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læS onlIne
Må vi godt være 
lidt stolte af vores 
ø, af vores dejlige 
natur, blomstrende 
byer og menne-
sker med lyst til 
at få det hele til at 
summe af liv? Ja, 
det må vi gerne – 
ja, det skal vi være. 
Både for vores 
egen skyld og for 
at glæde gæster, vi 
gerne vil byde det 
bedste.
Magasinet Born-
holm, der nu ud-
kommer for tredje 
gang, har plukket 
en stor buket af de 
skønneste blom-
ster og folder 
sig ud med flere 
sider og flottere 
udstyr. 
Vi vil fortælle 
historier, som 
gør Bornholm 
større og mere 
optimistisk, 
vi vil vise, 
at Born-

holm ikke har lagt 
fremtiden bag sig. 
Det formidable 
folkemøde doku-
menterede, at vi 
kan løse krævende 
opgaver og byde på 
noget, der vækker 
opsigt og respekt 
på den anden side 
af Østersøen.
Tag med os rundt 
på øen og se det 
kendte og ukendte, 
få inspiration 
til at gå 
ud og 

smage, lytte, snak-
ke og sanse. For 
det kan godt være, 
at vi nogle gange 
synes, at Bornholm 
er isoleret og ikke 
får sin del af den 
store kage, men 
vi skal nyde vores 
attraktioner og se 
fordelen ved vores 
forskellighed 
i forhold 
til 

hovedstad og ho-
vedland.
Magasinet Born-
holm siger velkom-
men til alle læsere 
og især de mange 
tusinde ovrefra, 
der kommer hertil 
for at få del i vores 
venlige verden.
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holdeT BAG

Sektion 1

8
Natmanden
Breinholt
For første gang beretter han 
som sin karriere på CF i Al-
linge.
Han har altid nydt sine ferier 
på Bornholm.

4
Seiferts
it-succes
Michael blev computernørd 
som 11-årig. Nu er han 
international topchef i eget 
kæmpefirma. Men han glem-
mer ikke barndomsøen.

20 
Ladcykler med
verdensry
Annie Lerche og Lars 
Engstrøm opfandt Christiani-
acyklen. Deres bornholmske 
virksomhed eksporterer på 
livet løs.

16 
Christiansø
tur/retur
Efter 18 år skal Lars Juul Han-
sen og Marit Starn sige farvel 
og begynde et nyt liv i Listed.

15 
Roger i verdens
mindste storby
Jørn Grønbech og Per Avsum 
sælger brugt militærtøj. Det er 
mode igen – butikken er flyttet 

fra Pisserenden i København 
til Svaneke. 

12 
Folkemødet
i billeder
I fire dage var Allinge hoved-
staden i Danmark. Fotorepor-
tage fra det politiske dyrskue.

Sektion 2 
SPIS

24 
Beværtninger og cafèer
med atmosfære og sjæl
Tag med til nogle af de listige 
steder: Ekkodalshuset, Værf-
tet, Syd-Øst for Paradis, Fru 
Petersens Café og Dines Lille 
Maritime Café.

31 
Fire restauranter i Allinge,
Ørestad og ved Nørreport
Timo Hoffmann har travlt 
på begge sider af Østersøen. 
Hans liv begyndte broget. I 
dag er han familiefar og dyna-
misk restauratør.

34 
Kokken: Vi skal
elske vores fag
Nicolai Nørregaard, Claus 
Seest Dam, Søren Schouw 
Andersen, Frank Truberg og 
Jan Gildam – fem køkkenche-
fer om deres job.

Sektion 3
SJOW

44 
Travis på vej
til Hammershus
Fairtrade-koncertens topnavn 
glæder sig til borgruinen og 
går helt ind for fair handel 
med afrikanske varer.

42 
Dennis Gade Kofod
og Bornholms mytologi
Forfatteren fra Rønne synes, 
at de underjordiske skal frem 
i lyset.
Han har skrevet Ellestingeren 
til Rønne Theater og er på vej 
med nyt skuespil.

52 
Blev grebet af gribben
Bornholms Rovfuglecenter er 
en sjælden mulighed for at nå 
helt tæt på de stolte flyvere.

48 
Fester med appel til 
dem, der flyttede over
Wonderfestiwall, Beach Vol-
ley i Svaneke og Beachparty 
i Vang – begivenhederne får 
unge eksilbornholmere til at 
vende hjem.

54 
Der sker en masse
sommeren igennem
Et udpluk af arrangementer 
for børn og voksne i Rønne, 
Hasle, Svaneke, Snogebæk og 
Gudhjem.  
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CMS. Content 
Management 
System. Forkortelse 

for forretningsfolk. 
Men af stor betydning 
for de fleste, der 
bevæger sig rundt på 
hjemmesider for at 
søge informationer, 
varer og underholdning. 

Hvis virksomhederne 
skal have en chance 
for at levere netop 
de oplysninger, der 
interesserer den 
enkelte, skal de have 
et it-system, som er 
intelligent og forstår 
at tilfredsstille vores 
ønsker, før vi begynder 

at kede os.
Hvis det lyder indviklet, så 
tænk på globale virksom-
heder med millioner af 
kunder. Kun i de færreste 
tilfælde er der kontakt 
mellem medarbejdere og 
publikum, det er umuligt 
at snakke direkte med alle. 
Det kan ikke lade sig gøre 

at drive en virksomhed, 
uden at den forstår forbru-
gerne og imødekommer 
deres kritik og ønsker. Vi 
taler om Big Data, fagud-
trykket for de milliarder af 
oplysninger, der skal flyt-
tes og flettes. CMS skaber 
orden i kaos.

opeReReR  
BAG 
kulISSeRne
Her kommer Sitecore ind i 
billedet. Vi kender HP, Ap-
ple, IBM, og Google, men 
Sitecore er ikke et brand 
udenfor fagkredse. Den 
verdensomspændende 
koncern er grundlagt af 
Michael Seifert fra Rønne 
og hans fire kammerater 
fra Datalogisk Institut på 
Københavns Universitet. 
For kort tid siden solgte de 
knap halvdelen af deres 
aktier til en kapitalpart-
ner, og de blev hver især 
mange millioner kroner 
rigere. 

Michael Seifert er CEO i 
Sitecore. Det betyder chief 
executive officer, sva-
rende til administrerende 
direktør. Han er 44 år og 
født i København. Efter en 
skilsmisse flyttede hans 
mor, Kirsten, og hans to 
brødre til Bornholm, på det 
tidspunkt skulle Michael 
begynde i anden klasse. 
Hans far tog til USA og 
startede en virksomhed, 
der fremstillede skærme, 
som kunne monteres på 
computer-skærme og gav 
et bedre billede.

mIchAelS 
føRSTe æBle
Eventyret begynder, da 
Michael som 11-årig er på 
ferie hos sin far og af en 
ingeniør bliver præsenteret 
for den første Apple II+ 
computer. 
- Fra det øjeblik kom com-
putere til at fylde mit liv. 
Jeg kunne knap nok læse 
engelsk og lige akkurat 
tale det, men jeg sta-
vede mig gennem Apple-
manualen og lærte mig at 
programmere, så det gik 
resten af ferien med, og 
jeg skrev 10.000 pro-
gramlinjer til en quiz og et 
renteberegningsprogram, 
inden jeg skulle hjem igen. 
Og så fik jeg heldigvis 
en Apple II+ til jul, så jeg 
kunne fortsætte, fortæller 
Michael Seifert.  
Når skolen var forbi, løb 
han og en kammerat, 
Fyr Mejlvang, hjem for at 

udforske computeren, og 
de var så bidt af den, at 
de fortsatte med at skrive 
programlinjer henne i 
klassen. Dansklæreren 
opdagede det og bad dem 
om at koncentrere sig om 
undervisningen frem for de 
mærkelige koder.
En dag var en matema-
tiklærer fra England på 
besøg, og Michaels mor 
spurgte ham, hvad knæg-
tene egentlig foretog sig 
oppe på værelset. Englæn-
deren snakkede med dem 
et par timer og beroligede 
hende med, at det så-
mænd var sundt nok.
Dengang var det svært 
at skaffe disketter på 
Bornholm, så Michael, Fyr 
og Jon Wichmann Hansen 
besluttede at stifte deres 
første firma, Danbyte, der 
importerede billige disket-
ter. I begyndelsen var 
kundekredsen venner og 
bekendte, der også var be-
gyndt at sysle med compu-
tere, men snart begyndte 
Danbyte at annoncere, og 
så blev det en god meget 
lille forretning.
- Min mor havde så meget 
tillid til mig, at hun gik med 
mig i banken og skat for at 
kautionere, jeg var jo kun 
16 år, mindes Michael.

På Bornholms Amtsgymna-
sium var Michael ikke den 
flittigste, for computeren 
og forretningerne optog 
ham mere end lærebø-
gerne. Men nød og næppe 
fik han studentereksamen. 
Han tog til København, 
men kunne på grund af 
sit lave karaktergennem-
snit ikke blive optaget på 
universitetets datalogiske 
institut. 

SekS åRS  
STudIeR
Turen gik efter gymna-
siet til USA, hvor han blev 
personlig assistent for 
sin far, der i mellemtiden 
havde solgt skærmfirmaet 
og grundlagt et nyt. Det 
var med til at give ham 
erfaringer, der talte med, 
da han efter et par år slap 
ind på Datalogisk Institut 
som kvote 2-studerende. 
Her tilbragte han seks år, 
hvoraf de to blev anvendt 
på bifaget informationspsy-

kologi, der drejer sig om 
samspillet mellem men-
nesker og maskiner.
- Det gjorde jeg for at 
finde ud af, hvordan man 
designer computere, der 
er nemme at forstå og 
betjene, forklarer han.
Tilbage i USA deltager 
han i en jobmesse og 
får en stilling, men kort 
efter bliver han hyret af et 
spilfirma, der har opdaget, 
at han under sine studier 
havde været med til at 
opfinde computerspil. Her 
var han et års tid, men så 
besluttede han at blive 
selvstændig. Han havde 
nemlig fået alle tiders idé: 
et casino på internettet. 
Det fandtes endnu ikke, 
Michael udviklede teknik-
ken, lagde en forretnings-
plan og fik sine studiekam-
merater til USA. 
Alt tegnede til big busi-
ness, men amerikansk 
lovgivning satte en stopper 
for projektet. Ifølge den 
ville amerikanske statsbor-
gere blive idømt halvandet 
års fængsel, hvis de spil-
lede på nettet, og casino-
ejere ville blive buret inde i 
otte år, hvis de satte deres 
fod i USA.
- Jeg kunne have fået en li-
cens på en caribisk ø, men 
så kunne jeg sidde derude 
og flagre uden mulighed 
for at tage til USA, og tan-
ken om otte år i spjældet 
var ikke tiltalende, så vi 
måtte pakke planerne 
sammen, konstaterer 
Michael.

SITecoRe 
GRundlæG-
GeS
Retur til Danmark i 1998. 
Michael kontaktede igen 
sine studiekammerater og 
foreslog dem et nyt firma 
ved navn Pentia. Som kon-
sulenter havde de designet 
adskillige websider for 
danske og internationale 
virksomheder, nu ville de 
videre ad den vej.
En af partnerne, Ole 
Sas Thrane, brugte flere 
hundrede timer på noget, 
de ikke havde aftalt, og 
Michael kritiserede, at han 
var gået sine egne veje. 
Men Ole havde ikke spildt 
tiden, han havde opfun-
det metoder, der gjorde 
det lettere at opdatere 
en hjemmeside. Dengang 
skulle firmaer tilkalde en 
specialist, hvis der skulle 
lægges et nyt billede eller 
en tekst på deres sider. 
Det gik op for Michael og 
hans kammerater, at dette 
værktøj kunne udvikles til 
det, der nu kaldes content 
management system, 
og i 2002 oprettede de 
Sitecore med skræddersy-
ede kundeoplevelser som 
kerneområde.
Sitecore har 600 medar-
bejdere over hele verden 
og betjener 3.000 kun-
der, herunder Microsoft, 

Manchester City, Hei-
neken, Nestlé, Easyjet, 
Lego, Bayer og Universal 
Studios. Omsætningen 
har passeret 500 millioner 
kroner. I 2011 erhvervede 
kapitalfonden TCV knap 
halvdelen af aktierne i 
Sitecore, som måske skal 
børsnoteres engang i frem-
tiden. TCV har siden 1995 
har investeret i it-firmaer 
og blandt andet hjulpet 
Facebook til at blive børs-
noteret, Forventningerne 
til firmaet og markedet 
er enorme, og frem-
tidig børsnotering 
er en mulighed.
Pengene brugte 
Michael og hans 
fem kompagno-
ner til at sikre 
sig fuld kontrol 
over sine under-
selskaber i USA 
og England, så 
Sitecore er en 
samlet enhed. 
Desuden trak de 
seks iværksættere et 
pænt millionbeløb ud til 
sig selv.

GRænSen 
foR vækST eR 
Ikke nåeT 
Malcolm Gladwell, en 
amerikansk videnskabs-
mand, har en teori om, 
at man skal øve sig i 
10.000 timer for at blive 
dygtig. Michael har for 

længst brugt så lang tid 
på at udvikle systemer, og 
efterhånden har han også 
10.000 timers erfaring i 
international forretnings-
ledelse. Han er Sitecores 
ambassadør og skal pleje 
kontakten med eksisteren-
de kunder, samtidig med 
at han skal forhandle med 
nye emner. Selvfølgelig er 
der en grænse for vækst, 
men den er langt fra nået. 
Missionen er at overbevise 
virksomhederne og især 
marketingdirektørerne om, 
at Sitecore sætter fokus 
på kundens oplevelse på 
tværs af mail, tablets, 
facebook og andre sociale 
medier.
- Maskinerne har ikke over-
taget det kreative element, 
som er grundlaget for en 
tiltrækkende hjemmeside, 
men vi kan hjælpe mar-
ketingfolkene til at forstå, 
hvad der virker og ikke 
virker, forklarer Michael.
Godt halvdelen af Siteco-
res medarbejdere beskæf-
tiger sig med at udvikle 
programmer og raffinere 
produktet. Der er hele 
tiden noget nyt at tage fat 
på. Kontoret i København 

har på 12 måneder 
ansat 60 medar-
bejdere, og der 
er mangel på de 
kvalificerede; uni-
versitetet måtte 
gerne uddanne 
tre gange så 
mange datalo-
ger, 

mener Michael.
Mens svingdøren snurrer i 
mange andre firmaer, hol-
der de seks grundlæggere 
af Sitecore sammen, og 
det er en styrke, at de sup-
plerer hinanden så godt.

BoRnholm 
SkAl leve Af 
kvAlITeT oG 
oplevelSeR
Michael har slået sig ned 
i London med sin kone og 
deres tre børn fra 12 til 2 
år. Han tager sig tid til at 
være familiemenneske, selv 
om jobbet kræver mange 
rejser. Det er dyrt at bo i 
den engelske hovedstad, og 
turen til kontoret varer en 
time hver vej. Han bruger 
tiden i undergrundsbanen 
til at læse bøger – på papir.
- Hvad skal Danmark og 
Bornholm leve af i fremti-
den, Michael?
- Vi er ikke klogere end 
kineserne, og de universi-
tetsuddanner hvert år 5,5 
millioner kandidater [det 
tal bør vi lige chekke], det 
svarer til Danmarks indbyg-
gertal. De er flittige, og det 
kan vi nok lære lidt af. Mens 
det i flere år har været 
moderne at 
udfase pro-
duktionen 
til andre 
lande, sker 

der nu en udligning af løn-
ninger, der gør det mindre 
attraktivt. Apple er begyndt 
at flytte arbejdsfunktioner 
tilbage til USA, hvor en del 
overtages af robotter, men 
det giver alligevel mere 
beskæftigelse.
Jeg tror, at kvalitet og 
oplevelser får en stigende 
betydning, og det gøres 
bedst i det lokale marked. 
Det nye nordiske køkken er 
et eksempel, på Bornholm, 
hvor vi tit holder ferie og 
besøger mine venner og 
min papfar Henning, er 
der mange fine virksomhe-
der, der har en idé om det 
unikke, der i modsætning 
til det masseproducerede 
har sjæl.
- Bornholm er en dejlig 
ø og skal gå videre med 
virksomheder a la Boisen 
Is, Svaneke Is og Bülow La-
krids, der giver øen profil og 
arbejdspladser. Og så håber 
jeg, at Bornholm snarest får 
lynhurtigt fibernet, erklærer 
Michael Seifert. Som i marts 
modtog IT-Prisen, den 
højeste danske udmærkelse 
indenfor området.

Michael Seifert 
 – det ukendte eventyr om it-nørden fra Rønne  

der skabte en global koncern
Hvordan gør virksomheder deres datakommunikation med forbrugerne til en god oplevelse? Det 
ved specialisten og hans 600 medarbejder. Som 15-årig startede han sit første firma på Bornholm 
AF JACOB LUDVIGSEN
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Få en Færgen Bizz 
— det betaler sig

Færgen sejler med rabat

enkelttur rønne – ystad

Bil inkl. 5 personer, 
3. enkelttur og derefter

dkk 451,- med Bizz

Færgen sejler til tid med familien, 
lang weekend og Bornholm, til smuk 
natur, strand og Fanø, til skov, salt-
vand og samsø, til hyggelige byer 
og als og til madkurv, udflugter og 
langeland. tag Færgen. 

Se betingelser, book online og bestil 
din bizz på:

www.faergen.dk/bizz www.hotelromantik.dk

40 lækre ferielejligheder/direkte udsigt over Østersøen
Forårssmuttur:
• 3 overnatninger i lækker lejlighed for 2 personer
• Slutrengøring
• Færge T/R (man.-torsdag) Ystad – Rønne med bil
• 2 retters velkomstmenu

Pris: 1.999,- pr. person
Sommertilbud på lejligheder: Book nu betal senere 10% book tidlig rabat

Bornholmerweekend
12. april starter Bornholmerweekend igen - herefter hver weekend frem til 
28. juni og derefter igen fra 6. september til 25. oktober.
• Busrejse fra KBH Hovedbanegård til hotellet t/r via Øresundsbron
• 2 overnatninger i dobbeltværelse
• Fredag natmad - lækkert oste og pølsebord
• Morgenbuffet lørdag morgen
• Fest med middag lørdag aften
• Musik og dans til et af Bornholms bedste danseorkestre
• Brunch søndag formiddag

Pris fra: 1.499,- pr. person
Bornholm@hotelromantik.dk • Tlf. 5648 0344

Bornholm Bornholm Bornholm 
– du min dejlige ferieø!

4 supertilbud fra Hotel Romantik på herlige Nordbornholm

Sommerferie på Bornholm
• 4 sommerdage på Østersøens Perle
• Færgeoverfart Ystad Rønne T/R med bil og 2 personer (man.-torsdag)
• 2 retters velkomstmenu på ankomstdagen
• 3 overnatninger i dobbeltværelse med havudsigt incl. morgenmad

Pris: 2.799,- pr. person
Ønskes rejse fre-søndag tillægges 300,- pr. enkelttur

Forårstilbud
• Snup 4 herlige forårsdage på Bornholm
• Færgeoverfart Ystad Rønne T/R med bil og 2 personer (man.-torsdag)
• 3 overnatninger i dobbeltværelse uden havudsigt 
• Morgenmad

Pris: 1.499,- pr. person

Bornholm Bornholm Bornholm 

Restaurant Romantik
I havestuen serveres lækre a la carte retter.
Vi har alle tiders vinkort med rimelige priser.
Nyd den storslåede udsigt.

Bornholmerweekend
Tag danseskoene på og kom til Hotel Romantik følgende 
lørdage, hvor vi har huset fuldt af glade Bornholmerweek-
endgæster. 
Prisen er 350 kr. pr. person for 3-retters Bornholmerweek-
endmenu samt musik og dans.
Datoer:
 
I de senere år har 15.000 gæster deltaget i disse Born-
holmerweekends. Hold f.eks. familiefødselsdagen eller 
klubfesten sammen med mange andre festglade men-
nesker.

Bornholmerpakke
Successen fortsætter.
For 999 kr kan man komme til Hotel Romantik og få en 
overnatning i dobbeltværelse med havudsigt for to per-
soner inkl. 1 fi re-retters menu for 2 om aftenen og mor-
genbuffet. 
Bornholmerpakken kan jo f.eks. bruges som overraskelse 
på bryllupsdagen, fødselsdage, gavekort etc.
Tilbuddet gælder alle hverdage fra 1. august til 20. okto-
ber. Ønskes overnatning en fredag, lørdag, søndag eller 
helligdag er der et tillæg på 300 kr.
Ønskes opgradering til Juniorsuite med SPA bad er der et 
tillæg på 400 kr.

Karstens Kælder
Her serveres pizzaer, pastaretter og plankebøffer i lange 
baner. Det er her rabatkuponen fra Middelaldercentret 
indløses - få 4 pizzaer og betal kun for 3 når du afl ev-
erer rabatkuponen - og vi trækker selvfølgelig prisen på 
dyreste pizza fra på den samlede pris.

07.09 14.09 21.09 28.09
 05.10 19.10 26.10

www.hotelromantik.dk
Bornholm@hotelromantik.dk • Tlf. 5648 0344

Med havudsigt 
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Kön&Mön • Pulz • Notthesame • Container • Etui • Milestone • Tina Wodstrup • Claire
Mongul • Fitflop • Khrio • LaCrosse • SOON • Sonize • Tif & Tiffy

Åbent hver dag hele sommeren fra kl. 10.00 - 19.00 • Havnebryggen 9, Svaneke • tlf. 56 44 51 57

ANDERS BREINHOLT:
Min tid som brandmand
på CF-kasernen i Allinge 
og kærlighed til Bornholm
Fra ildslukker til tv-stjerne: Breinholt buldrer videre med Natholdet til efteråret, men 
først skal han holde 14 dages ferie på Bornholm, som betyder noget særligt for ham
AF JACOB LUDVIGSEN

Anders Breinholts 
drøm var at blive 
brandmand, og 

i 1992 gik hans drøm i 
opfyldelse. Han valgte 
at aftjene sin værnepligt 
på CF-kasernen i 
Allinge, fordi den havde 
fredstidsbrandvæsen 
og ikke behøvede at 
vente på krig eller 
naturkatastrofer for at 
rykke ud - i modsætning 
til Civilforsvarets andre 
tjenestesteder som 
Herning og Hillerød, 
hvor tiden gik med 
øvelser. I Allinge var det 
virkelighed. Bagefter 
blev han uddannet 

som Falck-redder 
og arbejdede som 
sådan i seks år, inden 
han kastede sig ud i 
mediehavet. Anders 
nyder Bornholm og har 
været her utallige gange 
siden lejrskoleopholdet i 
Gudhjem.
- Jeg husker CF som en 
god tid, selv om det var 
iskoldt helt frem til maj. 
Højdepunktet, hvis man 
må sige sådan, for det 
var jo forfærdeligt for 
dem, det gik ud over, var 
branden på Kjærenæs på 
Kæmpestranden i Allinge. 
Nogle knægte morede sig 
med at fyre filetfabrik-

kens plastickasser af, og 
pludselig havde de ikke 
længere styr på flammer-
ne. Vi rykkede ud med alt 
disponibelt mandskab og 
materiel, men ilden havde 
for godt fat, og hele hytten 
brændte ned til grunden, 
fortæller han.
Sennepsgassen spøgte 
også i den periode, og 
CF’erne blev undervist i 
dens skadelige virkninger, 
der kunne invalidere folk. 
De rykkede ud til de havne, 
hvor uheldige fiskere kom 
ind med ækle klumper i 
deres garn. Iført rumdrag-
ter og beskyttelsesudstyr 
sprøjtede Anders og hans 

kammerater væske over 
redskaber og andet, der 
havde været i berøring 
med djævelskabet, og 
denne væske var endnu 
giftigere end sennepsgas-
sen. 
De lange vagter betød, at 
de havde flere sammen-
hængende fridage. Søndag 
aften 23:30 gik turen 
tilbage til Bornholm fra 
Kvæsthusbroen, dengang 
sejlede natfærgen stadig.
- Der var et værre leben i 
den brune salon. Man var 
jo lettere kvæstet efter 
weekendens fester, så det 
gjaldt om at få lidt søvn, 
men der var larmende 

skoleunger og brovtende 
soldater fra Almegård 
Kaserne, som regnede os 
fra CF for tabere. Helt ud-
hvilet var man ikke næste 
morgen, når lastbilen fra 
Allinge holdt på kajen for 
at køre os tilbage.

du mIn  
dejlIGe  
feRIeø
Anders er opvokset i 
Ølstykke på Sjælland, og 
hans forældre betragtede 
Bornholm som det oplagte 
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sted at feriere år efter år. I 
Vang lejede de et lille hus, 
de havde ingen bil, så den 
stejle vej måtte klares pr. 
cykel. Senere foretrak de 
Dansk Folkeferies bebyg-
gelse i Sandvig, og det var 
også destinationen for den 
sommerudflugt, Anders 
i 1996 inviterede kære-
sten og fire kammerater 
på. Nu skulle de virkelig 
nyde Hammerhavnen og 
Hammershus. Men det var 
en bidende blæsende som-
mer; det meste af tiden 
sad de og gloede Tour de 
France og så Bjarne Riis 
vinde. 
- Der skete ikke ret meget 
i Allinge, så vi deltog i 
fællesspisningen af stegt 
flæsk, men det var lidt for 
familieagtigt for os på det 
tidspunkt, selv om det jo 
altid er sjovt, når Mr. Mox 
tryller duerne væk. Alt i alt 

var det nu meget hygge-
ligt, erindrer Anders.
Anders Lund Madsen 
blev hans gode ven. De 
samarbejdede om det 
uforlignelige radiopro-
gram De Sorte Spejdere, 
og Madsen havde huset i 
Vang, hvor de flere gange 
om året lagde planer 
for deres show. Selv har 
Breinholt stærkt overvejet 
at finde en sommerbolig 
på Bornholm; det er ikke 
prisen, men billetpriserne, 
der afskrækker ham.

vIld med 
lAndSBy-
ToSSeR
- Sidste sommer tilbragte 
min datter på fem og jeg 
en uge på Gæstgiveren i 

Allinge. Vi havde det rigtig 
dejligt på Gæstgiveren, 
hvor børnene kan løbe og 
lege, og hvor atmosfæren 
er afslappet. Det er ikke 
Skagen eller Tisvildeleje. 
Så i år snupper vi en uge 
på Gæstgiveren og en uge 
i Sandkås. Jeg må indrøm-
me, at Nordbornholm er 
mit foretrukne område, for 
selv om jeg ikke er noget 
naturmenneske, så betager 
klipperne og de vilde land-
skaber mig, siger han.
Bornholm har indgået i 
mange af hans arbejds-
mæssige sammenhænge. 
Anders har en svaghed for 
originaler, og i Allinge faldt 
han for den tidligere rock-
musiker Jørgen Fonemy, en 
hippietype, der residerer 
i et nedlagt missionshus i 
Nørregade i Allinge. Man 
kan se sekvenser med Jør-
gen og Anders på YouTube.

- Han bliver ikke fornær-
met, hvis jeg kalder ham 
en landsbytosse. Alene 
den måde, han taler på, 
er vildt morsom. Da han 
skulle isolere, satte han 
Rockwool uden på murene. 
Naboerne, der i forvejen 
fandt ham lidt for under-
lig, blev ikke begejstrede. 
Sådan nogle enspændere 
hører hjemme i Nathol-
det, fastslår den 40-årige 
entertainer.

BekymReT 
foR  
BoRnholm
Sidste år blev Natholdet 
sendt fra Musikhuset i Røn-
ne, og Anders blev virkelig 
rørt over alle de frivillige, 
der får det til at køre. 450 

mennesker stod i kø for at 
overvære optagelserne, 
og det giver noget særligt 
fremfor almindelige stu-
dieproduktioner. Et indslag 
handlede om spøgelsesjagt 
på Bornholms Tekniske 
Samlinger, som Anders er 
begejstret for og vil besøge 
med sin datter og kære-
sten i løbet af sommeren. 
Ikke nok med, at der er 
gamle brandbiler, der er 
blandt meget andet også 
en stol fra den nedlagte 
McDonald’s i Rønne. – Det 
er da ret spøjst, griner han,
Natholdet på TV2 fortsæt-
ter fra 15. september og 
ti uger frem. Showet har 
indtil nu kørt 250 gange i 
syv sæsoner. – Formålet er 
at få seerne til at gå glade 
i seng. Vi er ikke ude på 
at rive tæppet væk under 
statsministeren.
- Bornholm er bare et 

sted, jeg bliver ved med 
at komme tilbage til, så på 
en eller anden måde føler 
jeg en tilknytning. Derfor 
er jeg også lidt bekym-
ret for øens fremtid. Det 
er ikke godt, at de unge 
forlader deres hjemstavn 
uden at vende tilbage som 
fastboende. Jeg har hørt, 
at der er planer om hurtig 
bredbåndsforbindelse til 
alle, og det kan måske 
være med til at få flere til 
at blive eller flytte hertil. 
Men Folkemødet er alle 
tiders, og jeg har nydt alle 
de arrangementer, hvor 
jeg har optrådt.
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CUBE LitEning road BikEs set record marks for performance and comfort in 
2013. Using Monocoque Advanced Twin Mold Technology, the high modulus carbon 
fibre frame is super stiff yet offers great comfort for long rides or races. That‘s 
thanks to the combination of slim Aeroflex seat stays, carbon fibre RaceFlex 
seatpost and CSL Evo fork, which work together to damp unwanted vibration, 
while high lateral stiffness at the bottom bracket guarantees optimum power 
transfer and acceleration. Hybrid Cable Routing delivers a clean look and great 
function with both mechanical and electronic transmissions.

WINNING 
TECHNOLOGY

CUBE LitEning: thE ChoiCE
 of  rEaL ridErs

Fri Bikeshop
Snellemark 24
3700 Rønne 
56 95 07 40

Snellemark

Cube fås kun i 
Fri BikeShop Snellemark

- første og største -

Randkløvevej 15 • 3751 Østermarie • (Strandvejen mellem Gudhjem og Svaneke)
Tlf. 56 47 03 33 • Mobil 21 77 70 92 • info@hvidehus-bornholm.dk

Scan & læs mere...

www.hvidehus-bornholm.dk

HVIDE HUS OG BESØGSHAVE
Butikken rummer mange spændende og unikke 

produkter i super kvalitet. Kom forbi og lad dig inspirere. 

Aygo 5d fås fra 79.985 kr. Ekskl. metallak 4.749 kr. og lev.omk. 3.680 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 22,2-23,3 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 290 kr. CO2-udslip 99-104 g/km. 1 Ydelsen er beregnet ud fra en udbetaling på 0 kr., løbetid 96 mdr., variabel 
rente 6,95% pa, nominel rente 7,18% pa., ÅOP 9,88%. Lånebeløb i alt 91.562 kr. Samlede kreditomk. 35.954 kr.  Samlet beløb, der skal betales tilbage 119.712 kr. Forudsætter positiv kreditgodkendelse og at låntager ikke står i RKI. Kaskoforsikring er 
obligatorisk. Ingen løbende mdl. gebyrer ved betaling via Nets. Vi tager forbehold for prisændringer og renteforhøjelser. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk. 

toyota.dk

 0 kr.
i udbetaling

Få en ny Aygo fra kun 1.247 kr. pr. md.1 

Så er de sendt
til pengetælling!

Toyota Bornholm
Midtbornholms Auto A/S
Brovangen 20, 3720 Aakirkeby · tlf. 56 97 56 05
Salg: man.-fre. 8-17.30, lør. 10-13 · Værksted: man.-tor. 7.30-15.30, fre. 7.30-15
www.toyota-bornholm.dk

SORT SOL // KASHMIR 
ALEX METRIC (UK) // TINA DICKOW 

VETO // WHEN SAINTS GO MACHINE // VINNIE WHO // FALLULAH 
MARCUS PRICE & CARLI (S) // ÁSGEIR TRAUSTI (IS) LEMÂITRE (N) 

FRIDA SUNDEMO (S) // MØ // ORGI-E /KLAMFYR // DJ STATIC LIVE // SPECKTORS 
REPTILE YOUTH // CHEFF RECORDS // NONSENS

SCHULTZ AND FOREVER // KRISTINA RENÉE 
THE LATE GREAT FITZCARRALDOS 

MANGE FLERE PÅ VEJ
(partoutbillet + rejse til 

Bornholm t/r 
+ camping) 

Pakkerejse 

 795,- 
www.wonderfestiwall.dk
facebook.com/wonderfestiwall.dk

10    MAGASINET BORNHOLM    JULI 2013 JULI 2013    MAGASINET BORNHOLM    11



Mødet mellem  
magt og mennesker
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: FOLKEMØDET

Glem, hvad fru Surkaal og 
hr. Vrissenpind mener om, 
at Folkemødet skal flyttes 

til Hobro, og at det slet ikke er 
folkeligt. Folkemødet foregår 
på Bornholm. I 2014 mødes vi 
i dagene 12. til 15. juni. Måske 
bliver det endnu større – måske 
har det fundet et passende leje. 
Vent og se, alt kan ske.
Den herskende klasse forlader mag-
tens korridorer og drager til Allinge, 
der i en uges tid forvandles til et 
åbent forum for politik uden stress 
og præstationsangst. Alle ser ud til 
at smile og være glade, og alminde-
lige mennesker kommer tæt ind på 
livet af ministre og meningsdannere. 

Strømmen går begge veje, vælgerne 
og de valgte er i øjenhøjde. Det er 
sundt for folkestyret, når de styrende 
færdes blandt folket.
Blandingen af propaganda, pop-
musik, pølser og palaver kan den 
enkelte sammensætte efter behag, 
ingen behøver at gå skuffede fra me-
ningsmessen. Med 1.200 program-
punkter er det umuligt at opleve det 
hele, man må vælge og vrage i alle 
fire dage. 
For bornholmerne er det en særlig 
mulighed for at fortælle de høje 
herrer og damer, hvad vi mener om 
transport, atomaffald og underbe-
folkning; det gør indtryk på lovgi-
verne at lytte til borgerene. Men det 
var ikke kun øens befolkning, der 
valfartede til teltene. Også folk fra 
det vestligere Danmark var blevet så 

nysgerrige, at de måtte af sted.
Antallet af deltagere er opgjort til 
62.000, og så mange politikere, 
spindoktorer, pressefolk og interes-
seorganisationer findes der heldig-
vis ikke. Regnestykket falder ud til 
folkets fordel, og vi har fået en ny 
kategori af politisk interesserede tu-
rister. Sæsonen er blevet forlænget, 
og kasseapparaterne får en vitamin-
indsprøjtning.
Ringene fra folkemødet breder sig 
ud i verden, og idéen vil kopiere sig 
i de kommende år. Danmark er ikke 
alene om at have brug for et cirkus, 
hvor publikum kan se de hvide 
elefanter og glæde sig over, at giraf-
ferne trods alt ikke er så højhalsede, 
og hvor ordjonglører og tankegøglere 
er lidt lettere at gennemskue end i 
fjernsynet.
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Pisserenden er det 
folkelige navn for 
Studiestræde, 

Larsbjørnsstræde og 
Sankt Peders Stræde 
ved Rådhuspladsen 
i København. Og 
Svaneke er verdens 
mindste storby, synes 
Jørn Grønbechs og Per 
Avsum. Indtil 2002 drev 
de forretningen Roger 
i Pisserenden, hvor 
khakigrønne bukser 
og camouflagefarvede 
jakker fra militære 
overskudslagre blev 
højeste mode. 
I år har de genskabt 

atmosfæren i Det Blå Hus 
på hjørnet af Nansensgade 
og Borgergade i Svaneke. 
Interessen for råt og 
robust genbrugstøj varer 
ved. Sig italienske vintage 
army-jakker, og tusindvis 
af unge kvinder vil juble 
og fortælle det på deres 
blogs. 
Jørn og Per havde solgt Ro-
ger og købt hus i Postgade 
i Svaneke. Jørn er vokset 
op på Vestergaard i Øster-
marie, mens Per stammer 
fra Thurø i det sydfynske 
øhav, så Bornholm var et 
nærliggende valg. Selv om 
de nu var pensionister, 

havde de stadig et lager 
af aflagte soldaterdragter 
plus gode forbindelser, der 
kunne skaffe flere. 
Jørn og Per har altid været 
vant til at have travlt og 
gider ikke kede sig. Men 
hvordan skulle de gen-
skabe Roger? Internetbutik 
var en mulighed. Det er 
bare besværligt for kun-
derne at finde den rigtige 
størrelse og irriterende for 
sælgeren at skulle bytte 
pr. post.
Løsningen lå lige for. Jørn 
og Per erhvervede for 
nogle år siden Det Blå Hus 
og indrettede et – desvær-

re brødløst - galleri i den 
store sal, der også blev 
udlejet til selskabelighed. 
Her skulle Roger genopstå. 
En købmandsdisk place-
redes i midten, et hænge-
skilt med billede af Marilyn 
Monroe, Rogers logo, kom 
op at hænge, og et rigt 
udvalg af jakker, frakker, 
bukser, skjorter, bluser, 
støvler, uldtæpper, huer, 
bælter og tasker til rime-
lige priser arrangeredes 
på bøjler og stativer. Det 
glade budskab spredtes 
på Facebook, og i foråret 
slog Jørn og Per dørene op, 
assisteret af Trine Saabye 

fra Nexø.
- Der er ligheder mellem 
Pisserenden og Svaneke. 
Det er små og overskueli-
ge samfund uden generati-
onskløft, hvor man kender 
hinanden og med plads til 
at prøve noget nyt. Tænk 
på, hvor mange butikker, 
der er startet i Svaneke, 
det er svært at finde et 
tomt lokale. Sådan er det 
også i den københavnske 
landsby, vi forlod, siger de 
to modne mænd. 
Bornholmere med sans for 
brugt tøj fra Sverige, Bel-
gien, Italien og sågar det 
nedlagte DDR har fundet 

vej til Roger, og sommer-
gæsterne vil også blive 
grebet af nostalgien. Hvor 
skaffer man ellers en jakke 
med en fortid i Belgisk 
Congo i 1958?
Til efteråret lægges va-
rerne midlertidigt på lager. 
Der skal være Svaneke-
kabaret i det højloftede 
lokale, hvor malerier af 
den forrige ejer, Eli Ras-
mussen, hænger side om 
side med værker af Sunny 
Asemota, Jørn og Pers 
yndlingskunstner.

Roger
- ånden fra  
Pisserenden 
går igen i verdens 
mindste storby
AF JACOB LUDVIGSEN

St. Torvegade 16-18 • 3700 Rønne • tlf. 22 58 48 68 • www.textillita.com • post@textillita.com

Eksklusivt tøj i naturmaterialer
Lækre varme uldprodukter
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Intet varer evigt. For 
Marit og Lars er et 
kapitel ved at være 

forbi. Til september 
holder de afskedsfest 
på Månen, og ved 
månedens udgang 
er det slut med bo 
på Christiansø. Siden 
1995 har de hygget 
sig i Bagerens Hus på 
Rugmarken. Lars Juhl 
Hansen, der er tømrer, 
har haft travlt med 
at vedligeholde de 
fredede bygninger og 
vil savne sine kolleger 
og værkstedet. Marit 
Starn har vist tusindvis 
af mennesker rundt 
på Christiansø og 
Frederiksø; sidste efterår 
fik Dronning Margrethe 
fornøjelsen at blive 
guidet af Persilledamen, 
som hun kaldes, fordi 
hun altid har en dusk 
persille i håret.
- Og jeg er jo ikke royalist, 
men jeg blev faktisk helt 

høj af at gå rundt med 
dronningen i halvanden 
time og fortælle spænden-
de historier, og de interes-
serede hende, siger Marit, 
som også i denne sæson 
vil tage imod turister.

feRIedRen-
Gen oG TelT-
plAdSpIGen
Lars er vokset op som 
feriedreng på Christiansø, 
hvor hans farbror drev 
købmandsbutikken fra 
1933 til 1975. Senere blev 
han hyret til tømrerjobs på 
Øen og gik under tilnavnet 
Lars På Taget. Marit kom 
på teltpladsen i 1967,og 
den 11. juni 1975 sagde 
det bang! De kyssede 
hinanden under det store 
træ mellem Vagten og Ra-
velinen, og det gjorde de 
også i år for at fejre deres 

livslange forelskelse.
Marit og Lars boede i 
Svaneke på hjørnet af By-
fogedbakken og Bykilden, 
hvor overlærer Anker E. 
Kofoed skrev Christiansøs 
Historie. Marit var en af de 
lystige torvekoner, da Sva-
neke Torv åbnede i 1982. 
Med persille i hatten solgte 
hun hjemmebagt rugbrød 
og gulerodskage.
Det var lidt af et chok, 
også for de store børn 
Laura og Andreas, da Marit 
og Lars i 1995 emigrerede 
til Christiansø. Han havde 
fået en ledig stilling, og nu 
skulle drømmen opfyldes. 

en fAmIlIe  
på 100  
medlemmeR
Hist og her blev der ind-
gået væddemål: holder 
de til det? For Christiansø 

er mere end en livsform. - 
Man skal have det bedste 
ud af hinanden, vi er jo 
en slags familie med et 
stærkt skæbnefællesskab 
på kryds og tværs af alle 
aldre, og der er aktiviteter 
hele tiden, siger Marit og 
nævner tøsernes torsdags-
strikkeklub og genbrugs-
kulturen, hvor man bytter 
tøj og handler lidt med 
hinanden til fordel for 
skoleelevernes rejsekasse. 
At der til stadighed er 
grundlag for at opretholde 
skolen er afgørende for det 
lille samfund på godt 100 
mennesker, og børnefami-
lier har fortrinsret til ledige 
stillinger.
Marits største oplevelse 
var at føre en gruppe 
blinde rundt på Øen og 
mærke, hvordan de med 
hørelsen kunne danne sig 
en forestilling om, hvad 
der var omkring dem. 
Deres sanseapparat var så 
veludviklet, at de vidste, 

at de var nået til Møllebak-
ken, Øens højeste punkt, 
eller at man på broen til 
Frederiksø skal tage sig i 
agt for en stålwire. 
- Men skoleeleverne 
er altså også søde og 
taknemmelige, understre-
ger Marit, der har brugt 
vinteren på at overlevere 
sin viden til yngre kvinder, 
der vil fortsætte hendes 
fortælletradition til glæde 
for nogle af de ca. 60.000 
årlige gæster.

nyT lIv  
I lISTed
Lars og Marit slår sig ned 
i Listed. Her fandt de for 
nogle år siden den helt 
rigtige ejendom, som i den 
mellemliggende tid blev 
udlejet til familier, der 
gerne ville være bornhol-
mere, men var lidt usikre 
og derfor ikke selv ville 

købe hus.
- Vi har haft seks hold fra 
Sjælland boende, og de 
har alle valgt at slå sig 
ned på Bornholm, så vi har 
udrettet lige så meget som 
tilflytterkontoret, siger 
Lars.
Et nyt liv begynder, og 
ægteparret glæder sig 
til at kunne cykle ture 
og gå i skoven. Lars er 
blevet efterlønsmodtager 
og skal renovere huset, 
Marit indretter klinik med 
fysiurgisk og afslappende 
healingmassage i Listed. 
Men Christiansø kan de 
ikke slippe helt, og det er 
deres agt at fejre nytår 
på Månen. For Lars med 
guitaren er en af de tre 
Christiansø-spillemænd, 
og hvordan skal de klare 
sig uden ham? 

Persilledamen og Lars på Taget
Kunsten at sige farvel og tak
efter 18 års liv på Christiansø
AF JACOB LUDVIGSEN
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Mandag: Græsk/Tyrkisk Buffet
Tirsdag: Tex/Mex Buffet
Onsdag: Orientalsk Buffet
Torsdag: Nordisk Buffet
Fredag: Italiensk Buffet
Lørdag: Carvery Buffet
Søndag: Fisk & Flæsk

Buffet hver aften kl. 18.00 - 21.00
Ad libitum buffet og drikkevarer (øl, vand, vine, kaffe og te). Forretter, kød/
stege, fi sk, spændende salater, tilbehør og dressinger samt dessert/kage. 
Vi har også tænkt på børnene. Børn under 16 år - halv pris

Buffet & drikkevarer
Kom og prøv vores populære buffeter. Vi har åbent hver aften kl. 18.00, i 
perioden 1/5 - 28/9-2013. Vi tilbyder hver aften en forskellig madoplevelse, 
hvor drikkevarene er inkluderet - vi kalder det all inclusive... 
Kærlig hilsen Mie og Klaus 

Fester og selskaber også muligt i april, oktober og november.
Møder og konference modtages, kontakt os for et tilbud.

Julefrokost 2013: 29/11, 30/11, 6/12, 7/12, 13/12 og 14/12

HUSK bordbestilling: 56 48 09 55 

Tejnvej 100, Sandkås • 3770 Allinge
www.hotel-abildgaard.dk • mail@hotel-abildgaard.dk

Kr. 219,- pr. person
(fredag+lørdag kr. 269,-)

Julefrokost 2013: 29/11, 30/11, 6/12, 7/12, 13/12 og 14/12

Abild_Friheden_flyer.indd   1 08-04-2013   09:40:30

Simrishamn

Christiansø

Gudhjem

Allinge

Ystad

København

BORNHOLM

www.bornholmexpress.dk

OPLEV DEN 
FANTASTISKE 
FÆSTNING OG 
DANMARKS 
ØSTLIGSTE PUNKT

Afgange fra Gudhjem 
og Allinge

Bornholm: +45 5648 5176 

ØPARADIS
TUR/RETUR

TAG 
BØRNENE 

GRATIS MED
29/6 - 11/8

på eftermiddagsafgangene

Tillykke til Kirsten fra Aarsdale med tab 
af de første 10,5 kg og 92 cm.

Bailine har gavnlig eff ekt på:
• Vægttab
• Rygsmerter
• Gigt
• Sportsskader
• Stress
• Dårligt blodomløb

Tilbud juli måned
• 1 prøvebehandling med
    kropsanalyse 
• 1 ekstra behandling
• 1 bailinebog 

Pris kun 500 kr.

Bailine er kun for 
kvinder over 18 år.

Tidsbestilling kan ske på 
50 55 76 96 eller roenne@bailine.dk

Nordre Grisbyvej 1, 3740 Svaneke
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Følg os på Facebook Scan og læs mere

Hekseriet • Store Torvegade 36A • 3700 Rønne • tlf: 51941747 
 www.hekseriet.net

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - Lukket 
Tirsdag, onsdag & fredag 9.00 - 17.00. Lørdag 9.00-12.00
Mulighed for aftentider torsdag, 1. lørdag i månenden er 
der åbent fra 09.00 - 14.00.

Husk: den første lørdag i måneden fra 9.00 - 14.00 har vi tilbud 
på vipper & bryn farve / ret for 50.- pr. del (normalpris 85.-) 

Gælder juli måned. Der er ingen tidsbestilling.

Rest kurv
Kurven er fyldt med spændende ting 

til kun 100,-
uanset førpris.

Mineralogie Makeup
Husk at vi forhandler mineralogie makeup.

Kom ind og få råd og vejledning.

Vi lægger makeup som passer til alle festlige lejligheder:
konfi rmation ,bryllup, fest eller dag makeup

Manicure
Solar

Normal pris: 195,-
Tilbudspris: 150,-

Shellac i farve
Pris: 160,-

Pedicure
Raw Earth

Normal pris: 255,-
Tilbudspris: 210,-

Franske Fusser
Normal pris: 425,-
Tilbudspris: 325,-

Comfort Zone Hudpleje
Lækker hudplejeserie der giver huden en ekstraordinær pleje 

tilpasset lige netop din huds tilstand. 
Forkæl dig selv.

Sommer 
ansigtsbehandling

rens
peeling

dyberens
serum
maske

dagcreme
solcreme

mineralpuder
Pris: 495,-

Sommer
ansigtsbehandling

Luxus
rens

peeling
dyberens

serum
massage
maske

dagcreme
solcreme

mineralpuder
Pris: 595,-

HEKSERIET
- negle & kropspleje

Store Torvegade 36 · 3700 Rønne 
Tlf. 5194 1747 · www.hekseriet.net

- hud, negle, makeup & kropspleje

DUEODDE FAMILIECAMPING & HOSTEL
www.dueodde.dk

DUEODDE SVØMMEHAL
Åbent hver dag i sæsonen

CAFÉ DUEODDE
Frokost - & a� enspisested

Skrokkegårdsvejen 17 – Dueodde – 3730 Nexø – tlf: +45 20 14 68 49

 Hyggelig lille svømmehal 
 Åben for o� entligheden 
 Cafe Dueodde 50 m 

 Sauna
 Børnebassin
 Svøm, spis & vær glad

 Ligger direkte ud til 
 Dueodde badestrand

 Udlejning af værelser 
 og campingvogne

 Lækre sa� ige bø� er
 Børneretter – Isbar 

 Pizzabu� et - Sandwich
 Svøm, spis & vær glad

Åbent hver dag i højsæsonen kl. 12.00 - 21.00

 Legerum & legeplads m/ hoppepude
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Vi skruer tiden 
tilbage til 1984. 
Lars og Annie 

bor med børnene 
Ane, Tilde og Hans i 
Lotushuset i Christiania, 
og Lars arbejder i 
smedekollektivet, 
hvor de bygger 
cykelanhængere og 
brændeovne. Annie 
har på fornemmelsen, 
at Lars er ved at lave 
en fødselsdagsgave 
til hende, for han 
tilbringer de fleste 
aftener i værkstedet. 
Hun forestiller sig, at 
det er en ny racercykel; 
hun elsker at cykle, men 
er for nylig væltet og 
trænger til noget nyt at 
køre på.
På dagen skynder Lars 
sig at købe masser af 
gavepapir og sløjfebånd. 
Han pakker overraskelsen 
ind og kalder på Annie og 
ungerne.
Hun er lidt skuffet i et par 
minutter, for det var ikke 
en hurtig letvægter, men 
en stor trehjulet kasse-
cykel med kædetræk på 
baghjulet. Børnene kravler 
op i den, og christianit-
terne Eva, Lisbet og Pia 
erklærer med det samme, 
at de gerne ville bestille 
en mage til. 
Så var der jo ikke andet 
at gøre end at gå i gang, 
og Lars kunne sammen 
med to makkere frem-
stille fire-fem stykker om 
ugen. Snart rullede der 60 
Christiania-cykler rundt 
i fristaden, hvor bebo-
erne havde behov for at 
transportere både børn 
og brænde og var glade 
for en stabil konstruktion, 
der ikke kunne vælte. 
Opfindelsen bredte sig ud 
over Christianias grænser, 
stadig flere københavnske 
familier fik en nemmere og 
grønnere hverdag.

Ikke uden 
foRdomme
oG foRhIn-
dRInGeR
Næsten 30 år senere 
møder vi Annie og Lars på 
Christiania Bikes. I bygnin-

gerne på Brogårdsvej lige 
uden for Nyker, der i sin 
tid var andelsmejeri og se-
nere maskinforretning, bli-
ver ladcyklerne håndbyg-
get af 18 smede, snedkere 
og tømrere, fortrinsvis 
indfødte bornholmere. Tu-
sindvis af cykler er fragtet 
over vandet til resten af 
Danmark og det meste af 
verden, og virksomheden 
er blandt Bornholms mest 
velkonsoliderede med 
pænt overskud og stabile 
arbejdspladser.
Da produktionen havde 
taget så stort omfang, 
at Smedjen på Christia-
nia blev for lille, flyttede 
ægteparret i 1989 til en 
nedlagt landbrugsejendom 
på Dammegårdsvej med 
tre gange så meget plads. 
Også den blev med årene 
for trang. Alternativet 
havde været at rykke til 
industrikvarteret i Glo-
strup, men det var mere 

meningsfuldt at vælge 
et naturskønt sted, hvor 
de kunne bo og arbejde. 
Mens folk i nærmiljøet i 
Klemensker var søde og 
hjælpsomme og kunne se, 
at fragtmanden kom flere 
gange om ugen, herskede 
der også fordomme og 
skepsis på resten af øen. 
Var det ikke bare nogle 
flippere fra den berygtede 
fristad?
- Vi har overvundet mange 
forhindringer, og vores 
største problem lige nu 
er, at der ude i Kina er 
fjendtlige og aggressive 
konkurrenter, der plagierer 
os, fortæller Lars og Annie. 

BelønneT 
med deSIGn-
pRISen
Sortimentet består af ti 

grundmodeller i 25 vari-
anter med finérkasser i 
sort, grøn, blå, gul, rød og 
cremefarvet. De ca. 150 
enkeltdele importeres fra 
Europa, Taiwan og Kina, og 
ud over at kvaliteten skal 
være i topklasse, er det 
vigtigt, at værkstedet ikke 
mangler en komponent, så 
alt går i stå. Lars ser det 
som sin hovedopgave at 
sikre logistikken. Born-
holmske underleverandø-
rer sørger for blandt andet 
kalecher og sikkerheds-
seler.
Lars og Annie blev forbav-
sede, da de for to år siden 
modtog Dansk Designs 
Klassikerpris; de var ufor-
beredte på at få overrakt 
et diplom af Kronprins Fre-
derik, men sandt er det, at 
de har konstrueret et kø-
retøj, der gennem mange 
år har vist slidstyrke og 
anvendelighed. Nogle har 
kaldt det cyklens svar på 

Landrover jeeps. 
Grundlæggende er det en 
familiecykel med en laste-
evne på 100 kilo, men den 
fungerer også erhvervs-
mæssigt. Post Danmark er 
en stor kunde, andre har 
brugt den til pedaltaxi, rul-
lende isbod eller transport 
af handicappede børn i 
rullestol. 

cyklen eR 
Ren kæRlIG-
hed
I USA, Brasilien og New 
Zealand finder man 
Christiania Bikes, i Berlin 
er den tidens trend. På 
BMW-fabrikken i München 
transporteres motorer mel-
lem montagehallerne på 
ladet af en trehjulet cykel, 
Siemens i Hamburg bruger 
den også.

I værkstedshallerne 
på Brogårdvej hersker 
afslappet koncentration. 
Hver medarbejder har sin 
opgave; imponerende er 
den blå robot, hvor fælge 
forsynes med eger og nav. 
Fire sorte cykler står parat 
som en prøve til Finlands 
postvæsen. Det kan blive 
en stor forretning i sig 
selv. Cyklen leveres også 
med elmotor og batteri, 
salget af motorversionen 
er steget 100 % på et år.  
- Cyklerne er et kærlig-
hedsforhold. Vi prøver hele 
tiden, om vi kan gøre dem 
lidt lettere eller forbedre 
noget i konstruktionen. Vi 
har sjælen med og lever, 
som vi altid har gjort. Og 
vi har havkig, siger Annie. 
Hun afbrydes af telefonen. 
Fem styk til Polen, javel!

Den halve verden kører på
Christiania-cykler fra Nyker
Fra fødselsdagsgave til forretning.  
Den klassiske kassecykel fremstilles i tusindvis på Bornholm, og iværksætterparret har sjælen med

AF JACOB LUDVIGSEN

Elizabeth Løvegal
Naturlig hudpleje med

lægeplanter fra Brændesmark Urtegaard

Bornolmerbutikken
Torvehallerne, Kbh.

Helsekosten
Lille Torv 3, Rønne

Boutique Margit
Købmagergade 1, Nexø

Bülow Glas
Glastorvet, Svaneke

Allinge Apotek
Kirkegade 13, Allinge

Helseland
Jernbanegade 18, Aakirkeby

Den Bornholmske 
Diamant Spa
Hotel Griffen, Rønne

Forhandlere på Bornholm:

webshop og info: www.loevegal.dk

Det Blå Hus  •  Borgergade 1 •  3740 Svaneke

N A N S E N S G A A R D

cowboy burger

- ET BURGER.PLETSKUD -

Skot-Inn / Black Rock
Åbningstider 11.00 - 20.00 alle dage

Søndre Allé nr. 20, Rønne
www.skot-inn.dk

54,-
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KOM OG SE VORES 
NYE STORE UDVALG 

AF FISKEUDSTYR

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

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S SPIS

2. sektion
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Hav, kunst, kaffe  
og kage forener  
Bornholm og Rügen

På strækningen 
mellem Gudhjem 
og Bornholms 

Kunstmuseum skal 
man holde øje med et 
blåt flag og skilte, der 
viser vej til Dines Lille 
Maritime Café på Den 
Gamle Strandfogedgård. 
Helt tæt på klippekysten 
udlejer Geraldine og 
Eduard Dahlmann, 
datter og far, syv 
ferielejligheder og 
kombinerer det med 
servering. I godt vejr 
vil man foretrække 
terrassen og bølgernes 
brus mod klipperne, hvis 
det er køligere tændes 
der op i pejsestuen.
I næsten 25 år har fami-
lien, der oprindeligt stam-
mer fra Nordrhein West-
falen, næret kærlighed til 
Bornholm og drevet det 
intime feriested. Eduard 
bor også på Rügen, hvor 
han arrangerer fortæl-
leaftener. Traditionen har 
han overført til Bornholm, 
og frem til september 
optræder 14 tysksprogede 

fortællere med myter og 
sagn. Bornholmer Mär-
chenfestival – eventyrfe-
stival - foregår naturligvis i 
Dines lille maritime Café. 
Lagkagerne til kaffen 
er europæiske speciali-
teter, og har man mere 
lyst til fadøl, er der blandt 
andet Rostocker Dunkel 
og Bitburger Pilsner på 
hanerne. På væggene 
hænger smukke billeder af 
hav og strand, og i yder-
sæsonen arrangeres kurser 
i akvarelmaling.
Gæstfrihed og bornholmer-
glæde gennemsyrer den 
lille café, og Dine
er selvfølgelig en forkor-
telse af Geraldine.

Dines Lille Maritime Café 
Røstadvej 10,  
3760 Gudhjem
Tlf. 56 48 42 97
Åbent kl. 12 – 16.30 
www.wildlachs.de
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Værftet i Sandvig er vist
øens vittigste værtshus

Der er højt til 
loftet, både på 
den ene og den 

anden måde. Stedet var 
engang et bådebyggeri, 
så lokalet kan rumme 
over 100 personer. Men 
efterhånden er der ikke 
plads til flere søstykker, 
modelskibe, fotografier 
af kongefamilien, 
ølreklamer, vejskilte 
eller effekter fra 
dampskibsaktieselskabet 
på Bornholm af 1866. 
Lokalet er dekoreret 
med mange tusinde 
enkeltdele, der 
tilsammen udgør en 
vild og vittig collage 
og summen af Anders 
Arvidsens sans 
for at samle. Hans 
raritetskabinet er i 
særklasse, og skulle 
man være så heldig 
at besøge Værftet i 

Sandvig på et tidspunkt, 
hvor han ikke har så 
travlt, kan han fortælle 
historier om hver enkelt 
detalje. Spørg ikke, om 
noget er til salg. En hel 
del er foræringer fra 
folk med begejstring for 
stedet, og det ville være 
at fornærme dem, hvis 
deres gaver blev handlet 
videre.
Værftet er oprettet ved 
årtusindskiftet, da Arvidsen 
rykkede fra Slægtskroen 
i Allinge til den bygning, 
hvor Brdr. Lind havde 
konstrueret mange mindre 
både i træ. Værtshuset 
serverer solide retter fra kl. 
17 til 21; opskrifterne på 
Chili con Carne, Harirah-
suppe, Karry Kylling, Chow-
Chow og Værftets Pie har 
Anders Arvidsen fået fra 
den tidligere restauratør 
Per Harwich på Hut-li-Hut i 

Allinge, der engang var 
Bornholms mest avance-
rede spisested. Bådebyg-
gerens Natmad består af 
leverpostej, sild og spejlæg 
på ristet franskbrød.
– Portionerne er rigelige, 
og man kan få supplement. 
Ingen skal gå sultne herfra. 
En stamgæst klagede 
engang over, at plankebøf-
fen var for lille, så fik han 
en ny og dobbelt så stor. 

Han kunne jo ikke være be-
kendt at levne. Siden har 
han ikke brokket sig, griner 
den muntre krofar.
Selv om Café Værftet ikke 
lige er et sted, man kører 
forbi, er det kendt af man-
ge, og vil man være sikker 
på at få et bord, skal man 
bestille på forhånd. Beteg-
nelsen café er egentlig ikke 
dækkende. Vist kan man få 
en kop kaffe, men atmo-

sfæren indbyder til øl, som 
man kan nyde ved baren 
i stole fra Gudhjem Kino 
eller Rønne Theater, hvis 
man ikke foretrækker et af 
de tre borde med en fortid 
på Christiansø Gæstgiveri. 
Vær opmærksom på, at 
begrebet en stor fadøl 
dækker over fem størrelser 
fra en halv til fire liter.
Advarsel: Enkelte gæster 
har fået hold i nakken, 

fordi loftet er plastret til 
med plakater. 

Café Værftet
Jernbanegade 3, Sandvig, 
3770 Allinge
58 48 04 34
Åbningstid: 16-22 alle dage 
i ugerne 26-42, i vinter-
halvåret torsdag-søndag 
og lukket i årets første seks 
uger.
www.cafevaerftet.dk

Find Bornholms 
listige steder 

AF JACOB LUDVIGSEN

Hvis man kigger sig lidt omkring, eventuelt med assistance af sin GPS, kan 
man opspore spændende caféer og restauranter, man måske var kørt forbi. 

De er båret af indehavernes glæde ved at drive et originalt serveringssted med 
atmosfære og specialiteter. Tag med på en runde til de listige lokaliteter, der 

morer sig med at gøre indtryk, som hverken børn eller voksne glemmer.         
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Fru Petersens kagebord
i den levende tidslomme

Den bornholmske 
historiker H. V. 
Jørgensen har 

sammenlignet Fru 
Petersens Café med 
Nationalmuseets 
velbevarede klunkehjem, 
og sandt er det, at man 
træder ind i fortiden, 
når man åbner døren til 
den gamle kirkeskole 
fra 1908 på landevejen 
mellem Almindingen og 
Østermarie. Magelige 
møblementer, flere 
af dem er fremstillet 
på Bornholm og har 
gjort gavn på fortidens 
hoteller, skaber en 
atmosfære af velvære, 
og i de bløde stole og 

sofaer kan man nyde 
den store kagebuffet.
Alt er hjemmebagt. På 
bordet står 10-12 for-
skellige kager: lagkager, 
tærter, roulader, kringle og 
friske boller med smør, og 
udvalget ændrer sig hver 
dag; værtinden Kit Wisweh 
opererer med 50 forskel-
lige opskrifter. Herefter 
er det overladet til den 
enkelte at afbalancere læk-
kersult og appetit. Nogle 
vælger at tage små stykker 
for at smage sig igennem 
repertoiret.
I den store spisestue ser-
veres frokostbuffeten med 
saltstegt sild, Bornholms 
gastronomiske perle, 

tarteletter med skinke og 
grøntsager, sprængt okse-
bryst med peberrod, pick-
les og syltede agurker og 
hjemmelavet hønsesalat. 
Til dessert er der rødgrød 
med fløde. 
 
Børn er i det hele taget 
meget velkomne, og der 
er indrettet et værelse 
med morsomt legetøj fra 
gamle dage. Tilsvarende 
findes et museumskøkken 
med husgeråd i blå emalje, 
dåser og mange slags red-
skaber, der ikke kendes i 
vore dage. På terrassen og 
i haven kan man slappe af, 
slå mave og få en sludder 
med stedets katte og de 

gule kanariefugle. 
Kit Wisweh og Søren Nexø 
overtog Fru Petersens 
Café for to år siden og har 
rendyrket det univers, som 
den oprindelige fru Peter-
sen fandt på i 1996, da hun 
forvandlede en lidt slidt 
biks med brugte sager. 
 
Fru Petersens Café
Almindingensvej 31, 3751 
Østermarie
Telefon 56 47 06 18
www.frupetersenscafe.dk
Åbent frem til 12. august 
hver dag kl. 12 – 18
Herefter onsdag til søndag 
kl. 12 – 18 til og med uge 
42.

Dahl giver genlyd
i Ekkodalshuset

Joan og Christian 
Froberg Dahl er det 
nye værtspar på det 

110-årige Ekkodalshuset, 
som både er traktørsted 
og café. Det betyder, 
at man enten kan 
medbringe sin 
madkurv mod at købe 
drikkevarerne på stedet, 
eller at man kan lade sig 
varte op i den pavillon, 
der meget passende er 
navngivet Café Genlyd. 
Derudover er der iskiosk 
og souvenirs; Ekkodalen 
– det store sprækkedal 
i Almindingen midt 
på Bornholm – er 
en af de store 
turistattraktioner og 
målet for bornholmeres 
og eksilbornholmeres 
sommerudflugter. 
De værdsætter, at 

traditionerne holdes i 
hævd, og at det fortsat 
kan lade sig gøre at 
tage en hestevognstur 
gennem den grønne 
skov.
På væggene hænger bille-
der fra fortiden, engang gik 
der en særlig skovtursbane 
fra Aakirkeby Station til 
Christianshøj, hvorfra man 
spadserede til Ekkodalen. 
Det vækker også glæde, 
når Joan og Christian kan 
præsentere kopper og 
tallerkner med Ekkodals-
husets gamle logo; stellet 
er på et tidspunkt kasseret 
og spredt for alle vinde, nu 
udfører værterne et detek-
tivarbejde for at opspore 
servicet og kan foreløbig 
dække op til 18 personer.
Kaffen fra Timor er egen 
import, og flere slags fadøl 

fra Svaneke er på hanerne. 
Som utallige Ekkodalsbe-
søgende har råbt: Hvad 
drikker Møller? Øller! På 
Café Genlyds menukort 
står dagens ret, græske 

frikadeller, frokostplatten 
med bornholmsk sild og 
ost samt tarteletter plus 
specialiteten JoJos natmad: 
Russisk salat, spejlæg, 
salat og bacon. I den søde 

afdeling er der blandt 
andet skovpandekager, 
lagkage og kringle.
I løbet af sæsonen ventes 
besøg af kunstnere som 
Allan Olsen, Tina Kiberg, 

Carsten Dahl, Hugo Ras-
mussen og Ann Farholt, så 
man skal holde øje med 
plakater og hjemmesiden.
- Flytter du til Bornholm? 
Det skal nok give genlyd, 
sagde styrmanden til Joan, 
der havde styret receptio-
nen om bord på Fjord Lines 
BERGENSFJORD gennem 
syv år. Og det ser ud til, at 
han får ret.

Ekkodalshuset
Ekkodalsvejen 5, 3720 
Aakirkeby
Telefon 56 97 00 60
Åbent: Tirsdag-søndag: 
9:30 – 18
Mandag: Lukket
www.ekkodalshuset.dk

Den eksotiske bar ved 
den hemmelige strand 

Hullehavn – hvor 
ligger den 
egentlig? Ude ved 

fyrtårnet i Svaneke. En 
lille lækker sandstrand 
med en mole, den er 
skjult at skov og en 

lille smule hemmelig. 
Men kendskabet til 
strandbaren Syd-Øst 
for Paradis vinder nye 
venner, efter at Julie og 
Kasper Thye Buchardt 
har overtaget den og 

givet den et eksotisk 
præg, inspireret af 
deres rejser til Thailand, 
Mexico, Sri Lanka, 
Barcelona og Zanzibar.
Julie er psykolog og stam-
mer fra Nexø. Kasper, der 
er fotograf, vidste intet om 
Bornholm, men blev så vild 
med øen, at de i fælles-
skab fandt på at udgive en 
anderledes turistguide for 
seks år siden. Den udkom-
mer i 75.000 eksemplarer 
og er let at få øje på; for-
siden viser en smuk pige i 
bornholmske omgivelser, 
tegnet i en plakatagtig stil. 

Formålet er at vise vej til 
butikker og restauranter af 
høj kvalitet.
Siden lod de sig friste af 
strandbaren, der blandt 
tidligere ejere tæller den 
lakridsberømte Johan 
Bülow og drengene fra 
restaurant Kadeau.
Dagen begynder kl. 10 
med økologiske boller, 
græsk yoghurt, æg og 
kaffe, ellers står der nordi-
ske tapas og sandwich på 
programmet, med charcu-
teri fra Hallegaard i Øster-
marie. Vin og boblende 
Cava er fra Catalonien og 

hentet hos den økologiske 
købmand i Hasle. Det kolde 
øl er fra Svaneke Bryggeri 
og resten af verden.
Engang var det blot en iski-
osk, og selvfølgelig er der 
et fint udvalg af økologisk 
is. Nu er stedet udbyg-
get med en stor terrasse 
med stole i glade farver og 
levende musik om aftenen, 
hvor der blændes op for 
mojitos og andre forfø-
rende cocktails. I løbet af 
sommeren kaldes til grise-
fester, hvor mesterkokkene 
Sune Rasborg og Kennie 
Ørsted styrer grillen, mens 

Sangriaen slukker tørsten – 
så er vi på Mallorca for 50 
år siden med Spies.
Strandbaren er for hele 
familien, der er tænkt på 
det hele. Man kan sågar 
låne en flaske solcreme, 
hvis man skulle have glemt 
den.
 
Syd-Øst for Paradis
Skovgade 34, 3740 Sva-
neke
Telefon 50704248
Åbent alle dage kl. 10-22 
til 1.september
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BORNHOLMS STØRSTE 
OG HYGGELIGSTE 

FAMILIERESTAURANT

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

Vi serverer god mad til fornuftige priser!

Selskaber modtages fra påske til og med efterårsferie 
Konfi rmationer 2014 - fortsat ledige datoer · bryllupper · jubilæer · fi rmafester · fødselsdage

Vi tilbyder mad ud af huset indtil efterårsferien
Besøg vores hjemmeside og se vores store udvalg af spændende menuforslag. 

Vi skræddersyer også gerne menuer efter ønske.  www.svanekediner.dk - 30 30 59 58

• Bornholms originale Plankebøf
• Stort udvalg af smørrebrød, burgers, 

sandwiches, fi sk, steaks mv.
• Mange børneretter
• Stor, frisk salatbar inkluderet i alle retter
• Stor isbar m. kugleis og softice
• Udeservering på hyggelig terrasse
• DVD-hjørne, tegninger og balloner til børnene
• Store og små selskabslokaler til alle fester

svaneke·diner·transportable

Nyd sommeren i Svaneke
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Tuevej 1, 3740 Svaneke / tlf. 56 49 63 75 / www.truberg.dk

Catering/mad ud af huset.
 
• Vi har omgivelserne måske de selv har nogle fantastiske omgivelser.

Men jeg har i hvert fald de 50 % der skal til en super god fest.

• Mad, mad og 3 x mad om det er buffet – gourmet – 3 retters menuer –
Brunch – studenter gilde – bryllup – hygge aften – grill og vil og kan
Til enhvers pengepung.
Catering til land til vands og i luften.

• Jeg reklamerer ikke med friske råvare – den bedste osv.

• Jeg gør det bare det jer er god til for andet kan jeg ikke.
Derfor inviter mig med til deres næste fest.

Fru Petersens Café
Åbent fra påske til og med efterårsferien

Stort ta´selv kagebord med hjemmebag

Prøv også mormors frokostbuff et, som
vi serverer hver dag i sommerperioden

Fru Petersens Café • Almindingensvej 31 • 3751 Østermarie • telefon: 56470618 • mail: kit@frupetersenscafe.dk • www.frupetersenscafe.dk

KLINIK MAKIR
Feriestemning og sommerrabat!
Kom og nyd en lækker og velgørende massage 
i Klinik Makirs hyggelige omgivelser.

30 min luksus fysiurgisk massage af ryg, 
nakke og skuldre med æteriske velgørende olier
Kr. 250,-

50 min fysiurgisk massage af hele kroppen 
med æteriske og blødgørende olier
Kr. 400,-

30 min ansigtsmassage
Kr. 200,-

50 min hotstonemassage, blidt og dejligt
Kr. 400,-

50 min zoneterapi, allround behandling 
eller målrettet en lidelse
Kr. 350,-

Klinik Makir • Østerled 57 • 3700  Rønne
Mobilnr 61 455 155 • www.makir.dk 

Klip kuponen
 af og medbring 

den, så får du 20 % 
på en valgfri behandling.

Gælder t.o.m. 30. september 2013

ÅBENT HVER DAG INDTIL EFTERÅRSFERIEN

Alle er velkomne 
til at spille golf 
på Pay & Play 
Par-3 banen ved 
Gudhjem Golfklub i Rø.

Spellingevej 1, Rø - 3760 Gudhjem / Tlf. 5648 4050 - Fax. 5648 4052 / mail@roegolfbane.dk - www.roegolfbane.dk

Kom og prøv Gudhjem 
Golfklubs 18-hullers 

Fodbold Golfbane.

Ring og bestil tid på tlf. 56 48 40 50 - vi glæder os til at se jer!

Ny bog om  

Bornholms livline  
til omverdenen
320 sider rigt illustreret og med  
gode fortælliNger og fakta. (24x34 cm)

Pris 348,- KøB den På Bornholms museum   (MuseuMsforeningens MedleMMer får 10%)

MagasinetBornholm_halvside_200613.indd   3 20/06/13   13.23
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Timo – der skal såmænd nok være nogle i 
Allinge, som husker ham som en utilpasset 
rod og undrer sig over, at han på tiende år 

driver Restaurant Sommer – tidligere Toldkammeret 
- på havnen. Timo Hoffmann er ærlig om sin 
fortid som københavnerungen, der levede op til 
lokalsamfundets værste forestillinger. Hvad de 
færreste måske ved er, at 35-årige Timo også ejer 
tre restauranter i København.
Rambla er navnet på den nyeste, der åbnede i april med 
plads til 200 gæster, når der også serveres udendørs. 
Den ligger på Arne Jacobsens Allé i Ørestad med høje 
forretningsejendomme, træer og en kanal. Rambla er 
den første store restaurant i den nye del af København. 
Her har Timo også Café 8-Tallet i den berømte boligbe-
byggelse, tegnet af Bjarke Ingels. Den har eksisteret i 
tre år og er blevet en del af bylivet, det samme er sket 
med Rambla, som har flere besøgende, end Timo havde 
turdet håbe på. Første aften var totalt udsolgt, og i de 
følgende måneder har tilstrømningen overgået budget-
tets forventninger.
- Jeg tror, at ørestadianerne, eller hvad de kalder sig, 
føler en lokalpatriotisme, der kommer os til gode, siger 
Timo.
Han kalder de i alt 60 medarbejdere for kolleger snarere 
end ansatte, og de får den samme historie om ham, 
så de kan forstå, at han ikke er født med en guldske i 
munden og har måttet lære livets love på den kontante 
måde. – Jeg plejer at sige, at jeg er opvasker af profes-
sion.
 

STeff ændRede mIT lIv
 
Timo fortæller:
- Min mor flyttede til Bornholm, da jeg var fem og 
vrangvillig. Som 14-årig var det ved at gå helt galt med 
mig og mit forhold til alle slags autoriteter, og så skete 

der noget uventet: Steff, der drev restaurant Hos Steff 
i Sandvig, kunne åbenbart se noget i mig, så han og 
hans kone Marianne ansatte mig i sommermånederne. 
Jeg skulle starte klokken 16, men han forlangte, at jeg 
mødte en time før og læste mine lektier. Jeg nåede at 
gå på fem bornholmske skoler og passede for så vidt 
undervisningen, men det meste af tiden blev jeg sendt 
uden for døren. 
I fire år klarede jeg alt fra opvask til madlavning, men 
det vigtigste var, at jeg også lærte respekt for andre, 
ansvarlighed og ordholdenhed. Jeg bliver lidt bevæget, 
når jeg taler om Steff; han er desværre død nu, men han 
nåede at se, at jeg fik Sommer til at blomstre. Og selv 
om han ikke var en mand af store ord, kunne jeg mærke, 
at han var lidt stolt af mig.
Den arv har jeg prøvet at føre videre ved at give chan-
cen til nogle rødder, der minder om mig dengang. En af 
dem er ved at uddanne sig som kok, en anden overvejer 
det – og nogle stod ikke distancen, desværre.
 

deT BoRnholmSke  
SpISekAmmeR
 
Timo var med til at sætte Bornholm på spisekortet med 
Restaurant Koefoed. Det gjorde han på et tidspunkt, 
hvor den nordiske bølge og Noma lige var begyndt at 
spire, og ingen havde endnu tænkt på gøre bornholmske 
råvarer til en attraktion. Da Koefoed var godt i vej, solgte 
han stedet.
Timo åbnede Café Fokus i 2008 og omdøbte den til 
Nørreport i 2011. Den ligger lige ved den københavnske 
station, der er under langvarig ombygning, og overfor 
Torvehallerne – Timo kalder dem et ”gourmet-tivoli” med 
fristelser, der trækker kunder væk fra hans café. Frede-
riksborggade betegner han som en blindtarm og håber, 
at den en dag får status som gågade.

- Jeg er vant til, at folk er skeptiske, når jeg starter noget 
nyt, men jeg har altid vidst, at jeg ville være selvstændig 
med egen forretning.  Frem til finanskrisen var de flinke i 
bankerne og ville gerne være med, nu må jeg selv sørge 
for finansieringen.
 

SpAnSk InSpIReReT,  
men Ikke en kulISSe
 
Rambla var et nøgent lokale i beton, da jeg gik i gang 
med at designe det fra bunden sammen med design-
teamet Supertanker A/S. Jeg tog udgangspunkt i, hvor-
dan jeg selv tager imod mine gæster hjemme i lejlig-
heden på Nørre Voldgade. Det skal være afslappet og 
begynde med lidt pølse, skinke og ost plus god vin.  
På Rambla skænker jeg den samme som i privaten. 
Læg mærke til, at der hverken er tyrefægterplakater 
eller flamencodanserinder på væggene. Nok er Rambla 
spansk inspireret, og mange kender jo den fantastiske 
gågade af samme navn fra Barcelona, men det er ikke 
en rustik kulisse. 
Fire forretninger kræver faste aftaler. - Hvis de ikke bliver 
holdt, bliver jeg vred. Men jeg har arbejdet med mit 
temperament og er mere optaget af at løse konflikten 
end at få ret. 
Lidt eftertænksomt tilføjer han:
- Min mor, Helle, har altid haft tillid til mig, nogle gange 
lidt for meget, men det har nok givet mig en tro på mig 
selv, som jeg gavner af den dag i dag. Hun og min far, 
musikeren Jens Breum, var meget alternative og færde-
des i skæve miljøer. Nu er jeg selv blevet far til Hjalmar, 
der snart fylder et år, og min kæreste Michelle og jeg 
tænker selvfølgelig på, hvad det er for en verden, han 
skal vokse op i. Det eneste, jeg vil håbe, er at han ikke 
bliver en tøsedreng, men lærer at klare udfordringerne.

En rod fra 
Allinge
slår rødder  
i Ørestad 
Timo Hoffmann skaber atmosfære i Københavns ny-
este bydel med restaurant Rambla – samtidig med, at 
han driver Sommer i Allinge og to andre forretninger. 
Men først skulle han igennem livets hårde skole.
 
AF JACOB LUDVIGSEN
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CAFÉ - LAPTOP - LOUNGE & LIVE MUSIC
OPEN EVERY DAY 10 - 24

welcome - willkommen - velkommen

Kære Gæst, 
Restaurant Poul P er bl.a. kendt for sin 

høje kvalitet og gode service. 
Restauranten ejes af den berømte 

danske kunstner Poul Pava. 
Kig ind og få en madoplevelse i 

2 etager, hvis du kan lide kvalitet 1
Børn er også velkomne!

Restaurant Poul P
St. Torvegade 29,

Laksetorvet, 3700 Rønne
Tlf. 28 77 60 40 

www.restaurantpoulp.dk

galerie poul pava

everything is homemade
THE BEST FOOD IN TOWN

E1
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Se mere på www.ekkodalshuset.dk 
Følg os på Facebook: www.facebook.com/Ekkodalshuset.

Åben tirsdag til søndag fra 10:00 - 18:00
Ring venligst og bestil bord på tlf.: 56 97 00 60

LetterefrokostmenuerLettere
Italienske isvaaer og

bornholmer softice

Liiige vine og øl fra Svaneke

Ostelagkage

INTIMKONCERTER

Lagkager, hjemmebagte kringler og pandekager

SELSKABER
SAMVÆR, FÆLLESSKAB OG TRADITION

K A F F E S L A B B A R A S

Bed & Breakfast

Guidede vandreture i skovene

... en naturskøn og fredfyldt oase midt i Almindingen, 
hvor tiden hverken kommer eller går. 

E K K O D A L S H U S E T
Café GenlydS I D E N  1 9 0 3

www.louispoulsen.com

PH 5 Contemporary
Design: Poul Henningsen

Nye farver

wernerlarsen d e s i g n
SNELLEMARK 16 • 3700 RØNNE • TLF.  5695 0300 • WWW.WERNERLARSENDESIGN.DK

RESTAURANT  STRANDPROMENADEN
Den nye familierestaurant på toppen af Bornholm.

Vi serverer kvalitet til rimelige priser og benytter de mange dejlige 
råvarer, der fi ndes på Bornholm. 

Vi laver det meste fra bunden, bager brød og sylter. 
Selv smørret er hjemmelavet.

Oplev en af de bedste udsigter på Bornholm, og nyd en 
kalvefi let, mens du nyder udsigten. 

Vi har et specielt børne- menukort.

Rådstuestræde 3, Sandvig,  3770 Allinge • Telefon: 56 48 78 29

Allingehavn på toppen af Bornholm, udsigten, havet og livet i øjenhøjde. Brunch,
lækkert smørrebrød, en trerettes eller et godt glas vin, sydlandske sommerdage på klippeøen. Køkkenet 

er et kombineret cafe- og restaurantkøkken, med fokus på det enkle, lækre og friske. Sid inde, i vores 
lækkert minimalistisk indrettede restaurant hvor du i vores Atrium gård kommer helt tæt på den 

Bornholmske granit, eller ude på vores store overdækkede terrasse.

Frokost tilbud
3 stk valgfri smørrebrød & lille fadøl eller sodavand — 150,-

SOMMER, Havnegade 19, 3770 Allinge, 56 48 48 49, www.timos.dk
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Fra det enkle og velkendte til det 
overraskende og komplicerede 
– Bornholm har en perlerække af spisesteder, og udviklingen af den born-
holmske kogekunst har taget fart. Men hvem står i køkkenet? Magasinet har 
talt med en håndfuld kokke, der hver især brænder for deres arbejde og sætter 
en ære i at glæde gæsternes ganer.

Kadeau er den lysende stjerne,
der udvikler ny bornholmsk smag

Kadeau er fransk 
for gave, og 
restauranten i 

Vestre Sømark i de 
yderste klitter på den 
bornholmske sydkyst 
har siden 2007 været en 
foræring til udviklingen 
af det gastronomiske 
Bornholm. 
Madanmeldernes 
begejstring er endeløs, 

og i foråret kulminerede 
anerkendelsen med 
en Michelin-stjerne til 
Kadeau i Wildersgade på 
Christianshavn. 
Ligesom man på en 
kunstudstilling øjner nye 
indtryk, der udfordrer ens 
sanser, er et besøg på 
Kadeau det sublime møde 
med retter, man altid vil 
huske. 

Nicolai Nørregaard, der er 
køkkenchef og ejer Kadeau 
sammen med Rasmus Ko-
foed, tager udgangspunkt 
i bornholmske råvarer og 
søger det karakteristiske 
i deres terroir; et begreb, 
som kendes fra vinens 
verden, hvor jordbund og 
klima påvirker druerne.
- Vi former det, vi kal-
der den ny bornholmske 

smag, ved for eksempel 
at fermentere grøntsa-
ger og juicer. Det er en 
gæringsproces, som dan-
ner bemærkelsesværdige 
nuancer og desuden gør 
det muligt for os at bevare 
deres aroma, så vi har et 
vinterforråd, forklarer Ni-
colai, der også indkapsler 
naturens herlighed i olie, 
eddike og sirup.
- Sådan fandt vi ud af, at 
bornholmsk røn i sirup 
rummer toner af marcipan, 
siger han og bekræfter, at 
køkkenet er et laborato-
rium, og at han arbejder 
som en videnskabsmand, 
der omhyggeligt noterer 
hvert eneste forsøg for at 
kunne gentage proces-
sen. Med årene er han 
blevet bedre og bedre til at 
ramme rigtigt, når han går 
ukendte veje.

GæSTeRne vIl 
udfoRdReS
- Selv om vi kan sole os i 
succes, er vi ydmyge over 
for vores opgave og sæt-
ter alt ind på at leve op 
til de forventninger, som 
gæsterne møder med. De 
vil gerne udfordres og har 
tillid til, at vi kombinerer 
sæsonens ingredienser 
på en måde, der fremhæ-
ver velkendte og ukendte 
nuancer. Vi undersøger 
hele tiden naturen og 
tolker den på vores måde, 
siger Nicolai, der bruger en 
del af sin tid på at udvikle 
overraskende kombina-
tioner; ikke for absolut at 
tilstræbe originalitet, men 
for at forske i smagens 
natur og overføre den til 
en tallerken. Det glæder 
ham, når andre kokke lader 
sig inspirere af Kadeaus 
avantgardistiske tilgang 
til faget, for dermed bliver 
det bornholmsk-nordiske 
køkken mere mangfoldigt.
Lad os plukke et par ek-
sempler fra menukortet; 
retterne er ikke udstyret 
med særlige navne: ”saltet 
pighvar, persille, rem-

metang, kål, strandurter” 
– ”porre, rejer, havesyre, 
dild” – ”torsk, asparges, 
grønne jordbær, syrnet 
valle, brændt smør”.
Nicolai erkender, at han og 
de 30 ansatte har travlt, 
men de har det også sjovt 
og deler glæden over, 
at det går så glimrende. 
Udover de to Kadeau-
restauranter driver de 
også Pony på Vesterbro i 
København og kalder den 
”vores uartige lillebror med 
mere larm”.

fleRe oG 
BedRe RåvA-
ReR, TAk!
Når de bornholmske rå-
varer spiller hovedrollen, 
burde der også være flere 
avlere og et større udvalg. 
Kadeau har sine forbin-
delser, men overvejer at 
sætte sving i dyrkning 
af førsteklasses grøntsa-
ger, og Nicolai ser frem 
til, at der atter opstår et 
bornholmsk slagteri, som 
kan levere lam, skovgris 
og okse. – Lige nu vil vi 
ikke bruge dette kød, fordi 
vi ikke bryder os om, at 
dyrene har været en tur på 
Sjælland. Her må Bornholm 
virkelig tage sig sammen, 
formaner Nicolai.
På det seneste er Kadeau 
blevet medejer af Born-
holms Mosteri i Rønne, der 
er en social virksomhed 
med plads til mennesker, 
der ellers er på kant med 
arbejdsmarkedet. Her skal 
niveauet løftes, så frugten 
i højere grad har groet på 
Bornholm. 

Restaurant Kadeau Born-
holm
Baunevej 18, Vestre Sø-
mark, Pedersker, 
3720 Åkirkeby
56 97 82 50
bornholm@kadeau.dk
www.kadeau.dk
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”Havdyr i boblebad” - til bords 
med Poul Pava & Co. i Rønne

Poul Pava, der er 
fra Ribe og nu 
bor i Hasle, er en 

impulsiv herre. Det 
afspejler sig i hans 
tilstræbt naive malerier. 
For tre år siden fik 
han et indfald. Han 
opdagede, at en bygning 
med restaurant og 
forretningslokale på 
gågaden i Rønne var 
til salg, og han så det 
straks for sig. Hans 
billeder, krus, plakater, 
bordduge, kuglepenne 
og så videre kunne 
sælges i butikken – og 
han kunne indrette en 
restaurant efter sit eget 
hoved.
Poul fortryder ikke, men 
det er hårdt arbejde og op 
ad bakke, erkender han. 
Og da han ikke selv har 
forstand på at drive et 
spisested, har han hyret 
Søren Schouw Andersen 
som køkkenchef. Han er 
vokset op på Uglegård i 
Nylars og udlært tjener 
på restaurant Victoria, det 
nuværende Griffen, under 
den navnkundige kok Jan 
Gildam. Derefter udlært 
kok på Hotel Fredens-

borg, under køkkenchef 
Claus Seest Dam. Som så 
mange andre forlod Søren 
Bornholm, han boede i 
Latinamerika en halv snes 
år, men vendte i modsæt-
ning til de fleste andre 
tilbage til fødeøen. Han 
var blevet gift og syntes, 
at børnene skulle have en 
god skolegang. 
Selv om Poul ikke rumste-
rer i køkkenet, sætter han 
sit præg på menukortet, 
både med valg af retter 
og med skægge navne til 
dem. Hummersuppen er 
døbt ”Havdyr i boblebad”, 
den amerikanske bøf er 
opkaldt efter præsident 
Obama, burgeren (han 
forsikrer, at den er byens 
mest originale) er ”Moppe-
drengen”, man kan også få 
”Spændt Hane” og ”Hule-
kvindens tallerken”. 

 

oGSå foR 
BøRn oG 
hunde
 
Søren lægger vægt på 
friske råvarer og hjemme-
bagt brød. – Remoulade, 
kartoffelsalat og bearnaise 
laver vi selv, og vi har in-

gen friture, forsikrer han.
Restaurationschefen Niels 
Brandt Grønbech stammer 
også fra Nylarsområdet 
og er udlært tjener på 
Hotel Fredensborg. Han 
fremhæver den specielle 
atmosfære med plads til 
alle, også børn, ammende 
mødre og hunde, der kan 

være sikre på en godbid, 
hvis de ellers ligger pænt 
på gulvet. Niels’ passion er 
vin, og han har sammensat 
et sortiment med de bed-
ste druer fra hele verden.
- Vi er et godt team, der 
føler os som en familie, der 
skal yde en ekstra indsats 
for at få det til at køre, og 
så er vi stolte af at have to 
kokkeelever, siger Søren. – 
Selvfølgelig er travlheden 
størst om sommeren, men 
vi synes, at bornholmerne 
er blevet flinkere til at 
spise ude, og vi kan glæde 
os over mange stamgæ-
ster og selskaber.
 
Poul P. 
Laksetorvet
Store Torvegade 29,  
3700 Rønne
Tlf.: 28 77 60 40
info@restaurantpoulp.dk
Åbent i sommermånederne 
hver dag kl. 10-22”

www.danishonly.com

danish only
Kirkeplads 3
3770 Allinge
Tel. 56 47 07 77

Karmameju
By Nord
GRO Company

Kähler
black lily
Franck & Fischer
Johan Bülow LakridsJohan Bülow Lakrids

Base 212
Keis & Fiedler
KOKOLORES

Maileg
Aristo
LuckyBoySunday

ManostilesManostiles
Mermaid Bornholm

Milibe
Nordic Legacy
Organic company

OY OY
New generals
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Claus Seest Dam på Fredensborg
vogter øens første og største køkken 

Hele året og 
hele tiden er 
Radisson Blu Hotel 

Fredensborg Bornholm 
på Strandvejen i Rønne 
klar til at opfylde ethvert 
ønske om lækker mad. 
Claus Seest Dam styrer 
øens største køkken 
med sikker sans for 
tradition og fornyelse. 
Fiskebuffeten, den 
daglige frokost med 
sild, ost og kage eller 
smørrebrød, dagens ret, 
den store seksretters 
menu, sushi-nights – 
intet andet sted på øen 
finder man et tilsvarende 
udvalg fra plankebøf til 
trøfler. 
Til frokost bydes på 12-15 
forskellige slags sild – rø-
gede i sæsonen. Kendere 
nyder saltstegt sild med 
bornholmsk sennep, hjem-
mesyltede rødbeder og 
stegte bløde løg.  I skåle er 
anrettet krydder-, karry- og 
tomatsild fra Ruth på Fre-
deriksø og hjemmelavede 
varianter med ramsløg, 
hvidløg, brombær, mango 
og andre kombinationer 
af urter og frugter. Her i 
den lyse tid sidder man 
behageligt på den store 
terrasse med havudsigt. 

I spidsen for et team af 
kokke, smørrebrødsjom-
fruer og kokkeelever står 
Claus Seest Dam, og det 
har han gjort gennem fire 
årtier. Knægten fra Limens-
gade begyndte i maj 1971 
at passe garderobe og gå 
til hånde på Hotel Fredens-
borg, her ansatte hotelejer 
Birte Jensen ham som 
kokkelev og senere som 
køkkenchef. Claus opnåede 
i 1993 en førsteplads i HO-
RESTAS gastronomikonkur-
rence, samme år modtog 
han det eftertragtede Ejler 
Jørgensen Legat. Han har 
desuden taget andenpræ-
mie i to andre kokkekon-
kurrencer.

hele RejSen 
væRd
Da restaurant Di 5 Stâu-
erna blev indrettet, gav det 
Claus nye muligheder for 

at være dristigere i valg 
af menuer. Udviklingen 
fortsatte med Restaurant 
Himmel og Hav, og i na-
turlig forlængelse opstod 
torsdagsbegivenheden Den 
Store Fiskebuffet, der ifølge 
redaktør Henrik Oldenburg 
fra Smag & Behag er hele 
rejsen værd.
Claus har holdt Fredens-
borg og sig selv på toppen, 
fordi han har frihed til at 
udvikle menuerne uden 
at sætte det velkendte 
over styr. Fredensborg er 
storforbruger af bornholm-
ske ingredienser, herunder 
Østersølaks fra Espersen 
A/S, der bliver røget på 
Nordbornholms Røgeri, 
fra statsskoven aftages 
dyrevildt. 
- Det har altid været sjovt 

at være her, og det bliver 
faktisk sjovere og sjovere, 
fordi der sker så meget 
indenfor den bornholmske 
madkunst, og fordi vores 
publikum har smagt mere 
end deres forældre. Jeg 
kender jo mange af Fre-
densborgs gæster og har 
stået for maden ved deres 
bryllup og sølvbryllup 25 

år senere. Ønskerne til 
den perfekt sammensatte 
menu har udvidet sig, og 
det er jeg glad for, siger 
Claus. 
- Vi skal elske vores fag, 
selv om det er fysisk 
krævende, og acceptere at 
arbejde, når andre har fri. 
Vi skal nyde at være her og 
hele tiden holde os for øje, 
at vi gør det for gæsternes 
skyld, bemærker Claus.  

fRedenSBoRG 
kAn deT hele
Turister. Bornholmere. 
Konferencer. Firmafester. 
Vinarrangementer med be-
søg af førende producenter 
og importører. Familiebegi-

venheder. Hotelgæster. A 
la carte. Diner transporta-
ble. Frokost. Morgenbuffet. 
Fra morgen til aften, nogle 
gange ud på natten, er 
Fredensborgs køkken med 
en halv snes medarbejdere 
i sving. I dagtimerne kan 
der være tre-fire forskel-
lige møder, mindre og 
større. Om aftenen er det 

ikke usædvanligt med flere 
store fester på en gang, 
hvilket ikke skal kunne 
mærkes i restauranten. 
Fredensborg spænder 
vidt. Klassisk smørrebrød, 
måske med et lille twist, 
er et kerneområde, og 
Fredensborg uddanner 

smørrebrødsjomfruer til 
det kolde køkken. Roman-
tisk sushi nights tiltrækker 
et yngre publikum. Fine 
vine spiller en stor rolle på 
Fredensborg. Birte Jensen 
har anlagt en kælder med 
3-4.000 flasker med ædle 
årgange fra Bordeaux og 

Bourgogne. 

Radisson Blu Fredensborg 
Hotel Bornholm
Strandvejen 116
Tlf. 56 90 44 44
www.bornholmhotels.dk

Så er maden serveret -
Truberg har kokkereret 

På Tuevej i 
Østermarie holder 
Frank Truberg gang 

i gryderne. Engang 
var han en af de unge, 
frække og efterspurgte 
københavnerkokke, der 
optrådte i tv og radio og 
indskrev sig i Guinness 
rekordbog som verdens 
hurtigste kok. I 1988 fik 
han til opgave at sætte 
skik på Hotel Griffen, 
hvor han var køkkenchef 
til 1993. Brasserie 
Truberg på Nexø Havn 
var gennem 14 år i 
topklasse med sand på 
gulvet, dronningebesøg 
og hummere i 
saltvandsbassinet – 
men ambitionerne 
oversteg efterhånden 
efterspørgslen, det blev 

for dyrt at drive, og 
Frank gik ned med stress 
og gæld.
Nu driver han selskabs-
lokaler med plads til 120 
gæster, men mindre kan 
også gøre det. Han har 
nemlig specialiseret sig 
i mad ud af huset. Hvis 
blot to personer har lyst 
til noget lækkert og gerne 
er fri for at stå i køkkenet, 
kan de bare ringe til Tru-
berg. Så er menuen klar til 
afhentning til aftalt tid. Det 
kan også være en god løs-
ning, når man har gæster. 
– Pigerne dækker bordet, 
mens mændene kører efter 
maden. Det tiltaler mange, 
der er i sommerhus og ikke 
har plads til at stege og 
brase. Men jeg kan selvføl-
gelig også arrangere noget 

større, hvor jeg rykker ud 
med en eller flere medar-
bejdere. Fødselsdage, bryl-
lupper, sommerfester – vi 
kan det hele, siger Truberg. 
– Ring bare, så finder vi 
ud af noget, der passer til 
økonomien.

dRømmen om 
BoRnholmeR-
ASpARGeS
Han har ikke noget til 
overs for de nemme dåse- 
og dybfrostløsninger. 
– Blomkålstabletter! Har 
du hørt noget lignende? 
fnyser han. Råvarerne skal 
være friske og helst lokale; 
han er sur på supermarke-

Natur ligvis

NaturBornholm. Grønningen 30. 3720 Aakirkeby
Tel.: +45 5694 0400    www.naturbornholm.dk

24.3-31.10: Åbent hver dag 10-17. Indgangen lukker klokken 16

Stenværksted Elbiler for børn Dinosaurspor

Udstilling og akvarium for børn og voksne i alle aldre.
Oplev de bornholmske bisonokser og krokodiller.
Rejs med tidsmaskinen til jordskælv og dinosaurer.

dernes udvalg og kvalitet. 
Derfor har han indledt 
et samarbejde med den 
energiske gartner Dim, der 
er flyttet fra Thailand til Ib-
sker, hvor hun på fire hek-
tar muld dyrker grøntsager 
af høj kvalitet. Truberg har 
fået hende til at lægge otte 
forskellige kartoffelsorter, 
og de har planer om at 
avle hvide slikasparges. 
Mange kender Dim og 
hendes bod fra Svaneke 
Torv. Selv har han masser 
af krydderurter i højbedene 
på Tuevej. 
- Men jeg er kok, ikke 
kunstner. Maden skal 
smage, og mine gæster 
skal være mætte, fastslår 
Truberg og fortæller om 
sin glæde ved at bespise 
omkring 30 ældre på 
plejehjemmet Klippebo i 
Gudhjem. 

For en femmer mere om 
dagen får beboerne va-
rieret og veltillavet mad, 
der adskiller sig fra den 
gængse institutionskost. 
- Måltidet er et af dagens 
højdepunkter – og vi kan 
ikke være bekendt at ser-
vere optøet industrimad i 
en blikskål, siger gastro-re-
bellen og banker i bordet.

Hos Truberg
Tuevej 1 
3740 Svaneke
Tlf. 56 49 63 72
www.truberg.dk
frank@truberg.dk

Jan Gildam er den nye 
fiskemand på Svaneke Havn

Der er ikke 
mange meter fra 
kutteren R200 

Cometens anløbsplads 
til B’s Fiskeværksted 
på Svaneke Havn. Frisk 
fisk fra skipper Claus 
Stenmann Hansens båd 
er en af de vigtigste 
råvarer for restauranten, 
hvor Bornholms måske 
mest erfarne kok og 
tjener, Jan Gildam, står 
bag roret. Bogstavet B 
er en hilsen til fiskeren 
Benny Elleby, der 
byggede caféen, men 
døde alt for ung. 
Han startede karrieren i en 
alder af 15 år som kokke-
elev på det for længst for-
liste Dams Hotel i Rønne, 
og siden har han prøvet 
det hele. Han blev udlært 
som tjener på Hotel Mari-
enlyst i Nordsjælland hos 
den navnkundige Oscar 
Petersen, siden rejste han 
verden rundt for Danmarks 

Turistråd som den under-
holdende gesandt for det 
danske køkken. Han har 
drevet egen restaurant i 
Rønne, klaret ærterne på 
Melsted Badehotel, var 
med til at etablere BRAZZ 
på Store Torv i Rønne og 
været ansat flere gange på 
Hotel Fredensborg og Grif-
fen. Han betegner sine fem 
år som bestyrer af kroen 
på Christiansø som en af 
sine største oplevelser, og 
bagefter var han et smut 
på Grønland.

RøGmeSTe-
Ren fRA Tv
I rollen som ”storrygeren” 
i en serie programmer på 
DR2 vakte Jan Gildam i 
2012 opmærksomhed som 
ham, der med enkle midler 
kunne forvandle lystfiske-
ren Gordon P. Henriksens 

fangst til fabelagtige målti-
der. Og røget fisk spiller en 
stor rolle på den frokost-
buffet, der serveres hver 
dag på B’s Fiskeværksted.
- Vi kan friste med friskrø-
gede sild, røget torsk, ma-
krel og naturligvis varm- og 
koldrøget laks. Saltstegt 
sild og stegte sild i eddike 
står også på programmet. 
Fiskefrikadellerne er pan-
destegt efter en opskrift 
af køkkenchef Carsten 
Gudbergsen på Svaneke 
Bryghus. Rejesalat, kartof-
felsalat og dressinger står 
vi også selv for, siger Jan 
Gildam, der senest slog 
sine folder på Bryghuset.
Ved femtiden åbner det 
varme køkken med et 
udvalg af især fiskeretter 
og et udvalg af forretter, 
ostebord og desserter. 
Fadøllet er naturligvis fra 
byens eget bryggeri og kan 
suppleres med et spæn-
dende udvalg af snaps 

med krydderurter, frugter 
og valnødder. 
Man kan sidde både ude 
og inde og nyde udsigten 
til Svanekes panorama, 
liggestolene frister til en 
drink ved solnedgangstid, 
og Gildam vil gerne være 
med til at skabe lidt mere 
aftenliv i byen.
- Jeg er så glad for at 
kunne gå og hygge om gæ-
sterne og få en lille snak, 
så de føler sig velkomne og 
mærker den personlige op-
mærksomhed, erklærer Jan 
Gildam og skynder sig hen 
for at hjælpe et nysgerrigt 
engelsksproget par. Turist-
sæsonen er i fuld gang.

B’s Fiskeværksted
Svaneke Havn
56 49 29 49
Åbent alle dage kl. 12 til ud 
på aftenen
gildam@mail.dk
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50%
DU SPARER

50%
DU SPARER

OM BEST SAVE BORNHOLM
Best Save Bornholm har siden maj 2012 været Bornholms førende tilbudsside med over 100 forskellige tilbud, og antallet af 
brugere stiger hele tiden.

Tilmelder du dig Best Save’s gratis nyhedsmail modtager du hver uge nye gode tilbud, hvor du kan spare helt op 60%. Du får 
rig mulighed for at smage, opleve og nyde Bornholm. Best Save Bornholm samarbejder med øens bedste restauranter, caféer, 
attraktioner, wellness klinkker og butikker.

Udover de mange gode tilbud har vi også mange gode konkurrencer. Vinderne udtrækkes blandt Best Save’s brugere. Her 
kan du vinde restaurantbesøg, oplevelser, wellness og gode produkter.

Du tilmelder dig gratis vores nyhedsbrev på www.bestsave.dk

Vi håber du vil bruge vores side og benytte nogle af vores 
mange gode tilbud hvor du sparer op til 60%.

Med venlig hilsen

Daniel Mühlendorph & 
Henrik Hørberg

5.000 

BORNHOLMERE 

BRUGER ALLEREDE 

BEST SAVE

KØB PÅ WWW.BESTSAVE.DK / KIRKEBYVEJ 10 • 3751 ØSTERMARIE • +45 28 48 93 00

VIND 4 x 2 billetter til årets revy-brag på 
Rønne Theater og få ”En god aften i dårligt 
selskab ….” med Bornholmerrevyen 2013.

CHRISTIAN

DAMSGAARD
KLAUS 

WUNDERHITS
TRINE

APPEL
JOHN

BATZ
MARTIN MIEHE-RENARD Instruktør:

EN GOD AfTEN I DåRLIGT SELSKAB ...
I  SAMARBE JDE MED:

B I L L E T S A L G :    
W W W. B O R N H O L M B I L L E T T E N . D K
og på Rønne Theater, Teaterstræde 2, 
3700 Rønne

Telefon: 5695 0732  
alle hverdage kl. 15.00-17.00  
og 1 time før forestillingen.

4.  JULI  -  3 .  AUGUST 
Tirs., ons., tors., fre. & lørdage      
kl. 19.30

RESTAURANT 

POUL P.

NIELS SECHERScenograf:

RØNNE THEATER

VIND 2 X 2 frokostplatter fra Restaurant 
Sommer i Allinge. Frokostplatten består af 
Christiansøpigens sild, smørstegt fi skefi let, 
hønsesalat og kartoffelmad.

SOMMER

KONKURRENCER

Nyd en lækker 2-retters menu hos Poul P, hvor du får et 
lækkert pocheret kyllingebryst til forret, efterfulgt af de 
møreste, sommerbrasierede svinekæber til hovedret.

Rabat 50%
Værdi 280,-

Din Pris 

140,-

RESTAURANT POUL P
Køb fra 20. juli til den 27. juli

Start din sommermorgen med Sommers lærke brunch 
og den smukke udsigt over Allinge havn. 
Obs! Begrænset antal til salg.

Rabat 50%
Værdi 119,-

Din Pris 

60,-

SOMMER
Køb fra 4. juli – 11. juli

Diveline Bornholm tilbyder et prøvedyk den 27. juli 
i sommerferien. Du vil opleve at være vægtløs under 
vand og få en grundlæggende viden omkring dyk-
ning, så du kan vurdere om dykning er noget for dig.

Rabat 50%
Værdi 500,-

Din Pris 

250,-

DIVELINE
Køb fra 13. juli til den 20. juli

Få en kombi-billet til både Joboland og Cirkus Filur. 
Masser af spændende aktiviteter og oplevelser for 
hele familien. Du får også en fi lur is og en stor softice 
med i prisen.

Rabat 50%
Værdi 282,-

Din Pris 

141,-

JOBOLAND & CIRKUS FILUR
Køb fra 10. juli til den 17. juli

Prøv en tur i Danmarks længste tovbane på 293m 
med en fart på op til 70 km/t.  En anderledes spæn-
dende måde at opleve Hammeren på!

Rabat 50%
Værdi 150,-

Din Pris 

75,-

NATURE EVENT
Køb fra 8. juli til den 15. juli

Tag i Musikhuzet og oplev den charmerende Barbara 
Moleko som på kort tid er blevet en af Danmarks top 
artister. Så tag vennerne med til en dejlig aften i 
Musikhuzet fredag den 27. september kl. 21.00.

Rabat 50%
Værdi 120,-

Din Pris 

60,-

MUSIKHUZET
Køb fra 24. juli til den 31. juli



Strandpromenaden 7, 3770 Allinge, Tlf.: 5648 0314
bornholm@strandhotellet.dk

www. strandhotellet.dk

Bo med havudsigt nær sandstrand
Hotellet ligger nær skøn sandstrand 

med udsigt over østersøen og sandvig by

Den smukkeste ramme om din fest
vi tilbyder fl otte omgivelser og atmosfærefyldte 

lokaler - og mad til enhver lejlighed
konference - rund fødselsdag - bryllup - konfi rmation - barnedåb - jubilæum

Forretter

Charcuteri
Udskæringer fra Hallegård
Bornholmsk Sennep • Brød

Kr. 85,-

Kokkeelevens Sommersalat
Sprød Salat • Grillet Gedeost 

Urtedressing

Kr. 80,-

Lakseterrin
Sprød Salat • Rugbrøds Croutoner 

Urtedressing

Kr. 80,-

Hovedretter

Oksefi let
Nye Kartofl er • Sauce 

Sæsonens Grønt • Urter

Kr. 195,-

Helstegt Rødspætte
Nye Kartofl er • Beurre Blanc

Crudité

Kr. 195,-

Glaserede Svinekæber
Rustik Mos m. Trøffelolie 

Glace • Urter
Kr. 185,-

Grillbuffet
Hver aften i hele juli måned

Kr. 195,-

Desserter 

Rabarbertrifl i
Vanillecreme • Makroner

Flødeskum

Kr. 80,-

Kraftig Chokoladekage
Creme Frâiche

Syltede Citrusfrugter

Kr. 80,-

Ost fra Nær og Fjern
Rabarberkompot 

Bornholmske Kiks

Kr. 80,-

RESTAURANT ROSENHAVEN
NYD MIDDAGEN I RESTAURANTEN ELLER GÅRDHAVEN

VALGFRI 3-RETTERS MENU KR. 295,-

SJOW
3. sektion
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Dennis Gade Kofod 
er ikke blot en 
forfatter, der 

bor på Bornholm – han 
henter væsentlige 
dele af sit råstof i øens 
mytologi og sætter 
det ind i en nutidig 
sammenhæng; han er 
ikke den nostalgiske 
hjemstavnsforfatter, der 
ønsker, at alt skal være 
som det er og blive som 
det var. Tværtimod. 
Brøndtjættan hed hans 
gennembrudsroman fra 
2006, så var tonen slået 
an med det uhyggelige 
væsen, der fanger 
børn; hans debut som 
dramatiker handler 
om underjordskongen 
Ellestingeren, der 
bor i en gang dybt 
under Hammershus. 
Skuespillet for børn og 
voksne havde premiere 
for udsolgte huse i 
kulturugen 2012, og 
succesen fortsætter 
på Rønne Theaters 
lille scene med 12 
forestillinger i juli og 
begyndelsen af august 
2013.
Dennis fremhæver, at 
Ellestingeren ikke kun er 
for bornholmere.  Histo-
rien i sig selv er universel 
og handler om frygten 
for døden og for at miste. 
Skuespillet skal med på 
Børneteaterfestivalen i 
Holstebro april 2014, en 
markedsplads for teater-
forestillinger.

næSTe AkT: 
moRd oG ju-
STITSmoRd
Dennis fortsætter ad det 
dramatiske spor med 
Mordet i Vestermarie, der 
har premiere på Rønne 
Theater 20. marts 2014. 

Beretningen om drabet på 
kirkemølleren Albert Dich i 
1833 og det efterfølgende 
justitsmord, næret af løgn 
og sladder, blev fastholdt 
af forfatteren Palle Rosen-
krantz og er senere uddy-
bet af kriminalkommissær 
Niels Kjøller. 
- Ellestingeren er mit første 
teaterstykke. På en måde 
faldt det mig nemmere 
end at skrive romaner, selv 
om jeg måske er bedre 
romanforfatter end dra-
matiker. Jeg har altid godt 
kunne lide det dynamiske 
i dialogen. Teaterdirektø-
ren og dramatikeren Jens 
Svane Boutrup, der bestilte 
Ellestingeren, har jeg lært 
meget af. Han kunne guide 
min tekst det rigtige sted 
hen, fortæller Dennis 
over en kop kaffe på Café 
Sandhexen på Store Torv i 
Rønne.

- Handlingen, kort?

- Kristine frygter, at hun er 
ved at miste sin oldemor 
og tror, det er pest, men 
det viser sig at være influ-
enza. Oldemoren har for-
talt om de underjordiske, 
og oldebarnet tager ud for 
at finde Ellestingeren, så 
han kan redde oldemor, for 
ifølge sagnet har han magt 
til at kæmpe mod selve dø-
den. På rejsen møder hun 
de underjordiske. Pigen er 
ved at dø og blive væk og 
blive til ingenting, men så 
vil jeg ikke fortælle mere.

- Hvordan greb du opgaven 
an?

- Jeg havde set Christine 
Albrechtslund spille Prin-
sesse Leonora flere gange, 
og havde et klart billede af, 
hvordan ordene ville klæde 
hende. Hun er sammen 
med fem dukker eneste 
medvirkende i Ellestinge-

ren. 
- De underjordiske og skik-
kelserne fra den bornholm-
ske mytologi betyder me-
get for mig. Jeg tager de 
bornholmske sagn alvor-
ligt. Jeg har overleveringer-
ne fra mine oldeforældre. 
Det er på tide, at nogen 
gør noget for at fastholde 
vores folkesagn, der burde 
være en del af skolernes 
religionsundervisning; det 
er sært, at Bornholms rige 
kulturskat bare skal forgå.

”foR fAnden, 
hvoR kAn 
den mAnd 
SkRIve!”
Sådan skrev den strenge, 
men retfærdige kritiker 
Erik Skyum-Nielsen fornylig 
i dagbladet Information, 
da han i en gennemgang 
af forårets udgivelser 
beskæftigede sig med 
Dennis’ roman Genfærd. 
Den scorede fire og fem 
stjerner i pressen, da den 
udkom. Også den foregår 
på Bornholm, nærmere 
bestemt Balka Strand. 
Genfærd er et hverdags-
drama om at sørge og at 
vende langsomt tilbage til 
livet. Frederik indlogerer 
sig på et hotel ude i sko-
ven. Hotellet drives af en 
familie. Familiens overho-
ved er den bryske Henri-
ette, der herser og regerer 
med døtre og ansatte. Men 
der hviler en sær stem-
ning over hotellet. Hvem 
er egentlig i familie med 
hvem? Og hvad er der ble-
vet af storebroren Rasmus? 
Frederik bliver hurtigt 
tiltrukket af datteren Pus 
og bliver næsten viljesløst 
spundet ind i familien og 
hotellets hemmeligheder. 
Samtidig dukker hans 

egen hemmelighed op til 
overfladen. Han er selv på 
flugt fra et mareridt. Sådan 
lyder Forlaget Rosinantes 
resume af handlingen.
- Og Genfærd har solgt 
godt, siger Dennis. Sam-
men med sin kone Sisse 
og snart tre børn har han 
indrettet sig på en måde, 
hvor tid betyder mere end 

penge. Han er flittig og har 
altid gang i en ny roman.
- Jeg er nødt til at være di-
sciplineret, ellers risikerer 
jeg at blive deprimeret. 
Jeg arbejder kun på et 
projekt ad gangen for at 
kunne koncentrere mig 
hundrede procent. Da 
jeg ikke udelukkende kan 
forsørge familien ved hjælp 

af forfatterhonorarer og 
legater, har jeg også nogle 
timer som hjælpelærer på 
Rønne Privatskole, fortæl-
ler Dennis (født 1976), 
der er student fra Rønne 
Amtsgymnasium (1997), 
blev uddannet på Forfatter-
skolen i 2004 og for alvor 
slog igennem med Nexø 
Trawl i 2007.

Svanekegaarden
          www.Svanekegaarden.dk

muSik   kunST   TeaTer   foredrag   for BØrn

Skippergade 2-8    +45 56 49 73 72      poST@Svanekegaarden.dk
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Dennis Gade Kofod er 
Bornholms nye dramatiker

“Ellestingeren” opføres på Rønne Theater i juli,  
“Mordet i Vestermarie” har premiere i marts 2014,  

og årets roman “Genfærd” er blevet en succes.  
Forfatteren finder motiverne på Bornholm

AF JACOB LUDVIGSEN

FLØDEBOLLER • VIN • GAVEÆSKER TIL ENHVER LEJLIGHED • VINGAVER
CHOKOLADE FRA SVANEKE CHOKOLADERI • LØV THE

KOM IND I FLØDEBOLLERIET NÅR DU SKAL BRUGE EN GAVEKURV MED VIN OG LÆKRE CHOKOLADER
VI LAVER OGSÅ GAVEKURVE MED ALLE DE GODE BORNHOLMSKE FØDEVAREPRODUKTER

STORE TORV 6A, RØNNE • TELEFON: 5695 3900
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30. juli    PiNk Floyd PRojEkT
4. AuGuST dANSER MEd dRENGE
7. AuGuST      Åh AbE GREATEST
11. AuGuST   kiM lARSEN & kjukkEN
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Forsalgssteder:      www.billetlugen.dk           www.bornholmerbilletten.dk 

SOMMER-KONCERTER!
5. juli          TV-2
8. juli          Åh AbE GREATEST
28. juli        DODO AND ThE DODOS
3. AuGuST    lE FREAK 

Musikexperten
Tlf. 56 95 33 45

Allinge Turistinformation    
Tlf. 56 48 64 48

Rådhuskiosken
Tlf. 56 95 07 66

Expert Nexø Radio og TV
Tlf. 56 49 21 58

www.musikhuzet.dk - Bornholm - 56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk

BørneJazzFestival
Mandag 15. juli kl. 11:00

TV-2 – i Gudhjem
Torsdag 18. juli kl. 20:00

Moonjam 
feat. Sneakers songs
Lørdag 27. juli kl. 21:00

UDSOLGTNår Travis går til 
makronerne den 19. 
juli, er det ikke bare 

”just another job”. Bandet er 
fascineret af Hammershus, 
der minder om slotsruiner i 
Skotland, hvor de har deres 
rod. Men det betyder også 
noget, at Fairtrade er et 
formål, de kan sympatisere 
med. Derfor sagde de ja til 
at give plads til Bornholm 
og Hammershus i deres 
turnéplan, der omfatter USA, 
Rusland, Schweiz, Spanien 
og England. Den 19. august 
udkommer deres syvende 
studiealbum med titlen 
”Where you Stand”.
- Det er et fedt sted, en fed 
festival og et fedt formål, det 
giver kryds i alle bokse, siger 
Fran Healy. 
- Alt handler efterhånden om 
penge, det er gået for langt i 
den forkerte retning. Vi må gøre, 
hvad vi kan, for at bringe en 

slags retfærdighed tilbage og 
skabe balance, erklærer Andy 
Dunlop.
Fran: - I Storbritannien startede 
det, da folk fra Fairtrades organi-
sation gik til de store supermar-
keder og foreslog dem at handle 
med bæredygtige varer. Men de 
blev nærmest smidt ud, og så 
måtte de begynde at fremstille 
deres egne produkter af råvarer 
fra især Afrika.
Han fortsætter:
- Efterhånden begyndte kun-
derne at spørge efter Fairtrade, 
og så blev de store butikker nødt 
til at stille disse mærker på hyl-
derne. Det er et godt eksempel 
på, hvordan tingene af og til må 
ind gennem bagdøren. Fairtrade 
er blevet rigtig stort, og stadig 
flere bønder i Afrika får ordent-
lige priser for deres høst.
Andy tilføjer: 
- Det ville være godt, hvis vi 
kunne nå dertil, at det er Fair-
trade-varerne, der er normale. 

Stadigvæk er det et valg, om folk 
vil have det ene eller det andet, 
men Fairtrade burde være stan-
dard. Så jo mere, vi kan gøre for 
at ændre balancen, desto bedre.
 

pRAGT- 
ekSempel på 
en vellykkeT 
konceRT
 
Travis er et gedigent britpop-
band, grundlagt i Glasgow 1990 
og udgav deres første album 
i 1997. Foruden Fran Headly 
og Andy Dunlop består det af 
Douglas Payne og Neil Primrose. 
Deres seneste besøg i Danmark 
foregik i 2008, da Travis gav kon-
cert på Store Vega i København. 
Musikbladet GAFFAs anmelder 
Michael José Gonzalez gav fem 
stjerner: 

”De fleste smiler efter aftenens 
koncert, og hvis der er nogen, 
der går slukørede hjem fra Vega, 
er det i hvert fald ikke Travis’ 
skyld. De har denne aften leveret 
et pragteksempel på, hvordan en 
vellykket rock-koncert afvikles. 
Lad dette være en opfordring til 
ikke at gå glip af dette forrygen-
de live-band, næste gang de slår 
et smut omkring vore hjemlige 
breddegrader.”
Og det er jo en opfordring til at 
tage til Fair Trade Concert, for 
de spiller ikke andre steder i 
kongeriget.
 

vI elSkeR  
jeReS lAnd
 
Stan erklærer sin kærlighed til 
Danmark: - Jeg elsker jeres land. 
Måske tager jeg fejl, men jeg tror 
I er meget familieorienterede, 
for jeg ser altid disse smukke 

familier, der går hånd i hånd. 
Når man kommer fra Skotland, 
bemærker man den slags.
Andy: - Roskilde er også en fan-
tastisk festival, hvor vi har haft 
gode oplevelser hver gang.
Stan: - Jeg glæder mig til at 
komme til Hammershus og til at 
se jeres ø. Vi spiller altid, som 
var det vores sidste koncert, og 
som om det var den første, så 
det skal nok blive sjovt.
- Ja, siger Andy. Det er skønt, når 
man har et nyt album på vej og 
skal vise vores ”nye børn” frem 
– men vi spiller selvfølgelig også 
en masse af vores gamle sange. 
Når vi går på scenen, skal det 
være en fest, og det bliver det 
også på Hammershus.
 
 
 

Travis erobrer Hammershus og  
Fairtrade:   - En fed festival!
AF JACOB LUDVIGSEN
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Prøvedyk
Få et indblik i en helt ny verden og mærke hvordan det føles at være vægtløs under 
vand. Få et prøvedyk med vores professionelle instruktører. Vi gennemgår basale 
principper og dykning og udstyr og så afsted i enten pool eller havet.
Den bedste måde at fi nde ud, om dykning er noget for dig, er at prøve!
Krav: Aldersgrænse min. 10 år og være i almindeligt godt helbred.
Pris: Et prøvedyk koster fra 495.-

Dykkerkursus
OWD – Open water diver
Har du aldrig prøvet at dykke før kan vi tilbyde dig et grundkursus, som vil gøre dig 
i stand til at dykke sikkert ned til en dybde af 18m.
Vi sammensætter kurset så det passer til dit tempo uanset dit niveau. Kurset består 
af fem teorilektioner, fem lektioner i svømmehal samt fi re dyk i åbent vand. 
I kursets pris er inkluderet teoribog, logbog, blanketter, tabeller samt lån af udstyr. 
Det eneste du selv skal medbringe, er badetøj! Efter endt kursus vil du være certifi -
ceret som PADI Open Water dykker. 
Krav: Aldersgrænse min. 10 år og være i almindeligt godt helbred.
Pris: 3995,-

Dykning
Få nogle af Danmarks bedste dykker oplevelser omkring Bornholm, hvor du kan 
opleve 200 år gamle vrag, til ubåd, huler og fl otte kystdyk. 
Diveline laver de sjoveste og mest professionelle dykkerture på Bornholm, 
samtidig med at vi aldrig går på kompromis med sikkerheden. 
Båddyk 349 ,- / guidede kystdyk 249,-

Speedbådstur
Få et adrenalindrøn af de store. Oplev smukke Bornholm fra vandet, fx udsigten til 
Hammershus og Hammerknuden tilsat fart og spænding. Sikkerhed og oplevelser 
er i top, hvor der sejles med hastigheder på op til 100 km i timen.
Krav: Aldersgrænse min. 10 år og være i almindeligt godt helbred.
Priser fra 199.-

Bådtur
Se Bornholm fra havet sammen med familie. Grupper på op til 12 personer har 
mulighed for at leje båd inkl.besætning til stille og rolige ture fx fra havn til havn 
eller rundt om Hammerknuden. 
Pris: 2500,-

Speedbådskursus
Speedbådscertifi katet gælder for alle både op til 15 meter og er fastsat af 
Søfartsstyrelsen. Det er lovpligtigt for alle, der ønsker at føre speedbåd eller 
motorbåd. Certifi katet er gyldigt i dansk og internationalt farvand samt ved sejlads 
under dansk fl ag i hele verden.
Hos Diveline får du et lovpligtigt speedbådscertifi kat, inkl. leje af båd og prøve-
gebyr. Kurset og prøve kan klares på en enkelt weekend.
Krav: Aldersgrænse min. 16 år og være i almindeligt godt helbred.

Pris: 1695,-

Butikken
Diveline har dykkerbutik og kursuslokaler i Rønne, hvor det er muligt at få profes-
sionel rådgivning, undervisning og vejledning til nybegynder og øvet, 
fra snorkeldykker til teknisk dykker.
Diveline råder over en 7,5 meter lang rib med 250 hk motor synet og godkendt 
af Søfartsstyrelsen

MASSER AF OPLEVELSER 
OVER OG UNDER VANDET

Diveline • Lundensvej 23, 3700 Rønne • Tlf. 30568651 • www.diveline.dk • Find os også på facebook

Informativ sommerunderholdning 
for hele familien

www.bornholmsrovfugleshow.dk 
Bornholms Rovfugleshow / Tlf: 96 79 30 37 

Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne / (GPS: Lille Gadegårdsvejen)

Hele sæsonen kan der købes 
kombibilleter til Rovfugleshowet 

og Sommerfugleparken. 
Man sparer 30 kr. pr. person på 

denne billet som giver entre
 1 gang til begge steder.

Tema: ”Natur og mennesker i samspil” åbent hele dagen med shows og formidling fra både stedets egne 
folk og indbudte gæster, åbne boder, mad fra åben grill, salg af bornholmske produkter, aktiviteter for hele 
familien – lige fra ponytræk, hyrdehunde, schweisshunde, 
Danmarks Jægerforbund, bueskytter, horsemanship, 
snapseurte-tur og meget mere. 
Se program på hjemmesiden!

BORNHOLMS 
ROVFUGLESHOW

Familiedage torsdag d. 4 juli & torsdag d. 11 juli

SOMMERENS ÅBNINGSTIDER
Dørene åbnes 1 time før show start

Åbningstider i Juli
Tirsdage, onsdage & torsdage kl. 11.00 & kl. 16.00

Fredage &  lørdage kl. 11.00
Søndage kl. 11.00 & kl. 16.00
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og Facebook plus presseomtale.
- Vi vil gerne arrangere noget, der er mere moderne 
end de kendte havnefester med al respekt for dem, 
siger Siv. Initiativet er blevet godt modtaget lokalt, 
og flere fonde og kommunen har bevilget tilskud.
- Stemningen er super god. Vi har jo den mest fan-
tastiske solnedgang. Ved 2-tiden følger vi folk pænt 
ud, og så skal vi rydde op. En lang dag, men den er 
al besværet værd, erklærer Siv.

WondeRfeSTIWAll vokSeR 
åR foR åR
Op mod 800 frivillige og en perlerække af kunstnere 
ventes at gøre Wonderfestiwall 2013 på Hammers-
hus 22. – 25. august til en uforglemmelig oplevelse 
for mindst 3.000 deltagere. For sjette år i træk løser 
Foreningen Wonderfestiwall de utallige opgaver.
Egentlig begyndte det bare som en stor elevfest, 
hvor vennerne genså hinanden, og så er det vokset. 
Mads Kjær, der er kasserer, kender flere eksempler 

på eksilbornholmere, der er blevet inspireret til at 
flytte hjem igen på grund af Wonderfestiwall. Selv 
er han bosat i København, men pendler meget.
I maj fik københavnerne en forsmag på fornøjel-
serne. På Nytorv blev der for første gang holdt en 
minifestival med kommunal godkendelse, og et par 
tusinde mennesker morede sig mellem 14 og 24. De 
blev selvfølgelig pumpet med oplysninger om, hvad 
der er på Hammershus i slutningen af august, og 
at man ved at købe færge og festivalbillet samlet 
opnår rabat.
- Det begyndte i 2008 med et kaffemøde mellem 
seks venner fra Allinge. Velviljen var stor fra starten 
blandt sponsorer, Skov- og Naturstyrelsen og Poli-
tiet, og premieren i september talte 300 deltagere 
og 100 frivillige. Siden er det bare vokset, og vi kan 
nu tillade os at booke de store musiknavne, fortæl-
ler Mads.
Wonderfestiwall har fået lov at spærre Slotslyngvej, 
så flere marker kan inddrages til teltplads. Hvis vej-
ret bliver tip-top, stiger antallet af gæster, mange 
venter med at købe billet, til de står ved indgangen.
- Jeg tror, at vi i styringsgruppen kan bevare entu-

siasmen. Det er skønt at se en idé vokse, og det er 
godt for Bornholm, at vi skaber en begivenhed, der 
tiltrækker unge. Og belønningen er at løbe ind i de 
gamle venner og fejre gensynet, fastslår Mads.

feSTfoRSknInG
Selv om det kan synes surt, at så mange bornhol-
mere flytter for good and ever, er de mange fester 
for unge, der vender hjem til fødeøen, et kæmpe 
aktiv ligesom foreningen BAGlandet. Center for 
Regional Turismeforskning i Nexø har fået en halv 
million kroner fra Nordisk Råd til at gennemføre en 
undersøgelse af, hvad det stærke netværk betyder. 
Projektets navn er »Mit hjem er, hvor mit hjerte er«. 
Det skal kortlægge ressourcerne i aldersgruppen 
20-35 år.  

Vang Pier Beach Party den 24. juli

Lykken er at komme 
hjem til fest og møde

vennerne på Bornholm
AF JACOB LUDVIGSEN
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Torvedagen i Svaneke summer af solskin. 
Folk handler og hygger sig, klokken 
nærmer sig 12. Langsomt stiger lyden af 

skæg og ballade, og pludselig invaderes torvet 
af en farverig flok og trafikken stopper. I den 
næste halve time bliver tilskuerne vidne til en 
eksplosion af humor og opfindsomhed. Byens 
unge er vendt hjem. 
Den anden lørdag i juli har gennem 17 år været 
en særlig festdag i Danmarks smukkeste købstad. 
Livsglæden og latteren vil i år bølge den 13. juli, når 
temaet Mellem Himmel og Jord folder sig ud. 
Malene Juuhl Hjorth og Maria Kennet Rosengren er 
ankerkvinder sammen med Nikolaj Nørregaard og 
Martin Niedersøe. De mødes en januardag og op-
finder årets tema. Sidste år stod der cirkus på pro-
grammet. I marts samles deltagerne til et release 
party i marts, og så deler de cirka 100 mennesker 
sig i arbejdsgrupper – de kappes om pokalen for 
årets bedste kostume. 
De fleste er vokset op sammen som skolekamme-
rater, kærester og amatørskuespillere, og selv om 
de har gjort karriere og stiftet familie i Vestdanmark 

eller udlandet, længes de efter den glade weekend, 
hvor de genser hinanden.
Når den sidste rullende kulisse har forladt torvet, 
fortsætter festlighederne på Hullehavn med beach 
volley turneringen, helstegt pattegris og drinks 
på strandbaren Syd-Øst for Paradis. Efter mørkets 
frembrud er der gang i den på Svaneke Bodega.
- Selvfølgelig er det lidt barsk at skulle tidligt op 
søndag morgen og sørge for, at alt er pænt og 
rent, men det er en del af spøgefuldhederne, siger 
Malene Hjorth og fremhæver, at det hele kun kan 
lade sig gøre, fordi vennerne vil hinanden og har så 
meget til fælles, at de også udgør et netværk resten 
af året.

vAnG hAR fåeT  
nye venneR
Vang Pier Beach Party kører onsdag den 24. juli 
fra klokken 12 til 02. Traditionen – for det skal det 
gerne udvikle sig til – er kun et år gammel, men der 
dukkede 1.000 mennesker op i 2012, de fleste var 
mellem 16 og 35 år. Området omkring Vang Havn 
var gjort lækkert med 20 tons sand.
 – Et beach party skal minde lidt om syden, smiler 
Siv Dahl, der er formand for foreningen, der også 
tæller Jacob Paarup Hansen, Stine Rasmussen, Mick 
Dahl, Sarah Marie Jensen og Daniel Mühlendorph.
Dagen går med sejlads i havkajakker og speedbåde 
og en dukkert. Dj’en mixer musik, der passer til 
stemningen. I boderne sælges drinks og mad, og 
deltagerne er en blanding af fastboende med og 
uden børn, unge bornholmere, der er flyttet over og 
nyder gensynet med vennerne, og en del turister. 
De smukke omgivelser er i sig selv et besøg værd. 
Rygtet om den fede fest spredes via mund til mund 

Wonderfestiwall den 22. - 25. august Svaneke Beach Volley den 13. juli
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19.07.2013
14.00 -00.30www.hammershusfairtrade.dk

Billetsalg: Bornholmbilletten, Billetlugen, Musikexperten og Rådhuskiosken i Rønne, Extra i Klemensker, Fair Trade Shop 
Allinge, Pernille Bülow i Svaneke, Kiosken i Allinge, Sæbemageriet i Østerlars, Sa-service i Nexø og turistbureauerne.
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I samarbejde med

Download Medaase forKaffe

TRAVIS(UK)

THOMAS HELMIG
TV•2 · NABIHA
OUTLANDISH · DJÄMES BRAUN
MGP SHOW 2013 · GO GO BERLIN

KONFERENCIERS: ANNETTE HEICK OG MARTIN BRYGMANN

SUCCESEN FORTSÆTTER IGEN I 2013
Efter omklædning til badetøj bliver du under kyndig instruktion iført en klatresele hvorpå der er monteret to stropper med hjul. Nu 

begiver du dig ud på en lille, men meget smuk gåtur til udgangspunktet, ca. 50 meter over Opalsøen, hvor en instruktør tager imod dig.

Efter en kort instruktion bliver du gjort fast til tovbanen og kan nu tage skridtet ud over klippekanten. Med en fart på op til 60km/t 
kører du nu 290 meter ned ad tovbanen indtil du rammer vandet med en fart på ca. 40km/t.

STED: Opalsøen, Hammeren. Kør ad Sænevej mod Hammerhavn og følg blot skiltene.

TID: Alle ugens dage fra kl 10.00 til 17.00 fra den 29. juni til og med den 11. august 2013. 

TIDSBESTILLING: Ikke nødvendig.

PÅKLÆDNING: Badetøj, håndklæde og sandaler kan lånes på stedet.

PRIS: 150 Dkr. for første tur og 50 Dkr. for efterfølgende ture. Der ydes familie- og grupperabat.
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Hvis man har en 
god kikkert, stor 
tålmodighed og 

befinder sig det rigtige 
sted i naturen, kan man 
være heldig at få et glimt 
af en rovfugl, der i det 
fjerne lurer på sit bytte. 
Derfor virker det magisk og 
mirakuløst, når Louise og 
Martin Ramstrup sammen 
med Martin Ellebæk 
leger med de vilde, men 
lydige fugle på Bornholms 
Rovfugleshow og fører 
falke, ørne, ugler og gribbe 
tæt på tilskuerne.
Træning, tålmodighed og dyb 
indsigt i fuglenes natur er 
nødvendig for at vinde deres 
tillid og få dem til at gøre kun-
ster. – Vi er ikke venner med 
dem, men vi er samarbejds-
partnere, forklarer Louise, 
der udviklede tanken om et 
rovfuglecenter som afgangs-
opgave ved sin eksamen som 
dyrepasser og valgte i 2007 
Bornholm som det sted, hvor 
der var bedst grundlag for 

virksomheden.
Hver dag byder hun velkom-
men til forventningsfulde børn 
og voksne, og der er ikke 
noget at være bange for, når 
fuglene svæver hen over ens 
hoved og vises frem, mens de 
sidder på den store læder-
handske, som de tre falkone-
rer bærer. Man skal blot lade 
være med at røre ved dem, 
rovfugle er ikke kæledyr.
Det er fascinerende at følge, 
hvordan Louise, Martin og 
Thomas med lyde og hånd-
bevægelser kan dirigere fug-
lene. I tasken har de belønnin-
ger i form af mus og råt kød. 
Foderet importeres fra en 
virksomhed i Holland, der har 
specialiseret sig i de nærings-
rige lækkerier, så fuglene får 
den rigtige kost. Udgiften til 
delikatesserne er 250.000 kr. 
om året

den ældGAmle 
kunST
Kunsten at dressere rovfugle 
til jagt og opvisning har været 
kendt i ca. 3000 år, og Martin 
er uddannet på et center i 
Nordjylland, der eksporterer 
velafrettede falke til de arabi-
ske lande. I centrets volierer 
lægger fuglene æg, og det er 
en særlig glæde, når ungerne 
pipper frem.
Rovfuglecentret har to prakti-
kanter, der gennemfører den 
tre år og otte måneder lange 
uddannelse som dyrepassere. 
Udover det daglige show 
tager naturvejleder Thomas 
Guldbæk godt imod lejrskoler 
og elever fra de bornholmske 
skoler. Der er udarbejdet læ-
rervejledninger, så udbyttet 
bliver bedst muligt. Noget 
særligt er forestillingerne for 
øens helt små fra vuggestuer 
og børnehaver, der møder 

fuglene i ansigtshøjde. Når 
de kommer hjem, fortæller 
de med begejstring om deres 
oplevelser, og det resulterer 
tit i, at de vender tilbage med 
deres forældre og bedstefor-
ældre.
Opvisningerne finder sted i fri 
luft, men hvis vejret kræver 
det, flyttes de ind i den store 
flyvehal med plads til 150 
mennesker.
Centret rummer en udstilling 
med udstoppede fugle, blandt 
andet en struds, og der er 
viden at hente på plancher og 
video. Her er også en kiosk 
med souvenirs, bøger, is og 
kaffe.
 

de flyvende 
peRSonlIGhe-
deR
Det er ikke tilladt at holde 
danske rovfugle i fangenskab, 
og showets aktører er hentet i 

andre dyreparker. Hjemmesi-
den med nyttige oplysninger, 
publikums egne billeder og 
links til andre fuglecentre gi-
ver en forsmag på fremvisnin-
gen af de flotte flyvere. Alle 
arterne beskrives grundigt 
med fakta og små film.  
- Fuglene er personligheder 
og deler karaktertræk med 
mennesker. Vi nærer sympati 
for den lille fugl, der bliver 
drillet af de andre, vi er nega-
tive over for bøllen, der spiser 
alt kornet. De er søde, sky, 
frække og dovne og ligner 
dermed os andre. Vi elsker 
simpelthen vores fugle, og vo-
res arbejde går ud på at vise 
deres fantastiske egenskaber, 
forklarer Louise.
Her er nogle af de optræ-
dende:
Gåsegribbene Mix og Loke ve-
jer 8 kilo og har et vingefang 
på over 2,5 meter. 
Ørkenhornuglen Imhotep er 
mest glad for Louise og vil 
gerne vise sig frem for publi-
kum, mens hendes artsfælle 

Cæsar trods træning kun vil 
flyve bag kulisserne. Vinge-
fanget er omkring 1,5 meter.
Pil er en amerikansk tårnfalk, 
der kun vejer 120 gram og 
har et vingefang på 60 centi-
meter. 
Harrishøgene Gwen, Albert og 
Akia har et vingefang på over 
en meter.
Zeus, Pandora og Kasi er hvid-
hovede havørne, der kan leve 
op til 50 år i fangenskab.
Kejser er en imponerende kej-
serørn, der er hentet hos en 
dygtig falkoner i Tjekkiet, som 
brugte begge hans forældre 
til jagt.
Blue er en blå og gul Ara 
papegøje, som får lov at 
være med, selv om den ikke 
æder andre dyr. Men den er 
farvestrålende, snakkende og 
lærenem.

Bornholms Rovfugleshow
Lundsgårdsvej 4, Nyker
Telefon: +45 9679 3037
info@bornholmsrovfugleshow.dk
www.bornholmsrovfugleshow.dk

GPS: Lille Gadegårdsvejen

Tip: Kør i god tid. Centret kan 
være svært at finde. Born-
holms Kommune tillader ikke 
ordentlig skiltning. Besøgstal-
let er 21.000 om året, først 
når de 25.000 er rundet, vil 
myndighederne acceptere 
større skilte. Det kan være 
svært at se logikken…

Mærk suset fra kejserørnen
og se uglen dybt i øjnene

AF JACOB LUDVIGSEN

Bornholms Rovfugleshow bringer gæsterne helt tæt på sjældne arter i et 
mesterligt samspil med fabelagtige falkonerer

Bornholms Gadeteater Festival 2013
26. - 28. juli 

Internationale og danske kunstnere
På gader og pladser i Rønne, Gudhjem og Svaneke

For hele familien • Gratis entré 
Se program på www.bornholmsgadeteaterfestival.dk

AFTEN
Sammensæt din egen menu

Du vælger frit fra menukortet
2-retters menu 200,-
3-retters menu 250,-

Husk du kan også få en bøf fra grillen

Søndage på Brazz
Hver søndag brunch kl. 10-13, 129,- kr. pr. pers.

Hver søndag kl. 13-16 Brazz’s lækre sild, spis så meget du har lyst, 50,- pr. pers.

Store Torv 2, Rønne � 56 95 44 00 � www.brazz.dk
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Musik, ord, billeder og ballade
Hvad skulle det være? Et vældigt udvalg af begivenheder for børn og 
voksne præger sommeren. Her er en stribe fristende forslag til, hvor-
dan man bliver rigere på oplevelser. Find selv flere koncerter, udstil-
linger og events. Bornholm bugner af frisk frugt til tanken.

EN GOD AFTEN I  
DåRLIGT SELSKAB
Sådan hedder Bornholmerrevyen 2013, og instruk-
tøren Martin Miehe-Renard giver garanti for masser 
af gode grin. Med skuespillerne Tine Appel, Christian 
Damsgaard, John Batz og Klaus Wunderhits på scenen 
er der lagt op til det festlige, folkelige og fornøjelige. 

Rønne Theater fra 1823 er i sig selv et besøg værd.  
I år er billetpriserne tilmed sat ned.
Revyen er produceret i samarbejde med Tobakskuller i 
Esbjerg, hvor den spillede indtil 8. juni, hvorefter holdet 
fortsatte til Bornholm og skiftede ud i numrene, så kun 
de bedste blev tilbage og suppleredes med indslag, der 
vil vække lokal jubel. I Esbjerg skrev pressen: ”En frem-
ragende og veloplagt forestilling, som mange gange fik 
publikum til at hulke af grin. Stor aften og formidabel 
underholdning, man ikke bør snyde sig selv for”.

Bornholms Teater har allieret sig med restaurant  
Poul P. på Laksetorvet, der serverer en særlig revy-
menu mod forudbestilling og forevisning af billet.

Rønne Theater
Bornholmerrevyen 2013
Tirsdag-lørdag kl. 19,30 til og med 3. august 
www.bornholmsteater.dk

RyD GADEN – GØR 
DEN TIL ET TEATER  
Gadeteater er en særlig genre, hvor det fysiske udtryk 
erstatter ordene, så forestillingen kan forstås af alle 
uanset alder, sproglige og kulturelle forskelle. I et 
samarbejde mellem gadeteatret Dansk Rakkerpak, 
Bornholms Teaterforening og historiefortælleren Stei-
ner. Seks forskellige kompagnier kommer til øen for 

at udtrykke sig i sang, akrobatik, nycirkus og mobile 
events.
Et mål er at nå ud til folket, så også ikke-teaterinteres-
serede får noget ud af det.
Sidste år blev det til 16 forestillinger, der blev set af 
3.000 mennesker og indledtes med en fælles åbnings-
kabaret på Gudhjem Havn. Det endelige program bli-
ver lagt på hjemmesiden. Festivalen beskrives som et 
kulturelt og socialt tilløbsstykke og et samlingspunkt 
for børn, unge og ældre, som kan mødes og gratis få 

en positiv oplevelse og røre lattermusklerne. Der er 
lagt op til en tradition, støttet af fonde og offentlige 
tilskud.

Bornholms Gadeteaterfestival
26., 27. og 28. juli i Svaneke, Gudhjem og Rønne
www.bornholmsgadeteaterfestival.dk

SMIL – WORKSHOP 
FOR BØRN På  
GRØNBECHS GåRD  
I HASLE
På alle hverdage i juli er der workshops 
for børnefamilier, børn og unge på 
Grønbechs Gård i Hasle. Hensigten er 
at sætte gang i børns naturlige glæde 
ved at skabe og bruge fantasien. SMIL 

Workshop ledes af Anja Lyngbæk og er 
udviklet sammen med Christine Munch 
Birch. Der er masser af inspiration til 
ting der kan genskabes i eget hjem 
uden særligt udstyr. Workshoppen varer 
tre timer, så det er værd at komme kl. 
11, så at man kan følge med fra forlø-
bets start.

Mandage kan man lære at lave en 
fantastisk Mexicansk Piñata – Mexicos 
version af “at slå katten af tønden”. 
Deltagerne får deres piñata med hjem 
til sommerfesten. 

Tirsdage designes Mandalas, symme-
triske mønstre der styrker koncentratio-
nen og giver ro i sindet.  

Onsdage er overskriften Byg af Brugt. 
Det gælder om at forme figurer og 
skulpturer af skjulte skatte fra strand og 
hjem.

Torsdage er idéen Skab et Skab. Bør-
nene maler, klistrer, kreerer og deko-
rere deres eget mini-skab i karton, med 
udgangspunkt i ord der ender på skab, 
f.eks. vildskab, venskab og morskab.

Fredage blænder op for festlige 
kinesiske himmellanterner. En perfekt 
afslutning på en dejlig sommeraften.

SMIL Workshop
Grønbechs Gård i Hasle
Alle ugens hverdage i juli måned fra 
11-14.
www.smilworkshop.com
www.groenbechsgaard.dk

AF JACOB LUDVIGSEN

SNOGEBæK På GLOENDE 
PæLE NåR HAVNEFESTEN 
BRyDER uD
Når man hører, at 500 frivillige fra 10 til 88 år vil sørge 
for, at Snogebæk Havnefest bliver en succes, varsler 
det et arrangement af et vist format. I år er det så-
mænd 40 år siden, at den første havnefest fandt sted, 
og den har udviklet sig i takt med tiden uden at miste 
sin sjæl. På festpladsen mellem fiskerhytter og gamle 
røgerier mødes folk ved de hjemmelavede boder 
med tombola, fiskedam, lykkehjul, boldkast, pilekast, 
skydetelt, sømbod og raflebar. Klassiske løjer fjernt fra 
digitalt blink-blink.

Det kan man også sige om de forskellige konkurrencer. 
Sliskens Vovehalse risikerer at dratte i havnen, mens 
koneløbet, tovtrækningen og byg-et-sandslot kan fore-
gå tørskoet. Snogebækløbet, der sidste år samlede 
352 deltagere, benyttes af mange som opvarmning til 
Etape Bornholm. Poulsker Idrætsforening arrangerer 
Havnefesten og håber på stort overskud til fordel for 
ungdomsarbejdet.
Blandt de spiselige fornøjelser er krakkede sild, 
måske med en syp, og æbleskiver efter den originale 
Snogebæk-opskrift. Lørdag og søndag aften grilles 
skovgris og oksefilet.
Ti orkestre står inde for, at Havnefesten også er en 
musikalsk tilløbsstykke. Die Herren siges at være 
Danmarks bedste kopiband, der siden 1991 har givet 
1.600 koncerter. So 90’s er skinnende plasticpop med 
partyhits i spandevis. Bad Boys of Boogie serverer alle 

de udødelige rock’n roll numre. C-Bach Jams hoved-
person er den bornholmske grand prix-stjerne Joakim 
Tranberg.
Bryan Adams Tribute har danske Claus Hassing i front, 
og bandet Dem Vi Elsker kan hele repertoiret, så man 
næsten ikke kan lade være med at synge med.  Det 
samme gælder Baggårdens Helte. Jane & Shane er 
forankret i britisk og irsk folkemusik, de er ægte spil-
lemænd. Sandby og Ralle Duo, Havz Jazz og familie-
underholdningen Trolle og Tormod fuldender billedet af 
det musikalske Snogebæk.

Snogebæk Havnefest
26., 27. og 28. april
www.havnefest.dk 

FOTO: Bornholms Gadeteaterfestival
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SORT SOL // KASHMIR 
ALEX METRIC (UK) // TINA DICKOW 

VETO // WHEN SAINTS GO MACHINE 
 VINNIE WHO // FALLULAH 

MARCUS PRICE & CARLI (S) // ÁSGEIR TRAUSTI (IS) 
LEMÂITRE (N) // FRIDA SUNDEMO (S) // MØ 

ORGI-E /KLAMFYR // DJ STATIC LIVE // SPECKTORS 
REPTILE YOUTH // CHEFF RECORDS // NONSENS

SCHULTZ AND FOREVER // KRISTINA RENÉE 
THE LATE GREAT FITZCARRALDOS 

MANGE FLERE PÅ VEJ

TORSDAG
14.45 TBA
16.00 TBA
19.15 VINNIE WHO
20.45 MØ
22.00 TINA DICKOW
23.30 MARCUSPRICE & CARLI (S)
00.45 TBA
02.00 CHEFF RECORDS

FREDAG
12.30 TBA
13.30 THE LATE GREAT FITZCARRALDOS 
14.30 KRISTINA RENÉE
15.30 TBA
16.45 ÁSGEIR TRAUSTI (IS)
18.00 TBA
19.30 LEMÂITRE (N)
20.45 SORT SOL
22.15 SPECKTORS
23.30 VETO
01.00 ORGI-E / KLAMFYR
02.00 TBA
 

LØRDAG
12.00 SCHULTZ AND FOREVER
13.00 TBA
14.00 BANDFIGHT
15.15 TBA
16.15 FRIDA SUNDEMO (S)
17.30 FALLULAH
18.45 NONSENS
20.00 WHEN SAINTS GO MACHINE
21.15 REPTILE YOUTH
22.30 KASHMIR
00.15 ALEX METRIC (UK)
01.45 DJ STATICLIVE
03.00 FÆLLESSANG “WONDERWALL”

TBA: To Be Announced
Der tages forbehold for ændringer i programmet

PAKKEREJSE kun 795,-
Rejse fra København - Bornholm t/r

inkl. partoutbillet og camping

PARTOUTBILLETTER  fra 495,-  
3 dagsbillet inkl. camping
(Prisen stiger den 1. juli til

ENDAGSBILLETTER kun 295,-
Få en endagsbillet til torsdag, fredag eller lørdag 

www.wonderfestiwall.dk
facebook.com/wonderfestiwall.dk

www.wonderfestiwall.dk
facebook.com/wonderfestiwall.dk

  v/Rikke Boldemann
wernerlarsen d e s i g n



SVANEKEGAARDEN 
FOR FuLDT uDTRæK 
Bag Svanekegaardens gule mure er der kunst, kon-
certer inden for alle genrer,  teater og foredrag. Gå på 
opdagelse i sommerens program.  

Til 4. august 
Ole Sporring. Malerier og tegninger
 
Ole Sporring udstiller sine fabulerende billeder i udstil-
lingssalen og illustrationer til ”Niels Klims vidunderlige 
rejse” i teaterfoyeren.
Tirsdag til søndag kl. 13-16. Fri entré

 
13. juli kl. 11-17 

Udendørs marked med kunst og kunsthåndværk   
Kunsthåndværkermarked med keramik, glas, tekstil, 
strik, smykker, træ, foto, akvareller, grafik og meget 
mere i boderne. Fri entré.  

14. juli kl. 20 
Souvenirs - Poetisk pop
Duoen Souvenirs med mundrette, poetiske og sært 
social-surrealistiske tekster og fængende melodier. 
Guitar: Niels Torp. Sang: Sofie Bonde. Genhør hits som 
“Han tog et nattog”, “Jeg troede at du var hos Mikael” 
og “Jeg hader Susanne”. Violinisten Klaus Pindstrup 
supplerer duoen.

17. juli Kl. 20 
Celso Paco & Dynamo De Luxe 
Afrikansk-svensk World Music
Dansegulvet står klart, når den energiske fem-mands 
gruppe fra Sverige vender tilbage til Svaneke. Med den 

mozambikanske komponist, sanger og perkussionist 
Celso Paco i spidsen spiller bandet afro-world-musik. 
 
23. juli Kl. 20
Operagalla i Svaneke Kirke med Gitta-Maria Sjöberg & 
Stig Fogh Andersen
Operakoncert i verdensklasse i Svanekes kirke. So-
pranen Gitta-Maria Sjöberg får i år selskab af tenoren 
Stig Fogh Andersen. Det er 200 året for både Wagner 
og Verdi, og de to operastjerner vil selvfølgelig synge 
værker af de to komponister. Gitta-Maria Sjöberg er en 
af Det Kongelige Teaters hovedkræfter, hvor hun netop 
har fejret sit 25 års jubilæum. Hun er en flittig gæst 
på verdens operahuse ligesom Kgl. Kammersanger 
Stig Fogh Andersen, en af verdens mest efterspurgte 
Wagner-sangere.  

25.-26. juli 
Opera Masterclass: eksperimentarium for klassisk sang

KLIPPEKORT  140 kr.
...til historien om Bornholm, naturen før og nu, 
geologien, dinosaurerne, kulturen og mennesket 
fra oldtid til samtid, kunst og kunsthåndværk.

Kortet gælder for en voksen 
til et besøg på hver af de seks 
attraktioner.

Kortet gælder en uge  
og aktiveres første gang du 
besøger en af attraktionerne.

NaturBornholm 
Oplevelsescenter og akvarium 
- om øens natur gennem 1700 mio. år

Bornholms Kunstmuseum 
Dansk billedkunst og kunsthåndværk
Ny arkitektur - Museumscafé 

Bornholms Museum 
Kulturhistorisk museum  
- en helt anden historie

Melstedsgård og Mølle  
Landbrugsmuseum  

- levende værksteder og dyr

Erichsens Gård 
By- og havemuseum 

Café

Hjorths Fabrik 
Keramikmuseum 

- se fabrikken og produktionen 

NYHED:

Kan købes på Velkomstcenteret, på hoteller, vandrerhjem og 
campingspladser, på museerne mv.

For andet år afholder Svanekegaarden en Masterclass 
for seks unge operasangere, der bliver undervist af 
Gitta-Maria Sjöberg og dramaturg og instruktør Mette 
Borg.  Prøverne vil være åbne for publikum, som helt 
gratis kan få et sjældent indblik i en operasangers 
arbejde. Der er åbne prøver 25. og 26. juli kl. 11-13 og 
14.30-17.

27. juli kl. 20
Afsluttende operakoncert for deltagerne i Opera Master-
class
De seks deltagere i årets Opera Master Class fremfører 
de arier og lieder, de har indøvet, med Christian Einars-
son ved flygelet.  

30. juli kl. 10
Klassisk for børn med Christina Bjørkøe & Henrik Brend-
strup
Pianisten Christina Bjørkøe og cellisten Henrik Brend-

strup vil med ”Klassisk for børn” koncerten på Svane-
kegaarden formidle musikalske eventyr og troldemusik 
af bl.a. Grieg, Sibelius, Carl Nielsen og Janácek, så den 
bliver tilgængelig for børn mellem 5 og 10 år. 
De to musikere får assistance på scenen af Christina 
Bjørkøes familie, digteren Niels Hav og datteren Felicia. 

31. juli Kl. 20 
Télé Rouge med Una Skott         
 
Elektro pop med attitude
Télé Rouge er en usædvanlig retro elektro pop’n’roll 
gruppe med den karismatiske sanger Una Skott i for-
grunden på vokal og guitar. Bandet er dansk, sangene 
på fransk, deres første album og sceneoptræden er 
gennemført stramt og konsekvent. 

10. august til 4. september 
martin berge 

Maleri og skulptur  
Martin Berge maler landskaber. Han tager rundt og 
finder steder, der er anvendelige i malerierne, angriber 
stederne - forskellige steder, forskellige betydninger. 
Martin Berge er en af Bornholms mest spændende 
kunstnere, bl.a. er han medlem af Koloristerne.
Tirsdag til søndag kl. 13-16. Fri entré
 
Billetter kan købes og bestilles på Svanekegaarden tlf. 
56 49 73 72, post@svanekegaarden.dk. Endnu flere ar-
rangementer på hjemmesiden www.svanekegaarden.dk 
og Facebook ”Svanekegaarden Skippergade”.

MuSIKHuzET SæTTER 
SWING I RØNNE CITy
Mandag 15. juli kl. 11:00:
BørneJazzFestival 2013  
– udendørs ved Musikhuzet i Rønne.

Børnenes egen jazzfestival med Chapper 
som konferencier. Derudover optræder det 
bornholmske Cirkus Stjerneskud, samt gæ-
stecirkus fra Århus. ”Når mor og far får tid 
– sange af Halfdan Rasmussen og Ib Spang 
Olsen”. ”Wonderbrass”, seks mand stort og 
funky New Orleans Jazzband, får børn og 

voksne op at danse.
 
Lørdag 27. juli kl. 21:00:
Moonjam featuring Sneakers songs – uden-
dørs ved Musikhuzet i Rønne.
Når der skal ekstra tryk på “nostalgi-hønen”, 
kan man opleve Moonjam fyre den af med 
Sneakers-sange på repertoiret. Gry Harrit 
tager sig kærligt og fuldvoksent af bandets 
vokalist, Sanne Salomonsens forsanger-
rolle.

www.musikhuzet.dk
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Teatret blev startet så langt tilbage som i 1823 af en fl ok teatergale, unge mænd, 
som heldigvis mente, at selv om Rønne dengang var en lille provinsby, så havde den 
brug for et teater. Huset har haft mange op og nedture, men nu er det i rigtig god 
stand, og det summer af liv fra en masse forskellige aktiviteter.

Det er så spændende et sted, og et hus der har betydet så meget for masser af 
bornholmere igennem snart 2 århundreder, at vi gerne vil vise det frem.

Vi viser rundt på og bagved scenen og fortæller anekdoter om husets historie og 
om alle de ting, vi selv har oplevet her gennem tiden.

Historisk Rundtur på 
Rønne Theater
Kom med på en spændende rundvisning i 
Rønne � eater, landets ældste fungerende teater.

Åbne rundvisninger i juli, august, september 
Åbent alle tirsdage kl. 11.00 og alle torsdage kl. 14.00, pris kun 25 kr. pr. person.
Der kan også arrangeres private rundture for grupper op til 20 personer.
Vi fi nder et tidspunkt der passer jer og teatret, pris 500 kr. 

Booking & forespørgelser skal ske på roenneteater@gmail.com
Rønne Th eater • Teaterstræde 2 • 3700 Rønne • Tlf. 5695 6142 

Dines lille maritime Café • Røstadvej 10 • Gudhjem • tlf 56 48 42 97

Hos os kan du nyde gode lækre 
tærter og lagkager hver dag. 
I en afslappende og venlig atmosfære.
Med en fantastisk panoramaudsigt over havet. Vi ses.
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CHRISTIAN

DAMSGAARD
KLAUS 

WUNDERHITS
TRINE

APPEL
JOHN

BATZ
MARTIN MIEHE-RENARD Instruktør:

EN GOD AfTEN I DåRLIGT SELSKAB ...
I  SAMARBE JDE MED:

B I L L E T S A L G :    
W W W. B O R N H O L M B I L L E T T E N . D K
og på Rønne Theater, Teaterstræde 2, 
3700 Rønne

Telefon: 5695 0732  
alle hverdage kl. 15.00-17.00  
og 1 time før forestillingen.

4.  JULI  -  3 .  AUGUST 
Tirs., ons., tors., fre. & lørdage      
kl. 19.30

RESTAURANT 

POUL P.

NIELS SECHERScenograf:

RESTAURANT

“Ta’ Bryghuset med hjem”
Dansk husmandskost 

til hverdag eller almindelig ”kom sammen”
Stegt fl æsk med persillesovs 69.00 kr.pr. couv.
Flæskesteg med det gode tilbehør 69.00 kr.pr. couv.
Hakkebøf med det gode tilbehør 69.00 kr.pr. couv.
Wienerschnitzel
med ærter og bras kartofl er 79.00 kr. pr. couv.
Skipperlabskovs  69.00 kr.pr. couv.

Glaseret skinke og fl ødestuvede kartofl er 69.00 kr.pr. couv..
Biksemad 69.00 kr.pr. couv. 

Forretter 
Røget laks med røræg 45.00 kr. pr. couv.
Dampet laks med krydderurtedressing 45.00 kr. pr. couv.
Laksetatar af røget laks   45.00 kr. pr. couv.
Hønsesalat med bacon  45.00 kr. pr. couv.

Kartoffel-porresuppe  39.00 kr. pr. couv.
Tarteletter med høne   39.00 kr. pr. couv.

Hovedretter
Kalvesteg stegt som vildt 
med waldorfsalat & tyttebær  99.00 kr. pr. couv.
Gammeldags oksesteg 99.00 kr. pr. couv.

 Helstegt amerikansk cuvette  119.00 kr. pr. couv.

Andesteg   119.00 kr. pr. couv.

Helstegt amerikansk oksefi let  149.00 kr. pr. couv.

Helstegt kalvefi let  119.00 kr. pr. couv.
Svinekam stegt som vildt  99.00 kr. pr. couv.

Dessert
Rødgrød hjemmelavet 39.00 kr. pr. couv.
Hvid chokolademousse  39.00 kr. pr. couv.
Panna Cotta  39.00 kr. pr. couv.
Frisk frugtsalat m/ Cointreau  39.00 kr. pr. couv.

Tapas 
Lufttørret skinke · Miniåge · Chorizopølse · Saltbagte mandler · Oliven · Laksetatar af røget laks · Brød

89,00 kr. pr couv.

Pølse & ostebord 
Roastbeef · Flæskesteg · 2 slags pølse · Rullepølse · Brie ·

Bornholmsk Bleu fra Sct. Clemens Mejeri · Skæreost mellemlagret · Frugt & grønt · Brød & smør
89,00 kr. pr. couv.

Buffet 1
 FORRET: Lakseroulade med krydderurtedressing

BUFFET: Helstegt amerikansk cuvette Marineret svinekam · Stegt hanebryst 
2 slags sauce · 2 slags kartofl er · 2 slags salat · Brød & smør

DESSERT: Frisk frugtsalat stænket med Cointreau · Hvid chokolademousse
NATMAD: Kartoffel-porresuppe 

189.00 kr. pr. couv.

Buffet 2
FORRET: Laksetatar af røget laks

BUFFET: Helstegt amerikansk cuvette · Hvidløgsmarineret lam · Bornholmsk svinekam fra Vasagaard
2 slags sauce · 2 slags kartofl er · 2 slags salat · Brød & smør

DESSERT: Hjemmelavet frugttærte 
NATMAD: Kartoffel-porresuppe 

219.00 kr. pr. couv.

Har du andre ønsker så tal med 
vores køkkenchef. Du kan i princippet få hvad du 

ønsker, fi nder du ikke noget her, så ring til os, 
så fi nder vi den helt rette menu til dig.
Børn under 12 år 1⁄2 pris = 1⁄2 portion. 

Maden er en selvhenter, derfor den gode pris. 
Bestilling 3 hverdage i forvejen. 

Minimum 10 couv. 
Fadøl til fornuftig pris, leje af fadølsanlæg 150 kr. 

Vine fra 39 kr. pr. fl aske

REPARATION OG SERVICE
TV - VIDEO - RADIO - PC - VIDEOOVERVÅGNING

FEJLRETNING PÅ ANTENNE- OG PARABOLANLÆG.

VI FORHANDLER VIASAT - CANAL DIGITAL - BOXERTV

SAGER PÅ GARANTI KLARER VI OGSÅ ( PHILIPS SAMSUNG SONY..)

VI SKAFFER BÅDE ORGINALE DELE SAMT ERSTATNINGSDELE.

Service Centret Bornholm • Skolestræde 1, Sandvig • tlf. 56 48 08 22 • www.scbornholm.dk

SMIL  
børneworkshop 

Grønbechs Gård, Hasle
Spændende og kreati ve workshops for familier 

og børn og unge på egen hånd.
ALLE HVERDAGE I JULI KL.11.00. VARIGHED 3 TIMER. 

Mandage
Piñatas
Lav en Piñata – den Mexicanske version 
af “at slå katt en af tønden”.

Tirsdage
Mandala design
Design smukke symmetriske mønstre og 
lav en fælles Mandala malebog.

Onsdage
Byg af Brugt
Skab vilde fi gurer og skulpturer af 
skjulte skatt e fra strand og hjem.

Torsdage 
Skab et Skab 
Kreer et unikt mini tema-skab med 
udgangspunkt i skabs-ord –vildskab…venskab. 

Fredage 
Himmelanterner
Fremsti l kinesiske himmellanterner ti l at 
sende ti l vejrs på en lun sommeraft en.

Gode rabatt er ved forhåndsti lmelding online på www.smilworkshop.com
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Munkborn Cosmeti cs
økologisk kosmeti k fra Bornholm

NATURGARN - STRIK - FILT

GÅRDBUTIK - GAVER

ÅBENT TIL OG MED EFTERÅRSFERIEN
Tirsdag-ons-tors-fredag

15:30 - 17:30
(lukket uge 32)

FOD

VOKS

ANSIGT

MASSAGE

KROPS og HUDPLEJE

SPA og WELLNESS KLINIK

ULD

NATUR
GARN

FILT og
TILBEHØR

FILTEKURSER - se
hjemmeside

ALTID ÅBEN eft er aft ale - se
aktuelle ti der på hjemmeside

FILTGALLERIETWELLFULLNESS .d
k

.d
k

Smørengevejen 22 * 3720 Aakirkeby * Tlf. 5697 2770

Oplev bl.a. Søløveshow - klovne - luftakrobater -  jonglør - ponyer - eksotiske dyr - hula hoop mv.
Pris kr. 95,- pr. person 0-3 år gratis    

Tilbud i samarbejde med Joboland  -  Hvis du har besøgt Joboland koster det kun 
kr. 50,- at komme i cirkus, det behøver ikke at være samme dag.

Cirkusfilur kan du opleve på Bornholm 30 juni til 25 august på P.pladsen v/Joboland 
Forestillingen vare ca. 1 1/2 time inkl. en lille pause  - Højevejen 4  -  3740 Svaneke

  

  Tider mv. se www.cirkusfilur.dk  -  eller scan her
                Tider kan også oplyses hos Joboland tlf. 56 49 60 76 

Gå på opdagelse i LifeStone

Brøddegade 19-21, 3760 Gudhjem, Tlf: 5648 7550
Hovedgaden 14 A, Snogebæk, 3730 Nexø, Tlf: 5648 7557
Ejnar Mikkelsensvej 13, 3760 Gudhjem, Tlf: 56487552
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PERSONLIGE RELATIONER - HØJ SERVICE 
DET NYE DYNAMISKE BYGGEMARKED

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

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

Kamilla Alkier 
butiksassistent

Kell Hansen
chauffør Jacob Lundberg

butiksleder
Lasse Andersson

chauffør

Tanja Bromley
kontor

Jesper Nielsen
trælast Erling Hansen

trælastleder

Jennie Thunberg
kontor

Lene Mogensen
rengøring Steffen Kristiansen

butiksassistent

Tag Magasinet Bornholm med 
og spar 20% i hele butikken

(dog ikke på i forvejen nedsatte varer)

Stefan Thunberg
direktør

SOMMERTILBUD

VORES TEAM ØNSKER 
DIG EN GOD SOMMER


