JULI 2014 #6

GRATIS
3 sektioner
56 sider

BESØG
BODEGAERNE
I ALLINGE,
NEXØ,
TEJN
& SVANEKE
KUNST &
KULTUR
OPLEVELSER I
BREDE BANER

FILMENS MESTER:
IB TARDINI
FORMET
AF SANDVIG &
CHRISTIANSØ
BRØDRENE VOLT
FRA AAKIRKEBY
SEKS SØDE STEDER:
IS, KARAMELLER
& CHOKOLADE

WONDER-AKTUELLE

LUKAS GRAHAM
FAN AF BORNHOLM

ALT GODT OM BORNHOLM, BORNHOLM & BORNHOLMERE
Sektion 1

5

VOLT TIL
TELEFONEN
Trygve og Tobias Aabye Dam
fra Aakirkeby fik en lys idé
på Roskilde. Nu leverer de
mobilstrøm til Europas festivalgæster.

9

IB TARDINI
FAR TIL FILM
Filmproducerens liv udkommer i bogform i november.
Vi tager forskud og skildrer
hans passion for Sandvig og
Christiansø.

12

LUKAS GRAHAM
HITS MED HOLDNING
Han er på vej til USA – men
først en tur til Wonderfestiwall og Bornholm, som han
sammenligner med Irland.

16

MARKUS GØR KØBENHAVN
LIDT MERE BORNHOLMSK
Manden bag Pumpehusets
nye byhave.

19

STINE BLEV BORNHOLMER
BUTIKKENS REDNINGSKVINDE
Den bornholmske butik i hjertet af København fortsætter.

Sektion 2
SPIS BORNHOLM

20

SØDE SAGER
Rønne, Allinge-Sandvig,
Gudhjem, Svaneke, Snogebæk
og Nexø med is, karameller, flødeboller og chokolade.
Hjemmelavet!

24

SOL OVER GUDHJEM
Nyd Lisa Høyrups fantastiske
maleri af stjernekokkene i
nutid og fortid.

læs online

28

KÆKKE KOKKE
KRÆVER KVALITET
Duoen Kent og Lene gør
Spahotel Griffens restaurant
Victoria til gourmetsted med
begge ben på jorden og øens
flotteste solnedgang.

30

FIRE VÆRTSHUSE
MED LIV OG SJÆL
Vi tager dig med rundt til fire
stemningsfulde beværtninger,
Hut Li Hut, Skipperkroen,
Svaneke Bodega og
Den Gyldne Hane.

Sektion 3
OPLEV BORNHOLM

34

DA ROCKEN
RAMTE KLIPPEØEN
Et historisk tilbageblik på
fester og festivaller der fik
øen til at rocke.

39

EN FØRDER PÅ
WONDERHOLDET
Mød Martin Schødts som bruger det meste af sine ferier på
frivilligt arbejde på Bornholm.

42

VORES NÆRE FORTID
Familiemuseet Bornholms
Tekniske Samling: 4000 m²
med tusindvis af genstande,
der har formet den moderne
verden.

47

STORE LEGEDAG
En hyldest til hestekræfter
- en skøn blanding af folkefest
og erhvervsmesse

50

BORNHOLMSKE
BEGIVENHEDER
Et lille udvalg af alt det, vi kan
opleve. Også i efteråret.

nye medarbejdere

Har du en Smartphone eller Tablet
kan du ved at scanne QR koden nemt
hente vores magasin og læse det online på farten.
For at gøre vores magasin lidt sjovere
vil du flere steder kunne finde QR koder som linker til videoer og
relaterede tekster.

Vi er glade for at byde velkommen til to
nye energiske krafter. Tommi Falk Petersen er fra Nexø og studerer journalistik
på Syddansk Universitet. Nu skriver han i
Magasinet Bornholm.

Holdet bag
BORNHOLMS MAGASIN
Postomdeles gratis til alle husstande og virksomheder
og kan hentes på udvalgte steder og på hurtigfærgen.
Oplag:
30.000 stk.
Udgiver og ansvarshavende chefredaktør:
Daniel Mühlendorph Jensen.
Redaktion:
Jacob Ludvigsen, Baltisk Bureau.
Tommi Falk Petersen

WELCOME TO
BORNHOLM
HOME OF SEBASTIAN
FROST WATCHES

Robin Hounisen er nyudklækket student
og fotograf, mens fritiden går med masser af frivillige timer bl.a. på Wonderfestiwall og i det bornholmske kulturliv.

Kald det kærlighed
Næsten alle danskere synes godt om
Bornholm. Sympatien for vores ø er overvældende og forstærkes, når Folkemødet
kan mønstre over 90.000 deltagere. Vi
behøver ikke slå øjnene ned og blive
forlegne over, at folk i Vestdanmark forbinder Bornholm med kvalitet, kultur og
naturoplevelser.
Når bornholmere tager til København og
skaber sig en karriere, fortæller de om

deres rødder. Når københavnere har et
særligt forhold til Bornholm, lægger de
heller ikke skjul på det.
Nok er øen plaget af problemer, men
der er også vilje til at overvinde dem.
Magasinet tror på fremtid og fremskridt,
styrke og sammenhold, båret af fælles
kærlighed til Bornholm, der rækker langt
og bærer frugt.

Annoncesalg:
Geira Bjørn Olsen, tlf.: 26 24 37 64
Daniel Mühlendorph Jensen, tlf.: 24 22 74 72
Grafik:
Henrik Hørberg
Geira Bjørn Olsen
Fotografer:
Robin Hounisen
Holger Svend Anderson
Teknik & tryk:
Køge Medie Center A/S
Adresse:
Kirkebyvej 10, 3751 Østermarie
Tlf.: 28 48 93 00

ONLY AVAILABLE AT LISTED HARBOR

2 MAGASINET BORNHOLM JULI 2014

BRØDRENE VOLTS GENIALE OPFINDELSE:

FærgenShop | Ferie og oplevelser

STRØM PÅ MOBILEN TIL FESTIVALDELTAGERE
AF JACOB LUDVIGSEN

Til medarbejdermøde
mandag morgen
Det er mandag morgen
i Vermundsgade på Nørrebro i København, hvor
Volt lige er flyttet ind.

Eventyret begyndte i en
kælder og fortsatte i et
kontorfællesskab, der blev
for trangt. Skiltet ved gadedøren er håndskrevet,
for der er vigtigere ting at
tage sig til. Omkring det
lange bord sidder 20 unge
medarbejdere fra flere
lande, to er bornholmere.
Firmasproget er engelsk,
og over en kop kaffe og
en ostemad fortæller de
enkelte kort om deres
resultater i sidste uge og
planer for den kommende.
Antonio Rosado, den professionelle virksomhedscoach, lytter opmærksomt; hans opgave er at
sikre en god medarbejderkultur og rådgive om,
hvordan samarbejdet kan
glide gnidningsfrit.
Allerede sommeren 2012
brød Volt igennem på
Roskildefestivalen og
Skanderborgfestivalen.
Startkapitalen, 80.000 kr.,
blev rejst gennem private
indskud og Fonden for
Entrepreneurskab, og med
1.000 batterier og en campingvogn til 6.000 kr. gik
Trygve og Tobias i gang.
Resultatet var ikke til at
tage fejl af, på to-tre dage
var alt udsolgt. Selskabet
blev formelt stiftet 1. januar 2013, og i sommeren
var Volt med på 19 festivaler i Danmark, Tyskland,
England og Schweiz.

Vækst, viden og
visioner
Volt er i voldsom vækst,
og det stiller hele tiden nye krav til teknik,
logistik, markedsføring,
forretningsudvikling og
ledelse. Trygve, Tobias og
den tredje partner, Rune
Schostag Nielsen, der er
fra Sønderjylland, er sådan set stadig studerende
i design og innovation på
DTU, Danmarks Tekniske
Universitet, men det er
ikke sikkert, at de får tid til
at tage afgangseksamen.
Samarbejdet med specialister i data og elektroteknik på DTU er uvurderligt,
det er jo ikke bare noget
med at trække en forlængerledning. Operationen
lykkes i kraft af tætte og
tillidsfulde forbindelser
til Roskildefestivalens innovationsafdeling, der har
investeret 600.000 kr. i
projektet. Nordeas Iværksætterfond har indskudt
400.000 kr., og Per Møller,
tidligere direktør i revisionsfirmaet Ernst & Young,
har lagt 1.000.000 kr. på
bordet og tilført en masse
viden og erfaring.
- Vi vil være en virksomhed, der hele tiden overgår kundernes forventninger, og det tiltrækker
talent. Vi har hyret
fantastiske mennesker
med mange kompetencer
og et fælles ønske om at
forfølge målet, fortæller
Trygve og Tobias, som
bruger Facebook og andre
sociale medier til at re-

kruttere medarbejdere og
til kontakt med kunderne.
Om deres baggrund siger
de:
- Vi har egentlig altid haft
noget mellem hænderne,
på et tidspunkt reparerede
vi gokarts. Vi er vokset op
med en selvstændigheds-

Unge bornholmere
holder sammen
Trygve og Tobias synes,
at de er gode til at drive
værket i fællesskab, og de
er bevidste om nødvendigheden af hele tiden at
udvikle sig. De hæver en

men det er indlysende, at
de ikke havde kunnet starte Volt på Bornholm. De
har endda drøftet, om de
skulle flytte foretagendet
til Hamburg for at være
tættere på de europæiske
festivaler.
Volt kan vokse sig tre-fire

FOTO: NICKY BONNE

T

obias og Trygve
Aabye Dam,
landmandssønner fra
Aakirkeby, sad i sommeren
2012 ved badesøen
på Roskildefestivalen
og opdagede, at deres
mobiltelefoner var ved at
løbe tør for brændstof. Sur
situation, når man gerne
vil kunne kommunikere og
fotografere.
Nu har de løst problemet
for tusindvis af unge i
samme situation. Volt
er på vej til at blive et
verdensfirma, i år står
dets boder på halvdelen af
Europas musikfestivaler,
alene i Roskilde er der
seks opladningscentraler, som betjenes af 300
medarbejdere og frivillige.
Kunderne bestiller og betaler via nettet for et batteri med kapacitet på op
til to opladninger, så det er
parat, når festen begynder. Og kundetilfredsheden fejler ikke noget - den
er på Roskilde 97 %.
Volt har 50.000 intelligente batterier, som man kan
leje eller eje.
Batterierne produceres
i Kina af en dansk virksomhed. I begyndelsen
nøjedes de med en standardvare, men har siden
gjort de små hvide bokse
klogere.

kultur, der har gjort det
naturligt for os at starte
på egen hånd. Det er ikke
det letteste, men altid det
sjoveste. Stoltheden ved
at turde tænke anderledes oplevede vi blandt
andet da vores far var en
del af den første gruppe
af mælkeproducenter der
omlagde til økologi. Men
det var ikke noget for os
at føre slægtsgården uden
for Aakirkeby videre, og i
dag er den solgt.

rimelig, men ikke fyrstelig løn og erklærer, at de
ikke sulter. Arbejdet tager
meget af deres tid, og de
har også brug for at møde
andre og drøfte alt muligt
andet end batterier. De
omgås mange af deres
gamle gymnasiekammerater og fremhæver det
stærke sammenhold mellem unge bornholmere,
der er taget over for at
dygtiggøre sig.
Brødrene er ofte hjemme
og besøge deres familie,

gange større i de kommende år, og forretningen
kan udvikle sig til at omfatte kongresser, lufthavne og andre steder, hvor
folk ikke er i nærheden
af en stikkontakt. Næste
marked kan blive Frankrig,
men Australien er også
i kikkerten. Her foregår
sommerfestivalerne, når
det er vinter på vores
breddegrader, og Volt vil
gerne være mere end en
sæsonforretning.

Køb din ferie i FærgenShop og spar penge
Vælg blandt et stort udvalg af pakkerejser til Bornholm, Samsø, Als, Fanø og Lolland-Falster
– og find den pakke, der passer dig bedst.
God ferie!

Bestil din ferie online på:
www.faergenshop.dk
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SAINT TROPEZ
FITFLOP
ON STAGE
LEGO

Fashion for the independent…

WOLFORD
DAY
BITTE
MOS MOSH
SAND
HENRI LLOYD
PERNILLE BÜLOW
SOYA
BLUE WILLI’S
BRAX
RED/GREEN
GANT
FRANSA

Åbent: Man-søn: 10.00-19.00
Havnebryggen 9, Svaneke • tlf. 56 44 51 57 / 24 80 41 74

MASAI
VILA

SAINT TROPEZ
Bluse: 299,95
Shorts: 299,95

NYDJ
B.BLACK
BY MALENE BIRGER
CULTURE
BOSS
TOMMY HILFIGER

BODERNE 2. TEL. +45 56 97 42 26. ÅBENT ALLE UGENS DAGE KL. 10-18.
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Derudover:
Dagens fisk, dagens
ret, sandwich,
kager ogBLEV
sødt.HANS STORE LIDENSKAB:
BORNHOLM
OG CHRISTIANSØ
Vi har også de populære plankebøffer

anretninger, smørrebrød, salater
og meget mere.
Strandvejen 116 · 3700 Rønne · Tel. 56 90 44 44
Sildebuffet hver dag kl. 12.00-14.30

kr.
100,Frokostrestaurant

Restaurant
Restaurant

Himmel og Hav
Himmel
Hav
Åbent
for frokostog
alle dage
fra kl. 11.30-17.00

Sushi Night

Di 5 Stâuerna
Di 5 Stâuerna
Køkkenet
har åbent alle dage fra kl. 17.00-21.30

Frokostrestaurant

Stor
ogfor
lysfrokost
restaurant
med dejlig
terrasse mod
Åbent
alle dage
fra kl. 11.30-17.00
haven
Frokostkort
medterrasse
forskellige
Stor ogog
lyshavet.
restaurant
med dejlig
mod
anretninger,
smørrebrød,
salater
haven og havet.
Frokostkort
med forskellige
og
meget
mere.
anretninger, smørrebrød, salater
og meget mere.
Sildebuffet
hver dag kl. 12.00-14.30

Sammensæt
dinalle
menu.
Køkkenet harselv
åbent
dage fra kl. 17.00-21.30
Sammensæt
Derudover: selv din menu.
Dagens
fisk, dagens ret, sandwich, kager og sødt.
Derudover:
Vi
har også
populære
plankebøffer
Dagens
fisk,de
dagens
ret, sandwich,
kager og sødt.
Vi har også de populære plankebøffer

Den
store
fiskebuffet
Den store fiskebuffet

Sildebuffet
kr. 100,- hver dag kl. 12.00-14.30

kr. 100,-

Sushi
Night
Sushi
Night
Ægte sushi med alt
hvad hjertet begærer af variationer.

kr.
285,Konditor Lenas

Fra
kl. 18.00-21.00 Pr. person
Ægte sushi med alt
Børn
under
12
125,hvad
begærer
af kr.
variationer.
Ægte hjertet
sushi med
alt år
hvad hjertet begærer af variationer.
denPr.4.person
juli kr. 285,Fra kl.Fredag
18.00-21.00
Børn
12 år kr. 125,Fra kl.under
18.00-21.00
Pr. person kr. 285,Søndag
den
20. juli
den
BørnFredag
under 12
år4.kr.juli
125,Søndag
den4.20.
Fredag
den
julijuli 10. august
Søndag
den
Søndag den 10.
20. august
juli
Fredag
den
22. august
Fredag
Søndagden
den22.
10.august
august
Fredag
den den
12.
22. september
august
Fredag
12. september
Fredag den 26.
12. september
Fredag
den
26. september
Fredag den 26. september

Mulighed for Diner Transportable
Mulighed for for
DinerDiner
Transportable
Mulighed
Transportable

Konditor
Lenas
søndags buffet
kagebuffet
søndags
kl.
14.30 -buffet
17.00
Søndage
6. juli
kl. 14.30
- 17.00
kl. 14.30
- 17.00
3. 6.
august
juli
august
7. 3.
september
3.
august
7.5.september
oktober
7. september
5. oktober
2.5.november
oktober
2. november
2.kr.
november
149,-

kr.
149,incl.149,kaffe,
kr.
incl. kaffe,

the,
chokolade
incl.
kaffe,
the, chokolade
the, chokolade

IB TARDINI - FAR TIL FILM

Den store
fiskebuffet
E

www.bornholmhotels.dk
· e-mail:
Strandvejen 116 · 3700 Rønne
· Tel.fredensborg@bornholmhotels.dk
56 90 44 44
www.bornholmhotels.dk · e-mail: fredensborg@bornholmhotels.dk

FREDENSBORG HOTEL
FREDENSBORG HOTEL

Konditor Lenas
søndags buffet

AF JACOB LUDVIGSEN

FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

n af dansk films mest
centrale skikkelser er gået
på pension efter 40 år
som producenten, der fik kunst,
kulisser og kassen til at stemme.
- Hvor skal vi begynde? Ib Tardini spørger, mens han sætter
kaffe og nybagte croissanter
på bordet. Han har så meget
at fortælle om sit liv, at der

kr. 395,-

Hver
23. oktober
Børn torsdag
under 12tilården
kr. 135,7. september
Hver fredag
fra
til den 15. august
torsdag
tilden
den18.
23.juli
oktober
Hver fredag
fra den 18. juli til den 15. august
5. oktober

Diner Transportable Dagens ret - Selskaber

Diner Transportable november
Diner2.Transportable
Dagens
ret - Selskaber
Dagens ret - Selskaber
kr. 149,Konferencelokaler
Konferencelokaler
incl. kaffe,

Konferencelokaler

the, chokolade

SPA & SPIS
Pr. person
450,SPA
&kr.SPIS
Restaurant Victoria har

Pr. person kr. 450,åbent
fra kl. Victoria
17.00-21.30
Restaurant
har
alle
ugens
dage.
åbent fra kl. 17.00-21.30
Dagens
bræt kr. 135,Solnedgangsmenu,
3 retter kr. 370,Solnedgangsmenu,
3 retter kr. 370,-

Wellness behandlinger
Spa-entré,
uden massage/behandlinger
Wellness behandlinger
Klippekort
- køb massage/behandlinger
et 5-turskort
Spa-entré, uden
Månedskort
- gælder
tirsdag til fredag
Klippekort - køb
et 5-turskort
HUSKtilDIT
BADETØJ!
Månedskort - gælder tirsdag
fredag
HUSK DIT og
BADETØJ!
Køb en behandling
få entréen gratis.

kr. 350,kr. 225,350,kr. 750,225,kr. 600,750,kr. 600,-

senere på året udkommer en
erindringsbog, skrevet sammen
med filmkritikeren Christian
Monggaard.
Vi bliver enige om at starte med
barndommens lysfyldte sommerferier i Sandvig hos kunstmaleren Svend Nielsen og hans
hustru Karen, kaldet Tante KT.
Hun var rigtig gode venner med
Ellis Tardini, enlig mor med Ib og
hans to søskende, Pia og Bit
Ellis var eksamineret husholdningslærerinde og blev landskendt som madskribent og
første danske fjernsynskok. I
den familie har de aldrig været
bange for at vove noget nyt.
Tipoldefar Joseph Tardini indvandrede fra Italien og var en

Wellnessbehandlinger
skal
forvejen.
Køb en behandling og
fåbestille
entréeni gratis.
Wellnessbehandlinger
bestille i forvejen.
Tøfler, håndklæde,
badekåbe ogskal
forfriskninger
er med i prisen.

lige uden for døren. Om vinteren
malede han billeder af røgerier,
de var efterspurgte af turisterne. Klipperne i deres baghave
var en dejlig legeplads, og her
havde de et keramisk værksted,
som fik besøg af udenlandske
keramikere, det gav en international atmosfære. Lyden af
fiskekuttere og måger fik mig
til at fornemme, at vi var et helt
særligt sted.
Da Ib var fyldt 14 og ikke
længere skolepligtig, sørgede
inspektøren for at få ham smidt
ud omgående. Farvel med dig,
din møgunge! Han blev arbejdsdreng på en komfurfabrik og
besluttede, at han engang ville
have et spændende arbejde,

SPA & SPIS

Pr. person kr. 450,Restaurant Victoria har
åbent fra kl. 17.00-21.30
alle ugens dage.
Dagens bræt kr. 135,Solnedgangsmenu,
3 retter kr. 370,-

drenge til mænd i en barsk blanding af tæsk og tovværk.
Traditionen tro lagde fuldriggeren til ved Christiansø. De 80
elever fik opgaven med at trække øens nye dieselgenerator fra
havnen til kraftværket, det tog
to dage. Men der blev også tid
til at gå på opdagelse, til bal på
Månen og stifte et – skulle det
vise sig – livslangt venskab med
købmandsparret Poul og Frida
Hansens døtre Jane og Kisser og
deres fætter Lars.
Georg Stage drog videre til
Stockholm, men hjemrejsen blev
barsk. Et voldsomt og langvarigt
stormvejr i Den Botniske Bugt
holdt skibet underdrejet i to en
halv uge, og dets motor med

Ib var gået i lære som elektriker.
Med et lille grønt telt og en feltseng på Velo-Solexens bagagebæreren drog han til bornholmerferie, men efter at have
følt sig ensom på campingpladserne i Dueodde og Svaneke
kørte han op til Tante KT i Sandvig. Efter nogle dage tog han
postbåden Peter til Christiansø,
hvor han blev hjerteligt modtaget af familien Hansen. Penge
havde han næsten ikke, men
Kisser og Jane sørgede for småjobs med at forbedre beboernes
elektriske installationer. Blandt
andet trak han ledninger og
monterede lamper i lægen Tage
Voss’ nyopførte sommerhus.
Den ene sommer efter den
anden tilbragte Ib på den ø, han
havde tabt sit hjerte til. Ved et
bal på Månen 1980 blev han
betaget af en ung skønhed og
sagde til hende: - Jeg er altså for
fuld til at bage på dig nu, men
jeg vil gerne lære dig nærmere
at kende.
Mia var øens lærerinde, hun
skulle til fastlandet næste dag,
men ringede til Ib. Og det gik,
som det skulle – de er mand og
kone den dag i dag.
En vinter, hvor Ib ikke havde noget at bestille, flyttede han ind
på skolen som hjemmegående
husfar og gav en hånd med, når
der skulle renses fisk på havnen.
Ellers trissede han rundt, læste
bøger og blev en del af den lille
verden.

Først lærer, så filmmand
Selv om han var udlært som
elektriker havde han lyst til at
blive lærer og indskrev sig på
Blågård Seminarium i Gladsaxe
lige ved TV-Byen. DR havde
indrettet et tv-studie på stedet
med henblik på undervisningsudsendelser, og det vakte Ibs

interesse. Ad omveje, der gik
forbi en lilleskole i Nordsjælland,
kom han i forbindelse med filmmanden Steen Herdel.
- Vi opdagede, at der var behov
for ungdomsfilm og lagde i 1975
ud med ”La’ os være” om en
gruppe unge, der stjæler en båd
og sejler til en øde ø. Den blev
en succes, og i løbet af de næste
fire år indspillede vi 16 film så
som ”Skytten” med Jens Okking
og ”Drenge” af Nils Malmros.
Jeg var produktionsleder og
havde fundet min rette hylde.
Navnet Tardini blev et kvalitetsstempel. Henning Carlsen, Lars
von Trier, Susanne Bier, Lone
Scherfig, Nils Malmros, Per Fly
og Thomas Vinterberg er blandt
de instruktører, der har opnået
succes i kraft af hans sans for at
binde alle tråde sammen. Over
150 film bærer præg af hans
sikre hånd. Han har aldrig optaget film på Bornholm, men var i
1990’erne med til at arrangere
Baltisk Filmfestival og mindes,
hvordan Gudhjem blev sat på
den anden ende.
I de seneste to år har Ib undervist på Statens Filmskoles
producerlinje, hvor han ryddede
lidt op og fik erstattet teori med
praksis; hans forgængere manglede erfaring fra branchen.
Men synet er begyndt at svigte,
og Ib (født 1948) er gået på
pension og opsummerer sit livs
resultater i den kommende bog.

Et strejf af vemod
Sidste efterår var han tilbage på
Øen sammen med Lars, der efter 16 år som tømrer var flyttet
til Listed med Marit, og de måtte
erkende, at næsten alle deres
venner var væk. Og i februar i år
var han med til at bære kisten
ud af Allinge Kirke, da Tante KT
var død i en alder af 93 år.
Nu er det atter sommer, og hvis
Ib og Mia ikke allerede er på
Bornholm for at besøge Lars og
Marit i Listed, så er de på vej.
- Til sidst, Ib, har du et godt råd
til Bornholm?
- Ja, når I er så eminente til at
holde Folkemødet, så må I også
kunne arrangere andre festivaler og messer med mange
tusinde deltagere. Bornholms
afsondrede beliggenhed er en
styrke. Hvad med Bornholm
Fashion Week? Eller Danmarks
største blikkenslagermesse?

SE AKTUELLE TILBUD

Wellness
behandlinger
Sidste
en timebadekåbe
før lukketid.
i spaen
16 år.
Tøfler,entré
håndklæde,
ogAldersgrænsen
forfriskninger er
med ier
prisen.
Sidste entré
en time før lukketid.
er 16 år.
Spa-entré,
uden
massage/behandlinger
Nordre Kystvej
34Aldersgrænsen
· 3700
Rønnei spaen
· Tel. 56
90 42 44
www.bornholmhotels.dk
· e-mail:
griffen@bornholmhotels.dk
Nordre Kystvej
· 3700
· Tel. 56 90 42 44
Klippekort
- 34
køb
et Rønne
5-turskort
· e-mail: griffen@bornholmhotels.dk
Åbningstider: www.bornholmhotels.dk
Månedskort - gælder tirsdag til fredag
Mandag
LUKKET
HUSK DIT BADETØJ!
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- Du skal ud at sejle med skoleskibet Georg Stage, erklærede Ellis; det havde hun aftalt
med kaptajnen. Ib lystrede og
påmønstrede i 1964. Her blev

blot 100 HK var ikke til megen
nytte. Søsygens pinsler martrede drengene, Ib er heldigvis
søstærk. Det begyndte at knibe
med proviant. Den medbragte
okse, der hang i en mast, gik
i fordærv, så dagens ret var
beskøjter.
Da vejret mildnedes, satte
Georg Stage kurs mod Christiansø, og det blev et vidunderligt
gensyn.

Afsted på Velo-Solex

Wellness når det er bedst!

TLF. 56 90 42 44

- Huset på Strandvejen lige ved
indkørslen til Sandvig var mit
andet hjem. Svend var en habil
maler, der fandt sine motiver

Så til søs!

Et overflødighedshorn af fiskeretter og skaldyr.

alle ugens
dage.
Dagens
bræt kr.
135,-

Åbningstider:
Mandag Åbningstider:
LUKKET
Tirsdag
16.00-20.00
Mandag
LUKKET
Onsdag
16.00-20.00
Tirsdag
Torsdag
16.00-20.00
Onsdag
Fredag
16.00-20.00
Torsdag
Lørdag
12.00-19.00
Fredag
16.00-20.00
Søndag
12.00-19.00
Lørdag
Søndag
12.00-19.00

Sandvig - mit andet hjem

hvor han ikke hele tiden skulle
se frem til næste pause.

Fra kl. 18.00-20.30 Pr. person
Børn under 12 år kr. 135,kl. 14.30 - 17.00
Et overflødighedshorn
af fiskeretter og skaldyr.
torsdag til den 23. oktober
Et overflødighedshorn
fiskeretter og
skaldyr.
6. juli Pr.afperson
kr.Hver
395,Fra kl. 18.00-20.30
fredag fra den 18. juli til den 15. august
Børn
år kr. 135,395,Fra kl.under
18.00-20.30
Pr. person kr.Hver
3. 12
august

Wellness
når
det
er
bedst!
Wellness når det er bedst!
TLF. 56 90 42 44
TLF. 56 90 42 44

eminent ballonskipper, indtil han
havarerede og mistede livet i
september 1851.

SE AKTUELLE TILBUD
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ÅBEN

GLAS-WORKSHOP
FOR HELE FAMILIEN

GLASDESIGN
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BUTIK OG GLAS-WORKSHOP

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

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

ichi • mbyM • pulz jeans • occupied • accessories
greengate • nordal • bloomingville • chic antique
Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10-17.30, lør. kl. 10-14
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LUKAS GRAHAM - TOPNAVN PÅ WONDERFESTIWALL
BORNHOLM – FORDI DET ER VILDT OG IRSK

Moss
Copenhagen
Moss
Moss
Copenhagen
Moss
Copenhagen
Copenhagen

AF JACOB LUDVIGSEN

H

an har på kort tid
placeret sit band
i den europæiske
elite, forude vinker det
amerikanske marked. Men
succesen er ikke steget
ham til hovedet. Da han
blev tilbudt en million
euro for de europæiske
rettigheder til sine sange,
sagde han pænt nej tak.
Han foretrækker tid til at
udvikle sig fremfor kolde
kontanter her og nu.
Lukas Graham er på vej til
Bornholm for at begejstre
publikum på Hammershus,
og han har stærke bånd til
øen med dens vilde klippekyster, der minder ham
om Irland, hvor hans alt
for tidligt døde far stammede fra.
Dansk, irsk – og Christianit. Lukas er præget af tre
kulturer.
Magasinet Bornholm fik
en samtale med Lukas og
spurgte:
- Du er vokset op på Christiania. Hvordan har det
formet dit liv?
- Pyha, det er jo svært at
sige, da jeg ikke er vokset
op nogen andre steder og
først flyttede derfra som
24-årig. Jeg vil mene, at
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Christiania har givet mig
et billede af forskellighed
og tolerance, men mest af
alt har jeg en meget stor
venneflok der stammer fra
børnehaven. Man kan vel
sige at Christiania er med
til at holde mig jordbunden.
- Christiania er også
stedet, hvor jeres karriere
begyndte. Kunne det være
sket noget andet sted?
- Vores første koncerter
var på Christiania, men
jeg tror, at hvis man er
dygtig nok og arbejder for
det, skal man nok komme
frem. Selvfølgelig var det
nemt at starte på Christiania, da jeg selv kunne
sætte koncerterne op og
sørge for, at de blev afviklet med hjælp fra min far,
min lillesøster og nogle
venner.

Med livet som
inspiration
- Man får indtryk af, at I
gør jer umage og tager
jeres publikum alvorligt.
Til forskel fra så mange
andre synger du også tydeligt, så man kan forstå
teksterne. Hvorfra kom-

mer inspirationen?
- Publikum tager os alvorligt, så vi gengælder
da den gestus, he-he.
Uden publikum er der
jo ingen forestilling, og
det er vigtigt at huske
som turnerende musiker.
Tydeligheden kommer fra
min klassiske sangtræning
som sopransolist i Københavns Drengekor, og så er
jeg vel også lidt bedre til
engelsk end så mange andre. Min far var fra Irland,
så vi har altid talt engelsk
i hjemmet, også med mor
og søstre. Inspirationen er
såmænd bare mit liv og
hvad der foregår omkring
mig. Jeg finder det svært
at skrive om ting, der ligger mig for fjernt.
- Jeres musik henter elementer fra mange genrer,
men har alligevel helt sin
egen tone. Derfor virker I
mere oprigtige, I lægger
vægt på indhold snarere
end smarte effekter. Er det
rigtigt opfattet?
- Ja, det er det vel. Vi er
solidt plantet i hiphop og
rapmusik, med stor kærlighed til Dr Dre’s 2001 album udgivet i 1999. Det er

dog pop musik vi leverer,
men de toner vi bruger,
kommer ofte fra soul,
funk, jazz og en masse folkemusik, som jeg har fået
ind under huden igennem
min fars CD og LP samling.
Inspirerende lydbilleder er
også klassiske rockbands,
som The Rolling Stones,
The Clash og The Who.
Vores idé om pynt er en
blæsersektion.

Jeg siger bare nej, hvis
jeg ikke har lyst
- Efter at have slået jeres
navn og stil fast i Danmark
og en række europæiske
lande står I nu foran et
gennembrud i USA. Men
det er jer, der stiller betingelserne – hvordan bliver
det opfattet af businessdrengene?
- Det er meget simpelt.
Hvis de vil have, at jeg
skal lave noget jeg ikke
har lyst til, så siger jeg
bare nej. Jeg er ikke en af
de der ”jeg skal ha’ succes
i hele verden lige meget
hvad” typer. Ej, vi har en
god dialog med toppen
af de selskaber vi arbejder med i USA. Warner
Brothers Records (vores

pladeselskab) og Warner
Chappell (vores forlag).
Cheferne kommer og hører vores musik i studiet,
og det fornemmes, at de
har signet os for hvad vi
er, ikke for at gøre os amerikanske.
- Det ser ud, som om I
meget bevidst distancerer
jer fra glamour, hurtige
penge, smarte damer,
store fester and all that
shit. Er det en ny trend, eller er det bare jer, der har
set for meget og ikke vil
gå i fælden?
- Det essentielle er jo i
bund og grund musikken.
Altså vi laver hvad vi bedst
kan lide, og sidegevinsten
er så, at vi kan leve af
det. Vi følger ingen trend,
”what you see is what you
get”, men vi kan da som
alle andre unge mennesker godt li’ en god fest
med flotte piger. Men, lur
mig om ikke vi ikke også
kunne li’ det uden at være
kendte? Skid hul i trends
og gør hvad du har lyst til,
så længe du ikke forhindrer andre i at gøre hvad
de har lyst til.
- Hvordan er forholdet til

jeres publikum – og hvem
består det af? Er det først
og fremmest teenagere,
eller kan I også tiltrække
de lidt ældre med jeres
livsklogskab?
- Vi har et afslappet
forhold til publikum, eller
rettere sagt, det forsøger vi at have. Det bliver
sværere og sværere at
få de helt unge fans til at
slappe af i vores nærvær,
men vi prøver. Heldigvis
er det en bred vifte af
folk, der kommer for at se
os, og det er fra børn til
bedsteforældre. Jeg bliver
så utroligt glad, når jeg ser
hele familier synger med
til vores koncerter.

Bornholm siden sin
barndom
- Du har en særlig forkærlighed for Bornholm
og Gæstgiveren i Allinge.
Er det bornholmske miljø
med til at inspirere dig?
Min moster og onkel har
en lille gård ikke langt
fra Allinge, så vi er som
familie kommet på Bornholm siden jeg var dreng.
Jeg mindes røgerierne
og ishusene, bakkerne

og søerne. Men for mig
er kysten noget specielt.
Det minder mig om Irland,
fordi der er så vildt. Der er
klipper, og man skal passe
lidt på, hvor man hopper i
vandet. Derudover er der
en helt særlig gæstfrihed
på Bornholm, en gæstfrihed jeg har oplevet på
andre øer, men Bornholm
er bare særlig for mig. Jeg
kommer på Gæstgiveren
i Allinge, fordi der er liv,
musik, god mad, og så
elsker jeg familien, der driver stedet. Jeg har været
på Bornholm så mange
gange, at jeg ikke har tal
på det, i 2013 blev det til
fem besøg.
- Hvilke forventninger har I
til Wonderfestiwall?
Jeg håber det bliver hyggeligt. Jeg var til en enkelt
koncert i 2012.
- Nu er du 25 år, livet ligger foran dig og dit band.
Hvor bevæger I jer hen,
hvor vil I gerne være om
to, tre eller fem år?
- Det vil tiden vise, jeg
orker ikke at planlægge.
Det er sjovere at se hvor
rejsen fører hen, det er jo

ikke destinationen der er
vigtig, men selve rejsen.
Sådan har jeg altid set på
det.
Sangskrivning er mit
speciale, så jeg vil meget
gerne skrive sange til andre sangere end mig selv.

Og hvem ved, måske kommer det når jeg har fået
lettet hjertet og fortalt et
par af mine egne historier.
Jeg er ikke løbet tør for
ord endnu, så det burde
komme snart!

MONGUL
MONGUL

MONGUL
MONGUL

Lidt om Lukas

Lukas Graham Forchhammer er født i
Fristaden Christiania i 1988.
Han er dansk-irsk sanger i det band, der
bærer hans navn – hans irske far hed
Graham. Lukas er uddannet sopransolist i Københavns Drengekor og har
spillet teater og rappet.
I 2012 debuterede han med albummet
”Lukas Graham” med hits som ”Ordinary Things” og ”Drunk in the Morning”.
Bandets øvrige medlemmer er Mark
Falgren (trommer), Magnus Larsson
(bas) og Kasper Daugaard (keyboard).
De har indtil nu solgt 80.000 album i
Danmark, 60.000 i Tyskland og 200.000
singler og var i 2012 på toppen af Spotify med 50 millioner streamings.

DRYS

DRYS

E - Else Thing

shoppen

E - Else
m.flThing
.
DRYS
DRYS
m.flThing
.
E - Else
E - Else Thing
m.fl.
Torvegade 4 · Nexø · Telefon 5649 m.fl
2388.
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shoppen

www.shoppen-nexoe.dk
facebook.com/shoppen.nexø
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Jægerstien 19
Poulsker
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Nt.:
Alternativ
finansiering:
Udb.:
70.000 Nt.:
Alternativ finansiering:
Delvist
afdragsfrit
Alternativ
finansiering:
Delvist
afdragsfrit
Brt./net:
6.343/6.150
Delvist afdragsfrit
Brt./net:
6.343/6.150
Sagsnr.
3701-017
Brt./net:
6.343/6.150
Sagsnr. 3701-017

7.960
7.960
7.647
7.960
7.647
7.647

Sagsnr. 3701-017
80
80
80

3.511
3.511
3.511

1/3
1/3
1/3

1
1
1

2000
2000
2000

Estate
Charlotte Kjøller
Estate
Estate Charlotte
Charlotte Kjøller
Kjøller
Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne
Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne
Munch Petersens Vej 9, 3700 Rønne

EJENDOMSMÆGLER MDE
EJENDOMSMÆGLER MDE
EJENDOMSMÆGLER MDE

3700@estate.dk
3700@estate.dk
3700@estate.dk

56
90
50
70
56
90
50
70
56
90
50
70
www.estate.dk
www.estate.dk
www.estate.dk

Elizabeth Løvegal
Naturlig hudpleje med
lægeplanter fra Brændesmark Urtegaard

En topmoderne biograf
i nostalgiske rammer

Køb komplet pakke:

Kun ved køb af samlet pakke: tegl, tegltilbehør, rygge,
ALLINGE
BYGGEMARKED
&
undertag, klemlister
og lægter
Få da teglene for
TRÆLASTHANDEL
A/S

29,95 pr. m

kr.

2

Køb tegl, rygge og tegltilbehør:
Få da teglene for

ALLINGE BYGGEMARKED &
kr. 39,95 pr. m
TRÆLASTHANDEL
A/S
2

Køb teglene alene
for

Forhandlere på Bornholm:
Bornolmerbutikken

Bülow Glas

Helseland

Helsekosten

Allinge Apotek

Den Bornholmske
Diamant Spa

Torvehallerne, Kbh.
Lille Torv 3, Rønne

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

Glastorvet, Svaneke
Kirkegade 13, Allinge

Jernbanegade 18, Aakirkeby

Hotel Griffen, Rønne

webshop og info: www.loevegal.dk

Tilbud gælder for Benders palema
sort til og med 15. august 2014
Alle priser er inkl. moms samt kontant afhentning

49,95 pr. m

2

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 07.00 - 17.00 • Lørdag 08.00 - 12.00
Allinge Byggemarked & Trælasthandel A/S • Pilegade 33 3770 Allinge • Telefon 5648 0127 • post@alllingebyggemarked.dk
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BYHAVENS BORNHOLMSKE BESTYRER
København har fået et nyt mødested for bornholmere. Tæt på Rådhuspladsen og Hovedbanegården,
ligger Københavns første vandværk, der i 1987 blev ombygget til spillestedet Pumpehuset.
Siden sidste sommer har der været gratiskoncerter i spillestedets gårdhave,
kaldet Pumpehusets Byhave, og manden, der står for at holde Byhaven kørende,
hedder Markus Dahl Pedersen og er bornholmer.
AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

Den lange vej mod det rigtige valg

Markus vej til Byhaven og den musikalske verden har
været lang og snørklet.
- ”Efter gymnasiet havde jeg ingen anelse om, hvilken
uddannelse jeg skulle tage.
Jeg havde jo en lille drøm om at blive noget indenfor

musikken, så jeg søgte ind på music management på
konservatoriet. Jeg kunne godt se, at jeg var kommet
alt for sent i gang. Jeg er slet ikke fra en musikalsk
familie, så jeg havde ikke rigtigt forudsætningerne. Min
far hørte De Tre Tenorer og Nanna Mouskouri, så det var
egentlig den eneste musik, jeg fik med hjemmefra.
Så drømmen blev ret hurtigt opgivet.”

MUSIKHUZET

I stedet blev det til en HH og et stykke tid med arbejde.
I denne tid blev der også plads til musikken, og nogle
vil nok huske Markus fra det bornholmske natteliv, hvor
han blandt andet stod bag DJ-pulten til mange forskellige arrangementer - ”Jeg blev på et tidspunkt hyret til at
være DJ til en gymnasiefest. Der mødte jeg Pelle Peter,
der nu er radiovært på P3, og på en eller anden måde
endte vi med at være de faste DJs til gymnasiefesterne
hele det kommende år. Jeg var helt sikkert den mere
mainstream DJ. Jeg spillede for det meste kun hits folk
kendte, og som jeg var sikker på ville fylde dansegulvet.
Jeg har langt større glæde ved at spille noget musik alle
kender og fylde dansegulvet, end at forsøge mig med
musik, jeg ikke har forstand på og se et tomt dansegulv.
Det skal være sjovt for dem der kommer.”
Nogle år efter stod den på læreruddannelse på Blaagaard Seminarium, men dette blev dog hurtigt skiftet
ud med en skibsofficersuddannelse hos Mærsk – ”Jeg
bestod optagelsesprøven, og startede på søfartsskolen
i Svendborg, hvor jeg gik i to år. Til sidst kunne jeg dog
mærke, at jeg savnede mine venner og min familie for
meget, og besluttede mig for at flytte tilbage til Bornholm. På et tidspunkt blev jeg lidt nervøs, for jeg kunne
jo mærke, at jeg var ved at blive voksen, men jeg havde
stadig ingen uddannelse, og samtidig var der jo maks.
3 voksenuddannelser reglen. Så jeg vidste, at jeg blev
nødt til at vælge noget, jeg gerne ville lave i lang tid.”
Valget endte på en Serviceøkonom uddannelse i Valby,
hvor specialet blev skrevet i oplevelsesøkonomi.

Tilfældig praktik banede vejen

Pink Floyd Project

Rugsted & Kreutzfeldt

Lørdag 5. juli kl. 21:00

Lørdag 12. juli kl. 21:00

udendøRs

Efter uddannelsens afslutning endte jeg via omveje i
praktik hos festarrangørerne OHOI! - ”En af mine veninder havde fået en praktikplads hos OHOI!. Hun fandt
dog en anden plads, hun følte mere for, og anbefalede
mig i stedet. Jeg kom ind til en samtale og var så heldig,
at de gerne ville have mig. Det var godt nok ikke lige
den slags musik, jeg var vant til, men det var skide
sjovt.”
I tiden hos OHOI! var Markus med til at arrangere
Skandinaviens største clubevent RAW, den elektroniske
Strøm festival og 1-dags festivalen Bas Under Buen.
Sidstnævnte vandt prisen Årets Danske Event ved den
store prisuddeling Danish DeeJay Awards i 2013, hvor
Markus var med på scenen for at hente prisen.
Det var igennem praktikopholdet hos OHOI!, arbejdet i
Pumpehuset startede.
I 2011 overtog medstifteren af OHOI! Kristoffer Bramsen og partneren Ronni Hansen, i samarbejde med Nordisk Film Pumpehuset. Det tidligere vandværk har siden
1987 været synonym med store koncerter i hjertet af
København, og med overtagelsen lever traditionen
videre.
”Jeg blev ansat som afvikler i Pumpehuset i september
2012, og har løbende fået mere ansvar. Fra Juni 2013
blev jeg bestyrer for Pumpehusets nye koncept Byhaven, hvor jeg stadig er.”

Moonjam Triple X

Hit med 80’erne

Fredag 25. juli kl. 21:00

Lørdag 2. august kl. 21:00

www.musikhuzet.dk - Bornholm - 56 95 94 04 - info@musikhuzet.dk
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Filosofien fra DJ dagene har Markus taget med i sit
arbejde i Byhaven. Her handler det om, at så mange
som muligt har en sjov aften, og får en god musikalsk
oplevelse til billige priser – ”Det er jo gratis at komme
ind, og vores barpriser er ret lave. Det handler ikke så
meget om at skabe profit i Byhaven, men om at skabe
et frirum i hjertet af København, en lille grøn oase, hvor
alle kan slippe væk fra trafikken og storbymiljøet, og
bare nyde livet.”

skulle blive et decideret bornholmsk mødested. Alle skal føle
sig velkommen, og ingen skal
have særbehandling. Alligevel
var en stor del af Byhavens gæster den første sommer bornholmere.
”Jeg tror grunden til, at så
mange bornholmere har valgt at
støtte op om os, er at det i første
omgang var mig, der promoverede Byhaven gennem min Facebook-profil. Jeg blev meget sent
i forløbet sat til at bestyre det,
og vi havde nok ikke helt gennemtænkt projektet endnu. Men
mine venner var virkelig seje, og
delte Byhavens facebookside og
invitationerne til deres venner.
Så jeg tror at folk har tænkt, at
når så mange af deres venner
har støttet op om det, så kan de
da også. Det er virkelig fedt.”

På Bornholm kan man
slappe af
Markus har stadig tætte bånd til
Bornholm, og han tager hvert år
tilbage til fødeøen for at slappe
af og for at møde de gamle venner. Det kræver planlægning,
at ramme de tidspunkter, hvor
mange af vennerne er på øen,
men ifølge Markus er det besværet værd – ”Det er lækkert at
mødes med de andre på Krydset
eller på Musikhuzet. Nogle af
dem, har man jo ikke set i lang
tid, men så bliver det hurtigt
ligesom i gamle dage.”
Det er ikke ligetil at tage til
Bornholm, når man skal bruge
sommeren på at holde gang i
en lang havefest. Nogle ting vil
Markus dog ikke gå glip af - ”En
ven og jeg har en tradition, hvor
vi tager ud at fiske hele natten,
og dagen efter holder vi krebsegilde. Det skal jeg nå til sommer,
selvom det er blevet lidt sværere
at få tid til det hele nu. Denne
sommer bliver det nok kun til en
kort weekend på Bornholm. Men
folk kan jo komme og besøge
mig i Byhaven!”

Sidste sommer havde Byhavens
facebookside, hvor sommerens
program kan findes, cirka 500
følgere. I år er den allerede nu
oppe på over 2800, der har takket ja til at besøge Byhaven i løbet af sommeren. – ”Det er fedt,
at vi er ved at blive så populære.
Det er ikke kun unge, der skal i
byen der kommer, men folk i alle
aldre, der lige kommer forbi og
får en øl og hører lidt musik.
Sidste år havde vi et ældre
ægtepar, der kom hver aften i
en uge. Det er lige det, der er
meningen med Byhaven.”

Pumpehusets Byhave ligger på
Studiestræde 52 og har åbent
onsdag til lørdag kl. 14:00 – ca.
24:00 hele sommeren. Musikken
starter omkring klokken 19.
Sommerens program kan findes
på www.pumpehuset.dk eller på
facebook.

SOMMERPROGRAM 2014
www.svanekegaarden.dk

Skippergade 2-8. 3740 Svaneke
Tlf.: 56 49 73 72. info@svanekegaarden.dk
21. juni -13. juli Arne Haugen Sørensen & Dorthe Krabbe Maleri & Keramik
3. juli
Børnejazz m. Sille & Palle Børnekoncert
4.juli
Nussbaum & Illeborg Børnekoncert
4. juli
Illeborg & Nussbaum med klarinet og tuba
6. juli
Elisabeth Westenholz Klassisk koncert for piano
8. juli
Carl Nielsen Kvintet Åbne prøver
9. juli
Carl Nielsen Kvintet Klassisk koncert
12. juli
Kunst - og kunsthåndværkermarked
12. juli
Neil Young Jam Rytmisk koncert
14. & 15. juli Prinsesse Leonora Børneteater
17. & 18. juli Selassi Afrikanske trommefortællinger for børn
19. juli - 7. sept. Karin Birgitte Lund ”Tegn fra Tejn” Maleri
21 & 22. juli
Prinsesse Leonora Børneteater
22. juli
Hugo Rasmussen Trio Jazz koncert
25.juli
Gitta-Maria Sjöberg & Stig Fogh Andersen
Opera & Lieder i Svaneke Kirke
26. – 30. juli
Opera Master Class Åbne prøver
30. juli
Opera Master Class Afsluttende koncert
14. August
Borringløgnska Sânga â Løgnholmska Hestorjer m. Bjarne Kure
16. august
Humor fra Danmark Oplæsning V/ Preben Harris
19. august
Hardinger Band Trio Rytmisk koncert
4. sept.
Jens Søndergaard Kvartet Jazz koncert
11. sept.
European Ceramic Context Artist Talk
11. - 28. sept. Designskolens afgangselever Keramik Biennale 2014
13. sept.
Høst /Benzon/Franck/Von Lillienskjold Jazz koncert
18.-21. sept.
Skriveværksted med Nina Malinovski (I) Workshop
Ret til ændringer forbeholdes

Et bornholmsk mødested – men et sted for alle
Det har aldrig været meningen, at Pumpehusets Byhave
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Bornholmske fristelser

BORNHOLMS
AMBASSADØR
I KØBENHAVN
STINE HOLGERSEN
FRA NEXØ REDDEDE
BORNHOLMERBUTIKKEN
I TORVEHALLERNE

NYHED
AF JACOB LUDVIGSEN

D
LAKRIDS

lakrids flødebolle, soft ice, lakridssirup, lakridsflager

PEANUT

flødebolle, soft ice, karamelsirup, peanuts

35,HINDBÆR

hindbær flødebolle, soft ice, frugtpuré, hindbærstykker

JUNIOR

hindbær flødebolle, soft ice, harlekin topping

Snogebæk, Hovedgaden 9 • Rønne, St. Torvegade 13 • Gudhjem, på havnen
www.kjaerstrup.dk
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ramatiske dage i begyndelsen af 2013.
Rutsker Feriecenter,
Kaffeslottet og Bornholmerbutikken i Allinge og
Torvehallerne i København
blev erklæret fallit. Den
initiativrige Betty Løvschal blev trukket ned i
dyndet, fordi hendes bror i
Jylland ikke havde styr på
sine bornholmske aktiviteter. For advokater og
låsesmede var det en god
forretning, for leverandører, medarbejdere og
forbrugere var det tab og
tragedie.
Hanne-Line Møller og Stine
Holgersen havde svært
ved at holde tårerne tilbage. Hanne-Line stod fra
begyndelen for butikken
i Allinge og startede den
københavnske afdeling i
september 2011, da Torvehallerne havde premiere.
Her ekspederede Stine på
deltid, og begge kunne
lide at sælge bornholmske
fødevarer og fortælle om
øens lyksaligheder. De
anede ikke, hvor galt det
stod til, før konkursen var
en kendsgerning.
Fødevarer er et flagskib i
fortællingen om Bornholm,
og Bornholmerbutikken
er udstillingsvinduet med
næsten alle øens specialiteter. Alt foregår på privat
initiativ uden støtte eller
tilskud, og medarbejderne
er altid parat til at besvare
spørgsmål – Feriebureauet
Bornholm på Strøget lukkede for mange år siden.
Placeringen i Torvehallerne ved Nørreport
Station er perfekt med en
konstant trafik af kunder
med god smag og lyst til
at prøve noget nyt.
Hele herligheden kollapsede, da den egentlige
ejer fra Jylland måtte give
op. Stine befandt sig midt
i et drama, hun ikke havde
forudset.

Fordi livet ikke
varer evigt
Stine Holgersen er født i
1965 som datter af læge
Erik Holgersen og hans
hustru Anne Marie. Hjemmet og konsultationen lå
i Havnegade i Nexø, her
voksede hun op med to
søskende. Efter at have
taget studentereksamen
på Bornholms Amtsgymnasium flyttede hun til
København i 1985, og hun
arbejdede i en vuggestue
og gik på højskole for at
kvalificere sig til at blive
optaget på Sygeplejehøjskolen på Bispebjerg
Hospital, hun ville være
sygeplejerske ligesom sin
mor. Det lykkedes, og hun
fik et godt job, blev gift
med Morten Bøge Sørensen og fødte sønnerne
Andreas og Nikolaj, der nu
er 16 og 15 år.
Da hendes far pludselig
faldt om og døde i 2000,
gjorde sorgen Stine eftertænksom. Livet varer ikke
evigt, og måske gælder
det om at forandre sin
tilværelse, mens tid er, så
selv om hun var glad for at
hjælpe syge mennesker,
besluttede hun at tage en
ny uddannelse som bachelor i kost, ernæring og
produktudvikling på Suhrs
Seminarium i København.
Stine fortæller:
- Jeg har altid været glad
for god mad og for at bage
og sylte, og når familien
rejste rundt i Europa, skulle vi altid på opdagelse i
delikatesseforretningerne.
Drengene kedede sig: skal
vi nu se en ny sennepsbutik?
Afgangsprojektet drejede
sig om bornholmske fødevarer, og sammen med en
klassekammerat udforskede hun øens hjælpsomme virksomheder og
præsenterede censorerne
for en til formålet fremstillet trækasse, der bugnede

af produkter. Tanken var, at
forbrugerne skulle kunne
abonnere på bornholmske
varer.
Med sin nye eksamen
kunne Stine få job i levnedsmiddelkontrollen, og
i et par år tog hun rundt
for at tjekke virksomheder.
Det lærte hun også noget
af, som hun fik brug for lidt
senere.
Da Bornholmerbutikken
stod foran åbning, ringede
Stine til Betty Løvschal og
tilbød at stå bag disken.
Ganske vist manglede hun
butikserfaring, men Betty
ville gerne have hende
med. En ny fase af tilværelsen begyndte, hvor hun
hver dag glædede sig til at
gå på arbejde.

”Jeg var nødt til at
overvinde mig selv,
den chance ville jeg
aldrig få igen”.
Pludselig stod han i butikken – kuratoren. Han
meddelte, at den ville
blive lukket om 14 dage,
medmindre der skete en
afklaring, og da Stine og
Hanne-Line i den følgende
uge spurgte, om de kunne
få løn, blev der gjort kort
proces. Fredag eftermiddag blev de smidt ud,
skodderne blev rullet ned
og låsen udskiftet.
- Jeg kunne ikke bære, at
den dejlige butik skulle
ødelægges, og at jeg mistede jobbet. På den anden
side vidste jeg ikke ret meget om at være selvstændig forretningsindehaver.
Morten hjalp mig med at
overvinde mig selv og
forklarede, at jeg aldrig
ville få den chance igen.
Så begyndte et nervepirrende spil, hvor kuratoren
hele tiden pressede prisen
op og påstod, at han havde
andre og bedre bud på
hånden. Vi skulle skaffe
penge og løbe en økonomisk risiko, det var virkelig

stressende, men til sidst
fik vi vores vilje, og det var
en skøn oplevelse at åbne
dagen efter og blive budt
velkommen tilbage af de
andre stadeholdere, siger
Stine, som stadig ryster
lidt ved at genkalde sig de
dramatiske dage.

Folk elsker Bornholm
- Det er en klar fordel,
at jeg er bornholmer,
kender vores leverandører

og mange af kunderne.
Butikken er i god gænge,
Hanne-Line er her stadig, og jeg har råd til at
ansætte medhjælpere, der
giver mig tid til at tale med
de bornholmske virksomheder og måske inspirere
dem, for kunderne forventer nye varer på hylderne.
Fragtomkostningerne er en
udfordring, her trænger vi
til en løsning.
Stine tilføjer: - Folk elsker
Bornholm. Næsten alle har

skønne minder fra spejderturen eller skoleudflugten,
måske fik de deres første
kys i klipperne. Hos os
kan de smage en bid af
Bornholm og glæde sig til
at vende tilbage.
Og det gør Stine også –
hun glæder sig altid til at
komme hjem. Hendes mor
bor i Svaneke, og selv går
hun og Morten med en lille
drøm om et byhus.

Ilse Jacobsen
Elise Gug
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Mc.verdi
Pieszack
Sibin Linnebjerg
Bessie Jeans
Bubetti
Fitflop
Trine Kryger Simonsen
Sommersted | Ndr. Strandvej 63, 3770 Tejn | Tlf.: +45 56484470
Åbent Mandag-Fredag 10.00-17.30 | Lørdag 10.00-17.30
www.sommersted-bornholm.dk
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Det

søde

hjørne
Ferieforkælelse er fristende, når Bornholm blomstrer med sukkerier.
Bolscher, chokolade, lakrids, karameller, vingummi, is og kager, der
smager. Slik med sjæl er blevet en del af oplevelsen. Her er et lille udvalg af butikker, der specialiserer sig i at opfylde ønsket om at smage
noget ægte og enestående. Find selv flere forlystelser for ganen.

Flødebolleriet MED
FRÅS OG FRYD
Store Torv i Rønne

Hånddyppede flødeboller er noget andet end de langtidsholdbare fra supermarkedet, som sikkert er billigere, men
ikke kommer på omgangshøjde med de herligheder, som
Flødebolleriet præsterer. Her kan man følge fremstillingen
trin for trin, og det får mange til at trykke næsen fald mod
ruden, indtil de ikke kan modstå fristelsen og må smage en
af de forskellige slags.
Addi Chokolade havde i mange år butik i disse lokaler, og der
sælges fortsat fineste varer fra Chokoladeriet i Svaneke.
Nydelse, forkælelse, hygge, kvalitet og godt håndværk er
nøgleordene.
Desuden står der god vin, fin the og udsøgt kaffe på
hylderne.
Da Flødebolleriet stod klart i efteråret 2012, var publikums
nysgerrighed og lækkersult så åbenbar, at det blev nødvendigt at åbne dørene før tid.

e
d
i
u
G
Chris, Mario,
Vasilis
– og is
Strandgade
i Nexø
og Brøddegade
i Gudhjem

På toppen af øen
med is på toppen

Sandvig IS Kalas på Sandvig Torv, Strandgade 8

Sirlige
hænder,
der kan
noget særligt
Chokoladeriet
på Svaneke Torv

Når man træder ind i den delikat indrettede butik, kan man forledes til at
tro, at den altid har ligget i den gamle
købmandsgård. Interiøret er klassisk og
tidløst og holdt i hvidt. For år tilbage var
lokalet ventesal for buspassagerer, i juni
2008 åbnede Chokoladeriet med viden
og inspiration fra Chocolate Academy i
Belgien, der regnes for Europas førende
chokoladeland.
Ofte vil man kunne opleve, hvordan de
fine stykker bliver til i værkstedet bag
glasruden, når medarbejderne er i sving.
Råvarerne er økologiske, når det giver
mening. De lyse og mørke lækkerier smages til med stout fra Bryghuset, spiritus,
lakrids, chili plus blåbær og hindbær fra
bornholmske haver – i det tidlige efterår
er der friske figen, som gror mange steder
på øen. Lysten til at eksperimentere og
gå nye veje kendetegner Chokoladeriet,
og der er altid en smagsprøve.

Eventyret begyndte, da tre familier for fem år besluttede sig for at genskabe Sandvig Minigolf, - en
18 hullers bane fra 1951 i en gammel frugthave.
Den trængte til mange kærlige hænder og står nu i
den oprindelige stand.
Når man dyrker den sjove familiesport, trænger man
også til noget at styrke sig på. Så Christina Andreasen
tog sidste år en rask beslutning sammen med sin
mand Christian Heide Petersen og deres tre sønner.
De grundlagde Sandvig IS Kalas – det kan oversættes som en løssluppen fest, hvor der spises meget is.
Metoden er den italienske, der giver en cremet sorbet
med mindre luft og plads til hindbær, rabarber,
kirsebær, jordbær og andre frugter fra egen have og
fra lokale leverandører plus økologisk bornholmsk
mælk. Granatæbler, appelsiner og citroner dyrkes dog
ikke på Bornholm, så disse råvarer må naturligvis
importeres. Hver dag byder på nye isoverraskelser,
og man kan købe dem med hjem i en termoboks.
Til større fester rykker holdet ud med en isbar.

KARAMELLER MED HAVUDSIGT
Karamelleriet Svaneke Havn

I 2006 sprang Svaneke-pigerne Tine Ipsen og Charlotte Vigel ud som selvstændige, da de åbnede deres karamelkogeri i en nedlagt cykelforretning i
Jægersborggade, det toneangivende butiksstrøg på Nørrebro i København.
To år senere fortsatte de deres succes med en tilsvarende værkstedsbutik på Svaneke Havn. Her indrettede de sig sammen med gavebutikken
Friendship i det pakhus og billetkontor, der stod tomt, da postbåden Peter
flyttede til Gudhjem.
Tine og Charlotte brugte halvandet år i deres køkkener på at gennemarbejde deres opskrifter. Kobbergryderne fandt de i USA, pakkemaskinen
blev specielt konstrueret i Indien, og den 100 år gamle batchroller stod hos
en pensioneret dropskoger i Tyskland, der var glad for, at hans kæreste
apparat ikke skulle havne på skrotpladsen.
Når man træder ind i Karamelleriet, mødes man af en dejlig duft af sukker

og vanilje fra den åbne gryde, hvor massen langtidskoges over åben ild.
Derved fremkaldes den intense smag i de klassiske flødekarameller, de
hårde klippestykker og blødedrageringer – for ikke at tale om syrlige frugtkarameller og de sprøde med smør og peanuts.
Tine og Charlotte forsikrer, at der er tale om ”ægte tjærlighed”, og de holder åbent til og med efterårsferien. I 2014 havde de en bod på julemarkedet i Københavns Tivoli, ligesom de naturligvis har en webshop.
Deres drøm er gået i opfyldelse.
www.karamelleriet.dk

Kjærstrup vil ud og møde folk
Snogebæk, Rønnes gågade og Gudhjem Havn

Da Birgitte Kjær og Peter Brædstrup åbnede i 1999, spærrede
bornholmerne øjnene op. Mon en lille bitte chokoladefabrik kunne klare sig? Nysgerrigheden fik mange til at køre til Snogebæk,
og da de først havde fået fornemmelsen af den høje kvalitet,
kom de igen og begyndte at fortælle andre om stedet.
Kjærstrup blev toneangivende og udviklede et bredt sortiment af
klassisk chokoladekonfekt side om side med plader og pinde til at
dyppe i kaffen plus flødesoftice med pynt af egen tilvirkning.
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Kaffen leveres af Mitch Rodel, Deluxe Kaffekompagniet i Rønne, der driver eget risteri.
Christina sagde sit arbejde op, som projektleder i
den bornholmske reklamebranche og nyder rollen
som ismutter, bistået af sin mand og deres tre store
drenge. De bor få skridt fra iscaféen og føler sig virkelig velkomne i Sandvig, hvor beboerne udgør et trofast
stampublikum.
- Hele familien trives med at drive egen virksomhed,
og drengene lærer alt fra kundebetjening til rengøring.
Vi overvejer, hvordan vi kan springe fra at have åbent
i sæsonen og til at være i gang hele året, og det er
ikke nogen hemmelighed, at vi har købt frysehuset på
Sandvig Havn med henblik på at kunne udvide produktionen og åbne endnu café. En café med et åbent
køkken, så gæsterne kan følge med i bl.a. isproduktionen, fortæller Christina. Så hvis det kommunale papirkalas er med, så åbner Kyst Kalaset næste sommer.

Den triste økonomi i Grækenland
fik Vasilis Kakavogiannis og hans
bornholmske hustru Solveig til at
flytte fra Sparta til Aakirkeby med
sønnerne Christos og Marios, der
nu lægger navn til virksomheden.
Vasilis fandt i 2010 et centralt
lokale i Nexø og gik i gang med
hjemmelavede søde sager. Han
havde en baggrund som sukkervarefabrikant, i en årrække fabrikerede han tonsvis af M&M pastiller,
og fra sin bornholmske bedstemor
medbragte Solveig et indgående
kendskab til karameller.
I den store kobbertromle koger han
20 forskellige slags karameller, og
køledisken rummer 12 forskellige
fristelser.
Vasilis er en hyggelig mand med
hat på hovedet, og han er ganske
godt tilfreds med sin forretning.
Det har givet ham mod på at indrette en afdeling i Gudhjem med de
hjemmelavede godter.
Chris og Mario er 10 og 14 år, de er
ikke kede af at være testpersoner,
når nye smagsvarianter skal stå
deres prøve.

Årets nyhed er flødeboller med is og topping.
I 2012 etablerede Kjærstrup sig i Store Torvegade, Rønnes
gågade, og det går godt ligesom filialen i det københavnske
indkøbscenter Field’s. Sidste skud på stammen er den elektriske og miljøvenlige chokoladebil, der hver dag står på havnen
i Gudhjem med hele repertoiret, herunder den chokoladedrik,
som Kjærstrup har gjort populær.
- Snogebæk er hyggelig og det sted, hvor vi bor og arbejder.

Men vi vil gerne ud, hvor folk er, og derfor designede vi den
perfekte mobile bod, som vi fik bygget på Mors, fortæller Peter,
der også er med på det årlige juleskib i Køge Havn, på Folkemødet og Chokoladefestivalen i København. Blandt de oversøiske
kunder nævner han Baressos 40-50 kaffebarer, og så er der
gang i webshoppen kjaerstrup.dk.
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BORNHOLMS STØRSTE
OG HYGGELIGSTE
FAMILIERESTAURANT

Gode madoplevelser i Svaneke
• 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

KARSTENS KÆLDER

Bornholm Bornholm Bornholm
– du min dejlige ferieø!

SammenSæt Selv din taPaS menu pr. skål 49,-

4 supertilbud fra Hotel Romantik på herlige Nordbornholm

GazPacho kold tomatsuppe m/flødeskum og persillepesto
caeSar Salad taPaS frisk salat m/dressing og kylling
varmrøGet l akS m/ friske asparges
Jomfruhummerhaler fra l æSø Hvidløgsgratineret
halleGårdSSkinke m/ melon og nødder
GedeoSt m/kiks, oliven og løg
SPecialPølSer fra halleGård m/hjemmerørt sennepsdressing
40 lækre ferielejligheder/direkte udsigt over Østersøen Forårstilbud
Forårssmuttur:Panacotta Bær og coulis
• Snup 4 herlige forårsdage på Bornholm
• 3 overnatninger
i lækker
lejlighed
2 personerm/Chanti lycreme og frisk frugt
• Færgeoverfart Ystad Rønne T/R med bil og 2 personer (man.-torsdag)
iS fra
iS k
alaS ifor
SandviG
• Slutrengøring
• Færge T/R (man.-torsdag)
– Rønne
med bil
Brød, dagensYstad
nybagte
brød
• 2 retters velkomstmenu
Brødkurv, blandet brødkurv

Vi serverer god mad til fornuftige priser!
Selskaber modtages til og med efterårsferien
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · fødselsdage

Børnetapas tallerkenPris:

• 3 overnatninger i dobbeltværelse uden havudsigt
• Morgenmad
15,-

Pris:35,-1.499,- pr. person

1.999,- pr. person

69,-

Sommertilbud på lejligheder: Book nu betal senere 10% book tidlig rabat

læSø Jomfruhummerhaler
200G læSø Jomfruhummerhaler, Hvidløgsgratineret m/ Tilbehør og brød

Kr.

155,-

hummer for 2
400på
G ”P
il Selv” læSø Jomfruhummerhaler,
Sommerferie
Bornholm

Bornholmerweekend

hvidløgsgratineret
med tilbehør samt brød
12. april starter Bornholmerweekend igen - herefter hver weekend frem til
• 4 sommerdage
på Østersøens Perle
28. juni og derefter igen fra 6. september til 25. oktober.
• Færgeoverfart Ystad Rønne T/R med bil og 2 personer (man.-torsdag)
vælG hertil
1/1 flaSke vin,
• Busrejse fra KBH Hovedbanegård til hotellet t/r via Øresundsbron
• 2 retters velkomstmenu
på ankomstdagen
2 fantastiske
sommervine:
Riesling
By morgenmad
the Glass eller Rosévin
fra Frankrig D2
• 2 overnatninger
i dobbeltværelse
• 3 overnatninger
i dobbeltværelse
med havudsigt
incl.
• Fredag natmad - lækkert oste og pølsebord
Pris:
pr. person • Morgenbuffet lørdag morgenKr.
PriS for 2 PerSoner
oG 2.799,vin
Ønskes rejse fre-søndag tillægges 300,- pr. enkelttur
• Fest med middag lørdag aften
• Musik og dans til et af Bornholms bedste danseorkestre
• Brunch søndag formiddag

499,-

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

svaneke·

Besøg os på Facebook
og vind præmier mm.
facebook.com/pakhuset

Pris fra: 1.499,- pr. person

www.hotelromantik.dk

Bornholm@hotelromantik.dk • Tlf. 5648 0344

diner·transportable

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
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Se oGSå reStaurantenS Store a la carte kort

www.hotelromantik.dk
www.hotelromantik.dk
Bornholm@hotelromantik.dk • Tlf. 5648 0344
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SOMMER: åbEnt til fROkOSt hElE
ugEn, undtagEn Mandag SaMt
tORSdag, fREdag Og løRdag aftEn.

Christianshøjkroen

Frokost samt aftenmenu i sommerens farver.
Spis i det grønne og 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. Med venlig hilsen Troels Fjederholt Madsen
Frokoståbent tirsdag til søndag: kl. 12.00 - kl. 16.00
samt aftenåbent fra torsdag til lørdag: fra kl. 18.00

Bordbestilling 5697 4013

Velkommen til Friheden
Vi glæder os til at tage imod jer i vores restaurant på Friheden, hvor vi har
fået nyt spændende menukort, som I kan glæde jer til.
Restauranten er åben
åbenthver
hveraften
aftenfra
frakl.
kl.18.00
18.00i iperioden
perioden11/4 - 27/9-2014

SOL OVER GUDHJEM 2013 MALERI AF LISA HØYRUP 2014
AF JACOB LUDVIGSEN
Olie på lærred.
100 x 150 cm.
Maleriet blev afsløret ved
optakten til kokkekonkurrencen 2014.

ARRANGØR
Stående til venstre:
MIKKEL MARCHALL
Mikkel Marschall har sammen med sin bror Mads
siden 2009 stået i spidsen
for Sol over Gudhjem. De
to Melsted-drenge har
fået konkurrencen til at
gro år for år. Mikkel har
arbejdet på en række restauranter med Michelinstjerner, herunder Kadeau

i København.

DOMMERNE       
Siddende fra venstre:
JESPER KOCH
Kocherier (Koch Restaurant & Restaurant Det
Glade Vanvid).
Årets Kok (1999). Nr. 4
ved Europamesterskaberne. Nr. 7 ved verdensmesterskaber, Bocouse
d’Or. Modtager af Dansk
Gastronomisk Akademis
hædersdiplom (2004).
FRANCIS CARDENAU
Ejer / Køkkenchef, Le Sommelier. Medejer af MASH
og Umami.

THOMAS RODE
Direktør & Køkkenchef på
Kong Hans Kælder siden
1996.
3 x sølv ved Årets Kok
(1993, 1994 og 1995).
Danmarksmester i Østersåbning.
MICHEL MICHAUD
Køkkenchef, Ruths Hotel
Gl. Skagen. Tidligere Falsled Kro, Kong Hans Kælder
og Søllerød Kro.

VINDEREN AF SOL OVER
GUDHJEM 2013
Stående til højre
KENNETH HANSEN
Køkkenchef, Svinkløv Ba-

dehotel. Årets kok 2009.
Nordic Chef of the Year
2010. Sølv ved Bocuse
d’Or, EM 2014

MESTRENE FRA FORTIDEN
Svævende over dommerne
(fra venstre)
AUGUSTE ESCOFFIER
1845 – 1935
Hotelkongen César Ritz erklærede: ’M. Escoffier er
afgjort verdens bedste
køkkenchef. Han overgår
alle andre’. Hans motto
var: ’Gør det enkelt’. I
1908 udgav han sin madbibel: Ma Cuisine.

MOGENS BRANDT
1909 – 1970
Mogens Brandt var
skuespiller, instruktør,
forfatter og en institution
i dansk gastronomi – ikke
mindst da han i1961 blev
madskribent på Politiken.
Medstifter af Det Gastronomiske Akademi i 1964.
Desuden udgav han en
række kogebøger: Det
Gode Bord, Man Tager Et
Sølvfad, Madame Mangors
Bedste og Køkkenglæder
og Spis Med Mig i Paris.
PAUL BOCUSE
1926 –
Bocuse udviklede Det Nye
Franske Køkken, der står

for den enkle tilberedning af årstidens friske
råvarer. Han overtog sin
fars restaurant i 1959 som
syvende generation af en
restauratørslægt i området nord for Lyon. To år efter modtog han sin første
Michelin-stjerne, i 1965 fik
han de tre næsten uopnåelige stjerner. Lægger
navn til en af verdens
mest estimerede kokkekonkurrencer Bocuse d’Or.
EJLER JØRGENSEN
1906 – 1983
Ejler Jørgensen åbnede
i 1931 Hotel Nordland i
København, et tempel for
fransk kogekunst. Det var

noget hel nyt på den tid.
Senere virkede han på
Restaurant Escoffier, Hotel
Østerport og Skovshoved
Hotel.
MARIE ANTOINE CARÊME
1783-1833
Fransk kok, konditor og
skribent. Tjente 12 år som
køkkenchef hos Talleyrand
(Kendt fransk udenrigsminister under bl.a. Louis
XVI og Napoleon). Udviklede en køkkenkultur
præget af
komplicerede tilberedninger og kostbare
garniturer, præsenteret i
prangende bordopsatser.
Hans indflydelse strakte

sig til udvikling af redskaber, køkkenindretning,
kokkenes uniform og
uddannelse samt fagets
status i samfundet. Hans
hovedværk er l’Art de la
cuisine française au XIXe
siècle fra 1833.
LISA HØYRUP
Uddannet som reklametegner fra Kunsthåndværkerskolen. Egen tegnestue
fra 1990. Flyttede i 2004
til Gudhjem.
Har haft malerier med på
alle censurerede udstillinger: Charlottenborgs
Forårsudstilling i København, Kunstnernes Påskeudstilling i Århus, Kunst-

Sæsondeal
Sommer
Deal
Skiftende menu- Salatbuffet
forår - sommer - efterår

nernes Sommerudstilling
i Tirstrup, Kunstnernes
Efterårsudstilling i København, Galleri Kaffeslottet i
Gudhjem og Svanekegårdens Efterårsudstilling.
www.lisahoyrup.dk

- Forret valgfri
- Velkomstdrink
Hovedret valgfri
Salatbuffet
Forret ogDrikkevarer
hovedret frit ad
valg
på menukortet
NYHED:
libitum
i 2 timer.
Irishøl,
Coffee
ellerrødvin,
kaffe med
chokolade
Svaneke
hvidvin,
sodavand
og kaffe/te

kr. 195,Kr. 269,pr. person

(tilvælg
dessert
for kr.
kr. pr.
49,00)
Fredag
& lørdag
+ 50
person.
Panoramaudsigt fra hele restauranten.
Overdækket terrasse med varmelamper og udeservering.
Forkæl dig selv med en overnatning i vores lækre værelser, stor morgenbuffet
og adgang til pool og sauna.
Giv et gavekort til dem du holder af.

Bordbestilling: 56 48 04 25
Tejnvej 80, Sandkås • 3770 Allinge
www.hotelfriheden.dk • booking@hotelfriheden.dk
Foto: Jørgen Koefoed
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RESTAURANT
DET GAMLE POSTHUS
Posthuset ønsker alle en god sommer

Hotel Siemsens Gaard
Svaneke

a la carte restaurant
Terrasse med havudsigt
Rosenhave
Morgenbuffet
Perfekte rammer til din fest
Havnebryggen 9 • 3740 Svaneke • tlf 56 49 61 49 • www.siemsens.dk • hotel@siemsens.dk

Frokost 12.00 - 16.00

a la carte fra 17.30

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

smørstegt rødspætte
med persillesky og nye kartofler
(ring og hør nærmere)
188,-

SMAGEN AF BORNHOLM
posthusets tapas tallerken med
hjemmelavede specialiteter
128,-

der er selvfølgelig masser af andre gode ting
på frokost- og aftenkortet
bordbestilling på tlf.: 56481042
følg os på facebook og få vores gode tilbud

Scan og læs mere

Restaurant Det Gamle Posthus
KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042
se mere på www.detgamleposthusallinge.dk

BENDIXEN

MAD

	
  

ISMEJERI KAFFEBAR OG LØRDAG HELE UGEN
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG
STRANDGADE 8, 3770 ALLINGE-SANDVIG, T: 6019 1384, SANDVIGISKALAS.DK
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SOLNEDGANGEN ER DET HELE VÆRD
KENT OG LENE, NYE TOPKOKKE PÅ GRIFFENS
RESTAURANT VICTORIA: VI EFTERLYSER FLERE BORNHOLMSKE RÅVARER

AF JACOB LUDVIGSEN

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

ÆBLEHAVEN
ÆBLEHAVEN
ÆBLEHAVEN
ÆBLEHAVEN

FOTO: ROBIN HOUNISEN

K

ent Bursell og
Lene Johnsen
tilbragte vinteren på
Guadeloupe, den franske
koloni i Caribien. Det
lyder romantisk med sol
og hvide strande, og det
blev der heldigvis også tid
til, men de var kommet
for at arbejde på et hotel
med plads til 555 gæster.
Kent fortalte Lene, at han
skulle starte på Griffen på
Bornholm og manglede en
kok. – Så skal det da være
mig, svarede Lene, og
sådan blev det.
Han er 24 og hun 32
år, og på det indiskrete
spørgsmål om de så også
er kærester, svarer Kent
lidt uforskammet: - Nej,
hun er for gammel til mig,
og min svenske kæreste
kommer til Bornholm senere på sommeren. Og så
griner de, for humøret er
højt i køkkenet på Kystvej
i Rønne.

- Griffens restaurant
Victoria skal i eliten inden
sæsonen er ovre, lyder
den selvsikre programerklæring. - Vi går rigtig
meget op i økologi, og da
Griffen er certificeret med
en grøn nøgle, stiller det
simpelthen krav om så
meget økologi som muligt.
Lene lover: - Maden skal
være enkel og smage godt
– ikke alt muligt trylletryl
på tallerkenen. Vi er hverken Noma eller Geranium
og stræber ikke efter en
teateroplevelse. Og så
skal vores gæster blive
mætte og glade.
Griffen er både a la carte
restaurant om aftenen,
hotel med kongreskapacitet og Den Bornholmske
Diamantspa, og gennem
årene er der investeret
betydelige midler i modernisering og energirenovering. Kokkene skal mestre
den individuelle servering
og den krævende disciplin
at klare 250 kuverter på
få minutter, alle vil gerne

have mad samtidig, og
den må ikke blive kold.
Det anser Lene ikke for at
være et problem.
- Jeg har prøvet at betjene
1.200 gæster på Statens
Museum for Kunst, og det
gik planmæssigt.

Kok på kongeskibet
Egentlig ville Lene fra
Amager være ingeniør,
men hun blevet grebet
af gastronomien og fik
læreplads på den københavnske restaurant
M/S Amerika. Efter to år
fortsatte uddannelsen på
Babette i Vordingborg, et
af Sjællands mest respekterede spisesteder.
På Retour Steak hos den
navnkundige Rasmus Oubæk lærte hun for alvor at
stege bøffer, og det kommer gæsterne på Griffen
til gode.
Kent fra Thyborøn udstod
sine fire års læretid på
Fladbro Kro ved Randers
og aftjente i 2012 et halvt
års værnepligt som kok på
kongeskibet Dannebrog.
Sejladsen til danske byer

gav en masse oplevelser,
her fik Kent også kigget
lidt på Bornholm.
Sidste sommer var han
køkkenchef på Strandgaarden Badehotel på Læsø,
så han mødte med en
bred baggrund.
Han erklærer, at Victoria
på Griffen skal være et
bornholmsk sæsonkøkken med udgangspunkt i
lokale råvarer: - Hver dag
bager vi koldhævet hvedebrød af mel fra Bornholms
Valsemølle, det skal være
lunt, når det sættes på
bordet sammen med to
slags økologisk smør, der
er pisket op og saltet, den
ene variant er tilsat brunet smør, hvad der giver
en helt fantastisk smag.
Gæsterne nærmest guffer
det i sig.

Ægte mad – også
bearnaisesaucen
Stegt Østersøtorsk og
Østersølaks fra Nordbornholms Røgeri er blandt
grundpillerne på kortet.
Victorias Bræt til 135 kr.
kan bestå af rimmede

kammuslinger, braiseret
svinekæbe og creme
brulée, og denne afløser af
dagens ret er blevet godt
modtaget af gæsterne.
Derudover tilbydes en tre
retters menu med laks,
bøf med sauce bearnaise
– selvfølgelig er den hjemmelavet, vi bruger ikke
pulver, understreger Lene
og Kent. Solnedgangsmenuen med fem retter skifter hver anden eller tredje
uge i takt med tilførslerne
af råvarer.
- Vi er glade for Hammershuslammet og savner
Bornholmerhanen, skinken
fra Hallegaard er fantastisk. Men hvor er de
bornholmske asparges? På
Læsø var der en kæmpe
mark, og det burde også
kunne lade sig gøre her. Vi
er også på konstant jagt
efter porre, knoldselleri,
rødbeder og andre grøntsager, helst økologiske,
men vi har svært ved at få
øje på avlerne. Kom til os,
hvis I har noget i haven,
lyder opfordringen.

Job med havudsigt
Lene kendte Bornholm fra
en cykeltur med sine forældre, var her nogle dage
sidste sommer og har lyst
til at opleve hele øen, når
hun har fri. Hun har lejet
et lille fiskerhus i Rønne
og nyder at være her.
- Vi er virkelig privilegerede med den fantastiske
solnedgang her på Griffen.
Jeg har aldrig arbejdet et
sted med så smuk udsigt,
og jeg må lige holde et
par korte pauser og ud
i restauranten for at se
solnedgangen, den er det
hele værd, siger Lene og
tilføjer: - Selvfølgelig var
Guadeloupe en oplevelse,
men der stod jeg altså i et
kælderkøkken.

I Snogebæk ligger den lille og hyggelige restaurant Æblehaven.
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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.
Henrik, som er uddannet sommelier,
for, at
får en udsøgt vinmenu til maden.
Konceptetsørger
er simpelt
ogdu
lækkert.
er simpelt
og lækkert.
Stilen er en fin blandingKonceptet
af moderne
dansk/fransk,
der møder østens eksotiske
Konceptet
er simpelt
og lækkert.
Stilen
er
en
fin
blanding
af
moderne
dansk/fransk,
deren
møder
østens betegnelse.
eksotiske
Konceptetererfor
simpelt
og lækkert.
køkken, så termen fusionskøkken
en gangs
skyld
rammende
Stilen er
en
fin blanding
af moderne
deren
møder
østens betegnelse.
eksotiske
køkken,
såDu
termen
fusionskøkken
er fordansk/fransk,
en 3
gangs
skyld
Stilen er
en
fin blanding
af moderne
dansk/fransk,
der møder
østens eksotiske
kan
vælge
mellem
3 forretter,
hovedretter
ogrammende
2 desserter.
køkken, såDu
termen
fusionskøkken
er for en 3
gangs
skyld enogrammende
betegnelse.
kan vælge
mellem 3 forretter,
hovedretter
2 desserter.
køkken, så termen
fusionskøkken
er for en gangs
skyld en rammende
betegnelse.
Du kan vælge mellem 3 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter.
Du kan vælge mellem 3 forretter, 3 hovedretter og 2 desserter.
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Den Bornholmske Nat

MUSIKHUZET

FIRE BEVÆRTNINGER DER ER STOPPET VÆRD
AF TOMMI FALK PETERSEN

B

ornholm er mere end storbylivet i Rønne. Nogle gange har man brug
for at slippe væk fra trafikken og menneskemylderet, og bare nyde en
øl, et glas vin eller en vand, i rolige og hyggelige omgivelser. Derfor
tog Magasinet Bornholm en lørdag aften i maj, en tur rundt på øen, for at
lede efter gode traditionelle værtshuse og bodegaer. Steder hvor de fleste
kender hinanden, men er åbne for nye ansigter. Steder hvor den gode
stemning er i højsædet.

Skipperkroen – Tejn
På havnen i Tejn finder
man Skipperkroen. Man
bydes velkommen af en
hyggelig lille gårdhave
oplyst af et gyldent skær,
der strømmer ud af kroens
vinduer.
Indenfor mødes man bag
baren af synet af, eller rettere sagt fartstriberne efter den lille, meget rødhårede og altid storsmilende
forpagter af Skipperkroen:
Pippi Hartmann.
Pippi overtog i 2013
etablissementet, men er

Hut Li Hut – Allinge
Småt og godt – Og så
alligevel ikke helt. Småt
altså!

Da Per Harwich i 1972
åbnede restauranten
Hut Li Hut i Allinge,
havde han næppe regnet
med, at ”Huttelihut” 20
år senere ville blive en
dansk kulturarv. Ikke helt
restauranten, men ordet,
der i en glædesrus blev
ytret af Flemming Toft
ved Kim Vilforts scoring til
2-0 i EM finalen. At Hut Li
Hut stadig ville eksistere
42 år senere, kan måske
også være overraskende.

I hvert fald indtil man går
indenfor.
For i det lille sænkede
lokale, på hjørnet af
skomagerstræde og Lindeplads, føler man med
det samme den klassiske
værtshusstemning, der
fylder lokalet.
Jukeboksen står klar til
at blive fodret i det ene
hjørne, mens de enarmede
tyveknægte står klar i det
andet. I midten finder man
bardisken, der løber det
meste af lokalets længde.
Præcis som det hører sig
til på et rigtigt værtshus.
Småt, godt og fuld af god

stemning. Men helt småt
er det alligevel ikke.
Sidste år udvidede ejerne
Klaus Madsen og Lars
Edvardsen gesjæften ved
at istandsætte de tilstødende lokaler, købe nyt
billardbord og dartskive,
og derudover åbne en
sommercafé.
Også poker er der blevet
plads til i lokalerne, og
”Hutten” som det hedder i
folkemunde, har nu Bornholms eneste licenserede
pokerklub, hvor der månedligt er turneringer med
pengepræmier.

Gå på opdagelse i LifeStone

Brøddegade 19-21, 3760 Gudhjem, Tlf: 5648 7550
Hovedgaden 14 A, Snogebæk, 3730 Nexø, Tlf: 5648 7557
Ejnar Mikkelsensvej 13, 3760 Gudhjem, Tlf: 56487552
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allerede nu blevet en fast
og vigtig bestanddel af
stedets hyggelige atmosfære. Hun selv forklarer
det således - ”På Skipperkroen er der altid tid til en
sludder for en sladder, og
tørsten kan altid slukkes
i venligt selskab.” – Det
virker da også til at kroens
gæster hygger sig i dag.
Om det er omkring baren,
med en øl i glasset og et
smil på læben, eller ved
billardbordet, hvor der
kæmpes om ære og håneret, virker alle åbne, glade

og tilfredse.
Om det er den lynhurtige
betjening Pippi står for,
for lynhurtig det er hun
godt nok, eller om det er
underholdningen i form af
forskellige livebands der
skaber tilfredsheden, må
man selv snuse sig frem
til.
Hyggen kan i hvert fald
ikke diskuteres. Den er
der, og hjælpes godt på
vej af den lynhurtige og
storsmilende Pippi.

Pink Floyd
Project
Thomas
Warberg
Comedy
Fredag
kl. 20:00
Lørdag14.
5. november
juli kl. 21:00

Svaneke Bodega –
Svaneke
Torvet i Danmarks østligste og muligvis smukkeste købstad vrimler med
fantastiske bornholmske
specialiteter og hyggelige
steder. Det hyggeligste af
alle må dog være Svaneke
Bodega.
Det gamle gule bindingsværkshus emmer af
bornholmsk historie, og
træskiltet med den sirligt
udførte skrift byder en
hjerteligt velkommen indenfor i Svaneke Bodega.
Jette Laursen der har været bodegaens restauratør
de sidste fem et halvt år,
sætter stemningen og hyggen i fokus, og er altid klar
med et smil og et venligt
ord, når man gæster hendes beværtning.
Sommer i Svaneke betyder
fest og farver, og ofte er

bodegaen med inde over.
Her kan nævnes spillemandsaftener, hvor lokale
og andre modige spillemænd- og kvinder, kan
sætte sig bag mikrofonen
og synge en sang eller to,
turneringer i diverse sjove
spil, ligesom de seneste
par års fester efter Svaneke Beachvolley turnering, der i år finder sted
12. Juli, har været afholdt
hos Jette.
Svaneke Bodega er midtpunktet for byens aftenog natteliv, men er også et
dejligt skjulested, hvis man
efter en lang dag har fået
opfyldt dagens kvote af
bornholmske specialiteter,
og mest af alt har brug for
at slappe af med en god
gammeldags pilsner.

Rugsted
& Kreutzfeldt
L.O.C. Rødt
Lys Tour
Lørdag
12.november
juli kl. 21:00
Lørdag 15.
kl. 21:00

udendøRs
EFTERÅR
Moonjam Triple X
Christopher
Fredag 25. juli kl. 21:00

Lørdag 22. november kl. 21:00

Hit
med 80’erne
Shaka
Loveless

Lørdag
2. december
august kl.kl.21:00
Fredag 12.
21:00

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

Den Gyldne Hane – Nexø
Den Gyldne Hane på Brogade i Nexø er det mest
moderne og lyse af de fire
steder, Magasin Bornholm
har besøgt. Og det er der
en mening med.
Det første Susanne Jørgensen, eller blot Sanne,
gjorde, da hun overtog
stedet for snart 10 år siden var at bygge til, for at
få plads til et billardbord.
Samtidig sørgede hun for
at modernisere interiøret,
og gøre hele ”DGH”, som
det kendes blandt gæsterne, lysere. Alt dette, siger
Sanne, var en nødvendig
udbygning – ”Billardbordet
er omdrejningspunkt på
et hvert værtshus, og har
altid været det. Det hører
bare til. Og efter vi gjorde
lokalet mere lyst, har vi
oplevet en 10-15 dobling

af antallet af kvindelige
gæster. Jeg tror at det er
vigtigt, at man som kvinde
kan føle sig tryg, når man
kommer på et værtshus.”
Der er da også livligt på
Den Gyldne Hane denne
aften, og en god del af
gæsterne er kvinder, så

noget kan da tyde på, at
argumentet holder stik.
Den Gyldne Hane afholder
fire gange årligt billardturneringer, fejrer gerne store begivenheder, nationale
som lokale, og holder såmænd en god fest en gang
i mellem, kun for festens

skyld. Og har man blot lyst
til en stille øl inden, under
eller efter aftensmaden,
er der happy hour dagligt
fra kl. 18-20, hvor man kan
nyde en friskoplukket øl
for 10 kr.
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DU SPARER

50%
BRENOS MINIGOLF

SOMMER

køb fra 11. juli til den 18. juli

køb fra 7. juli – 14. juli

OM BEST SAVE BORNHOLM
Rabat
Værdi

Rabat
Værdi

50%
119,-

Din Pris

Din Pris

60,-

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

HASLE RØGERI

50%
47,-

GÆLDER FOR 1 VOKSEN + 1 BARN

Tag til Brenos minigolf i Snogebæk og prøve den
spændende 18 hullers bane. Efter spillet kan I slukke
tørsten med iskold øl eller sodavand.

MUSIKHUZET

køb fra 15. juli til den 21. juli

køb fra 19. juli til den 26. juli

Rabat
Værdi

50%
89,-

Rabat
Værdi

Din Pris
Prøv Hasle Røgeris nye burger eller Solskinsburger.
Du kan frit vælge mellem de to varianter som begge
serveres med en 200g hakket oksekød og grovfritter.
Begrænset antal.

MUSIKHUZET

50%
100,-

Din Pris

45,-

50,-
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Din Pris

100,-

Mød Joey Moe – helt ærligt og akustisk til efteråret
fredag den 24. oktober kl. 21.00 i Musikhuzet. Tag
dine venner med til en intim koncert med en af landets
bedst R&B sangere.

Rabat
Værdi

SOMMER

50%
150,-

Din Pris

75,-

En lækker frokostplatte bestående af Christiansøpigens sild, smørstegt fiskefilet, hønsesalat og kartoffelmad. Nyd platten med udsigt over Østersøen eller i
restaurantens autentiske omgivelser.

KØB PÅ WWW.BESTSAVE.DK
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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

MUSIKHUZET
50%
195,-

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

KONKURRENCER

køb fra 31. juli – 7. august

Rabat
Værdi

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.

Tag i Musikhuzet og oplev Sara Grabow fortolke hendes far, Sebastians klassiskere i Musikhuzet fredag
den 26. September kl. 21.00

SOMMER

køb fra 27. juli til den 3. august

0
0
.0

23,-

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%.

VIND 2 x 2 billetter til Joey Moe akustisk
intim koncert fredag den 24. oktober kl. 21.00
i Musikhuzet

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

/ kirkebyvej 10 • 3751 østermarie • +45 28 48 93 00
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For godt 50 år siden bliver den bornholmske musik ung og elektrisk. Rock spilles
første gang udendørs for et stort publikum ved Sildefesten i Hasle i 1962, da norskamerikaneren Barry Lee henrykker med ”Baby Come Back to Me”. På scenen står også
Black Devils med den danske Cliff Richard, Aage Wilstrup. Hermed er vejen banet for
et væld af arrangementer, der fører frem til nutiden.
AF JACOB LUDVIGSEN

D

e første 20 år er med historisk
præcision og stor begejstring
beskrevet i ”Bornholm on the
Rocks” af Jens Aagesen – han var
topnavnet i The Bullets, der debuterer
nytårsaften 1965 og levede længe og rockarkæologen Thomas Gjurup.
Scrapbogen fra 2012 rummer et
festfyrværkeri af historier, koncertlister,
billeder, plakater og annoncer fra årene
1960-80.
På Violgården i Sandvig optræder
Nordbornholms Pop-Orkester med
Allinge-brødrene Jens og Ole Svensson
på guitarer og trommeslageren Bendy
Andersen og basguitaristen Mogens
Lærke Hansen, og når de øver i Svenssons cykelforretning i Sandvig, trækker
det pophungrende unge til. Bandet skifter navn til Vanguards, indspiller plader
og opnår stor popularitet, også uden for

Da
rocken
ramte
klippeøen
34 MAGASINET BORNHOLM JULI 2014

Med i gruppen er Thor og
Bjørn Backhausen og Ulla
Gottlieb fra Nexø med den
gode stemme
Bornholm. De udmærker sig ved at have
en hyldest til pigerne på programmet:
”Ded e piblana i Rønne, ded e piblana i Rø
ded e piblana hærjimma på vor goa
gamla ø”.
I Rønne pønser Ebbe Torgersen og Flemming Lind på at danne et jazzorkester,
den ene har fundet et billigt trommesæt
og den anden en saxofon. Med i gruppen er Thor og Bjørn Backhausen og Ulla
Gottlieb fra Nexø med den gode stemme. Da Ebbe har været en tur i København og oplevet Defenders, er han solgt
til pigtrådsmusikken; bandet skal hedde
Shylocks og opnår stor popularitet.

Første festival
for 50 år siden
Pludselig er der pigtrådsmusik over det
hele og mange spillesteder. Dette er
blot nogle af dem: Hotel Fredensborg,
Villa Nova, Skovly, Dams Hotel, Hotel
Bornholm og Industrien i Rønne, Hotel
Jomfrubjerget i Almindingen (senere
nedbrændt), Hotel Møllebakken i Svaneke, Hotel Stammershalle i Båstad,
Hotel Østerlars, Hotel Østermarie, Kanns
Hotel i Aakirkeby, Klemens Kro, Svaneke
Gamle Røgeri, restaurant Tre Søstre, Hotel Halleklipperne og Holms Hotel i Nexø,
Knudsker Forsamlingshus, Nordlandshallen i Allinge, Nexø Fritidshus, Nyker
Forsamlingshus, Café Cara i Gudhjem og
Brændesgaardshaven i Ibsker.
Begrebet festival optræder første gang
i 1964, da der fra 23. til 30. juni holdes
sportsfestival på Rønne Stadion til fordel
for en svømmehal. Lørdag aften trækkes Vanguards tusindvis af glade unge
på dansegulvet, og der er om tirsdagen
afsluttende popkonkurrence med TrylleMik som konferencier.

Flere genrer dystede:
The Pop Guys fra Rønne
The Vanguards fra Allinge
The Shylocks fra Rønne
The Shouts fra Nexø
Bussers kvartet fra Aakirkeby
Freddy Poulsens Trio fra Åker.
Vanguards vinder og spiller til ballet, der
slutter kl. 24. Ved friluftskoncerten på
Galløkken i juli 1967 trækker The Vanguards 4.000 besøgende.

The Beatles
til Aakirkeby
Rønne Bio viste den første Beatlesfilm,
”A Hard Days Night” for 2.000 unge,
heraf mange værnepligtige, der udgjorde
en væsentlig del af det publikum, som
var basis for arrangementernes succes.
Bornholms Tidende bringer 5. marts
1965 en måske-sensation fra Aakirkeby:
”Siger The Beatles ja til Aakirkeby?”.
Blomsterfesten er fristet af de fire
knægte fra Liverpool og byder 30.000
kr., impresarioen forlanger 50.000. Ingen
aftale. På idrætspladsen optræder i stedet Lecia og Lucienne og Scarlets.

På Galløkken
før Woodstock
1969: Kæmpe tredages beatfestival
10.-12. juli på Friluftscenen i Rønne, en
måned tidligere end den legendariske
Woodstock-festival i USA. Arrangør: Foreningen til etablering af et miljø omkring
et hus. Altså et ungdomshus. Entre: 5 kr.
Kæmpe og kæmpe… der var 400 gæster
plus alle snyderne, der placerede sig
uden for festpladsen. Ovrefra kom Hurdy
Gurdy og Mardoux’ Sandaler, ellers var
det nye bornholmske bands og solister
som Blues Injection, Days, Thor Backhau-

Henning Larsen stiller sig
i 1978 sammen med Irene
Olsen og Niels Lykstad i
spidsen for en perlerække
af koncerter i Kino Gudhjem
sen, Buff, Sct. Patrick, Smersh, Another
New Group, Black Flower Liberty og
folkesangeren Thorkild.
Ungdomshuset i Ellekongstræde eksisterede kun i et års tid, så pågreb
politiet to 14-årige, der havde overnattet
i lokalerne og var i besiddelse af to gram
hash. Slut!
Alternativ tobak var der en del af i disse
år. Venstres Ungdom holdt i juli 1970 en
beatkoncert i Brændesgaardshaven med
Pan og Alrune Rod, og ifølge Bornholms
Tidende røg mindst 800 af de 1.200
unge. Formanden for Venstres Ungdom,
senere amtsborgmester Knud Andersen,
er positiv: ”Denne aftens forløb støtter
mig blot i synet på, at hash bør frigives i
Danmark”. Og havens ejer, Evald Ipsen,

er ikke uenig. ”De unge er fredelige og
opfører sig pænt. De sidder på gulvet og
lytter og slider ikke engang på møblementet. Vi har aldrig haft ballade ved
beatkoncerter”. Det udtalte han til Berlingske Tidende, efter at et folketingsmedlem fra Venstre, Per Møller, havde
stillet spørgsmål til justitsministeren
om de forfærdelige tilstande på Bornholm og gjort det til en landsdækkende
sag – socialdemokraten Per Hækkerup
bemærkede, at hash burde sælges på
apotekerne.

Store danske navne
spiller på Bornholm
Gasolin optræder 23. februar 1972 på
Åvangsskolen i Rønne. på Rønne Statsskole dukker Burnin’ Red Ivanhoe op den
7. marts. Dette orkester kunne nydes i
2014 i Muzikhuset i Rønne.

Den århusianske gruppe
Taurus er i Industrien den
27. maj 1978. Siden antager
den navnet TV-2, og det er
første, men ikke sidste
gang, at Steffen Brandt
slår tonen an på bornholmsk jord
Midnight Sun, Alrune Rod, Gasolin, Skousen & Ingemann, Young Flowers og det
bornholmske Jons Kapel begejstrer 1.000
unge ved friluftskoncerter i 1971 og 1972
på Løkkegaardsfestivalerne i Rø.
Amnesty International står for en festival
i juli 1974 på Galløkken med et blandet
program. Burgundia Jazzmen, Sweet
Sound, det nye band Østkraft samt
Henning og Ann-Cathrin leverer musikken og sikrer et overskud på 7.000 kr. til
Amnesty.

Gang i Gudhjem
Henning Larsen stiller sig i 1978 sammen med Irene Olsen og Niels Lykstad i
spidsen for en perlerække af koncerter
i Kino Gudhjem med de svenske troubadourer Cornelis Wreeswijk og Sven-Bertil
Taube, jazzviolinisten Svend Asmussen,
Olskerbanden og Niels Hausgaard.
- Det var store oplevelser, men det tog
også det meste af vores tid, mindes
Henning, der selv spillede sammen med
Ann-Cathrin, også da scenen flytter til
Kyllingemoderen. – Her havde vi bassisten Niels Henning Ørsted Pedersen,
spillemanden Evald Thomsen, der jammede sammen med nogle bluegrassmusikere og et tysk ragtimeorkester. Vi tog
20 kr. i entré, men da vi holdt koncert i
Pakhuset i Svaneke, var mange for nærige og nøjedes med at høre Sven-Bertil
Taube gennem de åbne vinduer.
Henning Larsen konstaterer, at Muzik-

huset i Rønne i vore har overtaget de
fleste arrangementer og nyder godt af
offentlige tilskud. Så er det ikke let at
konkurrere.
Den århusianske gruppe Taurus er i Industrien den 27. maj 1978. Siden antager
den navnet TV-2, og det er første, men
ikke sidste gang, at Steffen Brandt slår
tonen an på bornholmsk jord. Den dag i
dag er han særdeles aktiv med sine Efter
Sæsonen koncerter, og han har købt hus
i 2013 på Bokul i Gudhjem.

Havnefest
for fuld musik
Den første havnefest i Snogebæk daterer
sig til 1973, formålet var at rejse penge
til istandsættelse af havnen og senere
til Folkets Hus. Poulsker IF blev medarrangør af Snogebæk Havnefest i 1988
og har været arrangør siden 1990, det
år begynder musikken at spille en større
rolle med Vanguards og Valentinos. Tre
år senere antager festen karakter af en
festival med Lasse og Mathilde og 2.500
glade tilhørere. Senere var Troels Trier
og Rebecca Brüel topnavne, og stranden omdannedes til et beachparty med
salsamusik.
Snogebæk har fra 1994 og de følgende
15 år Lars Lilholt Band på plakaten og
kører nu videre med en stribe kopibands, der kan alle de gode numre.
- Vi er over 500 frivillige med alle kompetencer fra håndværk til administration og
PR, og Havnefesten skaber et fantastisk
sammenhold i Snogebæk, fortæller
Torben Kjøller og Filip Jensen, der i årevis
har været med til at det hele til at hænge
sammen.

Formede de
unges identitet
Museumsinspektør Jacob Westergaard
Madsen fra Danmarks Rockmuseum i
Roskilde skriver i forordet til ”Bornholm
on the Rocks”:
”Bornholm udgør den østligste brik i
dette puslespil (af utallige lokale rockhistorier). På behørig afstand af udviklingen ovre, og så alligevel helt med på
vognen. De bornholmske unge i 60’erne
og 70’erne fik deres lokale idoler, men
specielt om sommeren var der besøg
af de store danske navne, der kom med
turistsæsonen, og der var også enkelte
besøg af internationale topnavne, som
man ellers kun kunne møde gennem de
medier, der var opstået for de unge.
På den måde blev de bornholmske unges
identitet både formet af det helt nære
– som når de lokale bands spillede til
fest på skolen – og det nationale samt
internationale, som de delte med andre
unge i den vestlige verden”.
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pakkeReJse

WonderfestiWall

21.-24. aug

paRtoutbiLLet inkL. ReJse tiL
boRnHoLM t/R + caMpinG

kun 820,-

paRtoutbiLLetteR FRa 595,endaGsbiLLetteR FRa 295,-

WonderfestiWall.dk

torsdag 21. august
cHoRus GRant JuLias Moon uLiGe nuMRe
ukendt kunstneR & s!Vas Mads LanGeR
subMotion oRcHestRa LiVe (uk)

snaVs

QuLinez (se)

fredag 22. august
HyMns FRoM nineVeH cody tHe bLue Van Mont oLiVeR
panaMaH tRuLs (no) oH Land

panda da panda (se)

cHRistopHeR peLLe peteR supReMe teaM

tuRboweekend

2014

Lukas GRaHaM
oH Land
Mads LanGeR
cHRistopHeR søRen Huss suspekt
wHoMadewHo tuRboweekend
panaMaH QuLinez (se) waFande
subMotion oRcHestRa LiVe (uk)
ukendt kunstneR & s!Vas tRuLs (no)
uLiGe nuMRe tHe bLue Van
panda da panda (se) teituR (Fo)
kaRL wiLLiaM JuLias Moon Mont oLiVeR
snaVs cHoRus GRant HyMns FRoM nineVeH
peLLe peteR supReMe teaM cody FÖRtRess

lørdag 21. august
FÖRtRess kaRL wiLLiaM teituR (Fo) søRen Huss
wHoMadewHo Lukas GRaHaM suspekt waFande
4 nye naVne ViL bLiVe tiLFøJet LøRdaG 4 more to come
Der tages forbeholD for ænDringer i programmet

W
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v/Rikke Bol
demann

wernerlarsen d e s i g n
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BORNHOLMS
ROVFUGLESHOW
Informativ underholdning

– hvor du kommer helt tæt på de fascinerende fugle!!!

EN FØRDER PÅ
WONDERHOLDET
WONDERFESTIWALL
ER IKKE KUN
BORNHOLMERNES
FESTIVAL

Sæsonen 2014 flyver derudaf!
Foruden alle de daglige shows er der igen i år Familiedage den 3/7 & den 10/7
På Familiedagene er der åbent hele dagen fra kl. 10.00-17.30 med shows og formidling fra
stedets egne folk og indbudte gæster. Der er åbne boder, mad fra grill,
salg af bornholmske produkter og spændende naturrelaterede
aktiviteter for hele familien.

AF TOMMI FALK PETERSEN
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

W
SOMMERENS ÅBNINGSTIDER

Dørene åbnes 1 time før show start

Åbningstider i Juli
Tirsdage, onsdage & torsdage kl. 11.00 & kl. 16.00
Fredage & lørdage kl. 11.00
Søndage kl. 11.00 & kl. 16.00
www.bornholmsrovfugleshow.dk

Bornholms Rovfugleshow / Tlf: 96 79 30 37
Lundsgårdsvej 4, 3700 Rønne / (GPS: Lille Gadegårdsvejen)

onderfestiwall
er efterhånden
blevet en fast
del af den bornholmske
sensommer. Lige siden
de første spæde skridt
blev taget i forsommeren
2008, har festivalen været
afhængig af, at frivillige
har lyst til at give en
hjælpende hånd og i nogle
tilfælde også en masse
tid.
En af dem, der har givet
både tid og en hjælpende
hånd til Wonder, er
28-årige Martin Schødts.
Siden 2013 har Martin,
der er opvokset i den lille
sjællandske by Stenlille,
været festivalens Billet- og
indgangsansvarlige i samarbejde med bornholmske
Jesper Hannibal Jensen.
Men hvad får en ung
førder - uden særlig
tilknytning til Bornholm til at bruge en stor del af
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sin fritid og ferier på at
arbejde frivilligt for en lille
bornholmsk festival?
”Festivaler har altid
været en del af mit liv. Jeg
har været frivillig på Roskilde mange gange og har
også hjulpet til på andre
festivaler. En dag, mens
jeg arbejdede i Oslo, blev
jeg ringet op af en gammel
gymnasieveninde. Hun
er fra Svaneke og mente,
at jeg burde ansøge om
at blive en del af teamet
omkring Wonderfestiwall,
fordi der var en åben frivillig stilling. Det gjorde jeg
så og blev kaldt til samtale
på værtshuset Guldfasanen på Frederiksberg. Da
jeg blev tilbudt stillingen,
sprang jeg til med det
samme.”

Tålmodighed er en dyd
I Oslo arbejde Martin, der
er uddannet tømrer, for
NRK, der er den norske
pendant til DR. Her var
han del af det hold, der
står for at bygge scener,
kulisser og studier. På
Wonderfestiwall står han
blandt andet for kontakten til billetudbydere
og har skullet oplæres i
en del nye systemer og
arbejdsgange.
”Det var faktisk lidt af et
sats, for det er ikke rigtig
den slags, jeg plejer at arbejde med, så jeg havde
meget at lære. Heldigvis
er Hannibal en virkelig
tålmodig fyr og god til at
lære fra sig, så jeg føler,
at jeg har fået en god
oplæring. Hele holdet bag
Wonder er faktisk utroligt
tålmodige. Temperamenterne koger selvfølgelig
over en gang imellem,

men sådan tror jeg det
skal være. Det giver en
god dynamik.”

En arbejdsmoral
der smitter
Martin bruger cirka syv
timer ugentligt på festivalarbejdet året rundt. I
ugerne op til festivalen er
arbejdsbyrden dog større,
og Martin vælger at bruge
en del af sin ferie i den
periode.
”Arbejdsbyrden overraskede mig faktisk. Der er
en del at lave året rundt
og altid en lille ting, der
lige skal på plads. Man
skal heller ikke tro, at man
får lov til at holde sig til
et felt. Især i ugerne op
til festivalugen er der en
masse praktiske ting, der
skal på plads. Man hjælper
til hvor man kan, og hvor
der er brug for det. Og det

gælder egentlig for alle.
Der er en sindssygt høj
arbejdsmoral hos alle, og
det smitter af.”

Unik natur,
frivilligt arbejde og
fremtidsplaner
Martin Schødts har
tidligere været på ferie
på Bornholm, men har derudover ingen tilknytning
til øen. Det, mener han,
kommer ham til gavn, når
han passer indgangen til
festivalpladsen.
”Det kan både være godt
og skidt at komme udefra.
Jeg kender jo ingen derovre, så nogle gange kan
jeg komme til at bede om
ID på en person, som alle
kender, og være et irritationsmoment for personen.
Til gengæld kan jeg være
fuldstændig upartisk,
netop fordi jeg ikke kender

nogen. Det kommer mig
til gavn i konflikter og lignende. Alle bliver behandlet på samme måde.”
Det kan også ske, at Martin Schødts rent faktisk
ender på Bornholm, for
øen har fanget ham.
”Det har været en god
oplevelse at være en del
af Wonder-teamet. Jeg er
blevet taget godt imod og
er hurtigt blevet en del af
teamet, og jeg føler, at jeg
bidrager en lille smule til
det bornholmske samfund.
Det er en fed følelse, for
jeg synes, det er en dejlig
ø. Naturen er helt unik, og
der er rart at være. Når
jeg engang bliver rigtig
voksen og får lyst til at slå
mig ned, hvor der er lidt
plads og dejlige omgivelser, så kan det meget
vel blive Bornholm jeg
vælger.”
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Natur ligvis

Fire onsdagsaftener i juli
Onsdag den 9. juli, 16. juli, 23. juli og 30. juli
holder NaturBornholm åbent til klokken 21.
Gå på opdagelse i udstillingerne blandt krokodiller og dinosaurer
og om hør med om vulkaner og jordskælv i Bornholms urtid.
Naturvejlederen demonstrerer vulkanen i udbrud og inviterer på tur
over Klintebakken efter sporene af jordskælvet, der splittede Bornholm.

Spis middag i Café Saurus

NaturBornholm. Grønningen 30. 3720 Aakirkeby
Tel.: +45 5694 0400 www.naturbornholm.dk
24.3-31.10: Åbent hver dag 10-17. Indgangen lukker klokken 16

Rundvisning
på det historiske

Rønne Theater
Danmarks ældste levende teater
Åbne rundvisninger i juli, august, september
Tirsdage kl. 11.00 og alle torsdage kl. 14.00, pris kun 25 kr. pr. person.
Der kan også arrangeres private rundture for grupper op til 20 personer.
Vi finder et tidspunkt der passer jer, pris 500 kr.

HÅNDLAVEDE SMYKKER FRA
PERNILLE BÜLOWS FAIR TRADE KOLLEKTION
I GHANA
PRISER FRA 99,-

For nærmere oplysninger kontakt roenneteater@gmail.com eller Tlf. 5695 6142
Rønne Theater • Teaterstræde 2 • 3700 Rønne
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Udstillinger

2

28. juni - 5. september
kl. 16.00 - 18.00
Arkitekturfotografi af Maria Grønne
& Kristian Henriksen
Fotografi af den bornholmske
arkitekt Erik Schjeldal
3

4

To af Årets nye ACAB medlemmer
udstiller på reposerne.

Morskab og klogskab for hele familien på

1

Værker af keramiker Justine Karrina Siff Paudal.

Bornholms Tekniske Samlinger
AF JACOB LUDVIGSEN
FOTO: ROBIN HOUNISEN

E

5

t højt hurra for den
kreds af frivillige, der
har opbygget Bornholms
Tekniske Samlinger – som
fornuftigvis har tilføjet ordet
Familiemuseum. For her
er noget for alle. På 4000
kvadratmeter har ildsjælene
samlet så mange eksempler
på udviklingen gennem de
sidste hundrede år, at man
kan bruge lang tid på at
beundre alt fra de største
damptromler til de mindste
stykker legetøj. Ingen ved
helt, hvor mange genstande,
der har fundet et hjem i disse
haller. Men de tegner et
helhedsbillede af håndværk,
handel, landbrug og hjemlig
hygge.
Det sidste skyldes ikke
mindst Borregaards stuehus,
hvor alt står, som var det
forladt i går. Stuer, køkken,
bryggers og børneværelser
vidner om en landbokultur,

der ikke er så meget tilbage
af.
Ældre gæster nikker genkendende og kan huske, de
yngre bliver forbavsede,
og alle bliver lidt klogere,
samtidig med at de morer sig
over ting, der i dag forekommer store og klodsede, men
som engang var moderne og
praktiske. Og kostbare. Et
tv-apparat kunne løbe op i to
månedslønninger.
Næsten alt det, man kan
opleve, har været brugt på
Bornholm, og det hele er
istandsat, pudset og plejet.
Ih, åh og se her!
At det er en attraktion for
turister er sikkert og vist, og
der findes vist ikke mange
museer af et tilsvarende
omfang. Mange bornholmere
har Familiemuseet Bornholms
Tekniske Samlinger til gode
og vil blive begejstrede og
måske medlemmer af den
forening, der står bag – det
giver fri adgang til hele molevitten. Børn under to alen
er gratis ifølge med voksne.
Madkurve må medbringes.

www.bornteksamling.dk
Borrelyngsvej 48, Allinge
Fra 1. maj til og med efterårsferien åbent hver dag kl.
10-17.
1
Poulsker Elektricitetsværk
– den store B&W maskine
startes hver søndag kl. 14.

2
Smedjen er blandt de mange
værksteder, der viser de
gamle og delvis glemte håndværk.
3
Det bornholmske postvæsens
storhedstid i ægte rødt.
4
Knallerten gjorde bornholmerne mobile, da bilen endnu
ikke var hver mands eje.
5
Draken-flyet er gået på
pension. Fra 1972 til 1990
patruljerede det dagligt i
luftrummet over Bornholm og
Christiansø.

Keramik af Mie Mølgaard Madsen
Glas af Lene Tangen

6
Kasseapparatet gjorde det
nemt at registrere dagens
omsætning.
7
Kontoret på Borregaard står,
som var det forladt for en
time siden.
8
I 1987 var den transportable
pc en sensation med en harddisk på hele 40 MB.
9
Stil nu ind på de danske stationer. Hundredevis af radioapparater afspejler udviklingen i
æteren gennem 90 år.

GRØNBECHS GÅRD 4 • 3790 HASLE • +45 5696 1870 • WWW.GROENBECHSGAARD.DK

10
Traktor til raske drenge
længe før plasticalderen.
11
Bedford-bussen fra 1947
blev bygget på Aage Jensens
karosserifabrik i Rønne til De
Bornholmske Jernbaner.

7
8

BORNHOLMER

Instruktør: Martin Miehe-Renard
Scenograf: Niels Secher
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11

2014

REVYEN

6

20. juni - 5. juli og 15. juli - 2. august 2014
tirs., ons., tors., fre. og lørdage kl. 19.30.
Billetsalg: www.bornholmbilletten.dk og på Rønne Theater,
Teaterstræde 2, 3700 Rønne. Telefon: 5695 0732 alle hverdage
kl. 15.00-17.00 og 1 time før forestillingen.

20. juni - 2. august 2014

LMSTEATER

NHO
WWW.BOR

.DK
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HEKSERIET
CHARME MIDT I ALLINGE
Nyd den smukke udsigt fra caféens terasse og vores

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

store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,
caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand
Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Caféer

HEkSERIET ER En SkønHEDSkLInIk
med hudpleje, massage, negle, makeup, voks, spray tan og meget,
meget mere. hekseriet er en professionel skønhedsklinik,
hvor vi i de sidste 6 år har forkælet vores kunder.

Åbent hele året. Sommeråbent fra kl. 11.00 - 21.00
Høiers Gaard 7, 3770 Allinge • Tlf: 56 48 22 90

Teaterforeningen Bornholm

starter sæsonen med en skøn gadeteaterfestival i juli
og 3 fantastiske forestillinger i september

•

Vi tilbyder dig individuelt tilpassede behandlinger og hjemmepleje, så din hud, krop, negle og makeup til enhver tid kan
blive så sund og velfungerende som muligt.

•

Vi benytter udelukkende professionelle hudpleje- og negleprodukter, kombineret med godkendt teknologi. Vi deltager
løbende i aktuelle kurser for hele tiden at være ajour med den branche vi arbejder i, så vores kunder kan føle sig trygge
og i gode hænder.

•

Vi har stor erfaring i at forbedre hudproblemer så som akne, sart hud, solskader og ældet hud.

•

Vores team består af uddannede kosmetologer, negleteknikere, Blomdahl piercere, spraytan- og makeup stylister
som står klar med gode råd og vejledning.

•

Vi har også stor erfaring i negle. Alt lige fra manicure til negleforlængelser og shellac.

•

Har du brug for specielle arrangementer som f.eks. en venindeaften, polterabend eller
en firmadag, så kommer vi gerne med et bud på netop dit arrangement.

•

Hekseriet er en skønhedsklinik hvor vi vil gøre alt for at forkæle dig!

3 GODE SOMMERTILBUD
Tilbuddene gælder til og med den 31. juli 2014.

Foto: Annika Nielson

2 huller i øret inkl. rens og
øreringe samt 1 sæt ekstra
øreringe med i prisen:
349,-

Bornholms
Gadeteaterfestival 2014
- oplev gadeteater den 25. - 27. juli i Rønne, Gudhjem og Svaneke.
Teatergrupper fra Spanien og Danmark.
Gratis adgang.
Arrangører: Dansk Rakkerpak
og Teaterforeningen Bornholm.

Tilbage til Haifa

Den sidste Turist

Ultimatum

ÅBNINGSTIDER:

- et politisk drama og en tvillingehistorie med 20
års forskel.

- en dokumentar og den hudløst ærlige beretning
om et liv og en familie, der gik i stykker.

Teatret Møllen kommer her med en meget spændende forestilling.

- en Lulu Ziegler- cabaret med skuespilleren Bodil
Jørgensen, som fortæller en historie om kærlighed
og et Europa, som ikke synes at have lært meget
de sidste hundrede år.

Mandag den 8. september kl. 19.30

Onsdag den 24. september kl. 19.30

Mandag den 29. september kl. 19.30

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
Bestil tid online på vores hjemmeside.

på Rønne Theater

på Rønne Theater

- den usminkede virkelighed om sprut, stoffer og
masser af svigt.

på Rønne Theater.

Følg os på Facebook
og få alle vores
gode tilbud

www.teaterforeningenbornholm.dk
www.bornholmsgadeteaterfestival.dk

Mange store teateroplevelser på Bornholm.
Billetreservation 56 95 02 95, mandage - fredage 15.00 - 17.00
Se Teaterforeningen Bornholms sæsonbrochure på www.teaterforeningenbornholm.dk
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Mini pedicure efterfulgt af
shellac - 1 farve:
395,-

Scan og læs mere

Hekseriet • Snellemark 33-35 • 3700 Rønne
Tlf: 51 94 17 47 • www.hekseriet.net

Ansigtsbehandling med
dybderens:
545,-

Mia

Pernille

Kimie
JULI 2014 MAGASINET BORNHOLM 45

STORE LEGEDAG I NYKER
- HYLDEST TIL HESTEKRÆFTERNE

H

ele det mobile Bornholm
er på mærkerne, når
Nyker Stadion fredag
den 8. og lørdag den 9. august
omdannes til en skøn blanding
af folkefest og erhvervsmesse.
Programmet - der kan hentes
på hjemmesiden nmts.dk – er
større, stærkere og sjovere end
nogen sinde.
Den første dag er først og
fremmest for professionelle.
Antallet af udstillere er vokset
med syv, og mest iøjnefaldende
bliver de mange kraftige lastvogne og entreprenørmaskiner
plus alt stærkt til landbruget.
Omkring 70 firmaer og organisationer, bornholmske såvel
som oversøiske, er repræsenteret.
Om eftermiddagen går det løs
med truckpullers, de vildeste
traktorer, som giver en fantastisk opvisning i traktortræk
med deltagere fra hele landet.
Rickey Tranberg og godt 300
frivillige fra Nyker Idrætsforening, garanterer røg, støj - og
skønhed, Amerikanerklubben
ruller de nypudsede dollargrin
frem, også Fordklubben garanterer smukke biler.
Lørdag er for hele familien,
festpladsen åbnes kl. 10 med

Baltic Sea Glass

Maibritt Jönsson og Pete Hunner
Melstedvej 47 . Gudhjem . +45 56485641
www.BalticSeaGlass.com . bsg@BalticSeaGlass.com

bulder og brag. Her præsenteres en virkelig sensation, en vaskeægte Formel 1 racerbil, som
man kan beundre på nært hold.
I Formel 1 simulatoren er der
mulighed for at opleve, hvordan
det føles at køre den. En anden
nyhed er Drag Race på 225 meter bane, her skal det afgøres,
hvem der har Bornholms hurtigste bil. Man mærker allerede
duften af brændt gummi.
Kan man dække bord med en
kranbil? Det skal vise sig. Af
andre forlystelser kan nævnes
fiskekassestabling for børn og
voksne, modelbiler og fjernstyrede biler, fiskedam, det
frivillige beredskabs vandshow,
bueskydning og gymnastikopvisning ved den genopstandne
DGI-showhold. Og hvad med en
helikoptertur med Airfox?
Der er naturligvis boder med
mad, æbleskiver og drikke; dog
er aftenfesten allerede udsolgt.
534 mennesker deler fire helstegte pattegrise.
Sidste år valfartede 4.000 mennesker til Nyker for at opleve
festen. Fagfolk om fredagen,
familien og lørdagen – der bliver tryk på.

KLINIK MAKIR
Feriestemning og sommerrabat!
Kom og nyd en lækker og velgørende massage
i Klinik Makirs hyggelige omgivelser.
30 min. luksus fysiurgisk massage af ryg,
nakke og skuldre med æteriske velgørende olier.
Kr. 250,50 min. fysiurgisk massage af hele kroppen
med æteriske og blødgørende olier.
Kr. 400,30 min. ansigtszoneterapi. En blid form for zoneterapi.
Kr. 350,50 min. hotstonemassage, blidt og dejligt.

Kr. 400,-

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

50 min. fodzoneterapi. Få klarhed over
din krops ubalance og få mere energi.
Kr. 350,-

Klip kuponen
af og medbring
den, så får du 20 %
på en valgfri behandling.
Gælder t.o.m. 30. september 2014
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® Smørengevejen 22 3720 Aakirkeby
*
Tlf. 5697 2770

BESØG DET HYGGELIGE VÆRTSHUS HUT LI HUT
STEDET HVOR FOLK MØDES - MIDT I ALLINGE

Angoraland

Normale åbningstider*

ANGORALAND: Tirsdag-onsdag-torsdag-fredag
15.30-17.30 (samt efter aftale).
KLINIK: ÅBEN ALLE DAGE (hele året - efter aftale)
Sæson 20. maj til 17. oktober 2014

Besøg dyrene i Angoraland
• Angorakaniner
• Mohairgeder
• Malkegeder
• Får
- Se de glade kaniner på deres
egen kaninhøj og hvordan vi
spinder ulden til garn.

Wellness og gårdbutik
Økologisk naturkosmetik fra eget værksted
Sæbe, shampoo, creme, lotion, skrub,

Vi har åbent hele dagen med servering ude på Lindeplads i solen
og åbent til sent om natten i kælderen.
I vores nyindrettede lokaler på Lindeplads
er der plads til hele familien.
Her kan du spille billard, bordfodbold, dart, playstation
og se tv på storskærm eller leje lokalerne til private fester.
Hutten Pokerclub er Bornholms eneste pokerklub med licens
til at afholde pokerturneringer for alle med pengepræmier.

Massage, ansigts- og hudpleje, samt spa- og
wellnessbehandlinger i vores klinik.
Alle behandlinger i vores egen produktserie.

Filtgalleri og altid en god gaveidé
• Uld - garn og stik
• Filthåndværk og galleri
LINDEPLADS 1
3770 ALLINGE
56 48 58 56

Ferielukket uge 32

ønsker alle en dejlig sommer!
Altid alsidige buffeter til en fornuftig pris.

Prisliste 2014

Og glem ikke pizzaerne, de serveres alle dage Frokostbuffet
Voksen
– også ud af huset. Børn u. 12 år
Vores nye terrasse i tre niveauer er et perfekt sted
at nyde sin mad eller bare et forfriskende glas.

kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden

Børn u. 3 år
Isbuffet i tilkøb

119,59,Gratis
20,-

Thaibuffet
Inkl. Isbuffet
Voksen
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år

159,79,Gratis

Aftenbuffet

Bornholms Buffetrestaurant

Inkl. isbuffet
Voksen
Vegetar
Børn u. 12 år
Børn u. 3 år

BrØddeGAde 20 • 376O GudHjem • 5648 5022 • www.BrOddAn.dk • kOnTAkT@BrOddAn.dk
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Scan
koderne
og se
mere:

Besøg Munkholm i Sandvig

Vi ligger midt i Gudhjem - mellem kirken og
Holkadalen – med en fantastisk udsigt over Østersøen
Frokostbuffet hver dag 12.00 – 16.00
Aftenbuffet mandag – lørdag 17.00- 21.00
Thaibuffet hver søndag 17.00 – 21.00

Angoraland

179,149,89,Gratis

Vi serverer alt fra Munkholms burger, steak og pizza,
til hjemmelavet kage og børneretter

Åbent
hver dag
fra kl. 12-22
Strandgade 48, 3770 Allinge • tlf.: 72 19 00 40 • www.cafemunkholm.dk
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Årets tema: Lyst!

MUSIK, REVY,
KUNST, KULTUR, FEST
ALT KAN SKE PÅ

BISMARIS UDSTILLING I GALLERI
BENMEL
Oplev sammenslutningen af bornholmske

kunne se malerier, skulpturer og kunst-

Her er et udvalg - find flere
arrangementer på www.
bornholmskulturuge.dk.

nere som tæller; Helle Holm, Kirsten Ezra,

Skulpturnexø.dk

Kelstrup, Anna Kligert, Alena Wils, Maj-Britt Veber, Manuela Barbosa, Thomas Brandt, Alba

skulpturpark og en indendørs udstilling af mindre skulpturer, malerier, og keramik i Galleri

kunstnere Bismaris udstilling i Galleri

Benmel på Nexø Havn. På udstilling vil du
håndværk af lokale bornholmske kunst-

Ingrid Drejer, Ulla Lyme, Bent Stub, Inge Stub, Inger Bentsen, Torben Hansen, Anders
Zapater og en lang række gæster.

Ferniseringen er lørdag den 19. Juli fra kl. 14.00 – 17.00, hvor den bornholmske
musikgruppe Fovlahovd underholder. Der er Åbent hver dag fra kl. 10.00 – 18.00.

BORNHOLM
AF JACOB LUDVIGSEN

Opera og liederkoncert
i Svaneke Kirke

koncerten bliver der bl.a. lejlighed til at høre ”Trois Poéme de Prins Henrik”, som Gitta-

Maria Sjøberg i maj uropførte i Østermarie Kirke, foran poeten - Prinsgemalen - selv, da
denne af KulturBornholm udnævnt til Årets Æreskunstner.
Fredag 25. juli kl. 20.
Billetter á 260 kr. kan købes på Svanekegaarden, billetlugen.dk og billetten.dk

Klassisk keramik
fra Rønne til Japan

Fjerde generation, keramiker Marie Hjorth, som fortsat

Digteren og dramatikeren Nina Malinovski

sig over at japanerne har fundet tilbage til Hjorths fabrik,

gennem mange år fungeret som inspi-

Muji med 500 butikker verden over fokuserer til efteråret
på dansk design. Muji siger om valget af Hjorth: ”Et sjældent keramisk værksted, som producerer varerne efter
sin gamle tradition både hvad angår teknik og æstetik.

Fabrikkens former og farver er meget enkle og sofistikerede, hvilket skaber klare værdier, - masseproducerede

har ved siden af sit eget forfatterskab,

rator og fødselshjælper for skrivelystne.

vilde tekster inden han døde fattig som 41-årig. Festivalen består af to arrangementer:

Digt og installation i Almindingen ved Chresten Foersom og en aften, hvor fire forfattere
causerer over temaet LYST.

16., 17. og 18. september

Udenfor Sæsonen

Steffen Brandt samler et hold af landets største kunstnere og unge talenter. Sammen

skaber de en helt unik koncertrække, som kun kan opleves ved Bornholms Kulturuge.
18., 19. og 20. september

Torvet på den anden ende – Kultursuppe

LYST

Scene- og billedkunstneren Helene Høm sætter spot på kvindens seksuelle lyst med

en udstilling af kunstværker, der iscenesættes for publikum som i et dukketeater. Her

er hverken porno, publikumsinddragelse eller kønspolitiske slagord men til gengæld en
anderledes visuel oplevelse.

13. september kl. 19.00 og kl. 20.00 i Scala Gudhjem.
16. september kl. 19.00 og kl. 20.00 i Svanekegaarden.

Nu gennemfører hun en workshop på

Svanekegården. Målgruppen er spirende,
men også allerede udgivne, forfattere på

Bornholm, som efterspørger inspiration til
at finde eller genfinde skriveglæden.

Forløbet vil tælle mindst 50 timers intensiv ”værkstedsarbejde”, og håbet er at skabe et
fundament, så deltagerne efter værkstedets afslutning vil mødes til fortsat inspiration.

Havnefest med det
hele i Snogebæk

18.-21. september og 10.-12. oktober

For 42. gang sættes Snogebæk på den

Deltagergebyr: 1.800 kr. Antal deltagere: 8-10. Unge bornholmere prioriteres.
Tilmelding på info@svanekegaarden.dk eller tlf.: 56 49 73 72.

varer kunne aldrig opnå disse! ”

anden ende, når Havnefesten slår gæk-

ken løs. Byens 700 indbyggere, masser af
turister og ikke mindst eksilbornholmere,
der vender hjem for at genopleve stem-

ningen, vil fylde den hyggelige festplads.

Krystalgade 5, Rønne. Åben kl. 10-17, lukket man-

Hertil kommer de 500 frivillige, som yder

dag.

en kæmpe indsats.

Sidste udkald til
Bornholmerrevyen
Hvis man vil opleve eller genopleve den

særlige revystemning på Rønne Theater,

så skal man ikke tøve – for til næste sommer erstattes revyen af Ludvig Holbergs
klassiker ”Jeppe på Bjerget”, men det er
en anden historie.

Årets humørfyldte forestilling med titlen

”Sikke en fest” er instrueret af Martin Miehe-Renard, Niels Secher står for scenografien,

og på scenen snakker, synger, danser og hopper Gunvor Reynberg, John Batz og Christian
Damsgaard med den uforlignelige Lars Fjeldmose som kapelmester; han har tidligere
taget kegler på Rønne Theater og er tilbage i fineste form.

Et hold på over 20 mennesker sørger for scenografi, lys, lyd, kostumer og hvad der ellers
skal til for at søsætte en skarp og præcis revy med 23 numre.

Bornholmerrevyen spiller kl. 19,30 tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag
fra 15. juli til 2. august.
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Den bornholmske forfatter Dennis Gade Kofod leder festivalen, der er en hyldest til forfat-

20. og 21. september

Hjorths Fabrik var pioner inden for stentøjsproduktion i

det bornholmske grundfjeld.

13., 14. og 15. september

Bornholms Teater, som også har engageret gadeteatertruppen ”Dansk Rakkerpak”.

Skriveværksted på
Svanekegaarden

glat overflade. Selve glasuren består bogstaveligt talt af

æstetiske og visuelle vægtes på linje med kravet om musik i topklasse.

m.m. Overskrifterne er deltagelse, fællesskab, byttehandel og lyst! Det hele arrangeret af

rer til en satsning på dansk design i Mujis Flag Ship Store

stentøjsler og glaseret med den brune glasur med silke-

klassisk musikarrangement i Rønne Theater. Musikerne placeres på scenekanten, og det

Store Torv i Rønne vil danne rammen om scenekunst, musik, leg, billedkunst, arkitektur

Hjorths Fabrik i Rønne er en blandt fire danske leverandø-

kopper, tallerkner, kander osv. Stellet er drejet og støbt i

Med Piazzolla Orkestret optræder mezzosopran Andrea Pellegrini som værtinde ved et

teren Jakob Hansen, ven med Martin Andersen Nexø. Jakob Hansen udgav smukke og

mersanger Stig Fogh Andersen er blandt verdens mest efterspurgte Wagner-sangere. Ved

apotekerkrukken fra 1920-erne og siden udviklede sig til

Klassisk på Kanten

Göteborgoperaen, Karin Holm.

en flittig gæstesolist ved de store operahuse, koncertsale og festivaler. Kongelig kam-

Ordren omhandler det klassiske stel der begyndte med

rierne: Animation, Musik Video, FashionFilm, Dokumentar, Eksperimental Film, Børnefilm,

Jakob Hansens Litteraturfestival

Det Kongelige Teaters hovedkræfter, og

hvor de tidligere var gode kunder.

En uhøjtidelig kortfilmfestival, hvor hele Svaneke by inddrages. Der konkurreres i katego-

Maria Sjöberg og tenoren Stig Fogh An-

Svenskfødte Gitta-Maria Sjöberg er en af

arbejder på fabrikken med sin unikaproduktion, glæder

Bornshorts

11., 12., 13. og 14. september

dersen. Ved flygelet sidder repetitør ved

starten af det 19. århundrede.

Benmel på Nexø Havn.

sions, hvor filmfolkene fortæller.

og liederkoncert med sopranen Gitta-

gamle fabrik og dens produktionsværksteder fra 1859.

30 kunstnere er inviteret til at skabe en

Student Film og endelig Perfomance/live art. Mellem filmforevisningerne bliver der ses-

Svanekegaarden er vært ved årets opera

i Tokyo Japan. Det er en ekstra grund til at besøge den

Bornholms Kulturuge 11.-21.
september 2011

Festen tyvstarter i det store telt torsdag den 24. juli kl. 21, når dj Martin Jørgensen varmer
op til den succesfulde bornholmske dj-trio Nonsens med Anton Twile Nielsen, Jens Esper-

sen og Rasmus Mygind Korsby. Trekløveret har skabt begejstring på Roskildefestivalen og
Distortion Copenhagen. Det vil også ske i Snogebæks sommernat.

Hjemmelavede boder – ikke noget tilrejsende tivoli – har det hele til børn og voksne, og

dertil kommer konkurrencerne Sliskens Vovehalse, koneløb, tovtrækning og sandslot-konkurrence. Cirkus Workshop med Line Vittrup giver mulighed for at prøve cirkuslivet, men
pas på flyvende genstande og ømme lattermuskler.

Havnefesten er også en musikfestival. Af orkestrene kan nævns So 90’s, det hotte band,

der med røg og lys og flotte kostumer tager gæsterne med tilbage til 1990’erne. Bad Boys
of Boogie fyrer de klassiske rock ’n roll hits af for fuld udblæsning. Enjoy the Silence kan

hele Depeche Modes repertoire. Bornholmske Joachim Tranberg står i spidsen for C-Bach
Jam, en hyldest til Rasmus Seebach. Fi-Fi Dong er som at være på tomandshånd med
Gasolin’ og Kim Larsen.

På listen står også Baggårdens Helte, Playlist, Sandbye & Ralle Duo, Byggerbanden og
Havz Jazz.

Sidste år var der 5.343 betalende gæster. Børn under 15 år er gratis, voksne betaler 50 kr.
for en dagsbillet. Overskuddet tilfalder Poulsker Idrætsforening.

Havnefesten i Snogebæk kører fra torsdag den 24. til sønd
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Grønbechs Gård i Hasle
bred vifte af udstillinger

Gå glad til glas
Det emmer af koncentration og intensi-

tet, når Maibritt Jönsson og Pete Hunner

skaber deres spændende unika værker på

Grønbechs Gård i Hasle er Bornholms

Baltic Sea Glass. Den glødende, flydende

Center for Kunsthåndværk og Design. Hele

glasmasse, bliver forvandlet til fortryl-

sommeren er der chance for at opleve no-

lende fade, skåle, vaser og meget mere.

get nyt og spændende i kraft af vekslende

Pete og Maibritt er inspireret af den

udstillinger.

bornholmske naturs mange facetter og

• Arkitekturfotografi af Maria Grønne og
Kristian Henriksen

• Fotografi af den bornholmske arkitekt Erik Schjeldal

• To af Årets nye ACAB medlemmer udstiller på reposerne.
• Værker af keramiker Justine Karrina Siff Paudal.

omgivelserne omkring deres værksted på

kyststrækningen ved Gudhjem. Deres inspiration er blandt andet hentet fra majs, padderokker, snefnug og bikuber og flere af deres værker kan ses i galleriet.

• Keramik af Mie Mølgaard Madsen

Baltic Sea Glass er repræsenteret på en lang række museer og gallerier rundt omkring i

• De lokale kunsthåndværkere – ”Arts & Crafts Bornholm” på Grønbechs Gård hele

udsigt.

• Glas af Lene Tangen

sæsonen. Her er det professionelle kunsthåndværkerfelt samlet og Grønbechs Gård
foretager markedsføring og salg af det lokale kunsthåndværk som kunstindustriens
erhvervshus.

Det Kongelige Danske Kunstakademis studerende udstiller fast deres projekter og produkter

på Grønbechs Gård. Grønbechs Gård er også partner i European Ceramic Contexts Biennaler,
som er en perlerække af aktiviteter der indeholder udstillinger, foredrag, master classes og

fagmesser. Biennalen er med til at skabe kendskab og prestige til kunsthåndværk på Bornholm
og i Danmark. Den er også med til at øge tilgangen af internationale studerende til Kunstaka-

verden og har siden 1991 ligget i den tidligere hønsefarm ved Melsted med den smukke

Værkstedet og galleriet Melstedvej 47 nær Gudhjem er åbent for besøg hver dag
fra kl. 10 - 17 i højsæsonen.
Maibritt og Pete holder desuden Unika Aften hver torsdag fra kl. 17- 19 til og
med den 4. september. Disse aftener er fyldt med god stemning, spænding og
intensitet og er gennem tiden blevet en tradition for både lokale og turister. Fri
entré.

demiets Designskole Bornholm. European Contexts biennaler er skiftevis for materialerne glas
og keramik, hvor 2014 står i keramikkens tegn. Grønbechs Gård er her værter for de unge

kunstnere under udstillingstemaet ”New Talent”. Grønbechs Gård er derfor mere end et galleri.
Åben hver dag kl. 10-17.

Introduktionspris fra kun

89.995,-

Finansieret fra kun

995,- /md.

Kom
til Danmarkspremiere
Introduktionspris
fra kun 89.995,-på
Finansieret fra kun 995,- /md.
Introduktionspris fra kun 89.995,Finansieret fra kun 995,- /md.
Kom
til
Danmarkspremiere
på
onspris fra kun 89.995,Finansieret fra kun
Kom og
tildesignet
Danmarkspremiere
- Udviklet
i Tyskland
- Føles på
meget større, end den er

Ny Generation Hyundai i10
Ny Generation Hyundai i10
Danmarkspremiere
Ny Generationpå
Hyundai i10

995,- /md.

- Klassens største bagagerum
- 5 døre og plads til op til 5 personer
- Smart interiør i flere farver
- Vinder af Autobest 2014
- Udviklet og designet i Tyskland
- Føles meget større, end den er
www.hyundai.dk
- Klassens største bagagerum
- 5 døre og plads til op til 5 personer
Udviklet
og
designet
i
Tyskland
- Vinder
Føles meget
større, 2014
end den er
- Smart interiør i flere farver
af Autobest
Brændstofforbrug
fra 16,1-23,3 km/l. CO2-udledning
fra 98-142
g/km.
- Klassens
største bagagerum
- 5 døre
og plads
til op til 5 personer
Salg
Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.780,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.
www.hyundai.dk
- Smart interiør i flere farver
- Vinder af Autobest 2014

Generation Hyundai i10
og service
af Toyota,
- Føles meget større, end den er
Hyundai og
- 5 døre og plads til op til Nissan
5 personer
- Vinder af Autobest 2014

Pris inkl. levering 93.775 kr. Udbetaling 25.000 kr. ÅOP: 8,90%, løbetid 96
måneder variabel rente. Samlede omkostninger 26.841 kr.
Brændstofforbrug fra 16,1-23,3 km/l. CO2-udledning fra 98-142 g/km.
www.hyundai.dk
Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.780,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Pris inkl. levering 93.775 kr. Udbetaling 25.000 kr. ÅOP: 8,90%, løbetid 96
Brændstofforbrug fra 16,1-23,3 km/l. CO2-udledning fra 98-142 g/km.
måneder variabel rente. Samlede omkostninger 26.841 kr.
Prisen er ekskl. leveringsomkostninger 3.780,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Pris inkl. levering 93.775 kr. Udbetaling 25.000 kr. ÅOP: 8,90%, løbetid 96
måneder variabel rente. Samlede omkostninger 26.841 kr.

designet i Tyskland
rste bagagerum
ør i flere farver

.dk

offorbrug fra 16,1-23,3 km/l. CO2-udledning fra 98-142 g/km.
ekskl. leveringsomkostninger 3.780,-. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Brovangen
3720 løbetid
Aakirkeby
·
levering 93.775 kr. Udbetaling
25.000 kr. 20
ÅOP:· 8,90%,
96
variabel rente. Samlede omkostninger 26.841 kr.
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Tlf. 56 97 56 05
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Joboland

Brændesgårdshaven
Vandland · Forlystelses- og dyrepark
Water land · Amusementpark and zoo
Wasserland · Vergnügungs- und Tierpark

Murermester
Sebastian Kure
Tilbyder alle slags løsninger indenfor murerfaget.
Så hvad enten der er tale om badeværelse, tilbygning,
renovering, nyt tag, facadeisolering eller nybyg,
så får du altid en løsning af høj kvalitet til en fair pris.
Kontakt for uforpligtende tilbud

Telefonnr:: (+45) 60 19 02 41
Email: sebastianandreaskure@gmail.com

Køb din billet
online og få
25% i rabat
på mad og
drikkevarer
i cafeteriet.
www.joboland.dk

Paarup’s Malerfirma
v/ Jacob Paarup Hansen
Nachdem der Eintritt bezahlt
ist, sind alle Vergnügungen,
sowie das Wasserland gratis

TILBUD
Familiebillet
Max. 5 personer
kr. 500,-

OFFERS
Familyticket
Max. 5 people
Dkr. 500,-

ANGEBOTE
Familienkarte
Max. 5 Personen
Dkr. 500,-

Åbningstider / priser: www.joboland.dk
Første besøg normalpris - efterfølgende
kun kr. 25,- / Børn 0-3 år gratis

eller scan:

joboland
facebook

All the amusements, including
Waterland and Zoo, are free
when entrance is paid

joboland

Alle forlystelser samt vandland
og dyrepark er gratis
når entreen er betalt

MALERARBEJDE
FACEDERENOVERING
OPFRISKNING AF VÆGGE
OPSÆTNING AF FILT OG VÆV
Tlf. 30 23 02 86
Email: paarupsmalerfirma@gmail.com

Højevejen 4 · 3740 Svaneke · Tlf. 5649 6076 · info@joboland.dk
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ALLINGE BYGGEMARKED
& TRÆLASTHANDEL A/S
PERSONLIGE RELATIONER - HØJ SERVICE
DET NYE DYNAMISKE BYGGEMARKED

Jonas Nielsen
elev

Jennie Thunberg
kontor

Erling Hansen
trælastleder

Kamilla Alkier
butiksassistent

Jesper Nielsen
trælast

Jacob Lundberg
indkøber

Lene Mogensen
rengøring

Stefan Thunberg
direktør

Steffen Kristiansen
butiksassistent

Lasse Andersson
chauffør

Tanja Bromley
kontor

Kell Hansen
chauffør

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

VORES TEAM ØNSKER
DIG EN GOD SOMMER

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