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Jesper Gaarskjær, 33-årig
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UNGE SKRIVER
OM POLITIK
Alle er enige om, at det gælder
om at få de nye vælgere til at
bruge deres demokratiske ret.
Magasinet Bornholm satte en
hel gymnasieklasse til at rapportere om kommunalvalget
den 19. november.

DEN SVÆVENDE BRILLANT
-ROYAL CHAMPAGNE EDITIONI november og december 2013 sælges
en limited edition på 40 stk. af ringen
med den svævende brillant med luprene,
let champagnefarvede brillanter
på ca. 0,52 ct til prisen 44.900,- kr!
Så længe lager haves.

FIND LYSET I MØRKET
Vi har stillet urene
tilbage. Vinteren
venter. Men Bornholm er ikke gået
i hi. Der venter
mange spændende
oplevelser, både på
den kulturelle og
den festprægede
front.
Kommunalvalget er
demokratiets festdag, som vi fejrer
i denne udgave af
Magasinet Born-

læs online
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holm ved at give
ordet til den nye
generation.
Udstillinger og
forestillinger i øens
kulturelle brændpunkter skal give
os energi til at
tænke over tilværelsen. Per Arnoldi
og Mette Lisby er
to af de fakler, der
vil lyse for os.
Julen har siden de
ældste tider været

lysets fest. Midt i
det dybeste mørke,
hvor solen er nærig
med sig selv, finder
vi sammen, både
på jobbet og med
familie og venner.
Den glæde skal
ingen tage fra os.
Og selv om vi
måske nærer et romantisk håb om en
hvid jul, er vi helst
fri for et ragnarok
som for et par år

siden. Jul i Søndermarkshallen er
ikke lige det, vi og
de mange tilrejsende drømmer om.
Magasinet Bornholm byder
velkommen til en
stribe læseoplevelser og et festfyrværkeri af flotte
annoncer for Bornholms blomstrende
butikker.
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BORNHOLM KUNNE GODT
TRÆNGE TIL EN NY FRISURE
AF JACOB LUDVIGSEN

Brillehûzet – en optikforretning
ud over det sædvanlige
Brillehûzet er en butik der sætter fokus på faglighed og mode.
der kræses for det unikke og designet. for os i Brillehûzet er det
vigtigt at vide hvilke tendenser, der rører sig på markedet.
derfor nyder vi i den grad at lade os inspirere på de store messer
i udlandet – samt af vores ualmindelige dejlige kunder.
alle vores Briller håndplukkes på messer i milano,
paris og münchen.

sdr. hammer 2e, 3730 nexø
tlf: 56491030
mail: mail@Brillehuzet.dk
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cenen: Københavns
mest klassiske
herrefrisørsalon. Den
ligger i Vognmagergade
i Egmontkoncernens
hovedsæde, også kendt
som Gutenberghus, og
har ikke ændret sig siden
1937. Mørke fliser, spejle,
klassiske barberstole og
fem meter til loftet. Man
fornemmer, at magtfulde
mænd har fortalt mange
gode historier og røbet
hemmeligheder gennem
trekvart århundrede.
Hovedpersonen: frisørmester Jonas Shiran Larsen,
33 år, opvokset i Rønne
og født på Sri Lanka.
Han overtog salonen i
2007 efter nu afdøde
Niels Clemmensen, der
havde klippet og barberet
samme sted i 41 år og
aftjent sin værnepligt på
Bornholm.
Jonas bærer et – naturligvis – veltrimmet skæg og
er altid iført hvid skjorte
og butterfly, når han
arbejder. I respekt for
stedets tradition og de
mange stamkunder. - Det
ville være forkert at stå i
t-shirt, cowboybukser og
kasket. Stilen skal være
rigtig, erklærer Jonas, der
kun har ændret to ting
på salonen: filterkaffen
er erstattet af en espressomaskine, og der står
en flaske god whisky på
bordet med læsestof til de
ventende.

Bedsteforældrene i
Aakirkeby
- Nu er han vel ikke alt for
sort, spurgte hans mormor med bekymring, da
Jonas’ forældre tog til Sri
Lanka for at hente deres
adoptivbarn. Og i firserne
var det uhyre sjældent
at se et mørklødet barn
på Bornholm. Bedsteforældrene gav ham mange
oplevelser i hjemmet i
Aakirkeby. Morfaren, postbud Poul Hansen, havde et
dueslag og et værksted,
hvor Jonas snedkererede
sværd og skjolde, og de
gik sammen på fisketur.
Jonas er fra Haslevej og
har også boet i Grønnegade, Kirkestræde og
Gartnervangen. Hans
far, Lars-Erik Larsen, var
underdirektør på Becks
Kartonnagefabrik og hans
mor, Bente, var sygeplejerske på Bornholms
Centralsygehus. I de
første år gik han på Rønne
Privatskole, men forældrene blev skilt, og Jonas
flyttede som otteårig med
sin mor til Christianshavn.
- Vi var to, der blev mobbet i skolen. Den ene var
fra Aarhus og gik i Eccosko, og jeg talte bornholmsk og havde mørk
hud. Det sidste kunne

jeg ikke gøre noget ved,
modersmålet måtte jeg
droppe, husker han.

Et generationsskifte
I 1998 gik Jonas i lære
som frisør, og det havde
han håndelag for, han blev
hyret af en amerikansk
virksomhed, Crew, til at
undervise unge frisører i
Europa og Australien, og
det gjorde han i fem år,
indtil han blev selvstændig.
Længe havde han haft
et godt øje til salonen i
Vognmagergade, og en
dag præsenterede sig
for Niels Clemmensen og
sagde, at han var parat
til at overtage butikken,
når den dengang 63-årige
frisørmester havde lyst
til at trække sig tilbage.
Clemmensen sagde, at
han ikke havde planer i
den retning, men ti måneder senere ringede han
en fredag aften til Jonas.
Nu orkede han ikke mere,
Jonas kunne overtage salonen med det samme.
- Niels var plaget af gigt.
Den sidste dag sad jeg
i baglokalet og røg en
cigaret, da en herre kom
ind og ville aftale en klipning. – Det kan ikke lade
sig gøre, for jeg går på
pension om tyve minut-

ter, sagde han. Jeg var lidt
chokeret. Vi opretholdt
forbindelsen et stykke tid,
og jeg måtte love ham
ikke at give hans telefonnummer til dem, der
ville høre, hvordan han
havde det. Han ønskede
at trække sig helt tilbage
og kunne ikke overskue
at sige farvel. Ti måneder
senere kunne jeg i en
dødsannonce læse, at han
var død. Vi var ikke mange til hans begravelse.

Den første
mørke mand
Tilbage til Bornholm. Det
er blot ti år siden, at han
var hjemme hos sin far
på weekend. Den ene af
hans døtre, Astrid, der
var seks-syv år, havde en
legekammerat på besøg.
Hun blev så ræd for den
mørklødede mand, at hun
gemte sig og græd bag
et gardin, når han trådte
ind i stuen. Da hendes
mor kom for at hente
hende, spurgte hun, om
det havde været en god
dag, og så måtte Astrids
mor fortælle, at Jonas’
hudfarve havde været et
chok for hende.
- Jeg er ked af at skulle
sige det, Jonas, men Simone har aldrig før set en
mørk mand i virkeligheden, svarede hendes mor

lidt forlegent.
- Der faldt tiøren. Bornholm er godt nok et lille
samfund, når man i sekssyv år af sin første levetid
ikke har set en mørk
mand, smiler Jonas.
Nu er han selv far til
Norman på tre år, og han
nyder at tage ham med
til Bornholm og vise ham
alt det, han selv er vokset
op med. Nyopgravede
kartofler, friske jordbær,
nyfanget fisk - og klipper,
skov og strand.

Bornholm
og Brøndby
Men han synes, at
Bornholm er blevet mere
indadvendt: - Bornholm
går ikke fremad i disse år,
desværre, jeg holder ufatteligt meget af Bornholm
og føler mig hjemme, når
jeg er der. Lad mig drage
en sammenligning. Jeg er
Brøndby-fan, og ligesom
Bornholm har klubben
et stort potentiale og
markedsværdi. Men der
er noget, der ikke får øen
til at blomstre, ligesom
fodboldklubben ikke lever
op til forventningerne.
Det er skønt, når Brøndby
efter mange nederlag
slår Odense 2-1, men der
mangler store sejre – og
sådan er det også med
Bornholm.

- Bornholm er på alles
læber, folk taler varmt om
øen, og det har været en
vidunderlig sommer. Al
respekt for restaurant Kadeau og Wonderfestiwall,
og Folkemødet er
fantastisk, men der mangler stadig noget. Når mine
jævnaldrende spørger,
hvad jeg kan anbefale, når
de tager til Bornholm, bliver jeg dem svar skyldig.
For hvor skal de gå hen og
høre musik og more sig
efter mørkets frembrud?
Attraktionerne er især for
dem over fyrre år.
For nylig ville jeg inviterer
tolv kammerater til at
cykle øen rundt og opleve
bjerglandskabet, men det
viste sig at være umuligt
at få vores cykler med til
Bornholm. Der er plads
til fire på toget. Hvorfor
løser man ikke bare det
problem?
Jonas svinger saksen:
- Måske skulle vi, der har
bornholmsk baggrund og
arbejder ovre, nedsætte
et udvalg for at komme
med forslag til forbedring.
For ærlig talt: Bornholm
trænger til en ny frisure.
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Færgen sejler til gode oplevelser

SAINT TROPEZ
FITFLOP
ON STAGE
LEGO
WOLFORD
DAY

Med BornholmerFærgen
i 2013 og 2014

BITTE
MOS MOSH
SAND
HENRI LLOYD
PERNILLE BÜLOW
SOYA
BLUE WILLI`S
BRAX
RED/GREEN
GANT
FRANSA
MASAI
VILA
NYDJ
B.BLACK
BY MALENE BIRGER
CULTURE

Tak for året, der snart er gået
2013 går så småt på hæld, og til alle jer på Bornholm vil vi gerne sige tak for nogle gode måneder.
Vejret har været med os denne sommer med masser af sol og varme dage, og igen i år har der været mange nye besøgende
på Bornholm, gæster som ikke har besøgt øen tidligere. Og det er faktisk interessant, for det viser os lidt om, at det fine samarbejde vi har med turistaktørerne på Bornholm - og som vi har intensiveret gennem i de senere år - det virker.
Færgen er med til at skabe aktivitet

I løbet af 2013 har Færgen stået bag en række spændende arrangementer og aktiviteter på Bornholm på kultursiden, for at skabe liv på
øen. Det har også glædet os, at vi har kunnet sponsere en bred vifte af forskellige idrætsgrene på forskellig vis. Det er vigtigt for os at de
unge kan udøve deres sport sammen med andre unge på den anden side af vandet.
På kultursiden kan nævnes:

Inden for idræt kan nævnes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hammershus Fairtrade Concert
Bornholms Kulturuge
Folkemødet 2013
Allinge Jazzfestival og Østersø Jazz
Snogebæk Havnefestival
Wonderfestiwall
Vang Beach Party
Nytårskoncerten i Nordlandshallen
Linie 3 show
Musikhuzet
Store Legedag + traktortræf
Og mangle flere

Magnus Cort + Bornholm Pro cykling + Team Rynkeby
Motorcross
Flere af øens fodboldhold
Flere af øens badminton spillere
Håndbold
Volleyball
Skietskydning
Bueskydning
Military ridning og trav
Hunde sporten
Linedance
Og meget mere

Vi takker vores kunder og samarbejdspartnere for det gamle år og glæder os til at fortsætte samarbejdet med Bornholm i 2014.

BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26. ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 10-18.

www.faergen.dk/bornholm
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er Arnoldi, født 1941, er
kunstmaler, scenograf,
grafiker, plakattegner og tvvært. Det fremgår af den spalte
i Kraks Blå Bog, hvor hans virke
opridses.
Det noteres også, at han
arbejder med plakatopgaver,
udsmykninger, design, arkitektur og farvesætninger over hele
verden.
Man kunne have tilføjet: Lærerpraktikant på Svaneke Skole
1960. Det blev en af de morsomste og mest magiske perioder i
hans liv.
Men vi skal fem år længere
tilbage.
Arnoldi fortæller: - Da jeg var
14 år, fik jeg for første gang lov
at tage alene hjemmefra. I påskeferien rejste jeg til Bornholm
for at male som Oluf Høst. Jeg
boede på Østerbro i København,
og tænkte at Østersøen måtte
være bedre end Sortedamssøen.
Jeg tog natbåden og rutebilen
til Gudhjem og lejede et iskoldt
udhus, hvor der var en seng,
uden madras ganske vist. Så
stillede jeg mig tappert op foran
Høsts vinduer i Norresan og tog
mit lærred frem. Nu var tiden

kommet til generationsskiftet.
Så tegnede jeg den vandrette
streg på lærredet, horisonten
- og så fandt jeg ud af, at jeg
kunne ikke engang afsætte et
strøg, der havde noget på sig,
for jeg vidste ikke, hvor jeg var
eller hvad jeg så! Og det er jo en
god pædagogisk fortælling, at
du ikke kan udtale dig om noget,
du ikke har levet dig ind i. Jeg
smed lærredet væk og flygtede
hjem i udhuset, hvor jeg lavede
en lille mager opstilling med en
tandbørste i et glas, en tube
tandpasta, nogle dåser makrel
i tomat og et lille brød. Og det
sad jeg så og tegnede den uge.
Jeg opsøgte aldrig Høst – men
det var starten.
Arnoldi havde lovet sine forældre at tage en uddannelse som
lærer. Han måtte have noget at
falde tilbage på, hvis kunsten
ikke kunne bære, mente de.
Som seminarist skulle han ”på
græs”, og han var så heldig at
komme som vikar et halvt år på
Svaneke Skole.
- Den 30. december 1960 ankom
jeg til Svaneke og fandt en toværelses lejlighed hos købmand
Lund for enden af Postgade,

og der hørte et lille nordvendt
atelier med ovenlys til, for Lund
havde selv haft en drøm om at
blive kunstner.
Skråt overfor boede maleren
Børge Herman Hansen, og vi
fandt straks sammen. Hvilke
usynlige magnetiske kræfter,
der hev mig over gaden til
Børges lille røde hus, aner jeg
ikke. Ren magi. Købmand Lund
var ellers blevet så glad, da han
hørte, at jeg skulle undervise i
religion, så han blev lidt
forundret, da jeg samme dag
købte to kasser øl og en flaske
brændevin og fejrede nytår hos
Børge og alle hans vilde venner.
For Lund og hans strikse kone
var letfærdig omgang med spiritus formentlig ensbetydende
med evig fortabelse, selvom han
solgte det.
Men det betød, at jeg, da jeg
startede på skolen den 6. januar, allerede kendte det meste
af byen, erindrer Arnoldi. Eller i
hvert tilfælde den sjoveste del.
- Det blev til fire vidunderlige
måneder som klasselærer for 6.
klasse. Vi var jo næsten jævnaldrende, og jeg holdt nærmest
højskole og fortalte dem, hvad

jeg vidste. Ikke nødvendigvis
hvad der stod i bøgerne. Jeg
skulle jo ikke gentage det år efter år og kunne improvisere. Jeg
skulle ikke være lærer resten af
mit liv, selvom det var vidunderligt morsomt, hver dag!
- Jeg glemmer det aldrig, de
glemmer det aldrig, og jeg
oplever stadig gang på gang at
blive standset på gaden af en
gammel elev. Min kone
Christiane spørger, om der dengang monstro gik 1200 børn i
den klasse i Svaneke, så mange
der mindes min undervisning?
Men min ungdommelige glæde
ved at undervise må have smittet hele skolen.
”Mine børn” var pragtfulde,
og jeg gav dem topkarakteren
UG alle sammen. I alle fag. Jeg
tror alligevel ikke så meget på
karakterers gavnlighed. Men
topkarakterer var godt for stemningen… og så hørte de efter.
Og pigerne! Alle pigerne var
smukke - som de jo er det i
Svaneke. Vi blev alle sammen
forelskede i hinanden, naturligvis uden at gå til håndgribeligheder. Desværre!
- Men heldigvis var der også

nogle dejlige unge lærerinder.
Jeg havde for første gang i mit
liv egen lejlighed og atelier,
tjente 2200 kr. om måneden,
betalte ikke skat og levede
kunstnerlivet.

Offside i
Gudhjem
- Så kom den lærer , jeg havde
været vikar for, tilbage og jeg
blev flyttet til Gudhjem Skole.
Det varede kun en enkelt dag.
Jeg skulle have gymnastik med
drengene; de spillede fodbold,
mens jeg nød udsigten over
Salene-bugten. På et tidspunkt
opstod der en pause. Jeg sagde,
at de bare skulle spille videre,
men de sagde, at der var offside. - Det spiller vi ikke med,
svarede jeg, for jeg anede ikke,
hvad det betød. Så sagde en af
knægtene tørt og på syngende
bornholmsk: ”Han tjänner inte
rejlerne”. Dermed var min autoritet totalt nedbrudt. Kampen
var tabt, jeg havde ikke en chance på den skole. Jeg kørte på
min Velo-Solex knallert tilbage

PER ARNOLDI

på vej til Bornholm hvor det hele begyndte
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: JAKOB BONFILS

Svanekegården åbner 22. november en udstilling af
Per Arnoldis nyeste malerier og tegninger. Han ser
frem til et bevæget gensyn med byen. For 53 år siden
kom han som 20 årig lærerstuderende til Svaneke
Skole som vikar ”på græs”, og det blev en fantastisk
tid med elever, kunstnere og originaler. Arnoldi udstillede i Det Blå Hus i 1995 i forbindelse med sin plakat

til Svanekes 450 års købstadsjubilæum og på Gudhjem
Museum i 2007. I 2008 fik han en vej i Østermarie
opkaldt efter sig. Magasinet Bornholm besøgte Per
Arnoldi i Amaliegade i København, hvor han har atelier
og bor med sin hustru siden 1969, skuespilleren
Christiane Rohde, i en pragtlejlighed fra 1700-tallet,
der ejes af Det Classenske Fideicommis.

Pulz • Plus Fine • Milestone • Claire • Etui • Tina Wodstrup • Mongul
Long Island • G.I.G.A. • Fitflop • LaCrosse • Debbie Shoes
Åbent: Man-fre: 11-17.30, Lør: 10-14 • Havnebryggen 9, Svaneke • tlf. 56 44 51 57 + 24 80 41 74
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til Svaneke og meldte mig syg.
- Så var der mere tid til at male
sommeren over, hvor min ven,
maleren Poul Agger, kom over
med sin familie. Det blev det
ikke kedeligere af.

Den flyvende
tallerken
Per Arnoldi taler sig varm, når
han fortæller om datidens
kunstnermiljø med keramikeren
Peter Fitzner, maleren og gartneren Smil, alias Emil MalmgrenHansen og hans billeder af de
underjordiske, vandrehjemmets forstander Søren Bloch og
kunstnerkammeraterne Freddy
Fræk og Søren Kjærsgaard i
Østermarie…
- Og kan du huske Jens Doller?
Han boede i Postgade og var en
glimrende keramiker og maler.
Jens havde nogle antenner på

taget og mente at stå i forbindelse med væsener i det ydre
rum, og en dag meddelte han
sin kone Mette og datteren
Rikke, at han var blevet kontaktet og snart ville blive hentet
af en flyvende tallerken. Nå,
de blev jo lidt kede af det men
Jens aftalte med arkitekt Gustav
Kjølby, at han skulle købe huset,
så der var penge til de ”efterladte”.
Dagen oprandt, og vi tog alle afsked med vores ven, der med en
lille kuffert i skumringen stillede
sig på Svaneke Torv, som var
stort nok til, at rumskibet kunne
lande og tage ham med.
Vi satte os i Børge Hansens stue
med udsigt til torvet og en masse
spiritus og ventede spændt. Hvad
nu hvis de ikke kom… og hvad nu
hvis de kom og snuppede Doller?
Mørket sænkede sig, og der skete
ikke noget. Den lille mand med
det røde skæg stod tålmodigt og
så op mod himlen, men da det

gik op for ham, at der ikke kom
nogen efter ham, flygtede han
ud i området bag vandrerhjemmet, hvor der lå nogle hytter fra
russernes tid. Efter en dag eller
to senere dukkede han op, Mette
og Rikke blev glade for at gense
ham, og Kjølby annullerede generøst den fiktive handel, så de fik
huset tilbage. Velkomstfesten var
voldsom, langvarig og hjertelig.
Vi var selvforsynende med historier, ler Arnoldi og mindes nogle
herrefester i et nedlagt stenbrud,
hvor der blev drukket om kap,
Freddy Fræk spillede banjo, og
man imponerede hinanden med
ikke helt ufarlige improviserede
spring fra klippeafsatserne.
Der blev også tændt bål til en
voldsom spidstegning, råger,
kyllinger, oksebøffer og da der
manglede brændsel, kom to
mand slæbende med et helt
kolonihavehus. – I dag forstår jeg
ikke, at vi overlevede tømmermændene!

Gerda,
dejlige Gerda
Men der blev også tid til at male
og eksperimentere, Arnoldi
lejede sig ind i en lade i Storegade og byggede skulpturer af
gips og papkasser; han fandt
sin egen stil og kunne i 1961
debutere på Charlottenborgs
Forårsudstilling med værker fra
sin Svaneke-periode.
- I de næste par år, hvor jeg
gjorde min læreruddannelse
færdig, havde jeg en kæreste i
Svaneke, og jeg tog af sted hver
weekend for at være sammen
med Gerda, dejlige Gerda, der
boede i Søllings Gaard, så jeg
bevarede længe forbindelsen
med byen og dens herlige mennesker. Husk på, at dengang var
verden hel derovre:
Der var fisk og fiskere, håndværkere og mange handlende,

SAINT TROPEZ
OLSEN
VILA
CULTURE
SOYA
BRAX
BRUUNS BAZAAR
NÛ BY STAFF
SAN ANTONIO
ODD MOLLY
2ND DAY
BITTE KAI RAND
ONSTAGE
BUBETTI
WOLFORD
WINDFELD
BLACK COLOUR
MAYA
GANT
MASAI
YVONNE KONÉ
BUMBER
BÜLOW GLAS

kunstnere og alt for mange
keramikere.
Byen var en rigtig by og ingen
kulisse.
Det var et liv – ingen livsstil.
- Oluf Høst traf jeg en enkelt
gang, det var i 1959 på Stedelijk
Museum i Amsterdam, hvor han
sad i restauranten alene nok til,
at jeg turde henvende mig til
ham. Jeg ville høre, hvilke billeder på udstillingen han syntes
bedst om, men han ville hellere
tale om Gudhjem. Han klagede
over at være for langt væk
hjemmefra.
Jeg sagde ikke noget om, at jeg
engang havde stået foran hans
hus i den ungdommelige tro,
at jeg kunne gøre ham kunsten
efter.

KIG IND OG SE
ALLE NYHEDERNE!
ÅBENT:
MAN-TOR 9.30 - 17.30
FREDAG 9.30 - 18.00
LØRDAG 9.30 - 14.00

LILLE TORV · RØNNE · TELEFON 5695 4305
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ET NYT MEKKA
FOR MOKKA OG THE
MIDT PÅ BORNHOLM

SELECTED MIX OF FASHION, CASUAL & STREETWEAR
RØNNE: Store Torvegade 10, T: +45 5691 1661 I NEXØ: Strandgade 8, T: +45 5644 5200 I LAGERSALG, NEXØ: Brogade 12 I gutemensch.com

AF JACOB LUDVIGSEN

I

følge
retskrivningsordbogen
staves the uden h, men
det gælder ikke Bornholms
Thehandel med rod i mere
end 120 års københavnske
traditioner. Gitte Evy
Frigioni er vokset op med
Østerlandsk Thehus ved
Nørreport. Nu er hun med
sin mand, Philip Brandt,
rykket til byen midt på
Bornholm og har åbnet
en specialforretning
med egen import af
150 slags the, kaffer
i gourmetklassen
samt tilbehør i form af
keramik, fint porcelæn og
brygudstyr.

wernerlarsen d e s i g n

Mange ville finde det risikabelt at etablere sig på
torvet i Aakirkeby eller på
Bornholm i det hele taget.
Efter det første halve år
som butiksindehavere er
Gitte og Philip overbevist
om, at de har valgt rigtigt
ved at forvandle en tom
butik midt på øen til et
mekka for mennesker,
der gerne kører en omvej
efter mokka – og byens
borgere.

Hellere
Bornholm
end Toscana
Philip, designer, marketingmand og billedkunstner, kender Bornholm
godt, hans far har i en
årrække ejet en landejendom ved Rø Plantage.
Gitte er jurist og københavner med stort K; med
italiensk baggrund og
tungemål havde hun snarere forestillet sig, at hun
måske en dag ville slå sig
ned i Toscana. Efter flere
år som chefindkøber og
masterblender i familiens
firma havde hun behov
for at løsrive sig, og Philip
overtalte hende til at
vælge Bornholm.
I oktober 2012 overtog
de en herskabsvilla i
Aakirkeby og gik straks
i gang med at etablere
en internetbutik som det
første skridt i deres forretningsplaner. Naboen,
Lehnsgaard Rapsolie,
stillede i starten et lagerlokale til rådighed, og et
samarbejde med Borngros
om salg af the og kaffe i
bornholmske og sjæl

landske butikker gik også
hurtigere end forventet.
- Vi har fra begyndelsen
mærket opbakning og
interesse fra alle sider,
og da vi havde indrettet
butikken først på sommeren, bredte rygtet om
gourmetkaffe sig, så vi nu
har kunder fra hele øen, ligesom flere restauratører
har sat vores kaffer og the
på menukortet. Folk stiller
større krav til kaffekvalitet
end tidligere, og det skal
de bornholmske serveringssteder kunne leve op
til. Også sommerhusfolket
og turisterne finder vej til
butikken, og mange nyder
en kop ved de små borde,
vi har stillet op på torvet. Men det bliver aldrig
vores ambition at drive en
egentlig café, understreger Gitte og Philip.
De nyslåede bornholmere
er blevet lokalpatrioter og
håber, at flere vil følge deres eksempel og etablere
sig på Bornholm: - Her er
faktisk overraskende gode
vækstmuligheder og selvfølgelig masser af livskvalitet, og vi nyder at bo her.
Men samfundet har brug
for frisk blod, nye idéer og
flere helårsattraktioner.

Rundvisning på

Rønne Theater
Danmarks ældste fungerende teater

Vi viser rundt I husets krinkelkroge og fortæller om teatrets spændende liv og historie.

Vi arrangerer rundture for grupper af enhver art.
For nærmere oplysninger kontakt roenneteater@gmail.com eller Tlf. 5695 6142
Rønne Theater • Teaterstræde 2 • 3700 Rønne

SNELLEM AR K 1 6 • 3700 RØ NNE • TL F. 5695 0300 • W ERNERL ARSEN DESIGN.DK
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Ny HyuNdai forHaNdler
på Bornholm - ligger i aakirkeby
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Bedre Bad Bornholm
Bornholms VVS Teknik

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

Ø Slamravej 6 · 3730 Nexø · tlf. 61
65 51 93
b.vvsteknik@gmail.com · www.b
ornholmsvvsteknik.dk

DIN LE
VER
NÅR DE ANDØR
T HAND
LE
OM KLI
MA, EN R
E
OG VVS RGI
.

FOR SJOV... OG FOR BØRN...

Simon Talbot

- Talle alene i verden

H
E
K
S
E
R
I
E
T
- hud, negle, makeup & kropspleje

- negle & kropspleje
Store Torvegade 36 · 3700 Rønne
Tlf. 5194 1747 · www.hekseriet.net

- F#CK! Jeg er i 40’erne

Onsdag 27. november 2013
kl. 20:00

Hekseriet er stedet for dig,
der vil forkæle dig selv og dine kære.
Kom ind og få råd og vejledning i alt
inden for hud, negle, makeup og kropspleje.
Vi står klar til at hjælpe dig.

Lørdag 7. december 2013
kl. 13:00

Linda P’s hovedpine?
Lørdag 18. januar 2014
kl. 19:00

Få flotte negle
med shellac fra cnd
lakken der holder
minimum 14 dage.
Shellac i en farve.
Pris: 285,-

Er din hud vinterklar?
Ansigtsbehandling
Lille 45 min. Pris: 395,Stor 60 min. Pris: 495,Den med dybderens 75 min. Pris: 545,Luksus udgaven 90 min. Pris: 695,Frugtsyre behandling 45 min. Pris: 325,-

Kamæleonkoncert:

Torsdag 1. maj 2014
kl. 20:00

www.musikhuzet.dk - Bornholm - 56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk
16 MAGASINET BORNHOLM NOVEMBER 2013

ser, og han satte sig for
at læse, hvad han kunne
finde. Men hvordan havde
almindelige mennesker
oplevet perioden?

bange for at fornærme
russerne, at der reelt blev
indført pressecensur, som
skulle forhindre omtale af
soldaternes plyndringer
og voldtægter?
- Jeg blev forbløffet over
at mærke, hvor meget
bombardement og den
dobbelte besættelse
stadig påvirker bornholmerne, og jeg gik til opgaven med ydmyghed, siger
Jesper Gaarskjær.
Hans forbillede er Tom
Buk-Swienty, der med
”Slagtebænk Dybbøl” og
”Dommedag Als” om det
danske krigsnederlag i
1864 har sat en ny standard for, hvordan man gør
historien nærværende.
Men hvor Buk-Swienty må
klare sig med skriftlige
kilder, fordi alle øjenvidner til 1864 er borte,
kunne Jesper tale med
nulevende øjenvidner.

radiooptagelser, fotografier, levende billeder,
arkiver, politirapporter,
lægeerklæringer og interviews, og alle oplysninger skulle bekræftes
af mindst to kilder. Selv
vejrrapporter fra DMI har
han krydstjekket. I løbet
af sammenlagt et halvt år
var bogen på plads – fire
måneder til research, to til
at skrive.
Under sit første besøg på
Bornholm gravede han i
arkiverne og mødte stor
hjælpsomhed og blev ledt
på sporet af nøglepersoner, som han opsøgte ved
et senere ophold på øen,
hvor han installerede sig
i et sommerhus med sin
familie.

Vi har alt du mangler til at hjælpe dig
med den perfekte makeup.

Torsdag 6. marts 2014
kl. 19:00

- Hjælp

septemberdag sidste år,
da Jesper Gaarskjærs nye
bog solgte flere hundrede
eksemplarer på få timer.
Siden er den trykt i nyt
oplag og er stadig efterspurgt. Anmeldelserne var
fremragende, især var Jesper glad for anerkendelse
fra professor Bent Jensen,
der har leveret grundige
storpolitiske analyser af
magtspillet i Østersøen.

Listen over kilder fylder
25 sider, heraf 58 bogtitler. Han skaffede sig adgang til breve, dagbøger,
erindringer, beretninger,
litteratur, webportaler,
artikler og avisreportager,

Makeup til julen

- Det stribede show

Huxi Bach

Dobbelttjek
af kendsgerningerne

Shellac med flot design der
passer til dig og din fest.
Pris: 395,-

Julefrokost makeup. Pris: 99,-

Lørdag 22. marts 2014
kl. 13:00

bombet, da krigen var
forbi? Myten om den gale
tyske kommandant, der
ikke ville overgive sig,
er kun en side af sandheden. Hvorfor tillod
englænderne og amerikanerne, at russerne
besatte Bornholm med
risiko for, at øen kunne
blive en permanent base,
hvorfra Østersøen kunne
kontrolleres? Hvorfor var
den danske regering så

Shellac med fransk kant.
Pris: 335,-

Lørdag 1. februar 2014
kl. 13:00

Krauka

og en biografi om komikerparret Kjeld Petersen
og Dirch Passer. Bornholm
kendte han fra en sommerferie.
Da en kammerat fortalte, at Rønne og Nexø
blev bombet 7. og 8. maj
1945, og at Sovjetunionen
derefter besatte Bornholm, blev han forbavset.
Ligesom de fleste andre
danskere havde han aldrig
hørt om disse hændel-

Få flotte negle
med fransk kant.
Den hvide kant
er forstøbt.
Pris: 399,-

Forsvinder makeuppen i løbet af dagen/aftenen
eller mangler du fif til at peppe makeuppen op.
Så lad os hjælpe dig!

Rune Klan

ogle bøger må man
vende tilbage til,
fordi de rummer
mange lag. En sådan bog
er ”Bornholm Besat – det
glemte hjørne af Danmark
under anden verdenskrig”
med det fulde billede
af, hvad der skete i
tidsrummet 9. april 1940
til 6. april 1946.
Folk stod i kø foran William Dams Boghandel på
Store Torv i Rønne den

Negleforlængelse

Kamæleonkoncert:
Ved du godt det…

AF JACOB LUDVIGSEN

Flotte negle til julen

Kamæleonkoncert:
Kunstfrø

”Bornholm Besat” er blevet en bestseller. Jesper Gaarskjær har ydet en uvurderlig indsats ved at beskrive
årene 1940-46 med friske øjne. Magasinet Bornholm mødte den 33-årige forfatter fra Aarhus.

N

Torsdag 14. november 2013
kl. 19:00

Mette Lisby

NYT LYS OVER MØRKE SIDER
AF BORNHOLMS FORTID

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.-)
Der er ingen tidsbestilling.

Hekseriet åbner i nye flotte lokaler sidst i nov.
Følg med og meld dig ind i vores
facebook gruppe hekseriet.

Fra komik
til tragedie

Alle tilbud gælder til og med den 23. dec.
ÅBNINGSTIDER:

Mandag - lukket
Tirsdag, onsdag & fredag 9.00 - 17.00. Lørdag 9.00-12.00
Mulighed for aftentider torsdag.
1. lørdag i måneden er der åbent fra 09.00 - 14.00
Følg os på Facebook

Scan og læs mere

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

Forfatteren er født i
Aarhus i 1980 og kæreste
med Anne Ørsted Pedersen, de har to sønner og
bor i den jyske hovedstad,
hvor han arbejder som
selvstændig journalist
og underviser. Han har
skrevet bøger om fodbold,

Russernes
overgreb
måtte ikke
omtales
Jesper så konturerne af en
grundig undersøgelse og
drøftede projektet med
forlaget Gyldendal, som
bakkede ham op. Han tog
fat med historikerens krav
til dokumentation, med
efterforskerens sporsans
og journalistens evne til at
finde og formidle nyheder.
Alt for meget var fejet
ind under gulvtæppet.
Hvorfor blev Bornholm

Mistede hele Da tyskersin familie
tøserne blev
Enkelte havde ikke lyst,
klippet i
andre greb muligheden
Rønne
for at lægge deres oplevelser frem. Gribende er
portrættet af den 87-årige
Sven Munch Holm, der
mistede sine forældre og
to søskende ved bombardementet af Rønne
den 7. maj 1945. Han
var kommet fra Sverige
til Danmark med Den
Danske Brigade, dagen
efter kunne han i Berlingske Tidende læse, at hans
familie var udslettet.
Svend Klausen, siden
kommunal embedsmand,
beretter, hvordan han som
15-årig i 1943 var med til
at danne en modstandsgruppe, fordi han og hans
kammerater syntes, at
bornholmerne var for
passive. De skaffede sig
sprængstof og ødelagde
tyske både i Hammersø,
de malede hagekors på
visse huse, uddelte illegale blade og tog billeder
af krigsfartøjer til englænderne. Med ungdommens mod satte de sig til
modværge. Og den 7. maj
1945 befandt han sig på
et skib i Rønne Havn og
slap med nød og næppe
for at blive offer for
russiske kampflys maskingeværer.
Thomas E. Jensen, tidligere chefredaktør på
Bornholms Tidende, som
Gaarskjær kalder krigsdetektiven, talte i midten af
1960’erne med Gerhard
von Kamptz, den sidste
tyske kommandant på
Bornholm, og dannede sig
et indtryk, der afveg fra
den gængse opfattelse
af en fanatisk mand, som
var ligeglad med alt og
alle. Thomas Jensen har
også talt med general
Fjodor Korotkov, der var
chef for de russiske tropper. Denne hævdede, at
befolkningen i Rønne var
blevet advaret om bombardementet. Men det
fly, der skulle nedkaste
flyveblade, vendte aldrig
tilbage. Endnu en gåde,
der næppe bliver opklaret.
”Jeg har jo brugt det meste af mit liv på den krig”,
erklærer Thomas Jensen.

En begivenhed, der næsten var gået i glemsel,
er klippeaffæren på Hotel
Dana den 24. maj 1945.
Den afspejlede hadet til
de kvinder, der havde
drevet omgang med de
tyske soldater. Om natten
blev de hentet og forhørt,
tre klarede frisag, mens
18 blev klippet skaldet af
maskerede modstandsmænd, der bag ryggen af
modstandsbevægelsens
lokalkomites ryg tog sagen i egen hånd.
Klokken otte næste morgen blev tyskertøsene
lukket ud, og folk stimlede
sammen uden for hotellet
for at håne dem. En kasse
med afklippet hår blev
stillet på gaden som en
ekstra ydmygelse.
Politimesteren besluttede at lade sagen ligge
af frygt for folkestemningen. Men de juridiske
myndigheder i København
krævede, at der blev rejst
sag mod de 20 mænd, der
havde taget saksen i egen
hånd, og den 18. februar
1946 stod de tiltalt ved
Retten i Rønne for
legemskrænkelse, hvilket
alle erkendte. Efter to
dages afhøringer blev de
idømt ti dagbøder på mellem fire og femten kroner.
En menneskemængde
på Store Torv hyldede de
dømte, og de indsamlede
midler dækkede bøder og
sagsomkostninger.
Fraterniseringen med
tyskerne fik følger. Jesper
Gaarskjær mødte ”tyskerungen”, skoleleder
Ole Gerhard Jørgensen,
der blev født under krigen
som søn af en tysk soldat.
Nu, hvor hans mor har
været død i 15 år, er han
rede til at indvie andre i
sin skæbne. Frem til sit
dødsleje løj hun om faderens identitet, som en af
hendes veninder røbede
for Ole, der fandt sin far
i Tyskland og blev gode
venner med ham. Først
nu tager han mod til sig
og beretter om sit liv med
bevægende ligefremhed.
Disse udsagn er uerstattelige bidrag til klippeøens
saga.
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OM BEST SAVE BORNHOLM

DU SPARER

50%
MUSIkHUZET

køb fra 5. november til den 12. november

Rabat
Værdi

50%
215,-

Rabat
Værdi

Din Pris

50%
660,-

Din Pris

108,-

330,-

Oplev Led Zeppelin Jam i Musikhuzet lørdag den 30.
november og få en rockaften af de helt store sammen
med vennerne inkl. 1 fadøl.

Prøv en Life Coaching session med Christina Isabella
Brandt der er uddannet coach indenfor NLP og bliv
klogere på dig selv og dine nye potentialer.

HOUSE OF WELLNESS

BEDRE BAD / BORNHOLMS VVS TEkNIk

køb fra 5. november til den 12. november

køb fra 9. november til den 16. november

Rabat
Værdi

50%
550,-

Rabat
50%
Værdi 4600,-

275,-

2300,-

Din Pris
Få en personlig yogasession skræddersyet præcis til
dig. Få mulighed for at prøve yoga i et trygt rum.
Alle kan få gavn af denne session, da den er tilrettelagt efter individuelle behov.

MAkIR

Spar penge og få helt nyt Ifö Cera toilet inkl. sæde
afmontering af dit gamle toilet og installering af det
nye. Bedre Bad / Bornholms VVS Teknik klare det
hele.

50%
250,-

Din Pris

150,-

Få en skøn fysiurgisk massage hos Klinik Makir i Rønne. Du får en dybdegående 30 minutters massage af
muskler i ryg, nakke og skuldre, så du igen kan føle
dig på toppen.

FÅ MAKSIMAL EKSPONERING PÅ HELE BORNHOLM
Er du en nystartet virksomhed eller har du en eksisterende virksomhed
som godt kunne bruge et ekstra boost i ydresæsonerne,
så er Best Save Bornholm måske noget for dig.
Vi er Bornholms største tilbudsside, hvor du ved at folkene bag
er bornholmere med kendskab til øen.
Over 10.000 bornholmere besøger hver måned vores side,
mens over 5.000 modtager vores nyhedsbrev hver uge.
Så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.
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Daniel Mühlendorph & Henrik Hørberg
Kontakt: 24 22 74 72

PAARUPS MALERFIRMA

HUSET PÅ LANDET

køb fra 17. november til den 24. november

køb fra 25. november til den 2. december

Rabat
Værdi

50%
220,-

Din Pris

175,-

Få optimeret din krop og din velvære med zoneterapi
hos Klinik Makir i Rønne. Du får stimuleret kroppens
evne til at helbrede sig selv, udrenser, forbedre modstandskraften.

kØB PÅ WWW.BESTSAVE.Dk

250,-

Har du brug for en afstressende og opløftende oplevelse, så bestil en lækker Velvære Behandling med en
ansigtsbehandling hos Conny B. Møller i Pedersker.

CAFÈ GUSTAV

køb fra 3. december til den 17. december

50%
350,-

50%
500,-

Din Pris

110,-

CAFÈ GUSTAV

Rabat
Værdi

Rabat
Værdi

Din Pris
Få malerarbejdet gjort af en professionel. Køb så
mange m2 du ønsker hos Paarups Malerfirma der
dækker hele Bornholm. Dette værdibevis gælder helt
til den 1. April 2014.

køb fra 13. november til den 20. november

Rabat
Værdi

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

0
0
0.0 E

Din Pris

MAkIR

køb fra 13. november til den 20. november

0
0
0
.
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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.
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HOUSE OF WELLNESS

køb fra 28. oktober til den 12. november

Best Save Bornholm har siden maj 2012 været Bornholms førende tilbudsside
med over 200 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%.

køb fra 3. december til den 17. december

Rabat
Værdi

50%
109,-

Rabat
Værdi

Din Pris

Din Pris

55,-

Smag Café Gustavs lækre Gustav burger m. hakkebøf, bacon, ketchup, grovfritter, persillepesto, soltørrede tomater, syltede hvidløg & chili-mayo.

50%
148,-

74,-

Få en fantastisk aften på Café Gustav med en saftig
bøf af 200 g oksefilet m. sauterede grønsager og råstegte kartofler, hvor du kan vælge mellem bearnaise
eller rødvins sauce.

/ kirkebyvej 10 • 3751 østermarie • +45 28 48 93 00

Elizabeth Løvegal

Paarup’s
Malerfirma

Naturlig hudpleje med
lægeplanter fra Brændesmark Urtegaard

v/ Jacob Paarup Hansen

MALERARBEJDE
FACEDERENOVERING
OPFRISKNING AF VÆGGE
OPSÆTNING AF FILT OG VÆV

julefrokost
2013

Forhandlere på Bornholm:
Bornolmerbutikken

Bülow Glas

Helseland

Helsekosten

Allinge Apotek

Den Bornholmske
Diamant Spa

Torvehallerne, Kbh.
Lille Torv 3, Rønne

Telefon: 30 23 02 86
Email: paarupsmalerfirma@gmail.com

Glastorvet, Svaneke
Kirkegade 13, Allinge

Jernbanegade 18, Aakirkeby

Hotel Griffen, Rønne

Boutique Margit

Købmagergade 1, Nexø

webshop og info: www.loevegal.dk

Teaterforeningen Bornholm
præsenterer i december måned

Historien om ALT

Sonetter

Kaptajn Bimses Jul

Flyvende grises Reumert pris-vindende
succesforestilling.
Én mand og 37 roller - en monolog, som du aldrig
har set den før.

Frit efter Shakespeares kærlighedsdigte.
Det Kgl. Teater gæster Bornholm med denne 6
stjernede forestilling i Elisa Kragerups iscenesættelse.

Juleforestilling for hele familien fra 4 år.
Frit efter Bjarne Reuter.
Trods alle forhindringer bliver det jul, og stjernerne
synger, så det er en fryd.

Tirsdag den 10. dec. kl. 19.30
på Rønne Theater

Torsdag den 12. dec. kl. 19.30
på Rønne Theater

Søndag den 15. dec. kl. 14.00 og kl. 16.00
på Rønne Theater.

Mange teateroplevelser i vinterhalvåret i Rønne Theater.
Billetreservation 56 95 02 95, mandage - fredage 15 - 17 eller www.bornholmbilletten.dk
Se Teaterforeningen Bornholms sæsonbrochure på www.teaterforeningenbornholm.dk
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JULEFROKOST UD AF HUSET
NOVEMBER/DECEMBER 2013.

MORTENS- OG JULEANDEN ER NU I HUS
TRUBERG GØR DET GROVE,
DU GØR DET SJOVE

DEN LILLE LÆKKERBISKEN
Æble/peberrods sild.
Sesamstege sild i honning/hindbær vineddike.
Rejer i knust tomat – mango og chili.
Sprængt kalveterrin med syrnet flødesennep
Kartofler med cornichons og purløg.
Sprød andesalat – lår - lever – grovkornet sennep
Fennikel og græskar.
Salat af røde ris - kanel – sprødstegt lufttørret peber brystflæsk
og syrligt æble.
Hertil hjemmekærnet smør med flagesalt og speltbrød.
Oste fra ind- og udland.
Orange/kardemomme tærte med yoghurt og sirup af Aloe Vera planten.

Marinerede sild med karrysalat/æg.
Saltstege sild med bløde løg/rødbeder og sennep.
Rødspættefilet med remoulade og citron.
Frikadeller med surt.
Flæskesteg med rødkål.
Leverpostej med bacon/svampe.
Mørbradbøf med bløde løg.
Brie med frugt og grønt.
Brød, smør og fedt.
Riz a la mande med kirsebærssovs.
Pris á 178,- selvhenter.
Levering koster 250,-

JULEFROKOSTEN 1. & 2. JULEDAG.
Rigeligt til 10 og nok til 12 personer.

Pris 150,- pr person.
Afhentning Mortens aften mellem klokken 15.00 og 17.30.
Levering koster 250,Afhentning juleaften mellem klokken 12.00 og 15,00
Levering koster 250,En lille beskrivelse følger så du selv gør det sidste
og får den optimale oplevelse.

NYTÅRS MENU FRA TRUBERG 2013/2014.
Forret:

Hummer bisque (suppe) – bagt fennikel – syltede grønne
Moscatel druer og hummersouffle.

Hovedret:

Kalvemørbrad – kraftig kalve/ madeira sky - sort trøffel Kartofler/creme double – timian og lufttørret peber bryst flæsk.
Ledsages af spinatgratin bagt med mozzarella perler.

Dessert:

Profiterole kage (små vandbakkelser fyldt med
Creme) varm chokolade og mocca is – lakrids.
Pris 3 retter á 325,Pris 2 retter á 285,Selvhenter den 31. december
Mellem klokken 11.00-13.00.
Levering den 31. december
Mellem klokken 11.00 – 16.00.

Marinerede sild med karrysalat/æg.
Saltstegte sild med bløde løg/rødbeder og sennep.
Rødspættefilet med remoulade og citron.
Frikadeller med surt.
Flæskesteg med rødkål.
Leverpostej med bacon/svampe.
Mørbradbøf med bløde løg.
Brie med frugt og grønt.

AF JACOB LUDVIGSEN

Gammeldags andesteg med æbler/svesker
Sukkerbrunede og hvide kartofler
Hjemmelavet rødkål, surt og gele.
Samt den gode sauce.

Pris á 228,-

DEN GODE TRADITIONELLE JULEFROKOST

Jul på jobbet:
Fryd og frås

Hos Truberg.
Unødvendigt at skrive hjemmelavet
Dette er en selvfølge.

OBS! Brød og smør følger ikke med.
Pris 1350,- selvhenter.
Begge dage fra 11.00 til 13.00 eller efter nærmere aftale.

Tuevej 1, 3740 Svaneke / Telefon 56 49 63 75 / www.truberg.dk

J

ulefrokost – hvilket
vidunderligt ord med
forventningen om
det overdådige bord og
det sjove samvær. På
arbejdspladsen er der
nedsat et festudvalg, der
holder møder og måske
foretager prøvespisninger
for at sikre sig, at
kollegerne ikke bliver
skuffede, hvis det da ikke
er chefen himself, som
bestemmer, hvordan det
rituelle måltid skal forme
sig i år.
Nogle steder er der tradition for et orgie, hvor
alle hverdagens barrierer
brydes, andre nøjes med
mere moderat opførsel.

Kro eller
kantine
Varianterne er utallige. I
det ene firma foretrækker
man at forvandle kantinen til en stadsestue med
guirlander og optræden,
maden kommer udefra, og
der udnævnes drikkevareansvarlige, som skal sørge
for koldt øl, iskold snaps
og drinks. I den anden forretning foretrækker man
at gå i samlet flok til en

restaurant med et separat
festlokale, og når stemningen har nået et foreløbigt højdepunkt, rykker
man videre til en bar eller
natklub. Jo, der er noget at
glæde sig til.
Diskussionen i festudvalget kan blive anspændt,
når den ene fraktion
anbefaler moderne gastronomi, mens den
mere konservative fløj
forlanger tre slags sild,
ribbenssteg, æbleflæsk,
leverpostej med bacon og
champignon og så videre
plus riz a la mande med
kirsebærsovs og mandelgave. Hold A mener, at der
skal drikkes vin og vand,
hold B argumenterer for
skumskænket øl. Kan vi nu
snart blive enige? Vi skal
reservere bord, inden alt
er optaget!

Jul er
kærlighed
Når den festlige dag
oprinder, er alt atter fryd
og forbrødring. Kvinderne
har stadset sig ud og lagt
krigsmaling, herrerne har
filosoferet over slipsespørgsmålet og vælger at

tage det på, hvorefter det
viser sig, at chefen møder
slipsefri for at virke jovial.
Han skal jo også være indstillet på, at han omkring
midnat bliver svinet til af
regnskabsassistenten,
som næste formiddag
kommer i tanker om sin
pinlige opførsel og frygter
fyring på mandag.
Ved middelalderens
fyrstehoffer byttede man
roller en enkelt dag om
året. Køkkenpigerne blev
grevinder, og greven måtte klæde sig tarveligt og
tage til takke med simpel
mad, og alle morede sig
og sagde de sandheder,
der ellers ikke var velsete.
Julefrokoster i vore dage
rummer lidt af den samme
rollebytning og kulminerer
i en stemning, hvor vi alle
sammen elsker hinanden… så derfor er nogle
virksomheder begyndt at
invitere ægtefællerne med
for at forebygge misstemning i hjemmene.
Et er dog sikkert: det bliver også jul på Bornholm
i 2013.

JULEILLUSTRATIONER
Forsiden til denne sektion og illustrationer
her på siderne er skabt af illustrator
Anna Margrethe Kjærgaard. Hun bor på
Bornholm og har de senere år modtaget
en række legater fra Statens Kunstfond.
Senest har hun udgivet bogen “Bror”.
Læs mere på www.amkjaergaard.dk

foto line falck

Christianshøjkroen
Spis i det grønne. Frokost samt aftenmenu
i efterårets farver. Få en gastronomisk
oplevelse midt i Almindingen.
Kom indenfor efter skovturen og nyd en delikat frokost eller smag
vores skønne aftenmenu. Beliggenhed såvel som maden er unik.
Årstidernes skiften afspejles i maden, jeg serverer for Jer. Derfor er
mit menukort hele tiden nyt og spændende. Vi holder åbent i weekenderne og for selskaber alle dage. Bordbestilling 5697 4014

Hold jeres julefrokost i vores lyse og
venlige lokaler – så tænder vi op i pejsen
Husk vores store juletræssalg
i kyllingemoderen 14.-22. december
Med venlig hilsen Troels Fjederholt Madsen
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bøfhuset
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ørregade

pizzAriA

Bestil DIN
julefrokost NU
og vær i go’ tid!

Mette Lisby drømmer
om jul på Bornholm
men må nøjes med nytår
Den 27. november står Mette Lisby på scenen i Musikhuset i Rønne. Danmarks første
kvindelige stand-up stjerne kalder sit comeback-show ”F#ck, jeg er i 40’erne”.
Hun har dybe bornholmske rødder og føler sig tæt knyttet til Gudhjem.

Vi elsker gode bøffer
– det har Vi aldrig
lagt skjul på
er du ogSå til et
godt Stykke kød?
Så kig ind på nørregade 2
hvor vi supplerer bøfferne med
forskellige lækkerier
priSer fra kr. 98,Hvis det ikke skal være oksekød,
så har vi grillet dorado, laks,
blæksprutte, lam eller grillet kylling.

AF JACOB LUDVIGSEN

GaJulevkuerv-e imdedé

rodukter
bornholmske p
Ring og bestil på tlf. 56 95 05 99
e-mail: info@ostehjoernet.dk eller besøg
Ostehjørnet · Østergade 40 B · Rønne

Årets
julefrokost
Fredag og lørdag d 29.+30. november
Fredag og lørdag d 6.+7. december
Fredag og lørdag d 13.+14. december
Pris pr. couvert kr. 295,–

amex SPiller fra kl. 18.00
muSik og danS kl. 21.00-01.00

mad ud af huset
Julemenu 24. december

pizza – ja de skal prøVes!

Koldrøget lakseroulade, salat m/ dressing, hjemmebagt brød
Flæskesteg & andesteg med æbler og svesker hj.-lavet rødkål,
brune og hvide kartofler, sovs, surt og sødt
Ris a la Mande m/ kirsebærsauce
Pr. couvert kr. 215,–

øens bedste pizza
bagt i ægte italiensk
brændefyret oVn

Skaldyrstallerken m/ scampi, og jomfruhummer
m/ salat, dressing og hjemmebagt brød
Kalvemørbrad m/ hasselbagte kartofler, madeirasauce,
rødbedeterrine og bagte rodfrugter
Fragilité m/ nougatcreme, frugt puré og appelsinsorbet
Pr. couvert kr. 295,–

Vi startede op 1. januar 2013
og først nu tør vi godt sige:

Nytårsmenu 31. december

SpiS her eller tag med hjem
nørregade 2 · rønne
telefon: 56 95 00 69
www.norregade2.dk
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Hotel Balka Strand – Boulevarden 9, Balka – 3730 nexø
tlf.: +45 56 4949449 – Booking@HotelBalkaStrand.dk
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år Mette Lisby
lander i Rønne
som et led i sin
Danmarksturné, der
allerede har budt på
udsolgte huse, får hun
ikke pusterum til at nyde
gensynet med øen, hvor
hendes mors familie
stammer fra. Sådan er
det at være omrejsende
kunstner. Hun har optrådt
i mange lande og måttet
erkende, at man ikke
kan være på job og ferie
samtidig. Hver ting til
sin tid. Mette er blevet
international og giver
den ligeså gerne hele
armen på engelsk som
på dansk. I dag bor hun i
Los Angeles i USA med sin
mand, Jesper Bæhrenz,
men har ikke glemt
hverken Danmark eller
Bornholm, hvor hun har
tilbragt mange dejlige
sommerferier.
- Min morfar, Knud Bille
Byriel, kendte hele Gudhjem, og det tog en time
at gå gennem byen med
ham, fordi han hele tiden
skulle hilse på folk og
snakke med dem. Jeg var
en lille pige på fire år, og
hat nok været lidt utålmodig, men mærkede også,
at morfar var en afholdt
mand. Dengang havde
Gudhjem en legetøjsbutik,
og han var sød til at gå
ind med mig og købe en
lille ting, fordi jeg havde
måttet vente, mens han
drøftede vind og vejr med
folk, fortæller Mette, der
også kan huske sine oldeforældre. Når hun fletter
sit stamtræ ud og nævner
det ene navn efter det
andet, får man en anelse
om, hvor dybt hendes rødder stikker.
De sommerlige rejser til
bedsteforældrene blev en
fast tradition, og familiens
medlemmer var så talrige,
at der ikke længere var
plads til alle hos mormor

og morfar, så de blev nødt
til at leje flere huse for at
kunne være der. For 30
år siden købte familien
et sommerhus i Grevens
Dal i Gudhjem, som er
rammen om samvær både
om sommeren og uden for
sæsonen.
- Men jeg har aldrig prøvet
at holde jul på Bornholm,
selv om vi har snakket om
det mange gange, indrømmer Mette og forklarer, at
hende og hendes mand
Jespers slægt er spredt
rundt på både Sjælland og
Jylland, og at det derfor
bliver praktisk umuligt at
rykke hele menageriet til
Bornholm.
- Til gengæld elsker vi at
fejre nytår i Gudhjem. Vi
er glade for god mad og
får leveret lækkerier fra
Kadeau, og så er der fri
hygge, inden vi tager hul
på et nyt år, fortæller hun.

Tiden,
der gak
Mette Lisby slog hurtigt
sit navn fast, da standupkomedie blev en ny
kunstart i Danmark. Alle
ville opleve den rapkæftede fortæller, og snart
blev hun en efterspurgt
tv-vært med store programmer på alle kanaler;
”Ugen, der gak” var titlen
på et af dem. Hun vakte
også opmærksomhed, da
hun debuterede i hovedrollen i filmen ”Klinkevals”. Det hele gik hurtigt,
og Mette fik stjernestatus,
selv om hun inderst inde
ikke bryder sig om glamour og røde løbere.
Hendes sidste turné var
i 2001, så med ”F#ck,
jeg er i 40’erne” gør hun
comeback og nyder at
møde sit publikum fra
dengang plus alle de, der
kun har hørt om hende

og gerne vil opleve det
vittige, velturnerede og
varme show.

Vores overfladiske tid
Mette har samlet en
masse stof til sin nye
forestilling:
- Jeg føler det som en fest
for gamle elever, hvor
man skal høre, hvordan
det er gået siden sidst.
Og der er jo sket meget
for os alle sammen, tænk
bare på Facebook og
Twitter, der har forandret
vores måde at tale med
hinanden på. Et af mine
temaer er den overfladiske se mig-kultur, hvor
det gælder om at være
på, og hvor alle render
rundt og vil være smukke
og berømte.
Da man var 15 år, kunne
man sove på et gulv efter
en fest. I dag rejser jeg
rundt med min egen hovedpude. Vores livserfaring har gjort os klogere,
selv om vi leger at vi er
yngre end vi er. Jeg går til
angreb på tidens tomhed
og sætter pris på folk,
der kan noget og kender
glæden ved at gøre sig
umage. Jeg reflekterer
også over, at tiden går.
Er jeg mon den eneste,
der sidder og blader i et
fotoalbum og tænker på
dengang, det var dyrt
og besværligt at tage
billeder? Det er sådan
nogle emner, jeg har på
programmet.
Mette har skrevet på sin
monolog i et års tid. Bag
den strøm af ord, der
virker spontane, ligger
et intenst arbejde med
at finde på, formulere
og sortere. Undervejs i
tilblivelsesprocessen går
hun rundt og øver sig på
at levere sine pointer med

den rigtige timing.
Kunsten består i at skabe
fortrolighed med publikum, og hun kan mærke,
hvordan pauser og pointer skal justeres i forhold
til dem, der lige nu sidder
i salen.

Den amerikanske drøm
”F#ck, jeg er i 40’erne”
er skrevet i Los Angeles
i USA, hvor Mette og
Jesper har boet i flere år.
Hver især havde de gjort
karriere i tv og radio, og
det kunne næppe blive
større. De kunne i bedste
fald håbe på at holde sig
på toppen, men risikerede
også at blive overhalet af
nye navne.
Derfor besluttede de at
følge deres drøm om at
udvikle idéer til brætspil,
tv-serier, bøger, klummer og stof til andre,
de rykkede til London
og senere til USA, hvor
markedet er enormt, og
det går glimrende på
deres kontor. De har fået
foden inden for de rigtige
steder og vænnet sig til
den amerikanske måde at
skabe underholdning på.
Beslutningerne tager længere tid, men der er langt
større midler til rådighed.
- Vi er begge familiemennesker. Mens vi boede i
London var det ret let at
smutte hjem, nu tager vi
af sted i lidt længere
tid, så vi kan tage
rundt til vores
forældre og
søskende og være
der i nogle uger.
Takket være Skype
er vi i daglig kontakt
med dem, så vi er
godt opdateret med
hensyn til,

hvad der sker i Danmark,
siger hun.

Vild med hav
- og
tanken om
en tunnel
Det er ikke kun Bornholm,
der har en stor plads i
Mettes hjerte. hendes fars
familie er fra Fjaltring syd
for Limfjorden, så selv om
hun er født og opvokset
i København, har hun
fornemmelse af livet i
yderpunkterne, og hun
elsker såvel Østersøen
som Vesterhavet.
- Jeg er havgal! At gå tur
langs kysten og bade
er noget, jeg altid
længes efter.

I Los Angeles spadserer
vi i bjergene og kører til
havet, og på tilbagevejen
besøger vi en dansk bager
og tager brød med hjem.
Men samtidig har vi kun
ti minutter til Hollywood,
fortæller hun.
Nu glæder hun sig til at
møde sit bornholmske
publikum og til den næste
ferie. Men det måtte
godt være nemmere og
billigere at rejse frem og
tilbage.
- For mig lyder det som
en super god idé at bygge
en tunnel mellem Skåne
og Bornholm. Så kan det
være, at vi endelig kan
finde ud af at holde stor
familiejul i Gudhjem.
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RESTAURANT

DET GAMLE POSTHUS
ALLINGE

Kirkegade 8, 3770 Allinge
Tlf.: 56481042
www.detgamleposthusalllinge.dk
mail: detgamleposthus@ofir.dk

Skot-inn’s Julefrokost 2013
Til og med 21.12.2013
Brombær kanel sild med æg & tomat

FORTRYLLENDE
FROKOST I
FAMILIENS FAVN

orientalsk karry sild med æg & tomat
Saltstegte sild med bløde løg, sennep & rødbeder
Fiskefilet med remoulade & citron
Lun leverpostej med bacon & champignon
mørbradbøf med bløde løg

NYTÅRSMENU

Andebryst med rødkål salat

AF JACOB LUDVIGSEN

(andebryst leveres helt og er beregnet til 3 personer)

Forretter:
- vælg mellem

H

Brød & smør

Skaldyrssuppe med urter,
grønmusling-jomfruhummerhaler.
krebs og rejer
108,-

Ris a la mande med kirsebærsauce

PriS Pr. PerSon kr. 148,minimum 12 personer

bestilling senest 4 dage før
Tlf. 56 95 11 02

nytårs-tapas
blinis med nordens kaviar- løjrom
og cremefraiche
marinerede tiger-rejer med
Kirkegade 8, Allinge · Bordbestilling 5648 1042
hvidløgsaioli
Email: detgamleposthus@ofir.dk
trilogi af fisk med dijoncreme.
www.detgamleposthusallinge.dk
118,-

Ønsker de at holde julefrokosten hos os?
Kontakt Lenhart på mobil 24 22 42 83

SkoT-inn

Find os på Facebook

Søndre Alle 20 – 3700 rønne

Hovedret:
rosastegt kalvemørbrad med
urtebearnaise
bagt og grillet vintergrønt
kartoffelgratin med græskar og
rodfrugter
hjemmebagt brød
218,-

Nytårskoncerter i
Nordlandshallen

ver familie har sine
egne traditioner, og
julefrokosten er en
af dem. Hvem skal med,
hvor og hvornår skal det
foregå – og hvad skal vi
spise? Anden juledag er
sandsynligvis den mest
populære; i år falder den
på en torsdag, og så er
der også en weekend at
gøre godt med.
Hvis arrangementet holdes i hjemlige omgivelser,
bliver det en travl formiddag i køkkenet. Der skal
steges og brases, og for
mange er der noget galt,
hvis der ikke står saltstegte sild med bløde løg,
rødbeder og sennep og
bornholmske ristepølser

på bordet. Sild, frikadeller,
ribbenssteg med rødkål
– her er der ikke plads til
pizza.
Bornholmsk juleøl og
brændevin hører sig også
til, selv om nogle foretrækker et glas vin.

Lad de professionelle
tage alt besværet
Alternativet til alt det
hjemmelavede er at
bestille mad udefra. Øens
kokke er parat til at rykke

LØRDAG den 11. januar kl. 16 & SØNDAG den 12. januar kl.14.30

Billetsalg: www.bornholmbilletten.dk eller Øens engros, Allinge 5648 2122

BØF-HUS & FAMILIE-RESTAURANT

BØFTILBUD

mørk chokolademoussè
med syltede ingefær
68,-

Whiskybøf
Hvidløgsbøf
Bøf bearnaise
Peberbøf

Grillet, marmoreret,
mør og saftig

Ud af huset afhentes senest kl. 16.00
mod
tage
s hel

us e
e året - også ud af h

Er du træt af den traditionelle
julefrokost/julebuffet?
Vi laver gerne en lækker alternativ forslag
til jeres julemenu i nov/dec
Ring eller mail os-så finder vi ud af det
Husk vi har åbent i forbindelse med
nytårskoncerterne i nordlandshallen 3-4-5 januar
og den 9-10-11-12 januar 2014
bestil bord i god tid.

Åbent torsdag,
fredag, lørdag og søndag
fra kl. 17.00
t.o.m. den 15. december

Den hyggelige
restaurant på den gamle
Kirkeplads

Posthuset`s nytårskage med hvid
chokolade-trøffel og abrikoser
88,-

abe
r

foregående dages kamp
med svær og sovs.
Det vigtigste er, at alle bliver mætte og glade, og at
børn og voksne glæder sig
over at være sammen.

Pris kr. 330,-. Unummererede pladser. Dørene åbnes 2 timer før. Baren er åben

desserter:
- vælg mellem

Selsk

ud med kolde og lune retter, og så kan hjemmets
overhoved, fruen i huset,
være med hele vejen uden
at skulle rende frem og
tilbage og se til, at leverpostejen bliver taget ud
af ovnen, og at baconskiverne ikke forkuller.
Den tredje mulighed er at
tage ud på øen og nyde, at
måltidet bliver serveret,
og at der ikke står en stor
opvask, når gæsterne har
sagt tak for i dag og hvor
var det dog hyggeligt.
Man bliver lækkersulten
ved at studere de bornholmske restauranters
fristende menukort, og vor
mor kunne nok fortjene
at blive vartet op efter de

t

HENRIK
KROGSGAARD

GITTA-MARIA
SJÖBERG

BIRTHE
KJÆR

THOMAS
EJE

sammen med PROMENADEORKESTERET

I samarbejde med:

2014

VALGFRIT
KR.

169,-

De kan også frit vælge fra vort
menukort som er bredt
sammensat af forskellige kød-,
fjerkræ- og fiskeretter.
Sid i haven eller tag plads
i den hyggelige restaurant tæt
på den store friske salatbar.

Kirkepladsen 1.b • Allinge • 5648 2209
Se mere på www.margeritten.dk

Jule hygge menu
Julesild

3 slags sild (marineret, krydder, karrysild)
Æg, tomat, løg, capers
Nybagt rugbrød

Valgfri hovedret

Vælg din hovedret fra vores spændende menukort.

Fri salatbar

Ris a la mande

med lun kirsebær sauce

KR.

199,-

Vi har en
stor torvefrisk
salatbar...
sundt, spændende
og lækkert.

Pizza

- bagt i stenovn
fra kr.

55,-

1/2 kg marinerede

Spareribs

159,-

Børnemenuer
fra

49,-

Vi har wienerschnitzel hver torsdag til 168,Øens engros grafisk . 5648 0074
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Bornholmske fristelser

Allinge
g Byggemarked
g

ønsker alle engrigtig glædelig
g
g
jul
og
et
godt
nytår.
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
Lene Mogensen
Jennie Thunberg
Jesper Nielsen
Kell Hansen
Steffen Kristiansen kontor
Erling Hansen chauffør
Kamilla Alkier trælast
rengøring
trælastleder
butiksassistent
butiksassistent

Tanja Bromley
Stefan Thunberg
Jacob Lundberg direktør
Lasse Andersson
kontor
butiksleder
chauffør

Åbningstider i julen:
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Følg os på Facebook

23. dec.
24. dec.
25. dec.

7 - 17
lukket
lukket

Torsdag
Fredag
Lørdag

26. dec.
27. dec.
28. dec.

lukket
10 - 14
8 - 12

Søndag
Mandag
Tirsdag

29. dec.
30. dec.
31. dec.

lukket
10 - 14
10 - 14

Scan og læs mere

Pilegade 33 • 3770 Allinge • Tlf. 56 48 01 27 • www.allingebyggemarked.dk

RØNNE:
ST. TORVEGADE 13
SNOGEBÆK: HOVEDGADEN 9

WWW.KJAERSTRUP.DK

VALG

‘13

Scan Andersen 4-5 er en
af de mest solgte støbejernsovne i sortimentet.
Kvalitetspejs i ren støbejern.

Hos Øens
Pejsecenter
kan vi:
Montere din ovn
og stålskorsten

iLd 8

Tilbyde dig tryghed
i din handel

vejl. UdSAlgSpriS 10.990,–
PRIS tIl og med
15. novembeR kun

9.490,-

ILD 8 er en konvektionsovn med glas på tre sider. Den
er let at placere, da den kan opstilles tæt på brændbare
materialer. Håndtaget er smukt integreret i fronten, og som
tilbehør fås en praktisk låge til brændselsmagasinet.

Tilbyde rentefri
financiering

scan andersen 4-5

vejl. UdSAlgSpriS 8.870,PRIS tIl og med
15. novembeR kun

7.500,-

Renovere din
ovn eller pejs
Rådgive dig om
den rigtige løsning

Øens Pejsecenter, st. torvegade 41 · 3700 rønne · tlf. 5695 6968 · www.oens-pejsecenter.dk
Åbningstider
Mandag – tirsdag – torsdag – Fredag: kl 12.00-17.00
onsdag: Lukket
Lørdag: kl. 9.00-12.00
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IKKE GLEMME - HEN OG STEMME
AF JACOB LUDVIGSEN
”Demokrati er ikke den bedste styreform…men den mindst ringe”, sagde
Winston Churchill, den britiske premierminister under anden verdenskrig. På
valgdagen har vi hver især et ansvar for,
at demokratiet holder sig i form. For der
er ikke noget acceptabelt alternativ.
Det nytter ikke noget, lyder det flade
argument for at blive væk fra valgstedet.
Men styres skal der, lokalt og nationalt,
og hvis man giver afkald på sin borgerret – borgerpligt – har man ikke ret til at
vrisse og vrøvle, når man kritiserer de
folkevalgte politikere.
Derfor er der ingen vej udenom. Der er
ingen undskyldning for at holde sig væk
fra valgstedet. Så enkelt er det. Mange
mennesker på denne klode ville ønske, at

de levede i et velordnet demokrati uden
stemmefusk og korruption.

opnår man større indflydelse og tager
mere medansvar.

Diskussionen om, hvordan en kommune
skal styres, foregår i kommunalbestyrelsen, og vælgerne kan på møder og i
læserbreve komme med indspark til de
folkevalgte politikere, men til syvende og
sidst er det dem, der må træffe afgørelsen. Vil man bestemme mere, må man
melde sig ind i en vælgerforening.

De unge interesserer sig ikke for kommunalpolitik, siges det. Men det er dumt
og dvask. Når man har fået valgret som
18-årig, bør man bruge den. Fremtiden
afgøres i den valgte forsamling; det kan
vel ikke være så svært at forstå.

Det lyder elementært, men den dalende
stemmeprocent ved kommunalvalgene
tyder på, at borgerne har tabt tilliden til,
at det nytter noget. Politikerlede er en
farlig sygdom, der angriber demokratiet.
Man kan have noget imod partier og enkeltpersoner, men der må i det mindste
være en enkelt, man sympatiserer med
– den, man har stemt på. Ved at støtte en
bestemt kandidat og ikke kun partilisten

Der kan med rette herske bekymring for,
at kommunalpolitik er blevet så indviklet, at det ofte er embedsmændene, der
træffer beslutningerne. Tendensen kan
bedst modvirkes ved, at valgdeltagelsen
bliver så høj som muligt.

2b på gymnasiet. Under vejledning af
deres lærere, Eva Broegaard Brandt og
Michael Lambæk Nielsen, har de arbejdet
intensivt med at sætte fokus på valget
og skrive artikler ud fra en ung vinkel.
Ikke alle har endnu valgret, men deres
engagement fejler ikke noget.
De er uden tvivl blevet lidt klogere – og
det bliver læserne forhåbentlig også.
På de næste sider kan du læse
resultatet af vores samarbejde
med elever i 2.b fra Bornholms
Gymnasium.

Denne appel er rettet til vælgerne på
Bornholm, men gælder selvfølgelig hele
Danmark. For at opmuntre nye vælgere til at sætte kryds har Magasinet
Bornholm allieret sig med eleverne i
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SLIP
HOLDNINGERNE
LØS
MIE EJBY DANNERFJORD
FREDERIKKE HJORTH-LARSEN

STILHED FØR VALGET
AF: AMANDA BAY, BASTIAN DREYER,
MIKKEL NIELSEN, SIMONE ABELSEN OG
NIKOLINE IPSEN
En kølig og overskyet eftermiddag i
starten af oktober begiver to journalister og to fotografer sig på vælgerjagt på Store Torv. Jagten går både
på dem, der har tænkt sig at stemme,
og dem, der ikke har. For kommunalvalget har ikke trukket så mange
stemmer til, og prognoser tyder på at
tendensen fortsætter. Men hvis ansvar er
det? Er det politikerne, der skal sørge for
at komme ud til befolkningen med deres
mærkesager, eller er det borgeren selv,
der skal sætte sig mere ind i valget og
bruge sin indflydelse?

Ole Dreyer, Venstre

Når man spørger bornholmerne på torvet, der har tænkt sig at stemme, er den
generelle holdning klar. Det er en borgerpligt at stemme, og dem, der vælger ikke
at bruge deres stemme, har ikke ret til
at brokke sig. En af de vælgere vi møder
udtaler: ” … man kan jo ikke klage over,
at man ikke får medindflydelse, hvis ikke
man bruger den medindflydelse, man nu
har”. På vores vej møder vi også de borgere, der er klar til at vælge sofaen: ”Jeg
ved ikke engang, hvem der stiller op, og
jeg ved ikke hvem, der er i kommunalbestyrelsen. Jeg har ikke hørt noget om
det, og derfor betyder mediedækningen
rigtig meget for mig”.Der hersker altså
tvivl om, hvem der stiller op til valget, og
de mener, mediedækningen ville hjælpe
til at mindske den.
Sofavælgeren udtaler: ” Det betyder
rigtig meget, fordi hvis der havde været
mere herovre (På Bornholm, Red.) havde
jeg valgt at stemme. Til folketingsvalget

blev det jo nærmest dækket 24-7.” Og
det er måske et af problemerne, det er
som om at, de såkaldte ”sofavælgere”
simpelthen ikke får nok information om
kommunalvalget og slet ikke i forhold til
folketingsvalget, det er simpelthen tvivlen der gør, at folk ikke stemmer. Vælgeren fortsætter da også sin udtalelse
mere diplomatisk: ”På den ene side kan
man anklage dem for ikke at tage ansvar,
eller ikke tage del i demokratiet, også
oven i købet brokke sig bagefter. Det tror
jeg nu ikke er tilfældet med rigtig mange.
Jeg tror rigtig mange underkender det
demokrati, vi har ”.

verden, vi lever i, er der ikke nogen, der
skal komme og sige til mig, at de ikke
ved, hvordan man surfer på nettet, den
spiser jeg ikke!” Ole Dreyer har et klart
budskab og en hurtig sammenligning til
sofavælgeren: ”hvis du skal have en ny
bil, så går du ikke bare ned i supermarkedet og siger: ”jeg skal have en bil”, nej
du går ind og undersøger på den, hvad
er det for en bil jeg køber, hvad farve er
den, hvilke dæk er der på, og det kan
man også gøre ved politik.” (Se også
”Unge kandidater på pensionist-ø”, hvor
Maria Kjærgaard fra Socialdemokratiet
udtaler sig)

Vores vælger har også den holdning. Han
står nu efter sidste folketingsvalg med en
vis mistillid til politikerne. Utroligt mange
førstegangsvælgere er i tvivl om hvad og
hvorvidt, at de skal stemme. Vi tager en
snak med politikeren Ole Dreyer fra Venstre om, hvorvidt det er et demokratisk
problem. Og om hvorvidt det er borgens
eget ansvar at skaffe sig viden.
.
”Hvad skal der til, for at du interesserer
dig for politik?” er et af de spørgsmål
Ole Dreyer gerne vil stille førstegangsvælgerne. Samtidigt er han også meget
kontant over for den sofavælger, der
savner mediedækning: ”Den som tier
samtykker”” jeg synes rent politisk, at vi
kommer ud med vores budskaber, hvert
parti laver deres valgprogram ... tingene bliver jo lagt ud i tv, i medierne og
i aviserne og lignende. Jeg tror at det
simpelthen, er fordi, der er en masse borgere, som overhovedet ikke er interesserede.” Han gør det hurtigt klart for os,
at han er af den samme overbevisning
som vælgeren: ”I den her digitaliserede

Debatten om ansvaret kører videre mens
fremmødet til de kommunale stemmebokse falder. Der er ikke nogen, der vil
tage ansvaret, men det lader til at både
politikerne og vælgerne mener, at det er
“sofavælgernes” eget ansvar at engagere sig i demokratiet.
FAKTA:
Stemmetallet falder for hvert
kommunalvalg. Ifølge Kmdvalg.
dk er stemmetallet faldet siden
år 2005, til sidste kommunalvalg
i år 2009.
Stemmetallet er faldet med 2303
stemmer, i forhold til i år 2005,
hvor det kun var faldet med 680
stemmer, siden år 2001.
Til kommunalvalget i 2009 lå
Bornholm over landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet lå på
65,8 %, mens gennemsnittet på
Bornholm lå på 71,1%

CÆCILIE JENSEN
FOTO: NATASJA HEIDEMANN RØMER
OG LÆRKE MELMIN JENSEN
Stemmer de unge som deres forældre,
og føler at forældrenes holdninger har
haft indvirkning på dem?
På Campus Bornholm er et spørgeskema
sendt ud, hvori de unge bliver spurgt om
deres holdninger i forhold til deres forældre, og om de er blevet påvirket hjemmefra. Af de 885 adspurgte, har 246 elever
givet svar fra sig.
Ud fra de indsamlede data viser det, at
de unge i høj grad danner deres egne
meninger og holdninger, men samtidig
også får politik ind med modermælken.
De unge er meget enige med hinanden
når det kommer til spørgsmålet om
de bliver påvirket af deres forældre. I
spørgeskemaet har mange svaret at de
ikke føler at deres forældres holdninger
har haft indflydelse på dem, men mange
har uddybet at de i bund og grund bliver
påvirket, men mere gennem opdragelse.
Dette betyder at de stadig har kunnet
danne deres eget standpunkt og holdninger, jo ældre de er blevet.
Hovedparten af gymnasieeleverne har et
positiv syn på, hvor de skal sætte deres
kryds, og hvordan omgivelserne spiller
ind på deres liv.
Dog er der nogen, der vælger slet ikke at
stemme.
Slår vi ned på et par enkelte besvarelser
vil vi kunne se, at hvis begge forældre
stemmer på den røde blok, vil respondenten mest tilbøjeligt også stemme
på den røde blok. Ser vi derimod på en
respondent, med forældre med et ben
i hver blok, svinger det mellem hvor
respondenten sætter sit kryds.
Vi har spurgt to unge mennesker i
form af Martin Mortensen, formand for
Venstres Ungdom Bornholm, og Mikkel
Nielsen, medlem af SUF (Socialistisk Ungdoms Front). Vi ved at disse to personer
interesserer sig meget for politik, og derfor er det interessant at høre, om deres
hjemmeliv har påvirket deres politiske
standpunkt.

men det skifter lidt alt afhængigt af
hvilket valg det er.
Stemmer du på det samme?
Jeg ville umiddelbart stemme det samme,
som jeg tror min far stemmer.
Føler du dig påvirket af dine forældres
holdninger? På hvilken måde?
Nej, overhovedet ikke. Jeg har taget
standpunkt udenom mine forældres
holdninger.
Fylder politik meget i dit hjem?
Nej, overhovedet ikke. Men selvfølgelig,
hvis der har været en stor sag har vi lige
snakket om det, men det har ikke været
sådan at jeg igennem hele livet har interesseret mig for politik. Mine forældre
har ikke direkte haft indflydelse på at jeg
er kommet til at interessere mig for politik, men de har haft indflydelse på den
måde, at jeg ikke er blevet påvirket, de
har ligesom ladet mig tage mit eget valg,
i stedet for at pålægge mig en holdning.
Her har familien åbenbart ikke haft den
store påvirkning… Mon det er anderledes
i Mikkels tilfælde?
Ved du hvad dine forældre stemmer?
Sådan cirka, er ikke 100 % sikker, men
jeg ved helt sikkert hvilket fløj de tilhører.
Stemmer du på det samme?
Ikke sikkert præcis det samme parti, men
i hvert fald samme fløj.
Føler du dig påvirket af dine forældres
holdninger? På hvilken måde?
Når man er lille, og ligesom bliver oplært,
så er det klart, at når man spørger hvordan noget fungerer, så bliver det ligesom
ens virkelighedsopfattelse.
Fylder politik meget i dit hjem?
Vi har aldrig haft problemer med at
diskutere, og jeg er altid blevet sat ind
i ting når politikere gjorde noget, eller
hvorfor de har gjort noget, og hvordan
det fungerer. Min søster går rigtig meget
op i politik, og det gør min bror også - så
familien har rigtig meget at sige der.
På hvilken måde har du haft frihed til at
danne dig dine egne holdninger?
På alle måder. Jeg har selv fået lov til at
indsamle informationer. Men igen, når
man får at vide at verden fungerer på en
måde, så bliver det ens virkelighedsopfattelse. På den anden side har man jo
eksempler på folk som skifter holdning,
men det er sjældent.

DIT BORNHOLM
VENSTRE VIL FORANDRING

Stem personligt den 19. november
på en handlekraftig borgmester

STEEN COLBERG JENSEN
Bornholm har tre massive udfordringer.
- vi mangler arbejdspladser
- vi bliver færre
- vi er ikke dygtige nok
Det kræver politisk handling i en ny retning.
VENSTRE har lagt en ny kurs med
et målrettet handlingsprogram.
– VÆKST
– flere ARBEJDSPLADSER
- UDDANNELSE til vores unge

VENSTRE er parat til at tage ansvar for,
at Bornholm kommer videre.
Løsningerne er der, hvis vi står sammen
om øens vækst og udvikling.

Mere end bare en holdning
Martin er formand for VU og er meget
politisk aktiv. Udadtil fremstår begge
familier, som nogen der er meget politisk
aktive.
Ved du hvad dine forældre stemmer?
Ja, nogenlunde, men ikke 100 %. Umiddelbart ved jeg hvilken fløj de tilhører,

Følg Steen på de sociale medier

Julie Ejby Dannerfjord, Henrik Ejby, Heidi Dannerfjord

www.venstrebornholm.dk
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UNGE KANDIDATER PÅ EN
PENSIONIST-Ø
AF EMILIE KJØLLER POULSEN, MICHELLE
MATTSSON, ALEXANDRA SMEDEGAARD OG
THEA HENRIKSEN
Når kommunalvalget afvikles den
19. november, er der ikke mange
unge, som valfarter til valgurnerne.
I hvert fald ikke, hvis tendensen fra
2009 fortsætter [19 – 21-årige =
45%]
Dog er der nye unge ansigter på
kandidatlisten, som ikke lader
sig skræmme væk af de faldende
stemmeprocenter. Vi har stillet fire
skarpe spørgsmål til tre af de yngste kandidater.
René Danielsson (C)
Hvorfor er du gået ind i politik?
Fordi jeg mener, at hvis man skal have
retten til at brokke
sig, så må man
deltage aktivt i
demokratiet, som
minimum ved deltagelse i valgene.
Men det var nok
Nyrup-regeringen
omkring årtusindeskiftet som fremprovokerede det.
Rød fordelingspo- RENÉ DANIELSSON, KONSERVATIVE
litik og manglende
indvandringskontrol var hovedårsagerne.

Stemmeprocenten blandt Bornholms
unge er lav, synes du det er et problem? og hvorfor?
Det er et problem, da en væsentlig
befolkningsgruppe ikke bliver hørt, og
på den måde får de ikke den medindflydelse, som jeg tror alle egentlig gerne vil
have.
Hvad mener du der kan gøres ved
det?
Jeg kan godt lide den ”gamle” måde, så
det er ærgerligt at vi må ty til valgbusser. Hvis det ikke virker, så synes jeg
ikke der skal laves yderligere alternativer. Men det undrer mig ikke hvis vi
ender med, at det bliver med nem-id
eller lignende.
Til sidst vil vi gerne høre din bedste
oneliner – Hvorfor skal vi stemme på
dig?
Borgernes penge i borgernes lommer!
Man skal sætte sit X ved mig fordi, at
Bornholm har brug for en ægte opposition (Winni bliver jo desværre nok
genvalgt), som kan være med at trække
Bornholm længere til højre. Og så kan
jeg forhåbentlig bidrage positivt til, at
Bornholm får ændret sin Titanic-kurs.
Hele øen betaler desværre prisen for
ægteskabet mellem Socialdemokraterne
og Venstre.

Brian Kofoed (V)
Hvorfor er du gået ind i politik?
Fordi jeg mener, at der skal friske kræfter til i bornholmsk
politik.
Jeg er sådan af
sind, at jeg hellere
vil handle end at
stå på sidelinjen
og brokke mig
over hvad andre
har besluttet. I
den sammenhæng
er jeg selvfølgelig
interesseret i at få Brian Kofoed, VENSTRE
indflydelse på fremtidens Bornholm, og
det gør man kun ved at deltage aktivt.
Stemmeprocenten blandt Bornholms
unge er lav, synes du det er et problem? Hvorfor?
Det er problematisk at stemmeprocenten er lav hos de helt unge vælgere,
da det er dem, som skal leve længst
med konsekvensen af de beslutninger
politikerne tager. Da det er de unge der
bygger fremtidens Bornholm ville det
være en skam, at de ikke er med til at
diktere den.
Jeg vil gerne have et ungt Bornholm,
hvor der sjove, spændende og udfordrende jobs til de unge, så man vælger
at blive eller komme tilbage til øen.
Vi skal passe på ikke at blive en
pensionist-ø.

Politik rummer mange tørre tal og kedelige beslutninger, men også nøglen til
fremtidens Danmark.

Til sidst vil vi gerne høre din bedste
oneliner – Hvorfor skal vi stemme på
dig?
Jeg vil arbejde for en ø i innovativ vækst,
og ikke en i afvikling. Og jeg vil skabe
plads til de unge – de er fremtiden.

STEM.
OG BESTEM.
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Hvad mener du, der kan gøres ved
det?
Det er vigtigt, at man er bedre til at
oplyse de unge om, at de ved at stemme
faktisk får forholdsvis stor indflydelse på
deres kommende liv og, hvilke rammer
det skal leves under.
Jeg tror desværre, at mange unge ikke
er politisk aktive, fordi de ser politik som
noget for gamle mennesker. I den forbindelse er det, at den ældre generation
skal huske at vige pladsen for de unge
i tide, således at der skabes en bedre
mulighed for at opnå indflydelse blandt
de unge.
Til sidst ville det sandsynligvis være en
hjælp hvis man fik politisk debat med
de unge i øjenhøjde. Måske ungdomsorganisationerne skulle mere på banen
sammen med de ældre politikere.

Tag ansvar.
Stem for mere indflydelse. Stem for mere, bedre og grønnere trafik.
Stem for hele skoler. Stem for et aktivt og værdigt ældreliv.

Bente Johansen
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Kristian Kirk Mailand

Linda Kofoed
Persson

Jess Chr.
Persson

Stem personligt på Linda
Jeg vil være DFs nye friske pust
i Kommunalbestyrelsen

Jeg vil være Bornholms stemme
i Region H Stem personligt nr. 6
på listen til Region Hovedstad

37år. Jeg vil kæmpe for at få gennemført
mest mulig ægte DF velfærdspolitik.
Vi skal bevare vores kultur, vi skal sørge
godt for vores ældre, syge, handikappede
og svage borgere, ikke mindst skal vi
sørge for at vores børn og unge får et godt
springbræt i livet.

37 år. Uddannet skibsfører,arbejder som
overstyrmand. Der skal mere faglighed ind
i trafikpolitikken for øen, frekvens frem for
destination, samt de rette færger, og
ikke mindst lavere billetpriser er svaret for at
udvikle Bornholm. Sundheds og sygehuspolitikken, Bornholm skal have ordentlige
akutforhold og Bornholms hospital skal
udføre de mest basale operationer.

Christiansborg · 1240 København K · Tlf: 33 37 51 99
E-mail: df@ft.dk · www.danskfolkeparti.dk
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KANDIDATERNES BRUG
AF DE SOCIALE MEDIER
AF MARTIN ANKER, SIMON IPSEN, DAMIR
SKORIC & JOHAN MÜLLER
Facebook, sharing, Twitter, blogs, subscribers, likes og mange flere lignende
ord, hører vi overalt i denne tid. Det er
blevet ”in” at være på de sociale medier og dele sine begivenheder med sin
omverden. Næsten alle de ”kendte” har
enten en Facebook- eller Twitter-profil.
Men hvad med vores kære politikere?
Er de lige så meget med på moden? Det
satte vi os som mål at undersøge.
Facebook og Twitter er så populært og
alle har efterhånden en profil, så selvfølgelig må vores kære kandidater da også
have en. Men det viste sig, at blandt de
bornholmske kandidater, at brugen af
Twitter slet ikke eksisterer og Facebook
var meget begrænset. Nærmest ikkeeksisterende.
Vi kontaktede Maria Kjærgaard (Socialdemokraterne) for at høre om hendes
brug af Facebook før og under valget.
”Jeg bruger helt klart de sociale medier i
forbindelse med valget. Jeg har valgt ikke
at oprette en like-side på Facebook da
jeg mener at den først rigtig virker hvis
man får over tusind likes. Derimod bruger jeg min egen profil meget til politiske
standpunkter, til at vise hvad jeg laver og
også til at vise hvem jeg selv er”, mener
Maria Kjærgaard.

Et stærkt A-hold
med Winni i spidsen
gør dit valg let

Maria mener at kommunalpolitikerne skal
have mere kontakt med de unge. ”Vi skal
have kommunalpolitikerne på banen,

MARIA KJÆRGAARD, SOCIALDEMOKRATERNE

og de skal ud at snakke med de unge
vælgere. Og så skal de ud på de unges
banehalvdel - på Facebook” – og hun har
ret. De bornholmske partier er ikke på
Facebook. Kun 2 ud af 8 partier har en

offentlig like-profil, men de fleste kandidater har en privat-profil, hvor man dog
stadig kan se deres opslag. Blandt de forskellige partiers topkandidater har Winni
Grosbøll, Leif Olsen og Steen Colberg
alle en side, hvor de både deler politiske
holdninger samt private hændelser.
Kirstine van Sabben (Konservative) er
en af de få kandidater på Bornholm som

Bornholmerlisten.dk
Bornholmerlisten vil gerne være garant for åbenhed og ærlighed
ved beslutningerne i Kommunalbestyrelsen. Disse bør være mere
værdibaseret for den Bornholmske befolkning.
Bornholmerlisten vil prioritere gode rammebetingelser
for erhverv. Alle de områder som Kommunalbestyrelsen har
indflydelse på skal prioriteres, f.eks. vandtakster, havnetakster og
hurtig, nem, og behjælpelig sagsbehandling af byggesager.
Bornholmerlisten ønsker indflydelse på hvorledes øen
kan udvikles. Der skal være plads til individuelle ønsker og
behov på det decentrale niveau. Alt skal ikke topstyres.

Kristine van ZabBEN, KONSERVATIVE

har valgt at adskille sin private profil fra
sin politiske. Hendes politiske holdninger
hører til hendes offentlige like-profil, hvor
hun i øjeblikket er aktiv og der igennem
kommunikerer med sine vælgere og
deler nyheder om kommunalvalget og
andre kampagner, også selvom hun ikke
har over tusind likes.
”Jeg bruger, og har i flere år brugt de
sociale medier i forbindelse med valg men også i mellem valgene. Jeg har en
politiker-side hvor jeg skriver nyheder,
linker til artikler og kommenterer på
forskellige politisk stof” er Kirstines svar
på spørgsmålet om hendes brug af Facebook under valget.
Der ligger et ubenyttet potentiale i
sociale medier, som kandidaterne bør
udnytte, så de kan tiltrække flere unge,
evt. Førstegangsvælgere. De unge har
brug for mere kendskab til partierne, så
det ville være oplagt at række ud til dem
på deres foretrukne netværk – f.eks.
Facebook.

Bornholmerlisten er ikke bange for at centralisere – hvor det
er rimeligt, fornuftigt og skaber kvalitet for flest mulige.
Bornholmerlisten ønsker at det kan være attraktivt at
bo på hele Bornholm. Det skal være helt op til befolkningen i
det enkelte lokalområde, hvad de synes er attraktivt der.

Stem på liSte W
Stem på Bornholmerlisten
og Carl Ilsøe, hvis du
også ønsker det bedste
for Bornholm.

Sæt kryds ved liste A
19. november
BORNHOLMERLISTEN
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X Social ansvarlighed
X Stop for udlicitering

– ja til offentlig jobskabelse

X Sikring af lære- og praktikpladser
X Stop for centraliseringen
X Bevar skolerne
X Kernevelfærd i dit lokalsamfund
X Energirenovering af offentlige bygninger
frem for unødvendigt nybyggeri

Vi vil kæmpe for et levende
lokalmiljø på hele øen. Øvelsen
består for os i at skaffe indtægter
til udgifterne – ikke at spare os ud
af elendigheden. Den vej fører kun
til større ulighed.
Det offentlige må igangsætte en
mere progressiv udvikling, der på
sigt kan vende afvikling til
udvikling.

X Økologisk landbrug

Aftenen starter kl.19:00 med spisning
og hygge musik. Derefter Live Musik
Fra kl.22:30 til 02:30.
Med Søn for Mor
29 / 30 November

6 / 7 December
Pris. 245,- pr. Kuvert.

Ring for tilmelding Finn 21608552 eller Henrik 20329330.
Mail: mail@palaecafeen.dk

– det giver flere arbejdspladser

Mere info på www.palaecafeen.dk

X Store vindmøller ud på havet

Finn´s Fyrværkeri
Hasle Flügger farver Nexø
Fyrværkeri åbningstider
27 & 30/12
28, 29 & 31/12

Husk du kan
stemme allerede nu
Det er blevet nemmere at stemme til de lokale valg. Du kan stemme,
hvor det passer dig – på mere end 500 valgsteder i Danmark.
Du møder blot op og afgiver din stemme. Du behøver ikke medbringe
valgkort, kun legitimation som fx sygesikringsbevis.
Ændrer du holdning, kan du stemme igen frem til lørdagen før valget
den 19. november. Find et stemmested nær dig på stem.dk

Læs mere om valget på
brk.dk/kommunalvalg
Kommunal- og regionsvalget 2013
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13 / 14 December

09.00 - 17.00
09.00 - 15.00

PALÆ CAFEEN
Fyrværkeri åbningstider
29 & 30/12
09.00 - 17.00
31/12
09.00 - 15.00

Se alle de gode tilbud på
www.palaecafeen.dk under fyrværkeri
Fra d.10-12-13.

PALÆ CAFEEN
Åbent i julen og nytår
21 ,22 ,27 & 28/12
23.00 - 05.00
24/12 23.00 - 04.00 julehygge
25 & 26/12
Spiller DIRTY GUNS
Op til julebal
22.00 - 05.00

Nytårs Galla
31/12
Døren åbnes 23.00
Flotteste Hat og påklædning
Vinder 1 fl. Spiritus m/vand
Gratis Champagne 24.00
Go jul og godt nytår
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JUVEL

Masser af knald og

SORTIMENT
farverige effekter i et flot udvalg.

JUVEL SORTIMENT
Et lækkert sortiment med et bredt udvalg
af flotte raketter og farverige batterier.
En sikker succes til en festlig aften.
Indeholder:
4 stk. raketter.
1 stk. 16 skuds batteri + 1 stk. 19 skuds batteri.
1 stk. 61 skuds batteri + 1 stk. 77 skuds batteri.
2 stk. bomberør med 5 skud i hver.

NGE BYGGEMARKED &
LASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED
BESTIL ONLINE PÅ:

WWW.ALLINGEBYGGEMARKED.DK

500 fremmødte
te
s
r
fø
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i
Gratis knaldper
ndet fyrværker
a
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d
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et
Fyrværkerisalg
starter
1. December

NGE BYGGEMARKED &
LASTHANDEL
A/S
Telefon 5648 0127 • Pilegade
33 • 3770 Allinge
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