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FILMKONGEN -
SØN AF SANDVIG
Allan Mathson Hansen er 
den centrale person i Nordisk 
Film. Og måske kan Bornholm 
blive rammen om ny dansk 
spændingsfilm.

8
PRINSGEMALEN
OG PRÆSIDENTEN
Hurra for Prinsgemalen, der 
fylder firs i år og fortsat er 
vital. Snart får han en vej 
opkaldt efter sig, takket være 
KulturBornholms grundlæg-
ger og præsident Carsten 
Seeger.

13 
MUSIK ER
PELLES LIV
Han opgav at spille selv, men 
brænder for andres musik i P3 
og på festivalerne. Pelle Peter 
Jensen glemmer ikke, hvor 
han kommer fra. 

17
RØNNE BY NIGHT
Et indblik i Bornholms natteliv 
set med unge øjne.

18 
NY RUSSISK SKILDRING AF
BORNHOLMS BESÆTTELSE
I 2011 udkom Pjortr Kotovs 
roman i Sankt Petersborg.  
I maj præsenteres den danske 
oversættelse i Rønne. Lidt af 
en sensation!

23 
DAHL & DAHL
& COCKTAILS
Katja og Mick fra Allinge 
startede med en hjemmebar i 
kælderen.
Nu driver de en ægte cocktail-
bar i Dronningens Tværgade, 
Kbh. K.

Sektion 2
SPIS BORNHOLM

26 
BORNHOLM
SPISER MED PINDE
Der er det klassiske køkken, 
den nye bornholmske stil – 
og så er der ris og nudler og 
autentisk thaimad og sushi på 
øens spisekort. 

28 
SUNDT MED EN
KOK SOM SUNDIN
Når Stammershalles 25-årige 
mesterkok slår sig ned i Al-
linge med kæreste og et barn 
på vej, er det en kadeau til 
hele Bornholm.

33 
BEYER MED
DEN FINE NÆSE
Mød manden fra Klemen-
sker, der blander rom i Nexø, 
sælger den i Aakirkeby – og 
er spirituschef i et vinfirma, 
grundlagt 1829 i Odense.

36 
OLDERMANDEN
OLDENBURG
Hvorfor rejse sydpå, når man 
kan nyde livet i Vestermarie? 
Gastronomen ser kærligt og 
kritisk på de Bornholmske 
fødevarer.

læS onlIne

Klippeøens kvinder 
og mænd, hedder 
et opslagsværk, og 
man kan godt tæn-
ke over årsagerne 
til, at Bornholm har 
opfostret så mange 
talenter, der har 
drevet det vidt. 
Flere af dem har 
skabt sig en kar-
riere ovre; Born-
holm var lidt for 
lille eller rummede 
ikke de virksom-
heder, der havde 
brug for disse men-
nesker. Men selv 
om de har deres 
daglige virke på 
den anden side af 
Østersøen, længes 
de stadig hjem og 
gør sig tanker om, 
hvordan Bornholm 
kunne udvikle sig. 

I Magasinet Born-
holm vil vi gerne 
fortælle om de 
mænd og kvinder, 
der har udviklet 
sig i kraft af deres 
bornholmske op-
vækst.
Heldigvis ligger 
vores 586 km² 
ikke øde hen. Hvis 
man sammenlig-
ner med andre 
danske kommuner 
med et tilsvarende 
indbyggertal, har 
Bornholm en kul-
turel rigdom, man 
ikke møder magen 
til i for eksempel 
Hvidovre – med al 
respekt. 

Litteratur, billed-
kunst, gastronomi 
og humor findes i 
rigt mål, hvilket gør 
øen tiltrækkende. 
Også denne intel-
lektuelle kapital 
er det Magasinets 
opgave at skildre.
Efter en nærmest 
harmløs vinter 
uden hvid vildskab 
skruer solen op for 
vårens og somme-
rens glæder, og vi 
skruer op for en ny 
udgave af bladet, 

som det er værd 
at læse, diskutere 
og gemme. Tak til 
alle medvirkende, 
til annoncørerne 
og læserne, både 
de fastboende og 
feriegæsterne, 
der er på vej med 
færgen.
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Når Allan Mathson Hansen 
fortæller om sit arbejde 
som administrerende 

direktør for Nordisk Film, aner 
man en ganske svag bornholmsk 
undertone, der skyldes hans 
opvækst på Sandvig Havn. Her 
bor hans mor, der er engelsk 
født – derfor mellemnavnet 
– og hans tvillingebror og 
søster, og selv er han gift med 
Susanne fra Balka. Så selv om 
familien er tilvandret for et 
halvt århundrede siden, kan 
det næsten ikke blive mere 
bornholmsk.
Officer i Søværnet, Kaj Hansen, 
var ifølge sin søn noget af en ba-
ryler, og han fik valget mellem 
to tjenestesteder: Bornholm og 
Færøerne. Han skulle åbenbart 
så langt væk som muligt, men 
fandt sig godt til rette på Nord-
landet, hvor han i fritiden var 
fodboldtræner for ASG.
Da Allan var færdig med han-
delsskolen, blev han elev hos 
Shell i Rønne og lærte meget 
af at køre rundt til landmænd-
ene og sælge kemikalier. Hans 
chef var Ib Larsen, kendt som 
ASG-formand og initiativtager 
til Allinge Jazzfestival, og han 
sørgede for, at den unge mand 
kunne fortsætte karrieren i 
København. For 25 år siden blev 
han ansat som it-medarbejder 
i Nordisk Film, verdens ældste 
eksisterende filmselskab. Siden 
2009 har han stået i spidsen for 
hele film- og biografvirksomhe-
den med 2.000 ansatte og en 
årsomsætning på 3 milliarder 
kroner. 

dAnmARkS STØRSTe
BIoGRAF på Vej

- Man er stolt af at være en del 
af Nordisk Film. En YouGov-
undersøgelse viste for nylig, at 
vi er i top fem blandt de mest 
attraktive arbejdspladser på ni-
veau med Lego og Novo Nordisk.
- Vi producerer hver femte 
spillefilm i Norden og sæl-
ger næsten halvdelen af alle 
biografbilletter i Danmark, det 
svarer til seks millioner billetter 
årligt. På trods af Netflix, tablets 
og smartphones har biograferne 
haft vækst i de sidste fem år, 
og vi har en klar strategi om, 
at vi vil være førende i Norden 
på biografer, fortæller Allan 
Hansen.
I øjeblikket er Nordisk film ved at 
bygge Danmarks største biograf 
med ni sale og 1700 pladser ved 
siden af indkøbscentret Fields i 
Ørestaden på Amager, hvor der 
slet ikke findes en biograf, men 
mange unge, som er den største 
målgruppe. 
- Det er også os med Billetlu-
gen og med det skandinaviske 
agentur for Sony Playstation. 
Jeg var selv med til at starte det 
i 1995 og har som den eneste, 
der ikke var ansat i Sony, siddet 
i deres europæiske ledergruppe. 
Vi ejes af Egmont, hvor jeg er 
med i koncernledelsen og følger 

med i, hvad der sker i de andre 
divisioner. Så jo, jeg har et 
meget spændende job, hvor jeg 
skal skabe rammerne for kom-
petente og talentfulde medar-
bejdere foran og bag kameraet, 
siger 48-årige Allan Hansen og 
tilføjer: 
- Egmont ejes af en fond, og alle 
de midler, vi ikke geninveste-
rer, går til socialt udsatte børn 
og unge, og det værdsætter 
jeg mere og mere, jo ældre jeg 
bliver.

GIVeR GRØnT lyS
TIl nye SpIlleFIlm

Allan Hansen har den afgørende 
stemme, når en ny film skal op-
tages. – Der er et punkt, der kal-
des greenlight. Så gennemgår 
producenten, en økonomimand 
og jeg alt fra selve historien til 
valg af skuespillere og filmens 
mulighed for at slå igennem. Vi 
samler trådene, og så skal jeg 
nikke ja. Nogle gange igangsæt-
ter vi film, som ikke ligner den 
helt store biografsucces, men 
kan tjene sig ind som dvd og 
visning i tv. Danmark har su-
pergode manuskriptforfattere, 
instruktører og skuespillere. Vi 
skal give plads til, at talentfulde 
instruktører kan øve sig, man 
bliver jo ikke landsholdsspiller, 
før man har gjort sig gældende 
i superligaen. Heldigvis har vi 
en fornuftig statslig filmstøt-
teordning, der sikrer talentud-
vikling. Instruktøren Erik Balling, 
ham med Olsenbanden, sagde 
engang, at der skal være plads 
til tosserne i dansk film, og jeg 
er enig.
Filmen ”Jagten”, der var no-
mineret til en Oscar i år, er et 
eksempel på en fortælling, som 
man ikke på forhånd kunne spå 
succes, men den solgte 670.000 
billetter i Danmark. I USA ville 
man aldrig investere i en film 
om en mandlig børnehavepæda-
gog, der anklages for eventuelt 
misbrug af en lille pige, så det 
viser, at vi skal være tro mod vo-
res egenart – ligesom Bornholm 
for øvrigt skal, tilføjer han.
- Vi er stolte af vores position 
og den internationale anerken-
delse. Sidste år havde vi to film 
med til Oscar, der jo er verdens-
mesterskabet i film, i år var 
”Jagten” udvalgt. På listen over 
lande med flest nomineringer 
ligger vi på femtepladsen blandt 
80 lande, i de sidste fire ud af 
fem år har vi været med i oplø-
bet og i 2011 modtog ”Hævnen” 
af Susanne Bier en Oscar.

BoRnHolmSk FIlm FØR oG nu

For 100 år siden blev der opta-
get stumfilm på Bornholm med 
de eksotiske naturscenerier, og 
mange af dem er restaureret, så 
Allan Hansen vil ikke udelukke, 
at vi en dag kan se en kavalkade 
af disse optagelser. Han kunne 
også godt forestille sig en spil-
lefilm, der foregår på Bornholm 

og hvisker, at en kendt dansk 
forfatter faktisk har foretaget 
research på øen med henblik på 
en roman med filmpotentiale.
- Vi ser en glædelig tendens til, 
at film ikke nødvendigvis be-
høver at have København som 
centrum. Rundt omkring i landet 
findes der lokale støttepuljer, 
og da vi manglede penge til Nils 
Malmros’ film ”Sorg og Glæde”, 
der foregår i Aarhus, trådte 
en privat investor til med de 
to millioner kroner, der mang-
lede. I øjeblikket forbereder vi 
en spillefilm om 9. april, hvor 
soldaterne i grænselandet ikke 
havde fået at vide, at Danmark 
allerede havde overgivet sig og 
derfor tog kampen op mod den 
tyske besættelsesmagt. Her har 
vi også opnået regionalt tilskud.

BoRnHolm eR
eT GodT BRAnd
 
Allan Hansen tager ofte til 
sommerhuset i Sandvig for at 
besøge familien og for at tilse 
Sandvig Minigolf, som han har 
investeret i restaureringen af, 
og som hans børn er med til 
at passe. Her har han også et 
samarbejde med Christian og 
Christina Andreasen som også 
driver Sandvig Is Kalas, der bru-
ger lokale råvarer.
- Jeg synes, at Bornholm er ved 
at opbygge et godt brand. Føde-
varerne viser vejen, Folkemødet 
er et fremragende initiativ, og 
selve forskelligheden i naturen 
er et stort aktiv. Men det er for 
dyrt at komme frem og tilbage. 
Jeg møder mennesker med gode 
indtægter, der er chokerede 

over færgepriserne. En af dem 
har en amerikanerbil med syv 
pladser. Det koster ham 4.000 
kr. at sejle til Bornholm i Kristi 
Himmelfartsferien, og det synes 
han godt nok er pebret. Måske 
er løsningen en tunnel, man 
kunne i det mindste ofre en 
forundersøgelse.
Trist, at så mange hoteller og 
pensionater på Nordlandet står 
til salg. Generationsskifte er 
umuligt, fordi kreditforeninger-
ne ikke vil være med. Ærgeligt 
når Nordlandet er et af landets 
allersmukkeste steder.
Allan Hansen bliver helt varm i 
blikket: - Mit hjerte banker for 
Nordisk Film og for Bornholm.

MIT HJERTE BANKER FOR  
NORDISK FILM OG BORHOLM

AF JACOB LUDVIGSEN

ALLAN HANSEN:
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Brillehûzet  | Sdr. Hammer 2e | 3730 Nexø | Tlf: 56491030 | Mail: mail@brillehuzet.dk

BRILLEHÛZET – EN OPTIKFORETNING 
UD OVER DET SÆDVANLIGE

Brillehûzet er en butik der sætter focus 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. Der for 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.
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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 459,- 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

FORÅR
SOMMER

2014
SAINT TROPEZ 

VILA
CULTURE

SOYA
BRAX

BRUUNS BAZAAR
OLSEN

NÛ BY STAFF
SAN ANTONIO 
ODD MOLLY

2ND DAY 
BITTE KAI RAND 

ONSTAGE
BUBETTI

WOLFORD
WINDFELD

BLACK COLOUR
MAYA
MASAI

BUMBER
YVONNE KONÉ
BÜLOW GLAS

KIG IND OG SE
ALLE NYHEDERNE!

ÅBENT: 
MAN-TOR  9.30 - 17.30
FREDAG 9.30 - 18.00
LØRDAG 9.30 - 13.00
1. lør. i md.   9.30 - 14.00

LILLE TORV · RØNNE · TELEFON 5695 4305
6    MAGASINET BORNHOLM    APRIL 2014 APRIL 2014    MAGASINET BORNHOLM    7



I 23 år har præsidenten for KulturBornholm, Carsten 
Seeger, opkaldt gader, veje, pladser og stier i 
Østermarie efter store danske kunstnere. Alle 

har givet deres tilladelse, og de fleste er taget til 
Bornholm for at nyde æren og den festivitas, som 
Seeger formår at skabe. Tirsdag den 20. maj i år sætter 
han i bogstaveligste forstand kronen på værket, når 
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, måske nok så 
godt kendt som Prins Henrik, får sin egen lokalitet: 
Prinsgemalens Jagtvej.
Det er en fast forårstradition, at Prinsgemalen 
sejler med sine jagtkammerater til Bornholm for 
skyde bukke i Almindingen. I forbindelse med det 
kommende besøg har han sagt ja til at lade sig 
hylde som æreskunstner ved den store gallakon-
cert i Østermarie Kirke, som under dirigenten Bent 
Mortensens ledelse altid holdes i forbindelse med 
vejnavnefestlighederne. 
Bagefter ruller Prinsgemalen til Hallegaard, der er 
kendt for Jørgen Christensens pølsemagerkunst og 
er nabo til Markusgaard, hvor Carsten Seeger resi-
derer. Her findes en lille vej, der går ind i 

Paradisbakkerne, og den bliver udstyret med en 
flot skiltestander. Komponisten og solotrompetisten 
Peter Madsen har skrevet en fanfare til lejligheden. 
Advokat Christian Dohn vil forestå ceremonien.
Når Prinsgemalen kan komme i betragtning, skyldes 
det, at han selv er udøvende kunstner. Han har ry 
for at være en dygtig pianist, og han har skrevet 
flere digtsamlinger. Forfatteren Peter Poulsen, bosat 
i Svaneke, har oversat Prinsgemalens poesi fra 
fransk til dansk og holder en tale ved gallakoncer-
ten i Østermarie Kirke. Nogle af disse digte er sat i 
musik af komponisten Matti Borg og vil ved samme 
lejlighed blive uropført af Gitta-Maria Sjöberg, der 
fejrer triumfer i de internationale operahuse – og i 
Svaneke, hvor hun igen i år gennemfører en master-
class for sangtalenter på Svanekegården.
Koncerten den 20. maj kl. 16 i Østermarie Kirke 
er gratis, men pladsen er begrænset, og kirken er 
altid fyldt til bristepunktet. Så hvis man vil have 
en chance for at opleve fejringen af Prinsgemalen, 
gælder det om at møde i tide.

Østermarie på verdenskortet
KulturBornholm er grundlagt af Carsten Seeger med 
det formål at udbrede kulturen og udnævne ambas-
sadører. Organisationen har 151 repræsentanter i 
fem verdensdele. Et af foreningens arbejdsområ-
der er at bevare det bornholmske sprog og uddele 
kulturpriser til forfattere, journalister og billedkunst-
nere. 
Det årlige højdepunkt indtræffer, når Østermaries 
æreskunstner får opkaldt en vej efter sig. Der bliver 
opsat og indviet blå gadeskilte, men navngivningen 
er delvis uofficiel, da navngivning af veje i Danmark 
er kommunernes ansvar og i øvrigt følger den regel, 
at der ikke bør navngives efter nulevende personer. 
De navngivne steder ligger på privat grund.

Prinsgemalens Jagtvej, 3751 Østermarie

Kronen på carstens værk
AF JACOB LUDVIGSEN

24 æreskunstneres veje

Nok er Østermarie ikke en turistmagnet, men 
historien om de mange originale vejnavne træk-
ker alligevel mange nysgerrige til.

1995 Henning Moritzens Allé
1996 Ghita Nørbys Runddel
1997 Bodil Udsens Plads
1998 Ebbe Rodes Aveny
1999 Aage Hauglands Gyde
2000 Tina Kibergs Sti
2001 Svend Asmussens Sving
2002 Jesper Kleins Banegaardsplads
2003 Sigurds Bjørnesti
2003 Gitte Hænnings Strandallé
2004 John Hahn-Petersens Boulevard
2005 Palle Hulds Hulvej
2005 Benny Andersens Boldgade
2006 Søren Hauch-Fausbølls Terrasse
2007 Flemming Flindts Svanesø
2008 Per Arnoldis Vej
2008 Seamus Heaney Stræde
2009 Stig Fogh Andersens Pavillon
2010 Bent og Lars Ulrik Mortensens Overgang
2011 Niels Jørgen Riis’ Gjâre
2012 Gitta-Maria Sjöbergs Gang
2013 René Dif Gade
2014 Prinsgemalens Jagtvej

Æreskunstnervejene kan findes på  
Wikipedia/Østermarie. 

Den gode forbindelse 
mellem Prinsgemalen 
og Carsten Seeger blev 
grundlagt i maj 2001, da 
Bornholms Vinklub af 1996 
udnævnte Prinsgemalen 
til æresmedlem ved en 
festlighed på Galleri 
Kaffeslottet i Gudhjem. 
(Privatfoto).



   Foråret er på vej køb en bolig på Bornholm

www.estate.dk

Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne

Tlf. 56 90 50 70

Estate Charlotte Kjøller
S TAT S A U T.  E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Beliggenhed, Beliggenhed 1- familieshus

Rønne
Nørrekåsgade 2

Sagsnr. 3700-657  

DEJLIGT BYHUS VED NØRREKÅS
LYSTBÅDEHAVN MED EN
FANTASTISK PANORAMA
HAVUDSIGT. HER KAN LIVET LEVES
BÅDE SOM SENIOR OG FAMILIE
HVOR DU HAR GÅAFSTAND TIL
BYSTRAND , INDKØBSCENTER 

2.495.000Pris:
125.000Udb.:

13.929Brt.:
12.797Nt.:

Alternativ �nansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 8.179/8.029

136/10 385 2/4 3 1845

SÆRLIGT UDBUDT EJENDOM  1- familieshus

Svaneke
Vigebakke 1B

Sagsnr. 3701-021  

Ejendom med enestående sjæl og
charme med den høje �otte
bornholmske granittrappe ud til
gaden.
Haven er en helt unik oase med
klipper og hyggepladser skabt af
stengærde og planter 

1.200.000Pris:
60.000Udb.:

7.032Brt.:
6.607Nt.:

Alternativ �nansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.196/4.258

95/8 327 2/1 3 1847

   Foråret er på vej køb en bolig på Bornholm

www.estate.dk

Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne

Tlf. 56 90 50 70

Estate Charlotte Kjøller
S TAT S A U T.  E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Beliggenhed, Beliggenhed 1- familieshus

Rønne
Nørrekåsgade 2

Sagsnr. 3700-657  

DEJLIGT BYHUS VED NØRREKÅS
LYSTBÅDEHAVN MED EN
FANTASTISK PANORAMA
HAVUDSIGT. HER KAN LIVET LEVES
BÅDE SOM SENIOR OG FAMILIE
HVOR DU HAR GÅAFSTAND TIL
BYSTRAND , INDKØBSCENTER 

2.495.000Pris:
125.000Udb.:

13.929Brt.:
12.797Nt.:

Alternativ �nansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 8.179/8.029

136/10 385 2/4 3 1845

SÆRLIGT UDBUDT EJENDOM  1- familieshus

Svaneke
Vigebakke 1B

Sagsnr. 3701-021  

Ejendom med enestående sjæl og
charme med den høje �otte
bornholmske granittrappe ud til
gaden.
Haven er en helt unik oase med
klipper og hyggepladser skabt af
stengærde og planter 

1.200.000Pris:
60.000Udb.:

7.032Brt.:
6.607Nt.:

Alternativ �nansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.196/4.258

95/8 327 2/1 3 1847

   Foråret er på vej køb en bolig på Bornholm

www.estate.dk

Munch Petersens Vej 9
3700 Rønne

Tlf. 56 90 50 70

Estate Charlotte Kjøller
S TAT S A U T.  E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Beliggenhed, Beliggenhed 1- familieshus

Rønne
Nørrekåsgade 2

Sagsnr. 3700-657  

DEJLIGT BYHUS VED NØRREKÅS
LYSTBÅDEHAVN MED EN
FANTASTISK PANORAMA
HAVUDSIGT. HER KAN LIVET LEVES
BÅDE SOM SENIOR OG FAMILIE
HVOR DU HAR GÅAFSTAND TIL
BYSTRAND , INDKØBSCENTER 

2.495.000Pris:
125.000Udb.:

13.929Brt.:
12.797Nt.:

Alternativ �nansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 8.179/8.029

136/10 385 2/4 3 1845

SÆRLIGT UDBUDT EJENDOM  1- familieshus

Svaneke
Vigebakke 1B

Sagsnr. 3701-021  

Ejendom med enestående sjæl og
charme med den høje �otte
bornholmske granittrappe ud til
gaden.
Haven er en helt unik oase med
klipper og hyggepladser skabt af
stengærde og planter 

1.200.000Pris:
60.000Udb.:

7.032Brt.:
6.607Nt.:

Alternativ �nansiering:
Delvist afdragsfrit
Brt./net: 4.196/4.258

95/8 327 2/1 3 1847

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

St. Torv • DK-3700 Rønne • Tlf. +45 56 95 0 25 • www.ronnebio.dk

Yaris Comfort fra 144.994 kr. Gælder ved køb af ny Yaris 1.0 eller 1.3 M/T T2 (Inkl. Toyota Touch og aircondition normalpris 16.000 kr. Nu 6.000 kr.). Comfort Stylepakke Indeholder tågeforlygter, kromspejle, sidekromlister, 15” alufælge, 
LED-baglygter og mørktonede ruder. Normalpris kr. 19.500 kr. Nu 6.000 kr. Kampagnen gælder så længe lager haves. Yaris 3d fås fra 114.995 kr. og Yaris 5d fås fra 130.999 kr. Yaris 1.0 T2 138.994 kr. Yaris 1.3 T2 158.996 kr. Vejl. pris ekskl. 
metallak 5.396 kr. og lev.omk. 3.780 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 18,5-25,6 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 290-1.020 kr. C02-udslip 103-127 g/km. Vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk.

toyota.dk

For lidt mere,
får du meget mere

Yaris Comfort
Fra 144.994 kr. inklusiv:

Til en værdi af 16.000 kr.

Aircondition1

Til en værdi af 19.500 kr.

Comfort Stylepakke
6.000 kr.
- Tågeforlygter
- Kromspejle
- Sidekromlister
- 15” alufælge
- LED-baglygter
- Mørktonede ruder

2 Multimediesystemet
Toyota Touch®  

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

Midtbornholms Auto A/S
Toyota Bornholm

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

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
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Gør det, du er bedst 
til – det gør vi. 
Danske Bank bruger 

ikke længere dette slogan, 
men det passer godt på 
Pelle Peter Jensen. Han 
har altid gjort det, han er 
bedst til, for han spiller 
musik, så det giver genlyd 
på DR P3 og førende 
festivaler. På Tuborgs otte 
Grønne Koncerter vil op 
mod 180.000 mennesker 
opleve ham, og det er 
blot et blandt mange 
engagementer i den 
kommende sommersæson.
Allerede som seks-syv 
årig havde han en fornem-
melse af, at han skulle 
beskæftige sig med musik 
og sad med hovedet inde 
i ghettoblasteren og 
kassettebåndoptageren. 
Som teenager gik han i 
Brugsen for at smuglæse 
blade, der handlede om 
tidens toneklang. Skønt 
han var ”boldmongol”, 
som han selv kalder det, 
var han medlem af NH og 
sørgede for flotte fanfarer, 
når holdene gik på banen i 
Nordlandshallen.

den SkARnSknæGT
endeR på HAVnen

Når han skulle skrive en 
opgave i skolen, sørgede 
han for, at den kom til at 
handle om musik. En læ-
rerinde rystede opgivende 
på hovedet og spåede, at 
Pelle var en skarnstype, 

der ville ende på havnen 
blandt de andre rodløse 
bisser i Allinge, for han 
var ligesom nogle af 
kammeraterne lidt urolig 
i timerne. – Alligevel gik 
vi ud af folkeskolen med 
det højeste gennemsnit, 
griner han.
I en halskæde bærer han 
et smykke af guld, formet 
som Bornholms profil, og 
på Allinges plads er der 
monteret en diamant. – 
Det skal minde mig om, 
hvem jeg er, og hvor jeg 
kommer fra. 
Han ville gerne lære at 
spille og blev accordeon-
elev hos Gregor Siegler, 
men kunne ikke indordne 
sig under hans strenge 
pædagogik. Som teenager 
fandt han på rapgruppen 
TNG, The New Generation, 
hvor han var dj’en med 
pladespilleren, og som 
gymnasieelev i Rønne 
varmede han op til de 
store navne i Musikhu-
zet. På Villa Nova holdt 
han fester for fulde huse 
med alternativ musik, 
han ville gerne have sine 
jævnaldrende til at høre 
noget andet og mere end 
hitlisternes forudsigelige 
toner.
Lysten til at arrangere 
koncerter og vende plader 
bragte han med sig til Kø-
benhavn, det bekræftede 
hans tro på, at han skulle 
gå den vej. I den første tid 
arbejdede han i Post Dan-

mark fra kl. 15 til 23 og 
hastede derefter ud i nat-
telivet for at vende plader 
og skabe god stemning.

SuS I låGeT oG pApIR på
eVnen TIl AT ARRAnGeRe

Det Rytmiske Musikkon-
servatoriums linje for mu-
sic management var lige 
noget for Pelle. Da han 
skulle i praktik, søgte han 
ind på DR, ikke for selv at 
lave radio, men for at finde 
ud af, hvad der gør et 
nummer til et hit. Efter et 
halvt år blev han spurgt, 
om han ikke kunne tænke 
sig at få sit eget program 
med hiphop, og det sagde 
han ikke nej til. Tre timer 
om ugen kunne han spille 
alt den, han brændte for, 
og uddannelsen afslutte-
des med en bachelorgrad. 
- Så har det taget fart der-
fra, og nu har jeg fornøjel-
sen af at bestyre Lågsus 
– det kan både betyde 
luksus og sus i låget – hver 
fredag og lørdag fra kl. 21 
til 24, det er P3’s tilbud 
til en kvart million lyttere 
om en fest derhjemme, 
forklarer Pelle. Han står 
også for festlighederne, 
når P3 Guld uddeles og 
kan ofte høres i formid-
dagstimerne.
- P3 adskiller sig fra de 
kommercielle radiokana-
ler ved at have mod, ja 
nærmest pligt, til at spille 
noget, der ikke først er 

testet af et brugerpanel, 
som skal sikre, at det er 
mainstream, der ikke stø-
der nogen, forklarer Pelle, 
der nu er 27 år.
Sideløbende har han 
opbygget et ry som dj på 
alle Wonderfestiwalls, 
Roskilde, Skanderborg, 
Distortion, North Side og 
de grønne koncerter. – Det 
er fantastisk at stå foran 
25.000 glade mennesker, 
og tænk at få lov til at 

åbne fredagsrock i Tivoli. 
Ved Folkemødet sidste år 
spillede jeg op til dans for 
politikerne, næste morgen 
fløj jeg til Aarhus for at 
skyde North Side i gang og 
præsentere publikum for 
Nick Cave and The Black 
Seeds. Da jeg sad i flyve-
ren tænkte jeg over, hvor 
heldig jeg har været. 
Pelle er hjælpsom og 
vil gerne gøre noget for 
musikere, han tror på. For 
eksempel har han givet 
bornholmergruppen Non-
sens det skub fremad, der 
betød at de blev booket til 
Roskildefestivalen, og han 
har også formidlet en pla-
dekontrakt. Ikke business, 
men idealisme.

kuRS mod AllInGe HAVn

Måske opfyldes lærer-
indens dystre spådom 
om, at Pelle ville ende på 
havnen i denne sommer. 
Han har nemlig anskaffet 
sig et søfartøj og taget 
speedbådscertifikat.
- Først var det bare menin-
gen, at jeg ville have en 
jolle for at kunne slappe af 
på en anden måde end at 

flyde ud i sofaen, men så 
fandt jeg mit drømmeskib 
i Frederikshavn, bygget 
i 1981 i USA. Det er ni 
meter langt og udstyret 
med dobbeltseng, køkken 
og toilet og frem for alt en 
V8 motor på 5,1 liter med 
260 hestekræfter, der 
skyder 35 knob, hvilket 
svarer til 65 kilometer i 
timen. Sælgeren var en 
mekaniker fra forsvaret, 
der havde glædet sig til at 
sejle med familien, men 
konen og børnene var ikke 
søstærke, så efter tre prø-
vesejladser gav han op og 
ville bare af med den. Den 
kan sejle fra Frederiks-
havn til Svanemøllehavnen 
på seks timer, så jeg kan 
hurtigt stryge til Allinge. 
Jeg har overvejet, om den 
skal bære min kæreste 
Frederikkes navn, men har 
valgt at døbe den Vipsen – 
det er min mor altid blevet 
kaldt. Og lærerinden fra 
skolen skal være velkom-
men til en drink på dækket 
og se, hvordan det er gået 
skarnsknægten fra Nør-
regade, smiler Pelle.

PELLE EROBRER  
MUSIKKEN, MIKROFONEN  
OG MASSERNE

AF JACOB LUDVIGSEN

FOTO: MORTEN KJÆR

BUTIK OG GLAS-WORKSHOP
Søndre Landevej 21, Nylars 
(nær Hovedgårdsvej) 
GPS: N 55.03.272 E 014.48.459 
Tel.: 5697 2110 
Åbent hele året

BUTIK OG GLAS-WORKSHOP
Kirkegade 7, Allinge 
Tel.: 5644 2110 
Åbent fra april t.o.m. efterårsferien 
Se åbningstider på www.lillis.dk

ÅBEN 
GLAS-WORKSHOP
FOR HELE FAMILIEN

G L A S D E S I  G N
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ALLINGE BYGGEMARKED & 
TRÆLASTHANDEL A/S

Onsdag den 16. april kl. 12.00 – 17.00
Vi tænder griller fra 14.00 – 16.00 og serverer GRATIS pølser, øl og vand til alle!

Vi får besøg af 10 af vores store leverandører, der er klar med nyheder, råd og vejledning  
– og ikke mindst MASSER AF GODE MESSETILBUD

Alle tilbud kan kun købes kontant på dagen og er inkl. moms.

Paroc eXtra/A-Byg
Til varme-, brand-, og  
lydisolering af  
loftskonstruktioner,  
ydervægge, skillevægge,
strøgulve og 
etageadskillelser. 
Lambda 36. 145 mm.
2,73 meter pr. pakke.
Pris pr. pakke inkl. moms 

119,-

Glasfiber flagstang
Med lang levetid.  
Kræver et minimum af
vedligeholdelse.  
Komplet med knop, line
og lineholder. 

8 meter.  
Pris inkl. moms   

1.499,-
10 meter  
Pris inkl. moms   

2.299,-
8 meter med vippebeslag  
Pris inkl. moms   

1.799,-
10 meter med vippebeslag  
Pris inkl. moms   

2.499,-

– på bestilling i dit lokale 
byggemarked.

Annonce eks.!

Annonce eksempel, Annonce eksempel, Annonce eksempel, 
Annonce eksempel, Annonce eksempel, Annonce eksempel, 
Annonce eksempel, Annonce eksempel, Annonce eksempel, 

– bedst  i  længden

Annonce eksempel, Annonce 
eksempel,Annonce eksempel,Annonce 
eksempel,Annonce eksempel,Annonce 

Teknologisk Institut

Produktudviklet

i samarbejde med

Blødstrøgne mursten
til filts/puds
Pris inkl. moms pr. stk. ved køb af min.112 stk.

3,69

25 % på Plastmo ståltagrender 

SKALFLEX
Kom og se hvordan det fungerer. Gode tilbud på dagen.
Kom samtidig og oplev skalflex fugtsikringsprodukter hos konsulenten.

Telefon 5648 0127 • Pilegade 33 • 3770 Allinge

Kom og se nyheder hos konsulenten Kom og se nyheder hos konsulenten

Kom og mød konsulenten

Kom og se nyheder hos konsulenten

Makita el-kædesav
UC3530A. Kraftfuld kædesav med Safety-Matic 
kædebremse og kædesmøring. 
Sværd 35 cm. 
2000W.
Pris inkl. moms 

1.299,-
Førpris 2.937,50 inkl. moms

Makita stiksav
4351T. 580W - pendulindstilling.  
Klingeskift uden brug af værktøj. Kapacitet i træ/stål 
110/10 mm.  
Leveres i kuffert  
med 5 klinger. 
Tilbudspris inkl. moms

999,-
Førpris 2.131,75 inkl. moms

Makita El-plæneklipper
med opsamler.  
33 cm. 1100w, 230 v.  
Anbefales til græsplæner op  
til 400 m2. 10 meter ledning.  
Justerbar klippehøjde. 
Tilbudspris inkl. moms

899,-
Førpris 1.662,50 inkl. moms

Terrasseskrue
Rustfri Kv. 44 
TX kærv, Profpoint spids 
Undersænket hoved 
med fræseribber.
Frit valg

99,95

GDS – Boligæske
Sortimentkasse
274 dele + bitsskruetrækker  
og produktguide.

209,-

Åben værktøjskasse med logo 
Super tokomponent værktøjskasse med to store rum og 
vertikalholdere til håndværktøj og bor.  
Værktøjskasserne er  
mærket med ITW BYG’s  
kende varemærker. 

35,-

Macmichael sweatshirt
Armero. Rib i hals, i nedre kant  
og ved håndled.  
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms 

189,-
Macmichael buks
Coro. Telefon lårlomme
og lårlomme med klap
og skjulte trykknapper.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms

199,-

Macmichael buks  
med hængelommer
Valera. Ergonomisk
formede bukseben.
Fås i flere størrelser. Sort.
Tilbudspris inkl. moms 

249,-
Sikkerhedssko
Kom og se vort udvalg!
Priser inkl. moms fra 

699,-

Gudenaa 4.64 P-S Motorplæneklipper
Plæneklipper med 2-i-1 funktion  
(klip og opsamling).  
46 cm klippebredde og  
7 indstillinger af klippehøjden  
fra 2,5 - 7,0 cm.

1.399,-

Kompostkværn
Kompostkværn til at aflaste dig ved 
det groveste arbejde. Maskiner gør 
det væsentligt lettere at få gjort 
de opgaver, som er for omfattende 
til at udføre på den gammeldags 
facon.

1.499,-

Gudenaa 5.14 SPE-A PLUS  
Motorplæneklipper
klip, opsamling og bioklip, 
Elstart

2.499,-

Spar 30% på KINETIC fiskeudstyr
Kontant afhentningspris
Stort udvalg af fiskeudstyr

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

÷30%

Kom og se nyheder hos konsulenten

Kom og se nyheder hos konsulenten

Weber One touch Prem.
57 cm 1.399,-
Pris inkl. moms 

1.399,-

Weber q 2200 SPE
inkl. vogn 
samlet demopris 
inkl. moms 

2.599,-
Weber Org. Pizzaovn
57 cm
demopris inkl. moms 

999,95Kom og se nyheder hos konsulenten

Kom og mød konsulenten 
og prøv smagsprøver  

direkte fra Webergrillen

Ved bestilling på dagen leveres 
alle flagstænger gratis!

KÆMPE FORÅRSDEMO
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

For professionelle og gør-det-selv folk



     

KOM OG GØR ET TØJ KUP PÅ ÅBNINGSWEEKENDEN 

I åbningsweekenden er der masser af super tilbud på dame- & herretøj i størrelser fra  
S til XXXL. Til damerne er der hundredvis af forskellige sommerkjoler, toppe, tunica,  

sko, støvler mm. Til Herrene t-shirt, poloer, sweetshirt, badeshorts mm.
 

Tilbuddene gælder alle varer i butikken i åbningsweekenden lørdag den 10. maj og søndag d. 11 maj.

NU ÅBNER JOBOLAND  
FOR SÆSONEN 2014

Kom og oplev 300 motorcykler på åbningsdagen lørdag d. 10 maj

Køb dit sæsonkort til kun 149,- og spar 60% 
Sæsonkortet kan købes på www.bestsave.dk så længe  

lager haves, dog senest den 6. maj 2014. 
Sæsonkort kan også købes via www.joboland.dk

 
Du får samtidig 25% rabat på mad og drikkevarer i cafeteriaet.

Joboland • Højevejen 4 • 3740 Svaneke • Tlf. 5649 6076 • Email: info@joboland.dk

Besøg Tøjhuset

Kalle Brandt
LIVE

Fredag aften og det 
tidlige vintermørke 
har sænket sig over 

Rønne og lagt byens 
torv øde, kun oplyst af 
de blinkende lygter fra 
den mennesketomme 
skøjtebane.  

Hjemme i de bornholm-
ske stuer hersker absolut 
hygge omkring husalteret, 
hvor slik flyder i en lind 
strøm akkompagneret af 
mere eller mindre tvivl-
somme strofer i bedste 
sendetid. Men! Visse unge 
mennesker ønsker mere 
af aftenen, og bevæger 
sig langsomt ud af hulen 
for at sondere nattelivets 
terræn. 

For selvom Rønne ser øde 
ud gemmer der sig små 
klubber og værtshuse, 
hvor weekenden kan fejres 
hele ugen. Når døren 
åbnes til Krystal-caféen 
rammes man frontalt af 
en tung, sødlig lugt af røg, 
som de næste fire uger vil 
bosætte sig i dit overtøj. 
Lyden af bordfodbold og 
pool spiller sammen med 
det noget brede musik-
repertoire, der muliggør, 
at du ankommer til Chuck 
Berry og tager hjem til to-
nerne af Rasmus Seebachs 
ømme vokal. 

Dorthe står i baren, hvor 
der langs hele rækken er 
fyldt godt op af folk i alle 
aldre, men som har det til 
fælles, at de i lidt for man-
ge timer har haft meget 
kort til gyldne dråber. Til 
august har Dorthe arbej-
det på værtshuset i Rønne 
i tyve år og de fleste i 
baren er på fornavn med 
hende. Kunderne betjenes 
som førsteprioritet og ikke 
mange får lov at vente på, 
at få slukket tørsten. De 
unge journalister agerer 
anden prioritet og må ind 
i mellem tage et skridt 
tilbage og gøre plads til 
stamkunderne.  

Bagerst i de røgfyldte 
lokaler spilles mere end 

et slags spil med stor ak-
kuratesse og teknik, som 
ikke er blevet dårligere af 
en tre-fire-fem øl. For at 
få flest point, og måske 
vinde lidt mere end et slag 
billard, indtages positurer, 
mens køen bæres rundt 
som et scepter. Hvis sejren 
trækkes hjem, ses behø-
rige forsøg på at tiltrække 
sig opmærksomhed med 
jublen og hoveren. 
I baren spørger vi Dorthe, 
hvordan hun oplever Røn-
nes natteliv. Hun fortæl-
ler, at det er blevet mere 
roligt, hvilket skyldes, 
at man har fået et rigtig 
godt samarbejde mellem 
restauratører og politi. 
Hun siger videre: ”Som 
bartender og værtshus 
har man også et ansvar 
for, at folk kan få en hyg-
gelig aften, og det skabes 
bedst i trygge rammer.” 
Vi afbrydes kort, idet to 
yngre herrer bestiller en 
kop varm kakao (med 
flødeskum) og kaffe, og 
dette ønske må naturligvis 
efterkommes. Når snak-
ken falder på vold, svarer 
Dorthe i det hele taget 
med en vis modvilje rettet 
mod spørgsmålet. Hun sy-
nes nemlig ikke, at der er 
de store problemer, men 
siger dog: ”Det kan være 
surt, at man skal være lidt 
bussemænd overfor folk.” 
På Krystal-caféen er de 
nemlig gode til at fortælle, 
hvis de besøgende er lidt 
for berusede allerede, når 
de ankommer til stedet. 
Så bliver de nødt til at 
afvise dem i døren. Men 
her er nu ret fredeligt på 
Krystal-caféen, som er et 
af de mest besøgte værts-
huse i Rønne og hvor der 
er liv hele ugen. 

Bornholms Politi kan be-
kræfte en positiv udvikling 
i Rønnes natteliv. Henrik 
Schou, vicepolitikommis-
sær ved Bornholms Politi 
fortæller, at politiet har 
anlagt en kriminalpræ-
ventiv vinkel og særligt 
dialogen med restauratør-
er, forældre og unge har 

hjulpet til at skabe mere 
ro i nattelivet. De ønsker, 
at politiet skal være en na-
turlig og integreret del af 
nattelivet, således, at de 
kan skabe tryghed for alle 

de, der færdes der.    
Tilbage på Krystal-caféen 
strømmer flere og flere 
mennesker til og Dorthe 
er ved at have travlt i 
baren. Der er en uudtalt 

kamp om, at stå forrest 
ved juke-boxen og kunne 
komme til at tage en pot 
billard, men ellers er der 
ganske roligt. Da vi kaster 
et sidste blik ind i det 

røgfyldte, svagt belyste lo-
kale tegner det til at blive 
endnu en festlig aften, 
hvor den største bekym-
ring er, hvem der skal give 
næste omgang i baren.   

F
O

R
Å

R
...

Rocazino 
- 80’er fest

Lørdag 19. apr. 2014 
kl. 21:00

Huxi Bach
- HJÆLP

Torsdag 1. maj 2014 
kl. 20:00

Magtens Korridorer

Fredag 16. maj 2014 
kl. 21:00

Uffe Holm 
The Uffe Holm Show 4

Fredag 30. maj 2014 
kl. 20:00

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

Rønnes natteliv
AF KATJA ROTTENSTEN KOFOED & LINEA WITTROP PRÆTORIUS
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Vær beredt, Bornholm! Til maj præsente-
rer Forlaget Hovedland den danske over-
sættelse af romanen ”Øen og Landet” 
af den russiske forfatter Pjotr Morgunov 
Kotov. Bogpremieren finder sted i Rønne 
ved et møde på Bornholms Museum man-
dag den 5. maj kl. 19. Om eftermiddagen 
signerer forfatteren sit værk i William 
Dam Bog og Idé.
Romanen udkom i 2011 på russisk i Skt. 
Petersborg under navnet ”Forbi øen 
Bujan” – en titel, der forklares i bogen, 
som er oversat af Tatjana Vojtjúk Jensen 
og med omslag af en anden dansktalende 
russer, Svetlana Makárenko. Forordet er 
skrevet af professor Bent Jensen, der er 
gift med Tatjana og indgående har be-
skrevet den russiske besættelse i værket 
”Den Lange Befrielse” – som er oversat 
til russisk og har været til stor inspiration 
for Pjotr Kotov.
En nulevende bornholmer optræder 
som person i ”Øen og Landet”, nemlig 
Thomas Jensen, tidligere chefredaktør 
af Bornholms Tidende. Han vil sammen 
med forfatteren, oversætteren, professo-
ren. omslagskunstneren og forlæggeren 
Steen Piper være til stede på Bornholms 
Museum.
Krigs- og kærlighedsromanen skildrer, 
hvorledes russiske soldater, under-

officerer og officerer efter flere års gru-
som krig pludselig ved krigens slutning 
kommer til Bornholm, en næsten uvirkelig 
oase af ro, orden og velstand trods Sov-
jets bombardementer af Rønne og Nexø.
Gennem især to yngre officerers samtaler 
får læseren rystende viden om forhol-
dene i Sovjetunionen - både på landet 
(hvor de fleste af de menige soldater kom 
fra) og i byerne. Foruden indblik i forhol-
dene i Sovjetunionen før og under krigen 
skildrer romanen en meget dramatisk 
kærlighedshistorie mellem en dansk-
russisk kvinde og den ene af romanens 
hovedpersoner, den unge kaptajn Pavel 
Kotinjusjin. De mødes, fordi han af ren 
livslyst er svømmet for langt ud og i det 
halvkolde havvand er kommet i proble-
mer, da der til alt held dukker en kvinde 
op i en robåd. Kvinden er født i St. Pe-
tersborg, hendes far var officer i de hvide 
styrker og deltog således i borgerkrigen, 
hvor han blev dræbt af de røde. 
Deres kærlighedsforhold er smukt - og 
tragisk. ”Øen og Landet” giver et reali-
stisk billede af forholdene i Sovjet under 
Stalin, ligesom den viser, at der var store 
sprækker og modstandslommer i det 
sovjetiske samfund, også under verdens-
krigen.  

Bliv Grand Prix stjerne
på Store Torv  
i Rønne

ANNETTE HEICK ER ET AF TDC GRAND PRIx'S JuRyMEDLEMMER OG STåR FOR AT VuRDERE SANG OG PERFORMANCE

Sensationel bogpremiere:
Ny russisk roman om krig og
kærlighed på Bornholm 1945-46
AF JACOB LUDVIGSEN

Eurovision Song Contest er 
blandt de største årlige 
underholdningsbegivenheder i 

Europa. At Danmark i år er vært smitter 
også af på Bornholm.
TDC Grand Prix Tour tager festen med til 
Bornholm. Opfordringen lyder: Kom med 
dit Grand Prix bidrag og deltag i sjove 
aktiviteter for hele familien, som du også 
kan dele med dine venner og familie. 
Måske er det dig, som vinder en tur til 
finalen i København. 

Som hovedsponsor ønsker teleselskabet 
TDC at dele Grand Prix festen med en 
storslået og landsdækkende Grand Prix 
Tour, der rammer Bornholm i påsken. 
Begivenheden finder sted på Store Torv i 
Rønne onsdag den 16. april.
 
TDC Grand Prix – Syng med i TDC Grand 
Prix. Man skal bare vælge sin yndlings-
sang, give den fuld gas og have det sjovt 
med at indspille sin helt egen fest af en 
musikvideo. Man kan enten indspille i 

TDC’s Eurovision studie eller på scene. 
Gevinsten er to VIP billetter til dette års 
Eurovision lørdag den 10. maj med. over-
natning på hotel d’Angleterre.

Grand Prix Styling i form af lækkert 
Grand Prix hår og/eller en særlig Eurovi-
son inspireret effektmakeup.

Alle kan øve sig derhjemme på  
tdc.dk/delfesten.

TDC Grand Prix Tour besøger også 
Århus, Fields. Kolding Storcenter, Hil-
lerød, Slotsarkader, Rosengårdscentret i 
Odense, Aalborg Storcenter og Vejle City 
Center.

Touren kulminerer i København og 
Eurovision Village (Gl. Torv og Nytorv) fra 
4.-10. maj, hvor bl.a. TDC vil præsentere 
en række events og underholdning.  

Frokost samt aftenmenu i forårets 
farver. Spis i det grønne og få  
en gastronomisk oplevelse midt  
i Almindingen.
Bordbestilling 5697 4013

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. Med venlig hilsen Troels Fjederholt Madsen

CHRISTIANSHØJKROEN
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PÅSKE:  ÅBENT  TIL FROKOST HELE UGEN, UNDTAGEN MANDAG 
SAMT TORSDAG, FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG AFTEN

Frokost samt aftenmenu i forårets 
farver. Spis i det grønne og få  
en gastronomisk oplevelse midt  
i Almindingen.
Bordbestilling 5697 4013

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. Med venlig hilsen Troels Fjederholt Madsen

CHRISTIANSHØJKROEN
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PÅSKE:  ÅBENT  TIL FROKOST HELE UGEN, UNDTAGEN MANDAG 
SAMT TORSDAG, FREDAG, LØRDAG OG SØNDAG AFTEN

Havnebryggen 9 • 3740 Svaneke • tlf 56 49 61 49 • www.siemsens.dk • hotel@siemsens.dk

Restaurant • Hotel • Konference
SVANEKE

Hotel Siemsens Gaard

Perfekte rammer til din fest 
A la carte restaurant fra 1. maj

Morgenbuffet og 2-retters middag i april  
ved forudbestilling
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Ilse Jacobsen
Elise Gug         
Eva og Claudi
Masai           
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Mc.verdi
Pieszack
Sibin Linnebjerg
Bessie Jeans

Sommersted | Ndr. Strandvej 63, 3770 Tejn | Tlf.: +45 56484470
Åbent Mandag-Fredag 10.00-17.30 | Lørdag 10.00-14.00

www.sommersted-bornholm.dk

Natur ligvis

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

1.4 - 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.

Ny udstilling 
Østersøen - verdens største brakvandshav

Informativ underholdning for hele familien

BORNHOLMS  
ROVFUGLESHOW

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

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

SHOWSTART
Dørene åbnes 1 time før show start

April: Tirsdag kl. 11.00
Maj: Tirsdag, onsdag  & søndag kl. 11.00

Juni: Tirsdag onsdag, torsdag, fredag & søndag kl. 11.00

Vi åbner for sæson den 1. april 2014
I forbindelse med påskeferien har vi åbent fra 

den 17. april til 20. april
Disse dage åbner dørene kl. 10.00 

og der er showstart kl. 11.00

Følg os på Facebook Scan og læs mere

Hekseriet • Snellemark 33-35 • 3700 Rønne • tlf: 51941747 
 www.hekseriet.net

ÅBNINGSTIDER:
Mandag 10.00-17.00
Tirsdag, onsdag & fredag 9.00-17.00. Lørdag 9.00-13.00
Mulighed for aftentider torsdag.
1. lørdag i måneden er der åbent fra 9.00-14.00

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.-) 

Der er ingen tidsbestilling.

Følg med og meld dig ind i vores  
facebook gruppe hekseriet.

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,-

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.

Vi er uddannede kosmetologer,  
negleteknikere og makeup-artister

Flotte negle

Få flotte negle med shellac fra cnd
lakken der holder minimum 14 dage 

Shellac i en farve. 
Pris: 285,-

Shellac med fransk kant.  
Pris: 335,-

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

Negleforlængelse
 

Få flotte negle med fransk kant.
Den hvide kant er forstøbt.

Pris: 399,-

Makeup til enhver lejlighed
Forsvinder makeuppen i løbet af dagen/aftenen  
eller mangler du fif til at peppe makeuppen op.

Så lad os hjælpe dig!

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

HEKSERIET
- negle & kropspleje

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

- hud, negle, makeup & kropspleje
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Hjemme i Allinge 
var der næsten 
altid fest og farver. 

Forældrene, der drev 
Schweizerkonditoriet, 
havde en stor 
omgangskreds, og børnene 
blev selv et naturligt 
samlingspunkt for deres 
kammerater. Mick Dahl var 
13 år, da han indrettede 
sin egen bar i kælderen, og 
det var vældig populært. 
De voksne legede ovenpå 
og børnene i underetagen. 
Gilderne voksede ud af 
huset og udviklede sig 
til et festimperium, som 
Mick kalder det. Events, 
jul, påske, sommer og 
beachparties. – Jeg er god 
til det med fest, erklærer 
Mick med den passende 
mangel på beskedenhed, 
der klæder ham og har 
gjort det muligt at rykke 
scenen fra Nordbornholm 
til København K.
Forældrene var tolerante, 
men stillede et krav til 
Mick og hans tvillinge-
søster Katja: Lige meget 
hvad I finder på, så skal I 
have en ordentlig uddan-
nelse. Mick blev tømrer og 
Katja damefrisør. – Vi var 
ikke boglige, vi ville ar-
bejde med vores hænder.

BAnkeR BRydeR SIG
Ikke om BAReR

Så snart de to søskende 
som 20-årige havde 
bestået svendeprøverne, 
rykkede de ligesom deres 
venner til København. 
De fik hurtigt noget at 
bestille, og Katja rev et år 
ud af kalenderen og rejste 
rundt i verden
Nu er de lige fyldt 28 og 
har gjort fornemmelsen 
for fest til fast arbejde. I 
slutningen af 2012 åbnede 
de cocktailbaren Dahl 
& Dahl i Dronningens 
Tværgade 6, og det går 
forrygende.
Drømmen om egen virk-
somhed var stærk, og en 
dag fandt Mick et lokale, 
hvor der tidligere havde 
været vinbar og andre 
fejlslagne eksperimenter. 
Han havde sparet en del 
penge op, men bankerne 
gad ikke tage et møde. 
Heldigvis sprang hans læ-
rermester, tømrer Thomas 
Augustsen til; han hørte 
også til den faste kreds af 
gæster i Allinge og troede 
på projektet, og det var 
heller ikke svært at over-
tale Katja til at være med.
Nu gjaldt det om at få 
ryddet det store kæl-
derlokale, der lignede et 
bombet lokum og havde 

stået til salg et stykke tid. 
Som håndværker kunne 
Mick klare det meste og 
byggede selv alt inventa-
ret på nær stolene. Målet 
var at skabe en moderne 
cocktailbar og blive blandt 
de bedste. 

HØnnuSyp oG
BoRnHolmeRTApAS

En målgruppe er unge 
bornholmere i hovedsta-
den, og den bornholmske 
atmosfære understre-
ges, når gæsterne bliver 
budt på en gratis hjem-
merystet hønnusyp som 
velkomst-shot, serveret på 
et smukt egetræsbræt af 
eget design med huller til 
bægrene. 
- Folk bliver overraskede 
og glade, de er ikke vant 
til den form for gæst-
frihed, og der ryger let 
ti flasker på en uge. Vi 
ser det som en form for 
markedsføring, der skiller 
os ud fra konkurrenterne, 
bemærker Katja.
Et speciale er en delikat 
tapas, som leveres af 
firmaet Bornholmermad 
og blandt andet består af 
pølse og skinke fra Hal-
legaard. Der sælges også 
en del øl fra Svaneke Bryg-
hus. Fra onsdag til lørdag 
er der vin og hygge i lo-

kalerne med plads til 150 
mennesker, og der bliver 
rystet mange cocktails. 
Mick og Katja har været på 
cocktailkursus og har et 
testpanel, der smager på 
deres seneste kreationer. 
Raffinerede drinks er for 
alvor blevet moderne, og 
der skal et stort netværk 
til for at blive kendt. Mund 
til øre er den bedste 
reklame, og de mange 
bornholmske venner hjæl-
per godt til og føler sig 
hjemme hos Dahl & Dahl, 
men det skal ikke være 
en kopi af det berømte 
hjemstavnsetablissement 
Sørens Værthus.

- Hvor mange ambassa-
dører skal der til for at 
skabe tilstrækkeligt kend-
skab og sympati? Måske 
10.000, måske 30.000, 
filosoferer Mick.

HåRdT SlId oG
14 medARBejdeRe

De to søskende har været 
vant til at arbejde, siden 
de var børn. Der var altid 
noget, der skulle ordnes i 
konditoriet. 

Som indehavere må de 
også slide i det, men de 
kan ikke klare det alene, 
selv om de elsker at stå 
bag baren og være i kon-
takt med publikum. Fem 
bartendere, tre afryddere, 
to garderobepiger, tre 
dj’s og en dørmand er på 
lønningslisten for at få det 
hele til at køre i et vist 
tempo.
Hyggeligt? Javist, men 
Mick understreger, at der 

ikke er penge i hygge, 
men i fest. Og han tilføjer 
medet glimt i øjet: - Der er 
ikke noget sjovere end at 
drikke hver dag.
Det går bare ikke. – Nogle 
tror, at man som barejer 
kan gå frit til flaskerne, 
men vi skal holde hove-
det koldt hele tiden. Det 
er seriøs business i en 
hård branche og ikke bare 
fis og ballade og 80 % 
avance, pointerer Katja.

FØDT TIL FEST: 
ALLINGE-TVILLINGER

MED EGEN BAR 
I KØBENHAVN K

et glimt af 
dahl & dahls
cocktailkort

• Mojito (rom, lime, mynte, rørsukker, soda) 
• Cucumber Collins (gin, syrup de gomme, 

agurk, sour)
• Pure Passion (vodka, lime, vaniljesirup, 

passionsfrugt puré)
• Mango Madness (tequila, mangojuice, lime 

syrup de gomme)
• Dahl’s Litchi (vodka, litchi, lime, syrup de 

gomme), mynte, citrongræs)
• Gentlemen’s Favorite (whisky, lemon, 

angoustura, syrup de gomme, gingerbeer)

AF JACOB LUDVIGSEN

VI ØNSKER ALLEgod påske

RØNNE:  
St. Torvegade 13  
tlf. 2725 9800

SNOGEBÆK:  
Hovedgaden 9 
tlf. 5648 8089

WWW.KJAERSTRUP.DK
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50%
DU SPARER

kØB PÅ WWW.BESTSAVE.Dk  /  kirkebyvej 10 • 3751 østermarie • +45 28 48 93 00

OM BEST SAVE BORNHOLM
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%. 
 

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.

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

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 og folkene bag  
er bornholmere med kendskab til øen.  

Over 10.000 gæster besøger hver måned vores side  
og over 5.000 modtager vores nyhedsbrev hver uge.

Så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

Daniel Mühlendorph & Henrik Hørberg 
Kontakt: 24 22 74 72

5.000  

BORNHOLMERE  

BRUGER ALLEREDE  

BEST SAVE

150.000

BESØGENDE  

I 2013

Tag dit barn med med til en kreativ familieworkshop 
inkl. frokost på Bornholms Kunstmuseum den 10. maj 
fra 11.00 -13.00. Her kan børnene prøve kræfter 
med at skabe deres egen blomstercollage. 

Rabat 50%
Værdi 350,-

Din Pris 

175,-

BORNHOLMS kUNSTMUSEUM
køb fra 10. april til den 17. april

Få et 2014 sæsonkort til Joboland og få adgang til 
parken ligeså meget du har lyst, og spar samtidig 
25% på alle drikkevarer og mad du køber i cafeteriet.

Rabat 62%
Værdi 399,-

Din Pris 

149,-

JOBOLAND
køb fra 1. april til den 7. maj

Bliv ekstra klar til forårets fester med smukke og natur-
tro vipper fra VIP Lashes hos Magic Spot i Åkirkeby.

Rabat 50%
Værdi 1000,-

Din Pris 

500,-

MAGIC SPOT
køb fra den 18. april til den 25. april.

Restaurant Pakhuset tilbyder en plankebøf med en 
saftig 200g oksefilet, kryddersmør, en lækker salatbar 
og fri isbar til dessert.

Rabat 50%
Værdi 243,-

Din Pris 

122,-

RESTAURANT PAkHUSET
køb fra 14. april til den 21. april

Besøg Café Dueodde og får adgang til caféens piz-
zabuffet med mange forskellige pizzaer, hvor du kan 
spise ligeså meget du lyster. Voksen pris.

Rabat 50%
Værdi 90,-

Din Pris 

45,-

DUEODDE FAMILIECAMPING
køb fra 22. april til den 29. april 

Tag til Svaneke og nyd en frokost på Restaurant Pak-
huset. Du får 3 stykker smørebrød og du kan frit væl-
ge mellem vores 8 forskellige slags.

Rabat 50%
Værdi 115,-

Din Pris 

57,-

RESTAURANT PAkHUSET
køb fra 14. april til den 21. april

Tag dit barn med til Café Dueodde  og nyd caféens 
lækre pizzabuffet med udvalg af mange forskellige 
pizzaer. Dette tilbud gælder børn under 11 år. 
Tilbuddet gælder et barn

Rabat 50%
Værdi 55,-

Din Pris 

28,-

DUEODDE FAMILIECAMPING
køb fra 22. april til den 29. april 

Få en 3 retters påskemenu bestående af stegt sandart 
til forret, glaseret oksebryst til hovedret og æblemaza-
rin til dessert. Begrænset antal til salg.

Rabat 50%
Værdi 325,-

Din Pris 

162,-

RESTAURANT NO. 9
køb fra 2. april til den 12. april

 BARN  VOkSEN

GÆLDER FOR 1 VOkSEN + 1 BARN
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Det tidlige danske forår har vist sig at være lidt koldere end vi med længsel havde husket det.  
Og mens heldige udvalgte stiger ind og ud af fly mod varmere himmelstrøg, må vi andre nøjes  
med at ønske. Dog kan man blive hjulpet godt på vej af de mange tiltag på Bornholm, hvor eksotisk 
mad er i fokus. For selvom Nyt Nordisk synes at være enehersker i dansk kulinarisk regi, så kan det 
ikke stille længslen mod varmen og nye oplevelser, på samme måde som en god karry. 

Af Linea Wittrop Prætorius og Katja Rottensten Kofoed

Seks eksotiske  
køkkener på Øen

GUIDE 

PIBLA hUzADS thAImAD 
Aasen 7, Nexø, 3020 1886
Også på Bornholms sydland er det thailandske køkken at 
finde i bybilledet og thai take away stedet Pibla Huzeds 
thaimad giver havnebyen Nexø et eksotisk præg. Ejeren 
Ann Knudsen er tidligere kendt på Bornholm for sin butik i 
Snellemark i Rønne, hvor hun solgte eksotiske råvarer fra 
hjemlandet Thailand. For nyligt har hun valgt selv at gå i 
køkkenet og har åbnet Pibla Huzeds thaimad. Stedet ligger 
et stenkast fra Nexø Torv og når man træder ind i restau-
ranten mødes man af Ann og hendes to smilende døtre. 
Indretningen bærer præg af en blanding af Skandinavien og 
Thailand med det minimalistiske, lyse udtryk og det store 
orientalske tæppe på væggen. Ann beskriver stedet som et 
stykke af hendes hjemland på Bornholm: ”Jeg har gjort mig 
umage med blomster, billeder og Buddha-figurer.”
Ændringen fra butik til take-away har været undervejs 
længe for Ann: ”Jeg har hele tiden gerne ville have en res-
taurant. Idéen stammer fra den tid, hvor jeg arbejdede med 
mad i Bangkok. Men min mand og jeg syntes, det var svært, 
at se for os, at vi kunne drive restaurant, mens vi havde små 
børn. Da vi samtidig oplevede, at der manglede en råvarebu-
tik, der forhandlede eksotiske varer, valgte vi at åbne butik-
ken ”Ann Thai Butik”, som nu videredrives på internettet.” 
I de seneste år er de asiatiske råvarer blevet mere almind-
elige i de gængse supermarkeder, og det kom til at påvirke 
Anns forretning og førte til, at hun endelig åbnede sin take-
away. Om åbningen af stedet fortæller Ann: ”Vi er blevet 
godt modtaget og alle har været meget hjælpsomme.” Dog 
har hun været nødt til at fordanske det thailandske køkken, 
idet maden, med Anns egne ord, godt kan være lidt hot. 

RENUS thAI tAKE AWAy
havnegade 33, Allinge , 2759 1977
På det bornholmske nordland har Renu Thongsungnoen fra 
Thailand etableret et thai-take-away lige ned til Allinges 
hyggelige havn.  Når man åbner døren fra Havnegade mødes 
man af damp fra gryderne og en stærk duft af asiatiske 
krydderier, hvor særligt karry synes at være fremtrædende. 
Her er minimalistisk indrettet med barstole i det store 
vindue, hvor man kan sidde og nyde sin mad og udsigten. På 
væggen er blåhvide klinker og en stor håndlavet Buddha-
figur i mørkt træ. Bag den høje disk står Renu og hendes 
datter og byder smilende velkommen henover det store 
gaskomfur. Der hakkes og snittes og ind i mellem bliver der 
småsnakket på thai. 
Renu kom til Bornholm i 2007 for at finde et arbejde i 
Danmark, og åbnede restauranten i Allinge i år 2012. Renu 
bor på Bornholm med sine to døtre og selvom hun ikke har 
familie på Bornholm er hun rigtig glad for at bo her. Renu 
fortæller dog, at der årligt aflægges et besøg på hjemegnen: 
”Hvert år i december tager vi hjem til Nordthailand. Vi rejser 
i december, fordi det er vigtigt mine døtre kan passe deres 
skole,” siger hun og griner til sin datter. Det gode mor-datter 
forhold fylder det lille sted med højlydt latter og en afslap-
pet atmosfære. 
I Renus thai take-away kan man se maden blive lavet af 
friske råvarer, hvilket lidt henleder tankerne på et gadekøk-
ken i en travl thailandsk gade. Renu siger smilende: ”Jeg 
elsker at lave mad, men det thailandske køkken kan være 
lidt svært at gå til, hvis man ikke er vokset op med det.” 
Hun fortæller videre: ”Det gode ved thailandsk mad er først 
og fremmest den rige smag.” Derudover er thailandsk mad 
meget sundt og derfor kan man med god samvittighed spise 
mere end to retter. 

ÆBLEhAvEN
hovedgade 15, Snogebæk, 5648 8885
I den lille idylliske kystby Snogebæk findes et spændene 
og eksotisk tilbud. Her ligger den hyggelige og ambitiøse 
restaurant Æblehaven. Ejerene er parret Sopha og Henrik 
Nerst, der overtog stedet for 10 år siden og nu kaster sig ud 
i deres 11 sæson. 
Maden er en fusion af moderne dansk og klassisk fransk, 
som mødes med det asiatiske køkken. Ligesom maden er 
stedet også en fusion mellem det klassiske og det moderne. 
Restauranten er et gammelt bornholmer bindingsværkhus, 
og indenfor er der moderne, med store vinduer, som giver 
meget lys. Henrik Nerst har bornholmsk blod i årene da 
hans far er bornholmer. Selv har han været bosiddende på 
den anden side af Østersøen, ind til han for 14 år siden tog 
sin kæreste, Sopha, med på en romantisk weekend til sol-
skinsøen, herefter var det svært at tage tilbage til fastlan-
det. Henrik er uddannet sommelier og står for vinen. Derfor 
er der et smukt sammenspil mellem den mad gæsterne får 
og vinen de dertil drikker. Sopha står for det kulinariske og 
er både uddannet i det thailandske køkken og i det franske, 
derfor var det også naturligt sætte disse to køkkener sam-
men ” vi prøver at kombinere uden det går over gevind. Det 
skal være klassisk og ærlig mad.” – siger Henrik. Alt laves 
fra bunden og der benyttes kun friske råvare, her bliver 
Bornholm en del af den franske-thailandske fusion, da de 
helst vil bruge lokale råvarer: ” Vi bruger alt hvad vi kan 
trække fra det bornholmske udvalg, både pga. kvalitet og 
miljø.” 
Æblehaven har en bred vifte af besøgende ” Vi har besøgen-
de kærestepar i alderen  15 år og op til hundrede.” – udtaler 
Henrik. Men uanset alder er det tydeligt, at kunderne er 
tilfredse både med maden, vinen og stemningen.  

DEt GAmLE POSthUS 
Kirkegade 8, Allinge, 5648 1042
På det lille torv i Allinge ligger Det Gamle Posthus, som i dag 
er blevet til restaurant. Det er ægteparret John og Karina, der 
ejer stedet og med Karinas egne ord er det et levende sted. 
Det kan man godt følge hende i, og den dag vi besøger restau-
ranten er der også en del gæster, godt humør og forårssolen 
brager ind af vinduerne. 
ude i køkkenet er Ann ansat som kok, og Karina fortæller, 
at netop hun har begejstret dem til at lave en periode med 
thai-mad i deres restaurant: ”Ann er rigtig dygtig, og vi blev 
inspireret af hende, fordi hun sommetider tog lidt mad med 
hjemmefra til personalet.” Derfor kan man i løbet af foråret 
også få thai-mad på Det Gamle Posthus: ”Vi gør det, fordi det 
godt kan være lidt kedeligt på Bornholm uden for sæsonen, 
men lige så meget for os selv, så der sker noget i vores 
restaurant hele året,.” siger Karina. De lokale betyder rigtig 
meget for ægteparret bag stedet og bornholmerne vil blive 
forkælet med en blanding mellem Det Gamle Posthus’ køkken 
og thai: ”Posthusets koncept skal ikke forsvinde i thai. Det er 
selve thai-smagen, vi vil bruge.” 
Karina fortæller videre om hendes tanker bag tiltaget: ”Thai-
mad er ikke kun en firkantet, hvid boks, man henter. Ikke, 
at der er noget galt i det, men thaimad er et virkeligt stort 
emne”, siger hun og slår ud med armene. Karina fortæller, at 
kampagnen med thaimad har overgået deres forventninger 
og været en stor succes for Det Gamle Posthus. 

DONG FANG
Store torvegade 22, Rønne
Et lille stykke af det store asiatiske kontinent har slået sig 
ned på Rønnes hyggelige gågade, hvor Fyrtøjet lå og er blevet 
erstattet med restauranten Dong Fang. Ejeren hedder Shao 
Ping og har stedet sammen med sin søn Charliens. 
Dong Fang er det nyeste skud på stammen over det eksotiske 
madudvalg på Bornholm.              
Restauranten vil få et stort udvalg i form af en buffet med 
sushi, wok barbeque og kinesisk mad. Ejeren fortæller, at 
maden naturligvis skal være af god kvalitet og springfyldt 
med smag, men det er også vigtigt, at priserne er overkom-
melige: ”Vi vil gerne give bornholmerne mulighed for at smage 
rigtig kinesisk mad, men til en rimelig pris”, siger ejeren Shao 
Pings søn Charliens. 
En af grundene til, at det netop var på den lille ø i Østersøen, 
at Shao Pings restaurant skulle ligge, var, at der ikke er 
så stort et udvalg af kinesisk mad på Bornholm. Men 
ejeren er også fra start meget bevidst om Bornholms gode 
kvalitetsråvarer og vil derfor også prøve at benytte sig af de 
lokale tilbud. Shao Ping fortæller, at kokken, som skal trylle 
med disse råvarer og stå for den store kinesiske buffet, er en 
dygtig kinesisk udlært kok fra et femstjernet hotel i Kina. 
I restauranten vil omgivelserne også komme til at bære præg 
af den store inspiration fra Østen, og i indretningen er der 
brugt materialer fra Kina for at få et autentisk resultat og 
give gæsterne den bedste oplevelse. Her er også indrettet et 
legerum til mindre børn, så forældre roligt kan tage dem med 
ud på en kulinarisk rejse til Dong Fang. 
Shao Ping har tænkt over, at Dong Fang skal være et sted, 
hvor alle er velkomne, og her et her et par uger før åbningen, 
glæder han sig rigtigt meget til endelig at kunne byde born-
holmerne velkommen i sin nye restaurant. 

FREDENSBORG 
Strandvejen 116, Rønne, 5690 4444
Snublende tæt på kysten nær Rønne ligger Hotel Fredens-
borg. De sidste par år har hotellets restaurant med jævne 
mellemrum afholdt sushi-night til glæde for bornholmere 
med en forkærlighed for det japanske køkken. 
Indehaver Birte Jensen fortæller om udviklingen af sushi-
night i restauranten: ”Jeg prøver hele tiden at følge med og 
indfange relevante nye projekter. Vi startede med en sushi 
night i samarbejde med en restaurant, hvorefter vi indlagde 
det i vore fiskebuffeer. Da vi fik mulighed for at ansætte en 
kok som i flere år havde været sushi kok var det naturligt at 
’prøve’.”Siden er der dog kommet en anden kok til Fredens-
borgs køkken: ” Det er ikke den samme sushi kok i dag som vi 
startede med. Men vore kokke har været glade for at udvide 
deres verden til også at lære sushi.” 
Sushi night har indtil nu været en succes og restauranten 
på hotel Fredensborg har omkring 40 gæster hver gang der 
kokkeres på japansk. Gæsterne kan nyde deres mad i et stort, 
lyst lokale med panorama udsigt til Østersøen. Birte fortæller, 
at hun ikke var nervøs for, om sushi var for meget et ’storbys-
fænomen’ til, at bornholmerne ville hoppe med på bølgen. 
Hun siger om de bornholmske gæster: ” Jeg ser bornholmere 
som en kunde der har brug for at se andet end ’alt som det 
plejer”. Og folk ser da også ud til at nyde deres mad og de 
skønne omgivelser denne fredag aften. Om fremtiden for 
sushi-night på Bornholm fortæller Birte til slut: ”Det er en 
positiv udvikling og det vil fortsætte med mere.” 
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I grunden burde 
der indstiftes en 
belønningsmedalje til en 

mand som den 25-årige 
mesterkok Casper Sundin, 
der nu er souschef på 
Stammershalle Badehotel 
og med held har 
deltaget i en lang række 
kokkemesterskaber. Han 
er flyttet til Havnegade i 
Allinge med sin kæreste 
Sara, der er frisør, og 
de venter en lille pige 
til maj. Begejstringen 
for Bornholm er 
overvældende, han er 
fuld af lovord om alle de 
sympatiske mennesker, 
han har mødt, og for den 
natur, hvor han kan plukke 
urter og samle svampe. 
– Når jeg bliver fanget af 
noget, så gør jeg det fuldt 
ud, lyder hans motto.
- Alene det at vågne om 
morgenen og se og høre 
havet er en stor ople-
velse for os. Sådan er det 
jo ikke i Tåstrup, siger 
Casper, der er vokset op i 
den københavnske forstad 
med udsigt til højhuse.
I folkeskolen drømte han 

om at blive journalist 
eller kok, men da han 
fik hjemkundskab i 8.-9. 
klasse, blev han grebet 
af køkkenkunsten og 
sad derhjemme og skrev 
opskrifterne ind på sin 
computer.

valgte mesterlære
frem for gymnasiet

Efter halvandet år i gym-
nasiet sprang han fra, nu 
ville han være kok. Han 
kom ind på fagskolen, 
droppede grundførløbet 
og gik i mesterlære hos 
Jakob de Neergaard på 
Søllerød Kro, hvor Daniel 
Kruse var dessertkok. Se-
nere var de to sammen på 
Formel B. De er nærmest 
uadskillelige makkere, og 
det er Kruse, der har lok-
ket ham med til Bornholm, 
som Casper aldrig havde 
besøgt. Nu har de gjort 
Stammershalle Badehotel 
til et eftertragtet spise-
sted, der i 2012 havde 
fornøjelsen af at byde 
regentparret på frokost.
- Daniel og jeg går godt 

i spænd sammen og har 
de samme tanker om, 
hvordan man driver en 
restaurant. Ud over os er 
vi to kokke, tre elever og 
tre tjenere. Jeg er først og 
fremmest dessertkok og 
kan lide at være nærmest 
videnskabelig præcis med 
mål og vægt, tempera-
tur og tid. Vi skiftes hver 
tredje-fjerde uge til at stå 
for stegekøkkenet og des-
sertkøkkenet.
På sin telefon viser 
Casper nogle af de ny-
fortolkninger af kendte 
retter, der gør Stammers-
halle Badehotel til noget 
særligt: hyben og rød-
bede macaroner, vand-
bakkelser med makrel-
fyld med eddikkepulver, 
snobrød af briochedej, 
der er brændt og frite-
ret, en omfortolkning af 
kærnemælkskoldskål med 
citronsorbet. Smagen er 
forstærket og overrasken-
de, og delikatesserne er 
smukke at skue.

det bornholmske 
spisekammer

Lokale råvarer spiller en 
afgørende rolle. Casper 
synes, at det er noget af 
det skønneste at gå i Døn-
dalen og plukke ramsløg; 
det tager lidt længere 
tid, men giver en særlig 
glæde. Krogsholm ved Rø 
leverer små nye kartofler, 
nye løg og rodfrugter, 
tagetes og hjulkrone, 
menuen skifter hver 
anden uge og afhænger 
af årstidens udbud. Torsk 
og pighvar fanges af 
Skrubbe-Bent, der sejler 
lige foran Stammers-
halle Badehotel. Bacon og 
skinke fra Hallegaard er 
også værdsatte ingredi-
enser ligesom rapsolie 
og sennep fra Lehnsga-
ard. Casper og kæresten 
boede på Lehnsgaard i 
de første fire måneder på 
øen og mødte stor gæst-
frihed hos Hans og Dorthe 
Hansen.

Sæsonen 2013 var over 
al forventning og blev 
forlænget, der var fuldt 
hus hver eneste aften til 
midt i december. I vinter-
månederne har Casper 
eksperimenteret med val-
nødde- og andre krydder-
snapse og arbejdet nogle 
dage om ugen hos Mikkel 
Marschall i Carlsbergs 
direktionskøkken, mens 
håndværkerne har haft 
travlt på Stammershalle 
Badehotel. Værtsparret 
Henrik Petersen og Hen-
riette Lassen investerer i 
forbedringer. Køkkengår-
den har fået tag, et nyt 
vinrum er etableret, og 
der er indrettet flere væ-
relser med havudsigt. 

mange bornholmske 
spisegæster

- Det passer ikke, når 
nogle hævder, at born-
holmerne ikke viser sig 
på øens toprestauranter. 
Især i ydersæsonen ser vi 
mange, og vi ved, at de 
gerne vil have kraftfuld 
mad til en rimelig pris og 

ikke vil gå sultne herfra. 
Så hvis de vil have flere 
kartofler, så er det ikke 
noget problem. Derudover 
har vi mange tyske gæ-
ster, og både Folkemødet 
i juni og Wonderfestiwall i 
august betyder meget for 
os. Sæsonen 2014 star-
tede fredag den 4. april, 
og så holder vi i begyndel-
sen åbent et par dage om 
ugen indtil højsæsonen, 
hvor vi giver den fuld 
skrue i tre måneder, lover 
Casper Sundin. 
Men idyllen har sine 
begrænsninger. Sidste 
sommer standsede han 
og Sara spontant for at 
samle svampe i Rø. – Jeg 
blev angrebet af skovflå-
ter. Jeg var iført shorts, og 
de udsøgte sig skridtet, 
knæhaserne og sågar de 
ædlere dele. Det var ikke 
sjovt at få pillet 25 flåter 
ud, men så lærte jeg det, 
fortæller han.

HAN FORTJENER EN MEDALJE:

KOKKEN CASPER SUNDIN  
NY INDVANDRER PÅ BORNHOLM
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: ROBIN HOUNISEN

I Snogebæk ligger den lille og hyggelige restaurant Æblehaven. 
For 9 år siden overtog Sopha og Henrik stedet. Sopha er kokkeuddannet  
i både Thailand og Danmark, og hun insisterer på at lave alt fra bunden.  

Når råvarerne ikke kommer fra urtehaven eller drivhuset, satser hun på lokale råvarer.
Henrik, som er uddannet sommelier, sørger for, at du får en udsøgt vinmenu til maden.

Konceptet er simpelt og lækkert. 
Stilen er en fin blanding af moderne dansk/fransk, der møder østens eksotiske  

køkken, så termen fusionskøkken er for en gangs skyld en rammende betegnelse.  
Du kan vælge mellem 3 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter.

VI GLÆDER OS TIL AT ÅBNE IGEN LØRDAG D. 12 APRIL 2014
RESTAURANT ÆBLEHAVEN • HOVEDGADE 15 • SNOGEBÆK • 3770 NEXØ

TLF: +45 5648 8885 • RESTAURANT@AEBLEHAVEN.COM
WWW.AEBLEHAVEN.COM

RESTAURANT ÆBLEHAVEN
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Telefon: 56 90 44 44      www.bornholmhotels.dk

Bornholmske Forårsfornemmelser
Er du til... golf - Bornholmsk rEgional madkultur - luft - vand - strand - cykElturE - gåturE - anEmonEr - BlomstrEndE frugttræEr og nyudsprungEt skov?

Så tag bil eller fly til Bornholm
3 x overnatninger i dobbeltværelse med balkon/terrasse og havudsigt, 3 x morgenbuffet

samt fri adgang til Den Bornholmske Diamant Spa (min. 16 år)

Nordre Kystvej 34, Rønne                 Strandvejen 116, Rønne

Færge Ystad - Rønne t/r for 1 personbil  

Pris i alt for 2 personer kr. 3.900,-
Pensionistrabat kan tilbydes, ring og hør nærmere

Fly København - Bornholm t/r 

Pris i alt for 2 personer kr. 4.100,-
Prisen varierer efter fleksibilitet, ring og hør nærmere

Den Bornholmske Diamant Spa
Vi har en af  Skandinaviens mest  
gennemførte spaområder med  
luksus ud i alle detaljer.

1.000 m2 fyldt med unikke saunaer, 
dampbade, kolde og varme bassiner, 
sanse oplevelser og wellness i  
verdensklasse. 

SushiNight  
kl. 1800 - 2100  

den 11. og 18. april, 
9. og 23. maj.

Den Store Fiskebuffet 
kl. 1800 - 2030   
den 17. april, 

1., 8., 15., 22. og 29. maj.

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
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VIDSTE DU
At vi her hos Poul P. holder selskaber, møder 
etc. op til 60 personer, hvor vi har specielle 

menuer eller hvor du kan være med til at  
sammensætte en menu med vores køkkenchef.

At vi laver mad ud af huset til enkeltpersoner, 
møder, konferencer og store selskaber med 

alt fra lækre sandwiches og  
rustikt smørrebrød.  

 
Restauranten er opdelt i 2 etager, hvor det er  
muligt at booke overetagen til afholdelse af  

møder. Der er plads til ca. 30 personer.

At vi har et varierende menukort, hvor alle  
retter kan laves i børnestørrelse til halv pris.  

Specielle ønsker til børneretter er også muligt.  
Vi har vegetarretter hvor vi også  
imødekommer specielle ønsker.

Og vi har åbent hver dag fra kl. 11.00, dog 
undtaget søndag, her holder vi lukket de før-
ste måneder af året, men åbent for selskaber.

Vi håber at se jer & I er velkomne til at  
kontakte os på mail eller telefon til et  

uforpligtende tilbud.

Venlig hilsen 
Personalet på Poul P.
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Spirituschef – 
hvilken udsøgt 
stillingsbetegnelse! 

Søren Beyer er en af de 
få, der kan skrive titlen 
på visitkortet. Han er 
øverstkommanderende på 
spiritusområdet hos H. J. 
Hansen Vin A/S. Firmaet 
leverer spiritus,vin, 
Riedelglas og chokolade til 
de over 50 Vinspecialister 
i kæden, samt til hoteller, 
restauranter og store 
virksomheder. Men 
han kan også kalde 
sig masterblender, og 
med sin fine næse har 
han sammensat fire 
velafbalanceret rom med 
fællestitlen Caraibe og 
navne, der minder om 
Danmarks storhedstid 
på De Vestindiske øer: 
Peter, Charlotte og Amalie, 
samt den hvide rom Tall 
White. De blev fornylig 
præsenteret af Søren 
Wolff hos Bornholms 
Vinforsyning i Aakirkeby, 
og de er aftappet på Den 
Bornholmske Spritfabrik 
i Nexø. Så selv om 
råvarerne stammer fra 
Trinidad, Guyana, Jamaica 
og Barbados, er der 
tale om et bornholmsk 
produkt.

fik smag for spiritus
på m/f hammershus

Søren Beyer er opvokset 
i Søndergade i Klemen-
sker, hans mor Bitten var 
socialinspektør i Hasle 
Kommune og hans far Finn 
snedker på Køkkengården. 
Efter Bornholms Amts-
gymnasium tog han højere 
handelseksamen, han var 
i tvivl om, hvad han skulle 
beskæftige sig med, og de 
to år som kontorassistent 
i Amtsrådsforeningen var 
ikke løsningen.
Inden da arbejdede han i 
den toldfri butik på færgen 
Hammershus. Dengang 
kunne man stadig købe 
den store ration spiritus, 
cigaretter og chokolade 
på ruten Ystad-Rønne. Nu 
havde han fået smag for 
at sælge de våde varer og 
blev i midten af 1990’erne 
hyret til en nyoprettet 
shop i Kastrup Lufthavn 
med navnet Whisky World. 
Den gik glimrende, indtil 
EU i 2001 satte en stopper 

for taxfree handel til pas-
sagerer, der rejser inden 
for unionens grænser.
Søren havde fundet 
sin rette hylde og blev 
Danmarks første spiritus-
sælger på fuld tid i firmaet 
Macy. De havde ti kunder 
på Sjælland da Søren 
startede, men halvandet 
år efter hans tiltrædelse 
havde de 100. Derfra 
gik turen til Juuls Vin og 
Spiritus på Frederiksberg, 
som importerer og driver 
engrosvirksomhed. Her 
var Søren Salgschef. Det 
var her Søren var med til 
at lave blendet til Planta-
tion 20 y.o. Anniversary, 
som senere blev kåret 
til verdens bedste rom. 
Efter fem år blev Søren 
i 2009 headhuntet til H. 
J. Hansen Vin A/S, der 
ønskede et komplet sorti-
ment af premium brands 
indenfor spiritus. Det har 
man så opnået i dag hvor 
man med mærker som 
Glenfarclas whisky, Jean 
Fillioux Cognac, Christian 
Drouin Calvados, Laubade 
Armagnac, Chase Vodka 
og Gin, Grappa Nonino, St. 
Lucia Destillers rom har 
nogle af verdens bedste 
spiritusser.

verdensmester i rom

H.J.Hansen har den 
næststørste kæde af 
forhandlere i Danmark, 
med Vinspecialistens over 
50 butikker. Ambitionen er 
ikke at være størst, men 
bedst og det er vi fastslår 
Søren. Søren har ansvaret 
for at firmaets 15 sæl-
gere indenfor Vinhandel, 
Horeca og BtB.kan vejlede 
og rådgive deres kunder 
om spiritus produkterne 
der stort set alle sam-
men bliver produceret af 
familieejede foretagen-
der der vægter kvalitet 
fremfor kvantitet og hver 
især er førende indenfor 
deres område. Så uligt 
de multinationale firmaer 
der producerer tusindfold 
mere, men helt i tråd med 
det gamle og hæderkro-
nede familiefirma
 H.J. Hansen A/S værdisæt, 
grundlagt i Odense  1829 
og stadig styret og ejet af 
Hansen familien.

I forbindelse med Sørens 
skifte til H.J. Hansen fik 
han qua sin medvirken i 
blended af Plantation ad-
gang til rom fra branchens 
ældste og mest hæder-
kronede broker. En broker 
køber rom fra destilleri-
erne og giver adgang til at 
blendere kan købe rom og 
sammenstikke deres eget 
blend. En verden med få 
aktører og stort hemme-
ligkræmmeri. 

I 2011 kom så de første 
3 blends i serien Ron Ca-
raibe. Peter, Charlotte og 
Amalie, navne på danske 
personer der har udmær-
ket sig med deres indsats 
og liv i Caribien. Kort efter 
lanceringen fik den norske 
Cognac blender Jon Ber-
telsen agenturet på Ron 
Caraibe i Norge og i dag er 
man også i forhandlinger 

med importører fra både 
Sverige og England om 
eksport til disse.

Fornylig blev Ron Caraibe 
Peter tildelt 91 point i det 
Rom & Whisky Magasinet, 
samme score som Ron 
Zacapa 23, 5 gange kåret 
til verdens bedste rom. 

rom bliver ikke
blandet på en dag

Søren bor tæt på havet  i 
Dragør, det minder ham 
om hans elskede Born-
holm, og han har sit eget 
laboratorium derhjemme, 
hvor han blender mange 
af sine små specialaftap-
ninger. Han modtager 
prøver at de typer rom, 
han har brug for til at lave 
blended, og hans vigtigste 
arbejdsredskab er næsen, 
som fanger mange flere 

nuancer end smagssan-
sen. Der er dage hvor han 
noser 60-70 produkter og 
det tager tid at nå frem 
til det perfekte resultat. – 
Folk tror, at en mand i min 
stilling drikker meget, men 
det gør jeg faktisk ikke. Til 
gengæld drikker jeg kun 
gode ting når jeg gør det, 
virkningsspiritus er ikke 
noget for mig..
- Jeg bliver bedre og bedre 
til at dufte mig frem til 
den rette blanding af de 
forskellige slags rom, og 
jeg er så privilegeret at 
mange af mine venner hel-
lere end gerne vil hjælpe 
mig med mit arbejde. I 
dag er rom den førende 
kategori indenfor salg af 
lagret spiritus, den tiltaler 
begge køn og forskellige 
aldersgrupper.
Når eksperimenterne er 
afsluttet, får brokeren 

opskriften og kan ud fra 
den levere råvarerne, som 
han sender til Den Born-
holmske Spritfabrik, hvor 
alkoholstyrken reduceres 
fra 65 % til 40-42 % og 
tappes på flasker.
- Samarbejdet med Niels 
Frost fra Den Bornholmske 
Spritfabrik og Søren Wolff, 
Bornholms Vinforsyning,  
der også omfatter den 
nye Kompas Snaps, er til 
fælles fornøjelse og giver 
mig anledning til at tage 
til Bornholm en gang om 
måneden. Her betjener jeg 
vores restaurationskunder, 
blandt andre Stammers-
halle Badehotel og Siem-
sens Gaard i Svaneke. Og 
så har jeg lejlighed til at 
besøge min far og gense 
vores smukke ø, fortæller 
Søren.

SØREN BEYERS JOB  
ER AT BRUGE NÆSEN

Knægt fra Klemensker blander rom i topklasse på Bornholm

AF JACOB LUDVIGSEN

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  
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · 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, fisk, 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

Gode madoplevelser i Svaneke

Besøg os på Facebook  
og vind præmier mm.  
facebook.com/pakhuset
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Vi åbner lørdag den 12. april kl. 12.00 og  
glæder os meget til igen at byde jer  
velkommen til både frokost og til aften.

Med Oye tilbage i køkkenet inviterer vi  
på thaibuffet – hver søndag! 

Og glem ikke pizzaerne, de serveres alle  
dage – også ud af huset.

ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD PÅSKE!

BORNHOLMS BUFFETRESTAURANT
BRØDDEGADE 20 • 376O GUDHJEM • 5648 5022 • WWW.BRODDAN.DK • KONTAKT@BRODDAN.DK

PRISLISTE 2014
Frokostbuffet
Voksen 119,-
Børn u. 12 år  59,-
Børn u. 3 år  Gratis 
Isbuffet i tilkøb  20,-
Aftenbuffet
Inkl. isbuffet
Voksen  179,-
Vegetar  149,-
Børn u. 12 år  89,-
Børn u. 3 år  Gratis

Kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden

Tuevej 1, 3740 Svaneke / tlf. 56 49 63 75 / www.truberg.dk
Bestilling kan ske på telefon: 56 49 63 75 eller over e-mail frank@truberg.dk

2 retter i sommervarmen
6 personer

Foret:
•	Kyllingesalat	med	æbler,	bladselleri	

og	sprødstegt	bacon	i	mild	karry	
dressing	thai	inspireret.

	

Hovedret:
•	Helstegt	U.S.	Oksespidsbryst.
•	Sommer	rodfrugter	marineret	med	

friske	krydderurter,	ristet	sesamolie	
og	svampe	soja.

•	Nye	kartofler	lagt	i	en	marinade	af	
grovkornet	sennep,	honning	og		
friskpresset	citron	

Trubergs forårs/sommer 
steg

Glad gris til 6 personer 

•	Flot	Letsprængt	skinke	steg		
med	sprød	svær.

•	God	frisk	og	sprød	rustik	salat		
med	dressing.

•	Kartofler	i	det	grønne	med	ristet		
sesam.

•	Kold	mild	senneps	creme	med	honning.	

Trubergs Tapas 
for 6 personer  

•	3	slags	spanske	lufttørrede	pølser.
•	Lufttørret	Serrano	skinke.
•	Bresaola.	Lufttørret	okseinderlår.
•	Bjergost.
•	Dadler	i	baconsvøb.
•	Hvid	artiskokcreme.
•	Middelhavs	oliven.
•	Små	saltede	agurker.	
•	Hjemmebagt	foccacia	med	flagesalt	og	

rosmarin.
•	Alt	anrettet	rustikt	og	lige	til	at	

sætte	tænderne	i.	

Til grillen i sommer varmen
for 6 personer 

•	Håndværkerpølser	i	baconsvøb.
•	Svinemørbrad	svøbt	i	Serrano	skinke	

og	frisk	rosmarin.
•	Hakkebøf	med	krydderurter.
•	Rejer	på	spyd.
•	Hjemmelavet	sommer	kartoffelsalat.
•	Hjemmebagt	Ciabatta	brød.
•	Trubergs	milde	chilisauce.	

Afhentning efter nærmere aftale 56 49 63 75 eller e-mail frank@truberg.dk

Afhentning	tilbud.

570,-
ekstra	personer	95,-

	

Afhentnings	tilbud.

588,-
ekstra	personer	98,-

	

Afhentnings	tilbud.

774,-	
pris	for	ekstra	person	129,-

	

Afhentnings	tilbud.

795,-
pris	pr.	ekstra	person	133,-

	

RESTAURANT

Restaurant Det Gamle Posthus
KIRKEGADE 8, ALLINGE

Telefon: 5648 1042
se mere på www.detgamleposthusallinge.dk

DET GAMLE POSTHUS

Scan og læs mere

Frokost 12.00 - 16.00
”sild og syp”

3 slags sild med tilbehør & 2 cl snaps
88,-

posthusets tapas tallerken med
hjemmelavede specialiteter

128,-

a la carte fra 17.30
øl-brasseret skank af  

hammershuslam
med grov kartoffel-urtepurè.

Lammesky og persillefritt.
228,-

der er selvfølgelig masser af andre gode ting
på frokost og aftenkort

bordbestilling på tlf.: 56481042

Posthuset  ønsker alle en god påske
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Vinskribenten, 
forlæggeren og 
gastronomen Henrik 

Oldenburg bestræber sig 
på ikke at være for hård i 
sin vurdering af Bornholms 
spisekammer. For nogle 
år siden holdt han et 
foredrag om emnet i 
Aakirkeby, og hans tanker 
om, hvordan man kunne 
gøre det lidt bedre, blev 
modtaget med behersket 
bifald. Men han sætter 
pris på Bornholm og god 
mad, og som et af de 37 
medlemmer af Det Danske 
Gastronomiske Akademi, 
der tæller fagfolk som 
Claus Meyer og brødrene 
Price, er han en kapacitet, 
man bør lytte til. 
Han etablerede magasinet 
SMAG & BEHAG i 1988 
og var chefredaktør og 
ejer, indtil han for nogle 
år siden solgte det for at 
kunne koncentrere sig om 
vinbøger og spændingsro-
maner.
I samarbejde med akade-
miet udgiver han årbo-
gen ”Danmarks Bedste 
Spisesteder”, og han har 
skrevet verdens mest om-
fattende bog om portvin, 
der er udgivet på engelsk 
og solgt i 14.000 eksem-
plarer.

vild med vestermarie

Og så er han deltidsborn-

holmer. Til hverdag bor 
han i Birkerød, hvor han 
driver forlaget Smag, og 
hvor hans hustru Anne er 
lærer. I alle skoleferierne 
skynder ægteparret sig til 
ejendommen Kærhøj i Ve-
stermarie, som de købte 
for ni år siden. Den ene af 
deres sønner, 
Christian, er blevet så 
glad for stedet, at han vil 
tilplante et stykke af grun-
den med vinstokke.
- I 20 år kørte vi sydpå 
om sommeren. Turene 
gik til Frankrig, Italien, 
Portugal og Spanien. For 
ti år siden fik vi lyst til at 
tage til Bornholm med 
mine svigerforældre, og vi 
lejede et hus i Gudhjem. 
Vi kendte kun Bornholm 
fra skolerejser, men blev 
grebet af naturen og 
atmosfæren og vendte 
tilbage flere gange. Så 
fandt vi Kærhøj. Belig-
genheden var fantastisk, 
prisen fornuftig og noget 
af det første, vi kunne 
glæde os over, var de søde 
og hjælpsomme naboer. 
Vi boede i Aalborg i ti år, 
da jeg var kulturredaktør 
og vinskribent på Aalborg 
Stiftstidende, men der 
kom vi ikke ind på livet af 
folk på samme måde som 
på Bornholm, fortæller 
Henrik Oldenburg.
Ud over glæden ved at 
vandre i naturen og plukke 

blomster, kantareller og 
rørhatte – her har Born-
holm en vældig rigdom, 
bemærker han – sætter 
han og fruen stor pris på 
at køre rundt på øen for 
at finde frisk fisk i de små 
havne.
- Da vi sidst var i Aarsdale, 
spurgte vi Jørgen, hvordan 
det går med sælerne. Han 
blev så vred, at to menne-
sker, der stod bag os for at 
handle, troede at jeg hav-
de fornærmet ham, og de 
skyndte sig væk. Han viste 
os, hvordan han havde 14 
laks på krogene, men de 
13 havde kun hovederne 
tilbage. Sælerne havde 
ædt resten. Det er tragisk, 
og politikerne gør ikke 
andet end at nedsætte 
en kommission. Fiskerne 
opgiver til sidst og sælger 
kutteren til ophug og 
fiskekvoten til Hirtshals, 
og de unge fortsætter ikke 
i erhvervet. 
- For 50 år siden var der 
12 røgerier i Aarsdale, der 
var tre tilbage, da vi kom 
hertil i 2005, og nu er der 
kun et. Hvor er det dog 
sørgeligt! Bornholmer-
laksen var engang den 
fineste råvare, nu sælges 
der norsk burlaks i butik-
kerne.

sol over kattegatsild

Henrik Oldenburg giver et 

eksempel på bornholmsk 
gastronomi: Sol over 
Gudhjem.
- Silden er røget på 
Bornholm, men kommer 
fra Kattegat. Nyker Brød 
bager ikke rugbrød mere, 
så sandsynligheden taler 
for, at det er importeret. 
Mejeriet i Klemensker 
kærner ikke længere 
smør. Æggeblommen, 
løgringene og purløget er 
måske bornholmsk, men 
det er ikke sikkert. Så hvor 
meget bornholmsk er der 
egentlig tilbage i dette 
fine stykke smørrebrød?
Han fremhæver Hammers-
huslammet, der gumler 
vild timian og krydderur-
ter, men beklager, at det 
skal fragtes over vandet 
for at blive slagtet og 
nedfrosset. Det samme 
gælder skovgrisene fra 
Vasagård. Dyrene bliver 
stressede under den lange 
transport, og det går ud 
over kødkvaliteten. 
- Det var et kæmpe tab, 
at Håndværksslagteren i 
Aakirkeby brutalt blev luk-
ket. Her kunne man på en 
tavle se, fra hvilken gård 
kødkvæget stammede. Nu 
håber jeg, at planerne om 
et slagteri på Hallegaard 
kan blive til noget, og jeg 
går helt ind for tanken om, 
at det bliver økologisk. I 
det hele taget ville Born-
holm have haft fordel af at 

tage den fulde konsekvens 
af den grønne tankegang 
og gøre alle fødevarer 
økologiske. Men det kan 
måske stadig nås, lyder 
hans råd.
Han tilføjer: - Når Born-
holm har flest solskinsti-
mer og dermed et mildere 
klima, ville det være op-
lagt at lade dyrene gå ude 
hele året. 
Når Oldenburgerne triller 
rundt på øen, standser de 
altid ved vejboderne og 
forsyner sig med friske 
grøntsager. Bortset fra 
Nordfyn er Bornholm nok 
det sted, hvor man finder 
flest små udsalg af frugt 
og grønt direkte fra avle-
ren. - Det er en hyggelig 
form for handel. I Ibsker 
fandt vi en lille gartner, 
som af en kunde havde 
fået et flot certifikat for 
sine grønærter, og det var 
fortjent. Vi holder også 
af at købe ind, når der er 
torvedage i Rønne.

det handler om  
ærlige råvarer

- Hør nu her: Bornholm 
er ikke det eneste sted 
i Danmark med regional 
madkultur. Tænk på de 
fynske asparges, gæssene 
fra Sejerø, jomfruhum-
merne fra Læsø og rejerne 
fra Roskilde Fjord. Vi har 
fremragende restauranter 

som Kadeau, Fredensborg, 
Stammershalle og Le Port, 
og de holder fanen højt, 
men det gælder altså om 
nogle flere ærlige råvarer 
og om bornholmske for-
brugere, der efterspørger 
dem. Det er jo ikke nok, 
at turisterne spiser så 
bornholmsk som muligt. 
Mest imponerende ved de 
bornholmske fødevarer er 
markedsføringen. Selv i 
Kvickly i Allerød står der 
to reoler med specialiteter 
fra Bornholm. Borngros 
har gjort det godt. Men 
mennesket lever ikke 
alene af sennep, vanilje-
kranse og rugkiks, fastslår 
Henrik Oldenburg.

gastronomiske
diplomer til
bornholmere

Det Danske Gastronomi-
ske Akademi tildeler hvert 
år hædersbevisninger til 
producenter og spiseste-
der, der udmærker sig ved 
høj kvalitet.
1998: Kowskys Røgeri i 
Aarsdale (nu nedlagt).
2004: Kjærstrup Chokola-
de og Boisen Is i Snoge-
bæk.
2007: Lehnsgaard Rapsolie 
i Aakirkeby.

HENRIK OLDENBURGS ROS OG RIS
TIL DE BORNHOLMSKE FØDEVARER
Den fremtrædende vinskribent og gastronom med hus på Bornholm frygter fiskeriets udslettelse,  
savner Håndværks-slagteren og ville ønske, at den grønne ø også var økologisk

AF JACOB LUDVIGSEN

Baltic Sea Glass
Maibritt Jönsson og Pete Hunner

Melstedvej 47 . Gudhjem . +45 56485641
www.BalticSeaGlass.com  . bsg@BalticSeaGlass.com

UDENDØRS
Små og store anlæg

til f.eks campingpladser
og udendørs 

arrangementer

WIFI-BORNHOLM
Trådløse netværksløsninger

INDENDØRS
Hotspot pakkeløsninger 
til hoteller, virksomheder,

restauranter, caféer
og foreningshuse mm

LINK
Forbind bygninger 

eller etager trådløst med 
point 2 point / extender

løsninger

SALG
og opsætning af anlæg

UDBYGNING
af eksisterende netværk

DRIFT
og monitorering

VEDLIGEHOLDELSE
og opdateringer

KONTAKT
56 48 08 22

www.wifi-bornholm.dk
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Åbner 15. maj 2014
Smørengevejen 22 * 3720 Aakirkeby

Tlf. 5697 2770

Åbner igen til sommer!
- det populære spisested for hele familien!
- følg med på www.cafemunkholm.dk

Normale åbningstider*
ANGORALAND: Tirsdag, onsdag, torsdag & fredag 
15.30 – 17.30 (samt efter aftale).
KLINIK: åbent hele året (også aften og weekend).  

Vi holder ferie lukket i uge 32.

*Ring gerne eller se vores hjemmesider: www.angoraland.dk • www.filtgalleriet.dk • www.wellnessproducts.dk

Økologisk naturkosmetik fra eget værksted.
Sæbe, shampoo, creme, lotion, scrub, wrap, 
fodbad, olier, sampak og frimagaver.
Massage, ansigts- og hudpleje samt spa- og 
wellnessbehandlinger i vores klinik.
Alle behandlinger i vores egen produktserie.

Scan koden og se mereScan koden og se mere

- Se de glade kaniner 
på deres egen kan-
inhøj og hvordan vi 
spinder ulden til garn.

Besøg dyrene i Angoraland
•	Angorakaniner
•	Mohairkaniner

•	Malkegeder
•	Får

Besøg vores hjemmesider eller følg med på facebook.com/angoraland og se aktuelt program for kurser, events & spaaftener mm.

STRANDGADE 48, SANDVIG
3770 ALLINGE

www.cafemunkholm.dk

Sundheds- og træningsvejledning

BETINA JUHL JENSEN SUNDHEDSVEJLEDER
PROFESSIONSBACHELOR I ERNÆRING OG SUNDHED  
OG UDDANNET FITNESS- OG SPINNINGINSTRUKTØR

SUNDHEDSVEJLEDER@HOTMAIL.COM  
TELEFON: 52 76 50 82
FACEBOOK.COM/SUNDHEDSVEJLEDER

Ønsker du at tabe dig, optimere din træning, få et stabilt blodsukker 
eller få større viden om sund og ernæringsrigtig kost?
Glem alt om forbud og strenge diæter. Her tages udgangspunkt  
i dig og dine ønsker og behov.
 
En kostomlægning kræver at du er motiveret og er parat til at  
omlægge nogle af dine gamle vaner, og nu har du muligheden  
for professionel vejledning med en kæmpe rabat på mere end  
50% i april. 
F.eks: Kostvejledning inkl. kostplan normalt kr. 849,- 
APRIL MÅNED KUN KR. 399,- 

50%  
RABAT  
I APRIL 

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

SAINT TROPEZ

FITFLOP

ON STAGE

LEGO

WOLFORD

DAY

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 

BOSS 
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ALLINGE BYGGEMARKED
& TRÆLASTHANDEL A/S

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

PERSONLIGE RELATIONER - HØJ SERVICE  
DET NYE DYNAMISKE BYGGEMARKED

VORES TEAM ØNSKER  
DIG ET GODT FORÅR

Kamilla Alkier 
butiksassistent

Kell Hansen
chauffør

Jacob Lundberg
indkøber

Lasse Andersson
chauffør

Tanja Bromley
kontor

Jesper Nielsen
trælast

Erling Hansen
trælastleder

Jennie Thunberg
kontor

Jonas Nielsen
elev

Lene Mogensen
rengøring

Steffen Kristiansen
butiksassistent

Stefan Thunberg
direktør


