og andre 
idéer, der vækster og vokser på 
Bornholm,” siger Gorm, hvis kon-
cept i dag er en millionforretning, 
der består af otte ejere, hvoraf 
norske Orkla har størsteparten. De 
lægger muskler og markedsføring 
i at få Gorm’s Pizzas nordiske kva-
litetspizza ud i landet og verden, 
mens han selv står for det kreative 
og for at forfine råvarerne.

brug bornholm til at teste 
din idé

Er der særlige forhold på Born-
holm, der giver den trang til at 
blive iværksætter? 
“Der er en unik ånd, en særlig 
sjæl på øen. Vi var vant til, at 

Voldborgs mave dækkede for øen 
under vejrudsigten. Det gav os 
en løs mental kobling til resten 
af landet, som har avlet en indre 
fandenivoldskhed, der betyder, at 
vi selv finder ud af, hvordan man 
gør. Der er lidt anarkisme,” griner 
Gorm.
“Sommerturismen er en gave for 
den iværksætter, der har brug 
for at få testet sin idé. Den korte 
turistsæson betyder, at din idé 
bliver sat under et vildt pres og 
stress. Hen over de to sommermå-
neder kan du afprøve dit koncept. 
Bagefter er der en tvungen pause, 
hvor øen er affolket, til refleksion. 
Her kan man pudse kanter af en 
ny baby. Hvis man kan lave en 
årsløn på en sæson, så kan resten 
at året bruges aktivt til at skære 
konceptet til.”

Giver Bornholm da et billede af 
markedet på landsplan?
“Turistsammensætningen består 
af både helt almindelige kunder, 
rige tyskere og nordmænd, famili-
er og modne luksusturister, så alle 
segmenter er til stede. Du lagrer 
dine data fra oplevelser af kunders 
reaktioner i dit hjerte, som en 
grundfornemmelse af hvordan du 
skal videreudvikle din idé og lege 
med den, twiste den, og så kan du 
teste den i næste sæson. Sådan 
udviklede jeg mine pizzaer hen 
over de tre sæsoner, hvor jeg la-
vede pizzaer om sommeren i Glas-
cafeen på Glastorvet i Svaneke,” 
forklarer Gorm, der flyttede fra 
Bornholm med sin viden som ba-
gage. Efter en handelsskoleuddan-
nelse startede han som 26-årig sit 
første pizzasted i Magstræde for 
10 år siden. Det, man i dag kender 
som Gorms pizza, med hans profil 
som logo, fandt sin form, da han 
kastede sig ud i en filial i Torvehal-
lerne i København.

visionerne er store 

Vidste du dengang, at du ville lave 
en hel pizzakæde? 
“Flokken bag den første restau-
rant i Magstræde er en gruppe af 
folk, der havde andre restauranter 
i forvejen. Vi snakkede om at lave 
en lille kæde på tre, så vi under én 
hat havde i alt seks enheder. Tan-
ken var, at så kunne vi lave sam-
købsaftaler og få nogle råvarepri-
ser lidt ned. Så vi startede med at 
tænke på et fællesskab, der skulle 
op at køre. Med tiden begyndte vi 
at tænke på et kopierbart koncept 
og at drømme om at komme ud 
i landet og til udlandet,” svarer 
Gorm.
“Vi har en restaurant i Nagasaki 
i Japan. Jeg har selv været der en 
fire-fem gange. Jeg syntes, at de 
skulle starte med den oprindelige 
surdej, så jeg smuglede min surdej 
med derover i tørret tilstand bag 
skjorten. Det er stor oplevelse at 
gå i gaden, og så hænger der et 
Gorms logo i Nagasiki. Det vidste 
jeg ikke ville komme til at ske, da 
jeg øvede mig og stod og knække-
de min mors kagerulle i Svaneke.”

tivoli er eventyrlig 
Hvorfor har Gorms Pizza købt en 
stadeplads i Tivoli Food Hall?
“Det har været en stor trend med 
food haller, men de har svært 
ved at overleve. Vi ville gerne 
være med i det der med at være 
en disk med lækker mad, men vi 
ledte efter det rigtige sted. Da 
Tivoli spurgte, føltes det rigtigt, 
fordi Tivoli har det eventyrlige, 
det barnlige, det legende — her 
får man magien forærende, Tivoli 
har den stærkeste fortælling i hele 
København. Man kommer ind i et 
rum, en gammel fortælling, som 
de har moderniseret. Det er den 
mest besøgte ting i Danmark. Her 
er der bare de gode energier. 
Tivoli ville give et bud på mad i 
hånden, hvor man både kan gå ind 
fra haven og gaden og spise. Vi 
blev spurgt, om vi ville være med, 
fordi vi netop har den fortælling 
om at komme fra lille til stor lige-
som burgerbaren BobbaBella.” 

morgen-tv er min hobby 

Ud over at være direktør i en stor 
virksomhed og familiefar optræder 
Gorm også i Go’ morgen Danmark, 
hvor han spreder madglæde. 
De sidste ni år har du også været 
kok på morgen-tv, hvordan får du 
tid til det?
“Go’ morgen Danmark er min 
hobby. Det er drevet af lyst, og 
det skal det være, for jeg skal stå 
op klokken halv fire om morgenen 
med et smil. Vi sender “live”, og 
det er en stor maskine, der skal 
lykkes. Så vi har det sjovt, det er 
en stor familie. Det er fede kol-
legaer, og der er en dejlig energi. 
Så længe jeg føler, at min mad har 
noget på hjertet, så vil jeg gerne 
stå på morgen-tv og inspirere 
til god mad,” siger Gorm, der er 
autodidakt kok, som lærte at lave 
mad af sin far ved som dreng at 
stå i hans hotelkøkken. 
Nu deler han ud af sin madglæde 
og lærer os andre at tænke på nye 
muligheder i oversete råvarer. 
“Mange er nervøse for at lave 
mad. Når jeg får billeder fra folk af, 
at de har lavet maden derhjemme 
og en tak, fordi jeg har inspireret 
til at have mod på at lave noget ny 
mad, så minder det mig om, hvor 
vigtigt det er, at vi bliver ved med 
at lave mad selv.
Hvis vi holder op med at lave mad, 
så forsvinder efterspørgslen på de 
gode råvarer, og dermed holder 
meget af det gode på landet også 
op. Jeg har et talerør, det er mit 
ansvar at sprede madglæde,” slut-
ter den varme mand med fuld-
skægget, der aldrig kan rages af, 
fordi det er blevet et logo for dejlig 
mad af rene råvarer.
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KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042

www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere

Frokost 12.00 - 16.00
Vores populære æggekage med bacon,  

salat-topping, brød, smør, hjemmelavede  
rødbeder og hjemmerørt sennep

89,-

Posthuset`s pariserbeuf
108,-

a la carte fra 17.30
Dagens friskfangede fisk

(ring og hør nærmere)
fra 229,-

2 retters postmenu, nøje udvalgt  
af vores dygtige kokke

fra 279,-

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

bordbestilling på tlf.: 56481042
følg os på facebook og få vores gode tilbud

Posthuset ønsker alle en god sommer 

RESTAURANT

ALLINGE
DET GAMLE POSTHUS

- mad fra bunden af friske råvarer

 
 

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

facebook.com/restaurantmolen

MO L E N
BORNHOLMS NYE FISKERESTAURANT

NYD ET LÆKKERT MÅLTID MED DEN SKØNNESTE UDSIGT OVER ØSTERSØEN

 
VI  

LEVERER 

GERNE MADEN 

HJEMME HOS  

JER ELLER 

 I FIRMAET 

Sol og sommer på 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.

Åbningstider: frokost: kl. 12.00-15.00 og aften: 18.00-20.30 (køkkenet lukker).  

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

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

facebook.com/restaurantmolen
Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne, T 5690 4244, www.bornholmhotels.dk

Forkæl dig selv med g’s køkken.

Sammensæt selv dit måltid. 
SE WEEKENDFROKOST- OG AFTENMENU PÅ BORNHOLMHOTELS.DK

vælg sides 

vælg sauce 

vælg Fra grillen



Asfaltvejen der forbinder Kle-
mensker med Rø forsvinder 
i baggrunden, og sceneriet 

i bagspejlet forvandles efterhån-
den til frodig skov. En lang skovvej, 
omsluttet af høje træer, fører mig 
ind midt i Rutsker Plantage og væk 
fra det urbane samfund. Skovvejen 
forgrener sig ud i en grusvej, der lø-
ber langs en permahave, for til sidst 
at ende for foden af et gammelt hus 
tilbage fra det 19. århundrede. Jeg 
er ankommet til Kollektivet Lyngbo 
og Lyngbo Permahave. Brudstykker 
af husets oprindelige gårdsplads 
er gravet frem af jorden. Og ud på 
denne gårdsplads træder 30-årige 
Mads Kissow, en af kollektivets 
grundlæggere. 
Kollektivet Lyngbo’s vision er at 
fremme en bæredygtig levevis. 

Lyngbo består af en stor grund med 
rå natur, en permahave, det op-
rindelige hus der nu fungerer som 
fællesbeboelse, en stemningsfuld 
prydhave, en gammel staldbygning, 
en næsten eventyrlig træhytte inde 
i skoven, ”tårnet” - et bæredygtigt 
byggeri med panoramavinduer som 
Mads er den ene bygningskonstruk-
tør bag, og ikke mindst en håndfuld 
ildsjæle, der alle kan betegnes som 
dét, bornholmerne kalder ”tilflyt-
tere”. 

et Økologisk kredslØb – en Form 
For eskapisme? 

Når man bevæger sig rundt i Per-
mahaven, får man let følelsen af en 
form for eskapisme. Måske ikke fra 
virkeligheden, da denne natur jo om 

noget er indbegrebet af virkelighed, 
men i hvert fald fra det industrialise-
rede samfund. 
En permahave er et økologisk 
kredsløb og Mads forklarer, hvordan 
alle planter i haven har en funktion. 
Man bevæger sig forbi vilde kirse-
bærtræer, blommetræer, løgplanter, 
jordbær og hører biernes summen i 
bistadet. Vi ender ved en eng som 
bebos af de to langhårede Skotske 
Højlandskvæg, der naturligt holder 
skoven tilbage og giver en masse 
gødning til haven. Haven giver så 
til gengæld beboerne en masse 
mad, selvom de ikke kan leve af 
det – men det er heller ikke hoved-
formålet med haven, som er anlagt 
for at skabe biodiversitet og ikke ren 
produktion. 

innovativ tankegang der 
tiltrækker tilFlyttere

Omend alle projekterne på Lyngbo 
i sig selv fremstår som en fuldtids-
beskæftigelse, er Mads ved at tage 
en kandidatgrad i bæredygtighed og 
klimatilpasning i Wales. Så til trods 
for, at han reelt set kun har en løn-
net arbejdsuge på ca. 10 timer, er 
han en utrolig aktiv mand, med flere 
innovative, bæredygtige projekter 
kørende ved siden af. Men tempoet 
er ikke højere, end at naturen kan 
nydes. For som Mads siger, ”det er 
fint, at tingene tager noget tid, hvis 
det betyder, at vi ikke skal arbejde 
en masse. Når vi har mere fri, er der 
tid til at lave de ting, vi har lyst til. 
Det er bedre”.
Mads er Forperson for Foreningen 
ØkoBornholm (F.M.B.A.), og ved at 
opstarte en økologisk jordbrugs-
fond, som han beskriver som ”et 
fælleseje af landbrugsarealer, som 
kan gøres tilgængeligt for små-
producenter på øen. I stedet for at 
småproducenterne skal investere i 
en hel gård, med den økonomiske 
risiko det indebærer, og det kæmpe 
(ensomme) arbejde der følger med”. 
Som fællesejende lokalsamfund 
håber Mads på, at dette kan trække 
flere tilflyttere til øen. Og samtidig 
give flere unge landmænd og små-
producenter mod på at kaste sig ud 
i bornholmsk fødevareproduktion i 
småskala. Han kan med begejstring 
fortælle, ”der er allerede kommet en 
del henvendelser”. 
Der er ingen tvivl om, at Lyngbo og 
Mads’ innovative og klimavenlige 

tankegang vækker stor interesse 
hos tilflytterne på øen. Sidste gang 
kollektivet afholdt en rundvisning 
med maxkapacitet på 60 personer, 
var der over 100 tilmeldte. Mange 
af de fremmødte var tilflyttere. Men 
hvad så med de ”indfødte” bornhol-
mere? 

det bornholmske 
lokalsamFund 

Mads kalder selv Lyngbo for en slags 
”boble”, og det er derfor nærliggen-
de at spørge, om han tager del i det 
bornholmske lokalsamfund. Han for-
tæller, at Lyngbo inviterer hele vejen 
og alle de ”gamle bornholmere”, når 
de holder fest. Efter at kollektivet af-
holdt en mindehøjtidelighed for den 
tidligere ejer, afdøde Poul Hansen, 
for nogle år tilbage, føler kollekti-
visterne sig mere accepterede af 
lokalsamfundet. Nu hilser de ældre 
naboer, og kommer gerne forbi til 
de offentlige arrangementer – typisk 
bliver de ikke så længe, men Mads 
er meget glad for, at de nu kommer 
og hilser på, så omgangskredsen 
ikke kun består af andre tilflyttere. 
Mads oplever nu en anden stemning 
overfor kollektivisterne, og føler 
også selv, at de er mere tilgænge-
lige for lokalsamfundet. Mads og 
beboerne arbejder også rundt om på 
øen, og hans datter går i vuggestue 
i Gudhjem. Det er nemlig vigtigt for 
Mads, at også hun får andre inputs 
end denne ”boble”. Andre af beboer-
ne er med til at drive café Momo og 
Permagrønt, gartneriet ved Melsted. 
Og Mads fortæller også, hvordan 
han ”kender MANGE lokale fødeva-
reproducenter” og gerne ”tømmer” 
deres lager for frugt og grønt, da der 
typisk er 10-12 munde at mætte til 
aftensmad i kollektivet, hvor man 
stort set kun spiser grøntsager.  

en bred palet aF tidligere 
arbejdspladser 

Mads betegner sig selv som ”fuld-
tidsaktivist”, og beskriver hvordan 
han har brugt det meste af sit liv 
på at være aktivist i forskellige 
sammenhænge – primært omkring 
klima, miljø, demokrati og besæt-
telse. Han har arbejdet som alt: lige 
fra nedriver til pædagogmedhjælper, 
og som arbejdsmand for elektrikere, 
tømrere og vvs’ere for simpelthen 
at lære deres håndværk, så han selv 

KOLLEKTIVET LYNGBO 
– EN INNOVATIV OG KLIMAVENLIG BOBLE

AF SOPHIE KOFOD STENDER
FOTO: SEMKO BALCERSKI

kunne blive i stand til at bygge, som 
han gør nu. Mads begyndte senere 
i livet at rette fokus mod ressource-
håndtering og byggeri. Og dét han 
i skrivende stund beskæftiger sig 
med, bygger videre på en masse af 
det frivillige arbejde, han tidligere 
har lavet. 
Hele tankegangen om et bæredyg-
tigt og klimavenligt samfund leder 
tankerne hen på projektet Bright 
Green Island Bornholm. Og en del 
af de offentlige aktiviteter, der er 
i Bright Green Island, laves faktisk 
også af Mads. Han er nemlig ansat 

af Bornholms Miljø- & Energiforening 
til at lave offentlige arrangementer i 
samarbejde med Bright Green Island 
Bornholm. 

hvorFor blev det lige 
bornholm?

Det lå ikke umiddelbart i kortene, 
at Mads skulle ende i et kollektiv i 
Rutsker Højlyng i Østersøen. Han er 
vokset op i Vendsyssel, Nordjylland, 
i det han beskriver som ”en pæn 
borgerlig familie, hvor mine forældre 
var jysk arbejderklasse”. Hans nu af-

døde far var bl.a. automekaniker og 
sælger, mens moren var bogholder. 
Men Bornholm var simpelthen det 
eneste sted, gruppen havde råd til at 
købe en ejendom med tilstrækkelig 
natur til. De var ellers ved at opgive 
tanken om, at kunne finansiere 
drømmen om bo midt i naturen, ind-
til den ene af gruppens medlemmer 
ringede og bekendtgjorde, at de alle 
sammen skulle flytte til Bornholm! 
De tog over for at se på stedet, og 
faldt for det, overvejende på grund 
af naturen. Og det lød ifølge Mads 
nogenlunde således: ”det her er jo 

lige præcis dén natur, vi har ledt 
efter; skov, vand, eng, mark, bakker, 
prydhave samlet på ét sted”. Born-
holm er nok et af de få steder, hvis 
ikke det eneste, hvor det er muligt at 
opleve sådan en diversitet i naturen 
samlet på et lille område. 
Ejeren, som ellers ville sælge til sin 
søn, besluttede i stedet at lade de 
fremmede unge mennesker købe 
ejendommen. Han gav dem 10 dage 
til at indsamle pengene til købet. 
Pengene skrabede de sammen fra 
opsparinger og lånte det resterende 
af venner og familie. For som Mads 

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

Her serverer vi frisksmurte sandwich, 
burgere, kaffe & kage, is, sjusser mm.

Tag familien med, tag en dukkert  
og en frokost i solen.

Find os på facebook.  
Vi hedder Kabyssen.

Vesthavnsvej 30, Hasle 
Tlf.: 28 78 67 72

>>>
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Mads Kissow, 30 år.
Bopæl: Kollektivet Lyngbo - 
Lyngbo Permahave http://lyngbo-
permahave.dk/ i Rutsker Højlyng.
Børn: Mads har datteren Røskva 
med sin partner Julie. 
Beskæftigelse: Ansat af Born-
holms Miljø- & Energiforening til 
at lave offentlige arrangementer i 
samarbejde med Bright Green Is-
land Bornholm og ansat af firmaet 
Glarbo & White.
Uddannelse: Kort videregående 
uddannelse som energiteknolog, 
og er nu ved at tage en kandidat-
grad i bæredygtighed og klimatil-
pasning i Wales

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 – ca. 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

Det Røde Pakhus

Køb    briller
betal for
2 1

Julia og Mie Sophus og Michael

Velkommen indenfor hos Borre & Severin Optik
Hos Borre & Severin Optik møder du de to optikere, Michael Borre Hansen og Sophus Severin, 

som står klar til at hjælpe dig med at finde den helt rigtige synsløsning.

Derudover står Mie Sjøstrøm og Julia Dolleris klar med råd og vejledning, når du skal finde 
dine nye briller, som både passer til din stil, ansigtsform og den ønskede prisklasse.

Vi er dine lokale optikere, og hos os kan du altid finde et spændende udvalg af briller  
og til priser, hvor alle kan være med.

Kom ind og få en gratis synsprøve enten i Rønne, Aakirkeby eller Nexø.

Vi kommer også gerne hjem til dig og tager en synsprøve,  
hvis du ikke har mulighed for at komme til butikkerne.

Vi glæder os til at se dig.

Du finder os i Snellemark Centret i Rønne hos K.L Guld og Sølv 
i Aakirkeby samt fra d. 5/8 på Falckvej 1 i Nexø.

Bestil tid til en gratis synstest på 

6054 9245

Tilbudet må gerne deles med en anden.
Der betales kun for den dyreste af brillerne.

Tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud/rabatter og gælder til 31/10-2019.

Borre

OptikSeverin
&

siger ”det kan godt være, at huset 
var noget af et bornholmsk-hånd-
værkertilbud, men til gengæld har 
vi ingen gæld i det nu”. Beboerne 
i kollektivet, som i dag består af 6 
fastboende voksne, 2 børn og typisk 
to frivillige fra hele verden, sidder 
for hver 1500 kr. om måneden inklu-
siv alt, undtagen maden.

hjemmeFØdsel på lyngbo

På vej ud er jeg så heldig at møde 
Lyngbo’s yngste medlem: en sød, 
lille krøltop på 2 år, Røskva, Mads’ 
datter. Røskva kommer gående 
med sin mor Julie. Mads fortæller 
efterfølgende, at Røskva er født her 
på Bornholm. Det var meningen, at 
det skulle være en hjemmefødsel, 
men omstændighederne ville det 
anderledes. Så Røskva endte med 
at komme til verden på Bornholms 
Hospital. Mads havde ellers stillet et 
fødekar op og beklædt de ituslåede 
vægge med farvet stof og lyskæder 
– det skulle fremstå hyggeligt og 
stemningsfuldt. Men selvom tingene 

ikke forløb planmæssigt, var det 
en utrolig god og tryg oplevelse for 
begge forældre at være på hospita-
let i Rønne. ”Vi var virkelig glade for, 
at det var på Bornholms Hospital, 
for de havde god tid. Der var kun 
to andre fødsler i gang, og vi måtte 
blive så længe, vi havde lyst” siger 
Mads. Der som svar på spørgsmålet, 
om han bliver boende på Bornholm 
prompte svarer ”ja”. 

en symbiose aF Fortid, nutid og 
nytænkning 

Der er noget meget aktuelt over 
denne klimavenlige tankegang. Kli-
ma og grøn omstilling må i høj grad 
siges at være et varmt emne i den 
offentlige debat, og man mærker da 
også kollektivets afstandtagen til 
forbrugersamfundet. Men når vi be-
væger os rundt på Lyngbo, overvæl-
des man samtidig af den historiske 
ånd, og alle de levn fra fortiden som 
springer frem. 
Inde på husets vægge hænger der 
stadig brudstykker af de gamle 

aviser: Bornholmeren samt Land & 
Folk, som der i sin tid blev tapet-
seret med. På et af udklippene kan 
man se, at der står 1906. Mads viser 
mig også et sted bag bogreolen, 
hvor den gamle ejers bryllupsbillede 
ved renoveringen dukkede frem på 
væggen. 
Oppe i træhytten i skoven fandt 
Mads tilmed et bræt med inskrip-
tionen ”Poul Hansen 1989”, den 
tidligere ejer. Træhytten og huset 
bibeholdes og videreføres så at sige 
i hans ånd, og man forstår bedre og 
bedre, hvorfor denne ejer valgte at 
sælge Lyngbo til mennesker som 
Mads. 
Hvis man ikke var naturmenneske 
før, bliver man det nødvendigvis 
heller ikke efter et besøg på Lyngbo. 
Men man får utvivlsomt noget med 
sig, udover mudder på skoene, som 
stadfæster sig et sted i bevidsthe-
den — Mads’ glæde ved og viden om 
en klimavenlig levevis.
Rig på nye såvel som historiske ind-
tryk, og beriget med anekdoter fra 
Mads’ liv, tager vi afsked for denne 

gang. Som jeg bevæger mig tilbage 
ad grusvejen, passerer jeg en af 
beboerne. Han sidder i stilhed på en 
hvid bænk og læser i en bog, kun 
omgivet af den ukultiverede natur. 
En sidste gang ledes tankerne hen 
på Lyngbo som et åndehul eller ”en 
grøn boble”, omend i en ikke-eskapi-
stisk forstand. 
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TORSDAG
Magtens Korridorer

Folkeklubben
Nicklas Sahl
Artigeardit
Iris Gold

Elias Boussnina
Skinz

De Danske Hyrder

FREDAG
The Minds Of 99

L.O.C.
Nico & Vinz (NO)

Oh Land
Shaka/Wafande

SVEA (SE)
Lightwave Empire

Ea Kaya
The William Blakes
The Entrepreneurs

Emil Kruse

LØRDAG 
Nik & Jay

TV•2
Suspekt 
Phlake

Dagny (NO)
Karl William 

Katinka
Humørekspressen

Boundaries
Emil Lange
Mangera

Wonder Supreme Team

PAKKEREJSETILBUD

995,-
KUN

REJSEN FRA KØBENHAVN 
TIL BORNHOLM T/R 

PARTOUTBILLET + CAMPING 
PARTOUTBILLETTER FRA 875,-
ENDAGSBILLETTER FRA 425,-

 TV-2 – SVEA (SE) – KARL WILLIAM 

 PHLAKE - OH LAND - KATINKA  

FOLKEKLUBBEN - SHAKA/WAFANDE 

MAGTENS KORRIDORER

EMIL KRUSE - NICKLAS SAHL – SKINZ – DE DANSKE HYRDER

IRIS GOLD - EA KAYA - LIGHTWAVE EMPIRE – HUMØREKSPRESSEN 

THE WILLIAM BLAKES - EMIL LANGE - ELIAS BOUSSNINA  

THE ENTREPRENEURS - BOUNDARIES - MANGERA

ARTIGEARDIT - WONDER SUPREME TEAM

WONDERFESTIWALL.DK

  

WONDERFESTIWALL

15-18 AUG - BORNHOLM

NIK & JAY – L.O.C.

SUSPEKT - DAGNY(NO)

 THE MINDS OF 99

NICO & VINZ (NO)

BornholmerBo

  v/Rikke Boldemann

  v/Rikke Boldemann

BornholmerBo

  v/Rikke Boldemann

  v/Rikke Boldemann

BornholmerBo

  v/Rikke Boldemann

  v/Rikke Boldemann

BornholmerBo

  v/Rikke Boldemann

  v/Rikke Boldemann



Store Torv • 3700 Rønne
 Åbningstider: Mandag - fredag 8.00-20.00
Lørdag 8.00-18.00 • Søndag 9.00-18.00

Tilbuddene er gældende til og med d. 16. august 2019

DANSKE SPARERIBS
Kg pris v/3 pakker 90,00.  
500 g 135,00

500 G

DANSKE MARINEREDE 
NAKKEKOTELETTER
Kg pris v/3 pakker 90,00.  
500 g 135,00

500 G

SVINEBRYST I SKIVER AF 
DANSK FRILANDSGRIS
Kg pris v/3 pakker 112,50. 400 g 135,00

400 G

LAMMECHOPS MED 
ELLER UDEN MARINADE
Optøet. Kg pris v/3 pakker 128,57. 
350 g 135,00

350 G

TYKSTEGSMEDALJONER
Kg pris v/3 pakker 150,00. 300 g 135,00

300 G

DANSKE MARINEREDE 
SVINEKOTELETTER
Kg pris v/3 pakker 90,00. 500 g 135,00

500 G

pr. pakke 4995

Frit valg
3 pakker 

 135.- Vælg mellem  
minimum 15 varianter.

DANSKE SKAFTKOTELETTER
Kg pris v/3 pakker 81,82. 550 g 135,00

550 G

HAKKET DANSK  
SVINEKØD 7-10 %
Kg pris v/3 pakker 69,23. 650 g 135,00

650 G

FRANKFURTERE
Kg pris v/3 pakker 90,00. 500 g 135,00

500 G

Kom og se det store udvalg af lækre pølser til grillen



DUS MED SÆLERNE
Dykning med sæler kan blive sommerens hit ved Christiansø. Bag idéen 

er Gudhjems Bjarke Clausen, mangeårig windsurfer med hele verden som 
tumleplads, som nu satser på de ellers så udskældte dyr.

Dykning med sæler kan 
blive sommerens hit - i 
hvert fald hvis det står 

til 43-årige Bjarke Clausen, 
som er en utrættelig igang-
sætter med speciale i frilufts-
liv og en speciel passion for 
vores del af Østersøen. Dertil 
er en opvækst på Grønland 
som søn af to bornholmere 
nok ikke den værste ballast, 
når man skal arbejde med 
sælerne, som ifølge Bjarke er 
fuldkommen harmløse, fordi 
dem man træffer nede i van-
det er hunner og unger.
Hvis man ankommer med ru-
tebåden fra Bornholm, er det 
første, der møder én nord for 
Frederiksø et ret stort skær, 

der hedder Tat, i øvrigt op-
kaldt efter en bestemt måde 
at fange ål på. Her har man 
de sidste ti år eller mere kun-
net se, at skæret fuldkom-
men er besat af store gråsæ-
ler, som da også har skabt en 
masse debat. For sammen 
med sælerne på Østerskær 
omme bag Christiansø er 
de sammen med ildsvindet 
ansvarlige for, at der med 
Bjarke Clausens ord ikke er 
til at opdrive bare skyggen af 
fisk omkring øerne. Men der 
er altså også flere hundrede 
sæler med god appetit.
Derfor ligger det ligetil at 
opleve de smidige dyr nede 
i vandet, og fra denne som-

mer går Bjarke med sit firma 
Ocean Explore all in i forhold 
til at få folk med mod på en 
naturoplevelse til at tage 
turen til Danmarks østligste 
punkt. I øvrigt i tæt samar-
bejde med den nye forvalter 
på øerne, Jens Peter Koefoed, 
som ikke mindst har væ-
ret behjælpelig i forhold til 
fredningsbestemmelserne, 
som især omhandler Tat og 
den nærmeste ø, Græshol-
men, som begge har karakter 
af fuglereservat og ikke må 
betrædes af mennesker.
Her bliver der hele dagen 
sejlture ud til sælerne, 
ligesom man kan kombi-
nere oplevelsen med en tur 

i vandet med snorkeludstyr, 
og endelig er overnatning 
også en option. Her er en 
del af øernes campingplads 
på Christiansø omdannet til 
luksuscamping — det der 
med et moderne ord kaldes 
for Glamping, som står for 
glamourøs camping.
Og Bjarke, som er Gudhjem-
bo med forældre fra hen-
holdsvis Gudhjem og Rønne, 
er ikke i tvivl om, at det kan 
blive et hit at svømme med 
de mange sæler, der flokkes 
omkring klippeskæret Tat 
stik nord for fuglereservatet 
Græsholmen få minutters 
sejlads fra Christiansø og 
Frederiksø.

Der er cirka 200 sæler om-
kring Østerskær og Tat, som 
er der fast, og de sidste to 
år har det været sådan, at to 
store hanner ovre på Tat har 
ligget og sloges med hinan-
den, og den ene ser helt klart 
yngre ud end den anden. 
Mens ved Østerskær er der 
ikke nogen leder længere, så 
den gruppe er meget mere 
diffus, beretter Bjarke Clau-
sen, som endvidere kan for-
tælle, at de to sælgruppers 
adfærd er meget forskellig:
- Gruppen på Tat er den 
største gruppe med mellem 
50 og 200, sæler afhængigt 
af, hvornår man kommer, 
mens gruppen ved Øster-

skær består af mellem ti og 
50 sæler. Her er det sådan, at 
der simpelthen er forskel fra 
dag til dag.
Her er den almindelige an-
tagelse, at manglen på fisk 
omkring Ertholmene gør, at 
sælerne svømmer vidt om-
kring, og en fuldt udvokset 
sæl kan faktisk dække over 
50 kilometer på et døgn.
Som et kuriosum kan Bjarke 
Clausen fortælle, at der 
sidste år blev undfanget seks 
babysæler på Tat. Det er helt 
unikt, og over de sidste par 
år har Bjarke lært dyrene så 
meget at kende, at han ved 
meget om de enkelte dyrs 
adfærd og særheder. Noget 
han glæder sig til at dele 
med sine gæster.

uddannet til outdoor

Forældrene fik arbejde i 
Ilulissat langt oppe ad den 
grønlandske vestkyst, og 
Bjarke Clausen husker en 
barndom, hvor somrene gik i 
familiens båd og på jagt efter 
rensdyr, mens de kolde vintre 
betød ture med hundeslæde. 

Så friluftslivet kom helt na-
turligt, ligesom han havde en 
onkel, som drev en surfskole 
hjemme på Balka Strand.
Så vel hjemme på Bornholm 
gik Bjarke i gang med wind-
surfing og her er snorkling en 
naturlig ting, fordi træningen 
gør, at man bedre kan holde 
vejret i de høje bølger, når 
man er ude på et surfbræt. 
- Jeg surfede på et seriøst 
plan og boede blandt andet 
på Hawaii i flere år. Og da 
jeg var helt ung, var jeg så 
god, at jeg blev sponsoreret 
af forskellige firmaer. Det var 
windsurfing, lidt kitesurfing 
og almindelig surfing, men 
her skal det indrømmes, at 
jeg aldrig var specielt god.
Bjarke Clausen ville rejse 
overalt med sin sport. Han 
nævner selv Brasilien, De 
Kanariske Øer, Indonesien, 
Caribien og mange andre ste-
der, samt selvfølgelig danske 
Klitmøller. 
Bjarkes onkel var af den 
gamle skole, og for at komme 
til at undervise på skolen i 
Balka, insisterede han på at 
nevøen blev uddannet efter 

alle kunstens regler. Han er 
derfor surfinstruktør ud-
dannet i både Danmark og 
Tyskland, ligesom han også 
var med skoleskibet Georg 
Stage. Som han siger det:
-Jeg har en fuld søfartsud-
dannelse med speciale i sø-
sikkerhed og duelighedsbevis 
i navigation og motorlære, 
så der er alle certifikater fra 
A til Z.
 Tingene skal være i orden og 
Bjarke har været chef i Balka 
i tyve år, ligesom han er 
blandt dem, der har under-
vist flest i windsurfing. Der er 
derfor også tjek på tingene i 
forhold til de nye sælsafari-
ture, hvor Østersøen som be-
kendt ikke altid er til at spøge 
med. Ocean Explore bruger 
konsekvent de såkaldte RIB-
både, som er godkendte i 
forhold til sikkerhed og også 
bruges som redningsbåde.

topkvalitet

Der bliver tale om faste ture 
hver dag med afgang fra 
Frederiksø, som er tilpasset 
Christiansøfartens sejlplan, 

så man kan stå af båden 
og tage på safari med en af 
Ocean Explore’s to både. Her 
er det sådan, at skal man i 
vandet med sælerne, skal 
der bookes i forvejen. Her 
fremgår det af firmaets web-
site (www.oceanexplore.dk), 
hvordan man gør, ligesom 
man kan tjekke Destination 
Bornholms eventkalender. 
Når det gælder snorkling 
varer turen små to timer, og 
Bjarke går bestemt ikke ned 
på udstyr:
-Det er sådan, at man sej-
ler rundt om øerne og så 
kommer ud at snorkle med 
sælerne. Det foregår i tykke 
7-millimeter professionelle 
våddragter med svømmefød-
der og maske, hvor man er 
lukket helt ind med handsker, 
sko og hætte. Prisen er 750 
kroner. Skal man blot sejle 
med i båden koster det 250 
kroner. 
Der er som nævnt også 
mulighed for at overnatte 
oppe på den lille hyggelige 
campingplads. 
-Vi tilbyder overnatning i en 
Adventure Camp på camping-

pladsen på Christiansø. Der 
er tale om telte, hvor man 
sover i skind og i en dob-
beltseng, som er to meter i 
længden og 160 cm bred og 
med rigtige andedunsdyner 
og luksussengetøj. Så det er 
et hotelværelse i et telt.
Det er altså topkvalitet hele 
vejen rundt.
Der er i det hele taget grund 
til at følge med i Bjarke Clau-
sens aktiviteter, som også 
omfatter kurser i UV-fiskeri, 
hvor man blandt andet kan 
bo i camp ved Salenebugten 
syd for Gudhjem og gå på 
jagt efter havørred og skrub-
ber, som man ifølge Bjarke 
kan samle op fra havbunden. 
Hans egen rekord i en enkelt 
vejrtrækning er tre skrubber.
Alt det er til efteråret. Nu 
handler det udelukkende om 
sælerne ved Christiansø.

AF TORBEN HOLLEUFER
FOTO: PRIVATE FOTO
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Bornholmsk dialekt på tryk. 

 Specialimporterede spiritousa fra hele 

verdenen, samt olier og eddiker i præcis den 

flaskestørrelse der passer din smag. 

Og andre bornholmske produkter

 - Vi ses i Svaneke 

Dram & Dialekt, Brænderigænget 6A, 3740 Svaneke, tlf: 7190 1864, mail@dram-dialekt.dk  
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“DENG DAJLISTA Ø I 
ØSTERSJØINJ”  
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MÆNJESKE, SEVA, YNJSTINJ, ØGGA, 

SYJPINJ, Hæstinj, sjâurta, SØNNØP, 

TADDRA, BESJE, pibel, hâud, Horra, SJEV, 
SPÆJESIJL, VRÆLA, Stolinj, Gammajl, sjidinj, 

Awten, TJØKK, allri, jyjl, SOKKERLÂDE, 

STÂUA, STÆWLA, anjelens, bojser, dâua, 

pajan, Najse, Mârn, arri, Svânika, Glæ, 

Huz, Jarta, Kjâul, STRÂN, BØLJA, FLÂUA, 

GOSINJAD, RÆLI, Goer, Hâusa, Jimm, Käga, 

lajs, Manj, SJÆGGJ, Lâuta, Maripyta, Mâd

NONNA, RÆNJESJIDA, SJØG, SAJLA, SNIVA, 
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I HØKERENS LADE - svaneke 

NYT!!! 

besøg vores 

POSter shop 

kæmpestranden - 

ALlinge

Følg med på Facebook for tilbud, 

åbningstider m.m

/ Julie Tørnstrøm & Jacob Turman

Sol, sommer  
og siesta
-brugskunst, gaver  
og souvenir

Svaneke Havn tlf 56493513 
Åbent hver dag i højsæsonen

f o r  P L E A S U R E

SOMMER I SNELLEMARK CENTRET
Velkommen i Snellemark Centret.  

Vi har indrettet et område, hvor du kan nyde et stille  
øjeblik med lidt musik og gratis wifi. Måske trænger din telefon  

til at blive opladet mens du nyder udsigten. Vi har sat  
stikkontakter op under bordet ved vinduet.

Vi holder søndagsåbent kl. 10-15 alle søndage i  
sommerperioden fra d. 30. juni til d. 4. august  

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



Bornholmske føde-
vare- og nydelses-
producenter rider på 

en bølge af succes, fordi 
ildsjælene bag bobler af 
iderigdom. De er opfind-
somme, ambitiøse, har 
overskud, humor og så 
er flere af dem enige om, 
som noget helt naturligt, 
at tage varerne til det 
næste niveau, som er 
økologisk og bæredygtig 
produktion.

AT SPISE SAMMEN
- det er meget sjovere

Du skal ikke anstrenge dig 
for at finde en spændende 
mad- eller drikkeoplevelse 
på Bornholm. 
Hele øen er med, når 
producenter, kokke, 
landmænd, spisesteder, 
fiskere og mange flere 
byder på oplevelser, som 
folder Bornholms spise-
kammer ud.

I det hele taget er det 
sjovt at lave ting i fæl-
lesskab. For det gode liv 
handler i høj grad om at 
høre til, gøre noget for før-
ste gang og være nysger-
rig. Vi søger sociale fælles-
skaber, fordi vi bliver en 
del af noget større, og vi 
leder efter steder, hvor vi 
kan dele viden og læring 
og historier. Måske søger 
vi også det fysiske fælles-
skab, fordi vores moderne 
skærm-verden tilbyder 

noget helt andet.
Måltidet rundt om bordet 
har i hvert fald altid været 
en fælles ramme om 
dannelse og fortællinger. 
Fordi mad er grundlæg-
gende og basalt. Og sjovt.
På Bornholm er der mange 
madklubber, foreninger og 
fællesskaber. Om vin-
teren bliver vi nærmest 
helt stakåndede af alle de 
aktiviteter, vi involverer os 
i, men vi bliver også glade 
i låget. Og vi vil gerne dele 
vores oplevelser.
Som gæst på solskinsøen 
kan du blive en del af fæl-
lesskabet rundt om spise-
bordet på flere måder:

Restaurant Vilhelm på 
Grønbechs Hotel i Allinge 
holder hver torsdag fra 
den 22. juni til midten af 
august fællesspisninger for 
både lokale og besøgende. 
I løbet af sæsonen er der 
gæstekokke og gode ven-
ner af huset på program-
met, og stemningen er 
altid hyggelig og uformel. 
Husk at bestille plads – det 
kan du gøre på:  
www.groenbechshotel.dk  

På Provianten i Gudhjem 
er der også fællesspisning 
– det er hver onsdag kl. 
17.30. Også her er bestil-
ling nødvendig – for især 
de lokale Gudhjem-boere 
er meget begejstrede 
gæster i det økologiske 
køkken (Guld, Det Økolo-

giske Spisemærke). Så her 
er der 100 % lokal-garanti, 
hvis du altså tør møde 
dem. Se mere og book: 
www.proviantengudhjem.dk 

Det Levende Køkken i 
Østermarie tilbyder en 
række sjove arrangemen-
ter – alt fra Mandehørm 
til Kreative Torsdage. Her 
samles de lokale om mål-
tidet i en uformel ramme, 
og du er også velkommen. 
Se mere på:  
www.detlevendekokken.dk 

På gaarden i Melsted er I 
selv med til at lave jeres 
aftensmad. Råvarerne 
er lige udenfor døren, og 
hver tirsdag aften fra den 
25. juni til den 6. august 
kan I blive en del af gaar-
dens sommermadklub. Se 
mere i kalenderen på 
www.gaarden.nu

SMAG VINEN

Hvad enten man er til en 
tør hvidvin, en sød rosé el-
ler en kraftig rødvin med 
noter af bær og choko-
lade, kan man finde, hvad 
man ønsker, på Bornholm. 
På øens restauranter har 
de helt styr på, hvilke vine 
der passer helt perfekt til 
deres retter, og i spe-
cialbutikker i øens byer 
finder man store udvalg af 
fremragende vine. Ja, man 
kan endda smage dejlige 
hedvine og rødvine fra 

øens egne producenter. 
Hermed en lille guide til 
nogle af Bornholms vin-
specialister.

VINØST

Da sommelier Martin 
Barslund Jensen i 2018 
besluttede, at det var på 
tide at flytte Bornholms 
Vinforsyning til Svaneke, 
blev butikkens koncept 
udvidet. De nye lokaler på 
Svaneke Torv består nu af 
vinbutik med tilhørende 
vinbar og eget køkken.
Bygningen i Svaneke har 
over vinteren gennem-
gået en totalrenovering 
indvendig og udvendig, 
og står nu klar til at tage 
imod gæster i smukke og 
indbydende rammer. 
Også navnet er ændret til 
et, for en vinbar i Dan-
marks østligste købstad, 
ganske passende navn, 
nemlig Vinøst.
Vinøst fører et stort 
udvalg af økologiske og 
biodynamiske vine, og i 
vinbaren kan man nyde et 
skiftende udvalg spæn-
dende vine på glas og 
flaske komplimenteret af 
retter fra det ugentligt 
varierende menukort, der 
finder inspiration i køkke-
ner fra hele verden.
Vinøst er helårsåben og 
findes på Svaneke Torv 8.

VINGÅRDEN

Den usædvanligt tørre 
og varme sommer i 2018, 
kan man i 2019 glæde sig 
over, hvis man besøger 
Vingården Lille Gade-
gård ved Pedersker. Her 
har den ekstraordinært 
lange og varme sommer 
resulteret i den bedste 
vinhøst i det bornholmske 
vineventyr, og i en sød 
og fantastisk god rødvin, 
der enten kan nydes til 
et af Vingårdens mange 
buffetarrangementer med 
livemusik eller på en kølig 
terrasse en lun sommer-
aften.
Man kan smage Vingården 
Lille Gadegårds rødvin 
årgang 2018 på Søndre 
Landevej 63, 3720 Aakir-
keby.

PROVIANTEN

Provianten på Gudhjem 
Havn er en havnebar med 
fokus på økologien. Provi-
anten importerer vin fra 
de Sydfranske vin-
områder, hvor ejerparret 
finder små perler hos vin-
bønder, der mestrer deres 
håndværk. Vinene er bæ-
redygtigt produceret med 
fokus på biodiversitet. De 
fleste af vinene sejles til 
Gudhjem med et træskib 
fra 1872, som sejler for 
ren vind. 
I havnebaren er man vel-
kommen til at smage vi-

nen, inden man beslutter 
sig for et glas på Havne-
baren eller hvilke flasker 
man tager med hjem eller 
med i klipperne.
Provianten kan besøges 
på Ejnar Mikkelsensvej 28 
i Gudhjem.

ØKOOGISK Ø

Ægteparret Jakob og Line 
Alsted og deres to børn 
er nye på Bornholm. De 
har startet Rø Jordbrug 
på Vassebækvej med 
gårdbutik. 
“Vi har 350 høns i et mo-
bilt hønsehus med sidde-
pinde, redekasser og net-
bund, så hønsene går frit 
på græs. På den måde får 
de naturlig mad og leverer 
gødning til jorden. Det 
minimerer sygdomspres-
set og skaber balance i 
miljøet. For at fremme 
synergien skal der gå fire 
får foran buret, de tiltræk-
ker larver, der næste dag 
bliver til føde til hønsene,” 
fortæller Jakob Alsted. 
Familien flyttede til Born-
holm i november sidste år 
og startede med at om-
bygge laden for året rundt 
at kunne gro mikrogrønt, 
som er en delikatesse. 
De er allerede faldet til på 
Bornholm “Vi har arbejdet 
hele vinteren og glæder 
os til at åbne gårdbutik-
ken,” siger Jakob Alsted. 

MØNSTERGÅD

Thor Kure på Mønstergård 
ved Østermarie er en vi-
sionær landmand, der har 
drevet gården økologisk 
siden 1996. 
Gårdens økologiske kød-
kvæg græsser i fuglere-
servatet Ølene, hvor køer, 
kalve og avlstyre går sam-
men. Om vinteren har de 
adgang til en lys og luftig 
stald med rigeligt halm. 
De fodres fortrinsvis med 
hø fra egen bedrift, som er 
tilpasset dyrenes fordøjel-
sessystem. 
Halm og gødning kompo-
steres i mindst et år og 
bruges som gødning på 
markerne. 
“Som modpol til industriel 
kvægdrift glæder det mig 
at se køer og kalve leve 
sammen i naturlige omgi-
velser i mange måneder. 
Koen er vigtig som natur-
plejer, dens møg skaber 
frugtbarhed og biodiversi-
tet. Koens tarmbakterier 
spiller sammen med den 
levende jordbund. Det har 
altid gjort koen til bon-
dens vigtigste ledsager. 
Mønstergård er som en 
organisme:  alt hvad der 
foregår på gården, indgår i 
en helhed. 
Ud over kvæget har vi 
arbejdet med både durum 
og oldtidskornsorten em-
mer i 14 år. Den er fundet i 
udgravninger fra bonde-
stenalderen ved Aakir-

keby. Vi leverer emmer til 
Bornholms Valsemølle. Det 
er endda Demeter god-
kendt,” siger Thor Kure

SVANEKE BRYGHUS 

“Økologisk humle er svært 
at få fat i. Så vi har sikret 
os råvarer ud i fremtiden. 
Både af flere humlesor-
ter og malt. Vi begyndte 
allerede i 2016 at lægge 
om til økologi ved at skaffe 
os de rigtige kontakter og 
kontrakter. Det var en stor 
lektie,”fortæller salgschef 
Martin

ØLLET  SKUMMER

Øl har altid været en del af 
det danske dagligliv. 
Ja, faktisk har det været 
en del af menneskets 
historie i mere end 10.000 
år.

Øl har både været en hel-
lig drik, et aflønningsmid-
del og en måde at undgå 
de bakterier, der i tidligere 
tider trivedes i vores drik-
kevand. Men mest af alt er 
øl en drik, der kan nydes 
når som helst takket være 
de dygtige håndværkere, 
der verden over arbej-
der hårdt for at give os 
andre en smagsoplevelse 
ud over det sædvanlige. 
På Bornholm kan man 
få nogle af de fineste af 
slagsen. På de næste sider 
kan man læse om nogle 

af de bornholmske hellige 
dråber.
SVANEKE BRYGHUS

Det er næsten umuligt at 
sige "øl" og "Bornholm" 
i samme sætning uden 
også at sige Svaneke 
Bryghus. Bryghuset, der 
efterhånden har eksisteret 
i 19 år, formår til stadig-
hed at forny sig. Bryghu-
set har siden 2018 været 
100 procent økologisk, og 
har de seneste år udviklet 
fantastisk velsmagende 
alkoholfrie øl. I år fornyer 
Svaneke Bryghus sig igen. 
Bryghuset begynder at 
sælge deres øl på dåse. 
Dåserne vil blive solgt 
eksklusivt på Bornholm til 
at begynde med. 
Med dåseøllen kommer 
også flere nye øltyper og 
ingredienser. Blandt nye 
ingredienser er born-
holmsk hamp, der blandt 
andet giver smag i øllerne 
Magic Dragon Hemp Lager 
og Don't Worry Hemp Ale, 
som kan nydes fra dåse.
Besøger man Restaurant 
Bryghuset på Svaneke 
Torv, vil man kunne op-
leve endnu en nyhed. Her 
serveres øllen Instinct by 
Svaneke fra fad. 
Instinct by Svaneke bryg-
ges på restaurantens 
brygværk af brygmester 
Jan Paul, og når fadene er 
tomme, vil øllen udgå af 
sortimentet igen, og den 
næste Instinct vil overtage 

hanerne. Så ønsker man 
at smage brygmester Jan 
Pauls Instinct, skal man 
altså ikke vente alt for 
længe med at besøge 
restauranten.

SMALL BATCH

Small Batch har været 
gennem en rivende udvik-
ling, siden starten på Hal-
legård for knap 4 år siden. 
I 2017 rykkede bryggeriet 
til Rønnes havnefront for 
at få mere plads til bryg-
ningen, og i år er brygge-
riet flyttet til endnu større 
lokaler på Skansevej. Her 
har bryggeriet, hvis mørke 
IPA 5.1 Back In Black i 
2018 blev kåret som den 
sjettebedste ølnyhed ud af 
årets 1825 nye danske øl, 
fået plads til en smags-
lounge, hvor ølentusiaster 
og andre, der nyder de 
gyldne dråber, kan smage 
på håndværket i hyggelige 
omgivelser.
Besøger man smagsloun-
gen i efteråret, kan man 
være heldig at opleve 
mørke fadlagrede øl, som 
brygmestrene vil begynde 
at eksperimentere med.
Derudover vil brygme-
strene, der ved Danmarks 
største julebrygsmagning 
i Allerød fik sjette- og at-
tendepladsen, i efteråret 
påbegynde brygningen 
af en fadlagret vintage 
juleøl, der skal lagres i 2 
til 3 år, før den kommer på 

flaske for at blive nydt af 
ølelskere verden over. 
Der er sket meget siden 
Bornholms mindste bryg-
geri startede i Østermarie, 
og udviklingen ser ikke ud 
til at stoppe lige med det 
samme. Bryggeriets øl kan 
smages i smagsloungen 
på Skansevej 8b i Rønne, 
og kan blandt andet nydes 
fra fad i Allinges nye ølbar 
Ølstâuan, hvor bryggeriets 
øl flyder fra 6 af hanerne.

PENYLLAN

2019 er et stort år for 
Penyllan, der har til huse 
i Tejn.
I april blev bryggeriet 
beæret med et hædersdi-
plom fra Det Danske Ga-
stronomiske Akademi for 
deres dygtige håndværk 
og fadlagrede øl. Inden 
sommerens start har de 
åbnet en bar og butik efter 
amerikansk forbillede i 
bryggeriet på Tejn havn.
I baren vil man kunne få 
lidt godt i maven, mens 
man nyder en eller flere 
af bryggeriets kreationer 
serveret fra en af barens 
12 haner. 

Penyllan brygger deres øl 
i hånden og lagrer den på 
træfade i op til 3 år, før 
den kommer på flaske. 
Til det bruger de ølgæren 
The Garden Party, som 
blev fremavlet under 
æbletræet i bryggerparret 

Christian og Jessicas have 
og passet og plejet, indtil 
ølgæren var perfekt til 
parrets vision om at skabe 
unikke og spændende 
øl. Den vision må siges 
at have lykkedes ganske 
godt, og bryggerparret 
glæder sig til at tage imod 
ølentusiaster og andre 
ølnydere på deres nye bar 
og butik på Tejn havn. Pe-
nyllans bar og butik finder 
man på Havnevej 8D i Tejn.  

VINGÅRDEN  
LILLE GADEGÅRD

Går man og tror, at der kun 
laves vin, whisky og læk-
ker mad på Lille Gadegård 
i udkanten af Pedersker, 
kan man godt tro om igen. 
Vingården gemmer på me-
get mere end det. Her kan 
man også smage Vingår-
dens egen øl fra fad.

Brygmester Jesper Paulsen 
laver øllet på gammeldags 
manér og synes det er 
sjovest at eksperimen-
tere sig frem, så man skal 
ikke regne med at få den 
samme øl, man fik for et 
halvt år siden. 
Der flyder tre vingårds-
bryggede øl fra restauran-
tens haner. En lys og clas-
sic pilsner og en mørk øl. 
Vingårdens øl kan smages 
i Lille Gadegårds restau-
rant på Søndre Landevej 
63 ved Pedersker.

Mad og 
Mennesker

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

DAME
MAX MARA 

FITFLOP
PERNILLE BÜLOW

WOLFORD
DAY
BITTE

MOS MOSH
ARMANI

BRAX
GANT

RALSTON
FRANSA
MASAI
NYDJ

BY MALENE BIRGER

HERRE
ARMANI
SAND
GANT

HENRI LLOYD
BRAX

M.E.N.S.
TOMMY HILFIGER

HUGO BOSS

Boderne

Rønne

449,- kr

SOMMERUDSALG 
I TELTET

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

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 
 � Lokalt ejet, ø- og landsdækkende ejendomsmægler
 � ALTID - SOLGT eller GRATIS
 � Særdeles fordelagtige salgsvilkår
 � Åbent hus arrangementer hver uge
 � 9 engagerede og veluddannede medarbejdere

VI SÆTTER PRIS PÅ DE BORNHOLMSKE BOLIGER!

Bornholmske huse og fritidshuse - bliver bedst solgt
af din lokale Bornholmske ejendomsmægler!

Ring 
5695 5683og få et GRATISsalgstjek!

Hos os finder du hvad du skal bruge til  
jagt, outdoor og lystfiskeri.  

Samt et stort udvalg af  beklædning og hatte. 

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



TIM GÜTH - RESTAURANT KAPTAJN
Jov ial  gastronomi med k røllet-sk jor te-at t itude

>>>

AF SOPHIE KOFOD STENDER
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Hvad nu hvis… Hvad nu hvis 
man var bornholmer bosat 
i København, og savnede 

sin hjemstavns atmosfære og sine 
”lands”mænd? Hvad nu hvis man 
var langt hjemmefra og savnede 
sin farmors hyggelige dagligstue? 
Hvad nu hvis man havde lyst til mad 
og vin af høj kvalitet, men samti-
dig ønskede en folkelig og hyggelig 
stemning? Hvad nu hvis man gerne 
ville spise på en restaurant med 
æstetisk smukt og stilrent interiør, 
men samtidig være fri for fisefornem 
attitude og bare slappe af? Ja, så 
skulle man måske slå vejen forbi den 
bornholmskejede Restaurant Kaptajn 
i København…? 
Foranlediget af dette lille tankeeks-
periment, begiver mig hen for at 
mødes med Tim Güth, 28 år, på hans 
restaurant: Kaptajn, i København. 
Jeg bevæger mig gennem Kaptajns 
to hyggelige spisestuer, og ud på 
terrassen der vender mod Søerne. 
Her sidder de to ejere: Hult og Tim. 
Sidstnævnte spørger straks, om jeg 
vil have en ”ølbajer” eller et glas vin, 
inden vi sætter os. 
Tim beskriver stemningen på Kaptajn 
som jovial og hyggelig men med 
sømandsattitude, hvor man gerne 
må bande og have tatoveringer 
på armene. Så langt, kan jeg kun 
give ham ret. Undertegnede føler 
sig øjeblikkelig tilpas i selskabet og 
omgivelserne.

kaptajnen går i land 
- med krØllet skjorte, 
udrykningssnaps og 
regningsbolsjer 

De to bornholmere åbnede Kaptajn i 
februar 2018. Samme år blev restau-
ranten nomineret i ”Byens Bedste”. 
Restaurantens to flotte spisestuer 
bibeholder den gamle stil med høj-
paneler, og er indrettet med æste-
tisk smukke retro- og lædermøbler, 
fundet i genbrugsbutikker. Stilen er 
gennemført og ensartet med rødder 

i 60’ernes og 70’ernes Bornholm. 
Maden serveres på Mågestel, brød 
i gamle bornholmske keramikaske-
bægre, og alle drikkeglas og karafler 
er over tid også fundet på øen. Som 
en del af vægbeklædningen hænger 
et billede af Sct.Nicolai Kirke, hvor 
Tim fortæller, at han både er døbt og 
konfirmeret. 
Ved alle bordene står skamler, hvor 
ejerne gerne sætter sig og tager en 
sludder og øl/vin med gæsterne. Og 
hvis dette ikke er nok til at skabe en 
afslappet stemning, kan gæsterne ty 
til et af Kaptajnens spil: KasteGris, 
Mikado eller det gamle Bobspil, som 
Tim fik af sin tidligere spejderleder 
på Bornholm. Det hænder ikke så 
sjældent, at kunderne spiller om 
regningen, fortæller Tim. Derfor har 
han også en gammel tea-æske med 
bolsjer – regningsbolsjer, som han 
kalder dem — så taberen af regnin-
gen kan få et bolsje til gåturen hjem. 
Kaptajn er efterhånden også kendt 
for sin ”udrykningssnaps”: Rigshospi-
talet ligger længere oppe ad vejen, 
og når der kører en ambulance forbi 
med udrykning, ringes der med klok-
ken, og så er der snaps til en 10’er. 
Nogle gæster blev indledningsvis for-
argede over morbiditeten, indtil Tim 
kunne fortælle dem, at der jo skåles 
for held og lykke. 
Stedet har tidligere været både 
Bodega, Café og et af Kim Larsens 
gamle stamværtshuse: Broens 
Bodega. Og er altså nu endt som 
en gourmetrestaurant. Men selvom 
ejerne begge har en fortid i Michelin-
restauranter, hhv. Noma og Formel 
B, er Kaptajn hverken formel eller 
fisefornem. ”Den stil gad vi ikke. Her 
er det med krøllet-skjorte-attitude, 
for man skal sgu hygge sig”, siger 
Tim. Nok skulle der være højt mad-, 
vin- og serviceniveau, men både 
stemning og priser holdes nede på 
jorden. Ejerne foretrækker nemlig et 
alsidigt klientel og vil gerne servere 
for Hr. og Fru Danmark. 
Tim og Hult har lavet det hele selv, 
uden investorer og pengemænd der 

trækker i trådene. Og renoveringen 
blev i perioder prioriteret over deres 
egen løn. ”Men til gengæld, har vi 
fået det præcis, som vi vil have det, 
og vi skylder ikke nogen noget. Det 
er fedt at kunne give sig selv det dér 
skulderklap og sige: det er helt vores 
eget”, siger Tim (ikke uden grund) 
tilfreds. Og fortsætter: ”…det er også 
en investering i fremtiden. Jeg er ikke 
bange for at arbejde hårdt for dét, 
jeg gerne vil. Og snart er der plads til 
at trække vejret igen”. 

den bornholmske baggrund og 
vejen til kokkeFaget

I Årsballe havde Tims farmor, Mary 
Hansen, sin egen kiosk. Hun arbejde-
de også i køkkenet på Bolsterbjerg, 
hvor Tim fik lov at komme med ud 
og pille æg, ”kun to lorte høj” som 
han siger. Om Farmoren har givet sig 
udslag i den voksne Tims nuværende 
beskæftigelse, er ikke til at sige. Men 
Tim vidste i hvert fald i en tidlig al-
der, at han ville være kok: ”Jeg staver 
som en hest og har for meget krudt 
i røven, så det skulle være kokkefa-
get”. Kokkeuddannelsen påbegynd-
tes allerede som 15-årig og blev af-
sluttet i en Michelin-restaurant, hvor 
dessertchefen vakte Tims interesse 
for det søde køkken. 
Den lige og ret målbevidste vej til 
kokkefaget, blev hjulpet godt på vej 
af Tims bornholmske netværk. Jobbet 
som opvasker på Italia, førte hurtig 
videre til Romantik, da de to ejere 
var brødre. På Romantik mødte Tim 
en nyudlært Michelin-kok, der ledte 
ham videre til diverse restaurationer 
i København, og således gik det slag 
i slag. 
Inden Tim åbnede Kaptajn med sin 
barndomsven Patrick Hult, var han i 
to år helt tilbage til de bornholmske 
rødder – nemlig som fiskehandler 
på Fiskerkajen, der bl.a. er at finde 
i Torvehallerne. Når Tim fortæller 
om disse år høres den bornholmske 
dialekt pludselig meget tydeligere. 

Tim beretter endvidere, hvordan 
de prøvede at få det bornholmske 
fiskeri lidt op inde på Fiskerikajen og 
tiltrække bornholmske fiskere. Her 
fremhæver han især den bornholm-
ske fisker ”Bosse” fra farvandet ved 
Allinge-Sandvig og Hasle, som altid 
kunne skaffe fisk til de bornholmske 
gourmetrestauranter i København, 
når alt andet var udsolgt. Endnu 
engang viste det sig fordelagtigt, at 
have et godt bornholmsk netværk.  

hjertegrisen

Foranlediget af den seneste tids 
klimadebat, kommer vi ind på bære-
dygtighed og økologi. Tim fortæller, 
at de får alt det de kan ud af råva-
rerne. Men for Tim er bæredygtighed 
vigtigere end økologi – de to ting 
hænger nemlig ikke altid sammen, 
mener han. 
I madlavningen anvender de på 
Kaptajn ’Hjertegrisen’ fra Jylland, 
der støtter et herberg for hjemløse, 
der skal tilvænnes arbejdsmarkedet. 
”Hellere have en god historie end 
bare økologi. Og hellere hjælpe nogle 
hjemløse væk fra gaden og i retning 
af et bedre liv,” fortsætter Tim. Der-
for bruger de også et opvaskefirma, 
hvor de ansatte får ordentlig løn og 
fair arbejdstider, med pension og 
overenskomst. ”Vi står til gengæld 
tilbage med god samvittighed… Vi 
prøver bare at være gode menne-
sker, og synde for alt det vi lavede 
som unge”, griner Tim. 

old school - kageopsatsen og 
kobbergryden

Med Tim og Kofoed i køkkenet 
kreeres rustik fransk gourmetmad 
kombineret med dansk og nordisk 
nytænkning. Men Old-School stilen er 
en rød tråd gennem hele konceptet, 
og giver sig også udslag i den spe-
cialfremstillede kageopsats i Mussel. 
Ligesom hjemme hos farmor, præ-
senteres gæsterne på denne for et 
overflødighedshorn af hjemmelavede 

desserter, selvom de er stopmætte. 
Til dem der må give fortabt og ikke 
kan spise op, har Tim gammeldags 
rød- og hvidstribede bland-selv-slik-
poser, hvori der pakkes dessertrester 
til de respektive gæster. Det er noget 
af det bedste dagen derpå iflg. Tim.
Både Tim og Kofoed bruger de klas-
siske gamle kogemetoder. De er be-
stemt ikke bange for at bruge smør, 

og alle retter har en form for sauce! 
Personalet går rundt med kobber-
gryden med sauce til gæsterne: 
”Saucen skal man sgu aldrig gå ned 
på”, siger Tim, ”…så det er blevet lidt 
et sovsekøkken, og vi bruger gerne 
10-15 kg smør om måneden”. 
Old school-stilen holdes også med 
den ostevogn, der trilles rundt i stu-
en med små osteklokker. Kaptajn er 

uden tvivl en lille hyggelig østersø-
perle i Hovedstaden – en osteklokke 
fri for stress og jag. 
Selvom det indledningsvise tanke-
eksperiment fremstod kontrastfyldt, 
giver det hele mening. Det ér hyg-
geligt og uformelt til trods for høj 
kvalitet og gourmet. Det hele hæn-
ger smukt sammen, og er bare gen-
nemført go’ stil – også Tims krøllede 

skjorte! Kaptajn har en behagelig, 
jovial og folkelig indgangsvinkel, som 
Tim indledningsvis beskriver det. Og 
beskrivelsen passer såmænd lige så 
godt på restauranten, som på dens 
ejer overfor mig.  
Glasset er tomt, og vi takker muntert 
af for i dag.

VERDENSPREMIERE 17. JULI

WWW.RONNEBIO.DK
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SOMMER I SVANEKE

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

3. juli - 9. august 
Onsdag og fredag 

kl. 16.00 - 17.00

Rundvisning på vores store  
bryggeri inkl. håndbajer

110,- pr. pers. 

Skal forudbestilles i restauranten

Restauranten har åbent  
alle ugens dage fra kl. 10.00 

Køkkenet åbner kl. 12.00

WWW.BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK

BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER
- tidsrejse for store og små

HAMMERSHUS MED GUIDE
- på opdagelse i den gamle borg



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 

Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05 · www.toyota-bornholm.dk

Midtbornholms Auto A/S
Toyota Bornholm

Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05

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

SDR. HAMMER 33 - 3730 NEXØ
MOBIL: 29650474

THOMAS@NEXOVOD.DK

TÆPPER - VINYL LINOLEUM - TRÆGULVE 
LAMINAT - VÅDRUMSVINYL

VI HAR ALT HVAD DU KAN STÅ PÅ

GULVSLIBNING GULVBEHANDLING LAKERING - OLIERING -  SÆBEBEHANDLING SLIBNING AF BORDPLADER 
LINOSLIB (SLIBNING AF LINOLE-UMSGULVE)VI LIGGER PÅ KNÆ FOR DINE GULVE

MADRASSER - HYNDER 
MØBELPOLSTRING - KALECHER 

PRESENNING - SOLSEJL 
MARKISER - REPARATION - VASK 

IMPRÆGNERING AF TELTEHAR DU OPGAVEN HAR VI LØSNINGEN

NYD MADEN - NYD UDSIGTEN - NYD LIVET

Bornholms Buffetrestaurant
Brøddegade 20 • 376o gudhjem • 5648 5022 • www.Broddan.dk • kontakt@Broddan.dk

Sommer, vi elsker sommer!   tilbyder:
• Altid velsmagende buffeter med friske råvarer og varieret udvalg

•  Hjemmelavede sprøde pizzaer både i huset og som take away

•  Rustikke sandwich 12.00-16.00 
 Vælg mellem røget laks, kylling/bacon og flæskesteg

•  God havudsigt og smuk service

•  Happy Hour 16.00-17.00

 • Drikkevarer ad libitum

•  Sportscafe med 65” storskærm i lokalet oppe til højre for indgangen

  Husk det er en fordel med bordreservation

Menu, priser og anden info findes på vores hjemmeside og Facebook

Vi ses på BrøDDan

BORNHOLMS INTERNATIONALE 
GADETEATERFESTIVAL 2019
Torsdag 25. juli - søndag 28. juli i byerne Hasle, Rønne og Gudhjem

Teatergrupper fra Spanien, Litauen, Belgien, 
Canada, Italien og Danmark præsenterer nye, 

skæve, finurlige og anderledes forestillinger.

Åbningskabaret på Hasle Havn torsdag den  
25. juli kl. 20.00 med smagsprøver på, hvad der 

venter af oplevelser de næste dage.

Alle forestillinger er gratis    Se programmet på www.bigf.dk
Arrangører Teaterforeningen Bornholm i samarbejde med Passage i Helsingør, Undreværket, Hasle Byting og Rønne Bibliotek

Støttet af Statens Kunstfond, Bornholms Regionskommune, Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Oak House Invest v/Philip Marker, Nordea-fonden



musikhuZet
Velkommen til øens regionale spillested. Når sæsonen er slut andre steder, 
begynder tingene for alvor at ske i den tidligere biograf på Store Torv i Rønne, 
samt i Raschs Pakhus, der rummer en mindre scene. Til gengæld byder som-
meren på udendørskoncerter i Gårdhaven. Sidste år sagde vi netop der farvel 
til Kim Larsen, og nu er det unge Jacob Dinesens tur til koncert med karakter af 
folkefest. Så mød op i god tid. Der bliver trængsel foran scenen.

Lør. d. 13. juli, kl. 21 – Musikhuzet, Rønne:
Jacob Dinesen
Den danske roots-sensation, intet mindre. Vi har i en årrække fostret store 
talenter, der har traditionel musik i blodet og afsæt i den årlige Tønderfestival. 
Herfra kommer den blot 23-årige med personlige sange og sans for melodier, 
du ikke glemmer. Kald det americana, en snert af keltisk eller simpelthen god 
musik. Dertil en dræven og rå bariton, der lyder som en gammel sjæl og i den 
grad tager det gedigne håndværk tilbage. Det bliver stor lørdag i hjertet af 
Rønne.

gæstgiveren
Gæstgiveren er dansk rockhistorie. Fra pianomandens dage, hvor koncerten i 
Nordlandshallen blev afsluttet med en dram og sol over Gudhjem til i dag, hvor 
folkene bag Ingolfs Kaffebar på Amager har skabt et spillested af topklasse. 
Alle kunstnere vil til Allinge på grund af Gæsten. Her møder du kunstnerne i en 
intim atmosfære, der også er en folkelig grillfest. Og i år er programmet på et 
niveau, der ikke har sit lige: Lukas Graham, Dizzy Mizz Lizzy, det gendannede 
Alphabeat, Phlake, men også JADA og Hush. Blot nogle få glimt af 28 koncerter 
på 40 dage i juli og starten af august. Vi ses inde i gården i Nørregade.

Tir. d. 23. juli, kl. 17.30 – Gæstgiveren, Allinge:
Peter Sommer & Tiggerne
Hvad er der med ham Sommer? Sidste års Elsker at Drømme, Drømmer om at 
Elske betød prisregn og pladen var om muligt endnu bedre end 2009-mester-
pladen Til rotterne, til kragerne, til hundene. Dertil kommer, at Sommer på 
Gæsten er en klassiker med orkestret Tiggerne, med hvem den østjyske Peter 
fra (Gid du var i) Skanderborg bl.a. væltede Roskilde Festival sidste år. Forvent 
rammende poesi og store melodier, samt en personlighed af de sjældne. Det 
bliver en af årets bornholmske stjernestunder.

Lør. d. 27. juli, kl. 17.30 – Gæstgiveren, Allinge:
Kwamie Liv
Siden debuten med EP’en Lost In The Girl har den spændende Kwamie Liv frem-
stået som Danmarks nye soulsangerinde med klart internationalt potentiale. 
Men du kender hende nok bedst fra hendes udgave af Kim Larsens Pianomand 
– sangen til ex-krofatter, Nils Pallesen. Kwamie Liv har sine rødder så forskellige 
steder som Zambia og Danmark. For tiden er hun aktuel med sit roste debut-
album og turnerer med et band, der dyrker en tilbagelænet og kosmopolitisk 
vibe, hvor frodige sange lever. Kom forbi og lad dig betage.

ekkodalshuset
Beliggenheden i Almindingen er suveræn og køkkenet der serverer frokost til 
kl. 17.15 dyrker konceptet ”mad fra da mormor var en lille pibla, tilsat musik fra 
da farfar var ung”. Så nyd Joans berømte tarteletter og hjemlig hygge, inden 
der blændes op for et overflødighedshorn for øregangene, - tænk bare på det 
irske 1970’er-koryfæ, Gilbert O’Sullivan eller Anders Blichfeldt, der godt nok er 
stoppet som slangetæmmer, men stadig kan synge Bonsoir Madame og mene 
det. Bagefter går du i dalen og råber: ”Hva’ drikker Møller?”  

Lør. d. 3. august kl. 19 – Traktørstedet Ekkodalshuset:
The Sandmen
Allan Vegenfeldt er en af dem, der gør Steen Jørgensen rangen stridig, når kate-
gorien landets bedste rockcrooner skal afgøres. Og The Sandmen – Ole Lukøje 
på engelsk – er fortsat et rockorkester, der sejt svingende spiller koncerter, der 
emmer af ægthed. Og selv om du tænker Sleepyhead fra 1992, synges der også 
på dansk på Den bedste dag, det fede comeback fra 2014. Tag i skoven og bliv 
blæst ud af en enhed, der sgu er sin egen.

Søn. d. 11. august, kl. 19.30 – Traktørstedet Ekkodalshuset:
Allan Olsen
Vi er en del, der synes, at Allan Olsen er Danmarks bedste trubadur. At frede-
rikshavneren der har formået at gøre Vendsyssel til hvermandseje, bare har 
skabt et værk så rigt, at ingen rigtigt når derop. Ikke mindst albummet JØWT fra 
2013, der med en Oluf Høst-frase er ”ægte folketone fra en afkrog” og som der-
for kan erobre verden. Jeg tror, at Allan Olsen har det fint med at erobre hjerter. 
Derfor bliver hans koncert i skoven en af dem, der længe står i erindringen, når 
sommeren 2019 går på hæld.

WonderFestiWall
Festival nummer 12 og al regn er aflyst. Læg dertil et overflødighedshorn af 
musikoplevelser, hvor du ikke vil gå glip af TV-2 eller lade Johan Olsen belære 
dig om lorteparforhold eller Sara der bare har. Et tip: Iris Gold bliver godt, slå 
hår og ører ud! Også Folkeklubben, album-aktuelle De Danske Hyrder, en Oh 
Land med Thomas Blachmann udenfor hørevidde, L.O.C. tilbage på Bornholm, 
eller Kristian Leth og resten af The William Blakes, som er lille scoop. Der er 
også Dagny, norsk sensation og godt set af bookerne, ligesom Elias Boussnina 
er et godt bud på en publikumsfavorit. 

Fre. d. 16. august:
The Minds of 99
Niels Brandt og hans mageløse orkester har fortsat ikke tabt pusten. En velfor-
tjent tur til USA har ladet batterierne op, og foreløbig har de scoret 6 stjerner 
for koncerten på Heartland. Med deres specielle kærlighed til Bornholm, topper 
de selvfølgelig i august. Så mød op og skrål med på Stjerner på himlen, Hurtige 
hænder eller den om ham Knud, der er død. Begavet urkraft der bare rammer 
dig på alle de rigtige parametre. 

Lør. d. 17. august:
Nik og Jay
Nytårsaften kom duoen tilbage, og udsender ny single hver måned i hele 2019. 
At Niclas ”Nik” Petersen med fuldskæg ligner noget fra The Big Lebowski er 
ingen hindring. Bare se på Jelling Festival, hvor mængden af fans fik BT til at 
konstatere, at de fortsat er størst. Eller hele to annoncerede koncerter i den 
nye KB-hal til september. Rigeligt med grund til at Nik & Jay på Wonder bliver 
festen, du bare ikke vil misse. 

Lør. d. 17. august:
Katinka 
Den mest udslagsgivende kvindelige stemme i generationer. Når Katinka Bjer-
regaard fra Christianshavn synger hjertet ud, er det som havde Billie Holliday 
fået barn med Anne Linnet. At Marie Hageltorn Christensen, der spiller synth 
og skaber rum med sit kor, også er bornholmer, ødelægger bestemt heller ikke 
oplevelsen. Forvent en af de koncerter, hvor rummet bliver intimt, bittersøde 
toner blå som blåbær kalder på en bæven og vi favnes af en kunstner, der ved-
bliver med at sprænge rammer. 

Bornholm er noget specielt, når det gælder 
forkælelse med god musik. Dels er der 
festivalerne, fra hygge på havnene med 

jazz og øl over folkemødet til Wonderfestiwall, 
der, med permanent plads overfor Hammers-
hus, sidste år slog fast, at Ankermyr-scenen er 
der, hvor det for alvor rykker på Bornholm. 
Men så er der gudskelov alt det andet. Mang-
foldigheden og detaljerne, hvor hygge og fest 

er koden. Det er bare med at tjekke guiden 
Denne Uges Bornholm, hvis du da ikke lader os 
guide dig til det overflødighedshorn, der er lig 
med kultur på klippeøen.
Allinge kommer du ikke udenom, med Gæstgi-
veren og et fabelagtigt sammensat program. 
Skoven lokker også, og Ekkodalshuset med 
genhør med The Sandmen er et godt bud på 
en memorabel koncert i år. Hvis du da ikke 

lægger vejen forbi Svanekegaarden, som har 
kulturfarver på paletten, der kommer ud i 
hjørnerne og tegner lovende.
Alligevel er et godt bud at tjekke dagligt, hvad 
der rører sig. For der sker noget hele tiden på 
en ø, der nægter at kede sig. Vær impulsiv og 
giv det, du ikke kender, en chance. Det er sik-
kert bedre end godt. Velkommen til sommeren 
2019 på Bornholm.

VERDENS NAVLE ER SÆ’FØ’LI BORNHOLM
AF TORBEN HOLLEUFER
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svanekegaarden
Idyllisk gammel købmandsgård nord for havnen i herlige Svaneke. Aktiv 
medspiller i Bornholms kulturliv med godt 500 medlemmer. Hele året kan man 
opleve kultur, ikke mindst koncerter og foredrag, som når Georg Metz spinder 
en ende og spiller op til polemik, den lokale trækharmonikavirtuos, Bjarke Mo-
gensen spiller med russiske Tatjana Masurenko, eller Bjarne Kure kommer forbi 
med bornholmske viser og sange. Ligesom Louisiana-aktuelle Dea Trier Mørk 
bliver mindet med en fin udstilling. 

Tor. d. 25.- & Fre. d. 26. juli, kl. 9 & 11:
Sommercirkus med Popsi & Krelle
Der er selvfølgelig også noget for de mindste! To forestillinger hver dag med 
Youtube-fænomenet Popsi og Guitar-Krelle, der oprindeligt var kendt som 
Pixitrolden. De har selvfølgelig også Løwi med, mens Popsis nye hus ikke er 
med på Bornholm. I stedet lover de at finde på noget specielt til børnene, der 
kommer forbi Svaneke. Bliver vejret godt foregår det ude i haven. Husk at du 
også kan få den specielle cirkus-t-shirt. Så kom og syng de gamle børnesange 
og hør de nye, ligesom du efter koncerten kan hygge med Popsi og Krelle og 
prøve Krelles guitar.

Lør. d. 7. september, kl. 19.30 – Svanekegaarden:
Beefeaters genopstår!!
Det er et af slut-1960’ernes vigtigste danske orkestre, der igen flyver. Det var 
her Peter Thorup, der levede sine sidste år på Bornholm, var hovedkraften. 
Ligesom det var Beefeaters der skabte underlægningen til Povl Dissings me-
sterværk Nøgne Øjne. Nu er de endelig på landevejen anført af organisten fra 
dengang, Morten Kjerumgaard. Rapporterne fortæller om psykedeliske rejser 
tilsat saftig blues, nøjagtigt som det skal være. 

Gå på opdagelse i LifeStone

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

Appeltown 
Washboard 

Worms

Hamburg-bandet 
”Appeltown 
Washboard Worms” 
kommer, med seks 
musikere og seks 
forskellige musikalske 
stilarter, til Bornholm 
og præsenterer et 
program af boogie-
woogie-skiffle-
folkemusik.

Børne MGP 
Jørgen de Mylius og 

Diskotek Venus afholder 
Børne MGP, konkurrencer 

og underholder hele 
dagen.

BRÆNDESGÅRDSHAVEN
Haven er en oase af hygge og oplevelser for HELE familien!

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

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

VANDLAND

MANDAG DEN 5. AUGUST

ONSDAG DEN 10. JULI DEN 16. 17. 18. 20. 21. 
23. 24. 25. 27. JULI

ZOO

Kendt fra  
Cirkus Nemo  
og TV

Oplev 
Ballonmanden! 

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

 26. oktober

KOM TIL ÅRETS BRAG AF EN FEST I NEXØ HALLEN

DANMARKS FEDESTE LIVEBAND 
SKABER MED DERES FESTLIGE SHOW 
DEN HELT RETTE STEMNING, DER MED 
GARANTI FYLDER DANSEGULVET MED 
MEGA HITS FRA DE SIDSTE 4 ÅRTIER

w
w

w.
cr

ui
se

ba
nd

.d
k

BORNHOLM 2019
EFTERÅRSFESTEN

FESTEN AFHOLDES I NEXØ HALLEN LØRDAG DEN 26. OKTOBER 2019. KL. 18:00 TIL KL. 02:00. 

VI GØR DET IGEN! SKRUER HELT OP FOR KVALITETEN OG OPLEVELSEN VED  
DETTE ÅRS EFTERÅRSFEST. DER BLIVER SERVERET EN LÆKKER 3-RETTERS  

MENU OG BAREN BYDER PÅ ET SPÆNDENDE UDVALG AF VIN, ØL OG COCKTAILS. 

BILLETPRIS KR. 350,00
INKL. 3 RETTERS MENU & DANMARKS FEDESTE COVERBAND

FØLG MED PÅ FACEBOOK ”@EFTERAARSFESTENBORNHOLM” FOR MERE INFORMATION. 

KØB DIN BILLET HOS LIVING BORNHOLM I NEXØ ELLER HOS SYDBANK I RØNNE.
BILLETSALGET STARTER 6. JULI 2019.

Efterårsfesten Bornholm - Annonce 2019.indd   1 13/06/2019   21.21

SOMMER PÅ 

BORNHOLMS AKTIVE KULTURCENTER

svanekegaarden.dk  f: Svanekegaarden

KLASSISK
Opera Masterclass 2019 
Erlendis Quartet (BMF)
Novo Quartet åbne prøver (BMF)
International Cello Masterclass

JAZZ
Celebraiting Stan Getz

Remembering Toots
Kristin Korb Trio

Johannes Wamberg Quintet
Mads Mathias & BandRYTMISK

Musical Masterclass
Bandonegro (PL)
Pierre Dørge & New Jungle Orchestra
Sean Taylor Band (GB)
Beefeaters
Lunau & Sund

BØRN
Popsi og Krelles sommercirkus

Rimraketten
Heise/Venndts Jazz Laboratorium

CAFE/LITTERATUR/SHOW
Bente Scavenius og Bo Tao Michaelis
Spor af Bornholmsk
Madame Curie – Et Lys i mørket
Skriveværksted UDSTILLINGER

Dea Trier Mørch & Sara Mørch
Kirsten Klein & Kazuyo ImaII HAVEN

Have-Jazz med Den faste Quartet
Bjarne Kure: Bornholmsk I Haven

De 
Danske 

Dinosaurer

Åbent alle dage kl. 10-17  indgangen lukker kl.16
Grønningen 30, 3720 Aakirkeby
www.naturbornholm.dk

Vi har klassisk italiensk kaffe på kanden, 

og dansk smørrebrød, når det er bedst!

Andre er vilde med vores frokostsandwich!

Alle er ’vilde’ med vores atmosfære!

Kom glad!

Havnen 7, 3730 Nexø, Tlf. 21456494

Åbent mandag-lørdag kl. 10-17. Søndag lukket.



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

BESØG VORES WEBSHOP WWW.XLBYG.DK

RESTSALG PÅ HAVEMØBLER
KOM OG SE UDVALGET OG GØR ET KUP

BEGRÆNSET PARTI

ALLINGE BYGGEMARKED
& TRÆLASTHANDEL A/S

BESØG HELE BORNHOLMS 
BYGGEMARKED OG 

TRÆLAST
VI SØRGER FOR DEN  

PROFESSIONELLE RÅDGIVNING  
OG GRATIS LEVERING TIL HELE ØEN


