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Nysgerrige mennesker – born-
holmere og besøgende – bliver 
aldrig helt færdige med at ud-
forske øens kultur og natur. Selv 
i den mest hektiske sæson vil 
der altid være et område, hvor 
man er helt alene. Rø Plantage, 
Almindingen og Paradisbakker-
ne vrimler ikke med spadseren-
de, for nu blot at nævne nogle få 
gratis skovglæder. 
Stil bilen og gå ad ukendte stier 
eller tag cyklen og kom afsted. 

Læg en plan eller lad tilfældet 
råde, der er sjældent langt til et 
måltid mad, en is eller en kop 
kaffe. Gallerier og kunstudstil-
linger udfordrer vores virke-
lighedsbillede, lad musikken 
overtage ørene og bliv ven med 
sand og strand.
Nu er det sommer, og uanset 
vejret er der altid oplevelser lige 
i nærheden. Men feriegæster, 
der kun kender den lyse årstid, 
kan prøve at føje blæst, slud og 

sne til det landskab, de betrag-
ter. Spørg en bornholmer, hvor-
dan der er om vinteren og tænk 
over muligheden af et besøg 
midt i mørket. Meget er lukket, 
og alligevel sker der en hel del 
ud over det, der sker af sig selv. 
Foråret med blomstrende vilde 
kirsebær og bøgen, der springer 
ud, er en attraktion, som alt 
for få rejser hertil for at nyde. 
Den lune eftersommer og det 
begyndende efterår, hvor bla-

dene gulner, er også med til at 
gøre Bornholm så vidunderlig, at 
nogle familier trods al sort snak 
vælger at forandre deres liv og 
få et hus, der koster ganske lidt i 
forhold til hovedstaden.
Jo, vi tillader os at istemme den 
glade vise, som Gustav Winck-
ler indsang i 1975: ”Østersøens 
perle, er et paradis, og en god 
bornholmer synger glad sin 
egen pris”.

PS: Magasinet Bornholm ud-
kommer i 32.000 eksemplarer. 
20.000 til husstande og virksom-
heder, 2.000 til hoteller, restau-
ranter og andre hotspots, 5.000 
til sommerhuse og ferielejlig-
heder og 5.000 til hurtigfær-
gens passagerer. Hvis tre deler 
hvert eksemplar, har vi næsten 
100.000 læsere.
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Brillehûzet – en optikforretning  
ud over det sædvanlige 

Brillehûzet er en butik der sætter fokus på faglighed og mode.  
der kræses for det unikke og designet. for os i Brillehûzet er det  

vigtigt at vide hvilke tendenser, der rører sig på markedet.  
derfor nyder vi i den grad at lade os inspirere på de store messer  

i udlandet – samt af vores ualmindelige dejlige kunder. 

alle vores Briller håndplukkes på messer i milano,  
paris og münchen. 

sdr. hammer 2e, 3730 nexø       
tlf: 56491030       

mail: mail@Brillehuzet.dk

BRILLEHUZET FLEX
HVORFOR EJE NÅR MAN KAN LEJE?

Dette koncept er til dig der elsker briller til enhver lejlighed.
Jo flere briller du lejer, desto flere penge sparer du.

Den månedlige leje er altid den samme  
uanset hvor mange briller du lejer!  

Kun startprisen varierer,  
alt efter hvilke briller du vælger.
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AF CAMILLE BLOMST
FOTO: JACOB KIRK
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Lena Pedersen
Adm. kontorelev

Skal du købe eller sælge 
ejendomme på Bornholm
- så kontakt de friske piger fra Estate

Camilla Kjems fra Rønne:
Kære kvinde, vær dig selv!

Ugebladet Feminas chefredaktør Camilla Kjems er kendt for sin trang til at forme og præge 
debatten. Hendes mission er at give kvinder mod til at være glade for at være den, de er. 
Arbejdet som moderne kvindesagsforkæmper har netop givet hende et blad i Kraks Blå Bog. 

Magasinet Bornholm 
møder rønnepigen 
Camilla Kjems for 

at ønske tillykke på en 
bohemecafé på Vester-
bro. Hun er naturligt 
smuk, ydmyg og stråler af 
varme. Også da hun beder 
om skyr og gulerodssaft 
med ingefær. Hun ved 
ikke selv, hvordan hun er 
blevet indstillet blandt de 
244 nye danskere, som 
skal fremhæves for den 
daglige indsats.
-Jeg blev bare kontaktet 
tidligt på året. Det har al-
drig været et mål, at blive 
optaget i Den Blå Bog, 
men mange er stolte på 
mine vegne. På den måde 
mærker jeg, at det er en 
ære. smiler Camilla med 
de milde øjne. 

Nedbryder tabuer 

Camilla Kjems bruger 
sin stemme til ærligt at 
bringe tabuer om følelser 
op. Hele Danmark føler, 
at de er fjernveninde 
med Camilla fra Femina. 
Hun har åbenhjertigt 
ladet læserne følge med i 
indretningen af sit hjem, 
forberedelse til en fødsel 
uden smertelindring og sin 
skilsmisse. 

Men det stærkeste åbne 
budskab, hun har haft 
mod til at stille op med, er 
indrømmelsen af at hun 
til tider har været depri-
meret. Filmen for Psykia-
trifonden, hvor hun åbent 
fortæller om at få bugt 
med de depressioner, som 
livet byder, på er meget 
googlet.
Modet til at stå frem og 
røbe at en smuk, smart 

kvinde i en blæret høj stil-
ling ikke altid er glad og 
fejlfri, har hjulpet mange. 
Camilla Kjems er blevet 
et idol som forgangs-
kvinde for åbenhed om, at 
nutidens kvinde, med det 
flotte hjem og de frække 
sko, er fuld af modsæt-
ninger.

ÅbNer øjNe 

- Selvfølgelig er det en 
overvindelse hver gang, 
man blotter sine følelser 
offentligt. Men det er min 
pligt og jeg sætter en ære 
i det. Hun drikker af den 
store balje orangejuice 
og fortsætter - Det er min 
mission at vise tabuerne 
inden for livet. Jeg er ikke 
til smalltalk og overfla-
diske receptioner. Jeg vil 
også gerne bo pænt og 
være pænt klædt på, det 
er en selvopholdelsesdrift. 
Men jeg vil ud i afkrogene 
og vise, hvor sammensat 
livet er og inspirere andre 
kvinder ved at folde det 
indre liv ud. 
Hun tænker længe, før 
hun tilføjer - Jeg har ikke 
svarene på, hvordan man 
kommer i balance. Jeg fø-
ler mig lige så forkert som 
alle andre. Men at tale om 
de vigtige ting i livet giver 
mig energi. Sådan prøver 
jeg, at komme med en 
masse budskaber til andre 
kvinder.
Camilla kigger sky ned 
i sin skyr. Hun vil nødigt 
lyde højpandet bare fordi, 
hun er kommet i Den Blå 
Bog.

borNholmere i 
KøbeNhavN
I København er Bornholm 
kendt for sommer og sol, 
derfor undrer københav-
nerne sig og spørger om 
hun så har kronisk hjemve. 
Men for Camilla Kjems er 
følelsen af taknemmelig-
hed over at være vokset 
op og høre til på øen 
forholdsvis ny.
- De første mange år 
længtes jeg ikke tilbage. 
Jeg nød at der var højt 
til loftet i byen og valgte 
bevidst at lægge distance 
til sin hjemstavn. Men som 
man kommer på afstand 
vokser kærligheden. 

- Man kan være stolt af 
bornholmere i København. 
De har åbnet butikker, 
skabt kultur, beklæder 
høje stillinger. De har en 
drivkraft. I starten, når 
man kommer fra Born-
holm, er man fortabt. Man 
er en bonderøv og forkert. 
Men her er et stærkt 
bornholmernetværk, hvor 
man bliver som en familie 
og hjælper hinanden. Hun 
nikker så de ægte krøller 
danser. 

NatureNs Kræfter

- Det er nok barndom-
men på Bornholm, der har 
foræret mig, at jeg slapper 
af i naturen. De steder i 
verden, som jeg har forel-
sket mig i, Island og Nord-
norge, har den naturkraft, 
som jeg er tryg ved fra da 
jeg var barn. Camilla, der 
ellers er intenst til stede, 
bliver fraværende et kort 
øjeblik.
- Barndom på Bornholm, 
det er gåturen gennem 

Nordskoven til Sande-
gårdsstrand med duften 
af den varme skovbund. 
Jeg har slået så mange 
flikflak og kigget på myrer 
i det varme sand og slået 
kolbøtter i det friske vand. 
I dag elsker jeg synet fra 

Bølshavn, ud over himmel 
og hav, og der ligger sil-
huetten af Christiansø. Og 
Døndalen med sin eksoti-
ske regnskovsstemning, 
der indbyder til drømme 
og eventyr. Camilla Kjems 
fra Den Blå Bog tager sin 

cowboyjakke på, men stik-
ker stærkt ud, som hun 
blander sig med mæng-
den, på Værnedamsvej i 
København.

Feminas chefredaktør 
Camilla Kjems er vokset 
op i Rønne. Efter gymna-
siet tog hun et år til Pa-
ris. Bagefter læste hun 
retorik på Københavns 
Universitet. I dag bor 

hun i København med 
sine tre børn på 15, 9 
og 4 år. Hun var med til 
at starte kvindebladet 
Q og var chefredaktør 
for Q, Tidens Kvinder og 
Bazar. 

I 2007 blev Camilla 
Kjems spurgt om, hun 
ville være redaktør på 
Femina, hvor hun i dag 
er chefredaktør. Og 
netop har udvidet med 
BoligMagasinet Indret.
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Færgen sejler til gode oplevelser

ystad - rønne
esbjerg - fanø
køge - rønne
kalundborg - samsø
sassnitz - rønne
bøjden - fynshav
spodsbjerg - tårs

Færgen sejler til øliv

færgen sejler til tid med familien, lang 
weekend og bornholm, til smuk natur, 
strand og fanø, til skov, saltvand og sam-
sø, til hyggelige byer og als og til madkurv, 
udflugter og langeland. tag færgen. den 
er i havn om få minutter. 

faergen.dk

SAINT TROPEZ

FITFLOP

ON STAGE

LEGO

WOLFORD

DAY

BITTE

MOS MOSH

SAND

HENRI LLOYD

PERNILLE BÜLOW

SOYA

BLUE WILLI’S

BRAX

RED/GREEN

GANT

FRANSA

MASAI

VILA

NYDJ

B.BLACK

BY MALENE BIRGER

CULTURE 

BOSS

TOMMY HILFIGER

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

Semko Balcerski har 
været i Danmark siden 
1975. Allerede i gym-
nasiet blev han grebet 
af at fotografere. Siden 
har han nødt stor aner-
kendelse som reklame- 
og kunstfotograf. Han 
har præsteret kunst, 
reklame, reportage, 
portrætter, kæmpestore 
fotostater for Nordisk 
film og kunst for danske 
og internationale virk-
somheder. Til en fotoud-
stilling indkapslede han 
billederne i 3,5 tons glas.
Blandt sine redskaber 
nævner han både hånd-
byggede panorama
kameraer til skildring af 
virkeligheden i 360° og 
et elektronmikroskop 
til at fange opalernes 
univers.

ØEN  
RUNDT  
PÅ KNALLERT
Over en sildefrokost på 
Radisson Blu Fredens-
borg Hotel folder han sit 
liv og væsen ud: Jeg er 
intuitiv af natur, jeg får 
en ide, og så forfølger 
jeg den. Som teenager 
var jeg på feriekoloni på 
Bornholm, men det var 
først i 2009, at jeg fik 
øjnene op for Bornholm 
som et supermotiv. 
Jeg tog nogle reklamefo-
tos for Timo Hoffman fra 
Café Sommer i Allinge. 
Jeg lånte en knallert, 
kørte rundt, og mærkede 
hurtigt, at denne ø med 
dens forunderlige natur 
er noget særligt, som var 
værd at udforske.

Timo  
blev vild  
med billederne  
og bestilte en særud-
stilling til sin restaurant. 
De vakte stor interesse, 
jeg havde ramt følelsen 
af Bornholm, lød det fra 
mange besøgende, ikke 
mindst lokale, husker 
han.

AUSTRALIENS
ABORIGINALS
Han nød livet som rekla-
mefotograf, men even-
tyret trak, fortsætter han 
og beretter om krokodil-
ler, delfiner, perle-
dykning og aboriginals 
som han havde stiftet

nært bekendtskab med 
siden 1988, da en af 
hans venner skulle på 
jagt i Australien og tilbød 
ham at komme med og 
dokumentere ekspedi-
tionen.
Semko har siden besøgt 
Australien 12 gange

og tilbragte i alt fem 
år Down Under. Han 
samarbejdede tæt med 
Singapore Airlines og 
leverede billeder til Illu-
streret Videnskab, iForm, 
Eksikon, Bilen Motor og 
Sport og DR.

australien, asien, allinge, aarsdale... 
mød billedmageren, som viser nye sider 
af  vores himmel, hav, klipper, 
træer, årstidens farver 
– og virksomheder. 

WalKaboUT  
bornHolM 

Gennem en australsk 
ven, der er antropolog, 
kom han meget tæt 
ind på livet af aborigi-
nals, den australske 
urbefolkning. Nogle af 
disse billeder fandt vej til 
kunstmuseet Louisiana i 
Nordsjælland.
De indfødte har et be-
greb, der kaldes walk-
about. Det handler om 
at genfinde sig selv. En 
mand forlader stammen 
og er væk i bushen i 
op til halvt år inden han 
vender tilbage, når han 
er afklaret. Sådan har det 
på en måde også været 
for mig, siger Semko.

JEG BLIVER 
ALDRIG TRÆT 
AF TRÆER
I 2010 på vejen hjem fra 
Australien ville han se 
den danske Expopavillon 
i Kina og blev hængende 
i næsten tre år i Shang-
hai. Der samarbejdede 
han tæt med den danske 
ambassade, konsulatet 
og handelskammeret 
og traf han prominente 
landsmænd så som 
kronprisen og den tid-
ligere statsministeren 
Helle Thorning-Schmidt.
Sidste år lånte han en 
venindes hus i Aarsdale

og fortsatte med at gå 
på opdagelse i det born-
holmske landskab. Ham-
merknuden med dens 
geologiske særpræg kan 
han slet ikke blive færdig 
med, og han fascineres 
af det troldekovsagtige 
med forkrøblede træer. 
Snart havde han over 
30.000 billeder i arkivet.
Jeg var hele tiden på 
flugt, troede jeg, ville fin-
de mig selv, hvad jeg var 
og ikke var, meget sundt. 
Måske var det ikke flugt, 
men søgen. På Born-
holm har jeg fundet ro og 
afklaring, bemærk
er Semko, som holder

til på gården Enesminde 
ved Olsker, et fristed, der 
har gjort ham mere hel.

JEG ER HER – 
MEN NÆPPE 
FOR ALTID
På Bornholm har flere 
virksomheder fået øjne-
ne op for hans talent, og 
på det seneste har han 
sørget for illustrationer til 
Magasinet Mad & Men-
nesker på Bornholm, der 
udgives af Destination 
Bornholm og det nye 
madkulturhus gaarden. 
Jeg er draget af skønhe-
den og leverer reklame-

billeder med kunstnerisk 
præg, naturen bliver jeg 
nok aldrig træt af, og 
landskaberne er reklame 
for naturen. 
Men jeg ved også, at jeg 
ikke bliver her for altid, 
så hvis det gælder om at 
give sin virksomhed en 
visuel fornyelse, så skal 
man gribe chancen for at 
blive set med nye øjne.

Du kan se flere af Semkos 
billeder på semko.dk

AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Nu sker det! Visionen er:

•	 Lynhurtigt	bredbånd	til	alle	husstande	og	virksomheder.
•	 Søkabler	fra	Tyskland	og	Sverige	til	Bornholm	og	et	data-
center.

•	Bornholms	Digitale	Innovationsfond.

På	den	digitale	motorvej	er	der	et	ubegrænset	antal	spor.	
Alle	er	i	overhalingsbanen.	Signalerne	sendes	og	modtages	
på	brøkdele	af	sekunder.	TV,	internettrafik	og	telefoni	trans-
mitteres	med	højeste	hastighed.

BornFibers direktør Kristian Sørensen siger:
”Vi	viderefører	og	udbygger	fibernetværket,	som	vi	har	købt	
af	Østkraft	og	vi	arbejder	hårdt	på	at	lægge	endnu	flere	
fiberkabler.
De	steder,	hvor	det	giver	bedst	mening,	etablerer	vi	et	top-
moderne	trådløst	netværk.
Hver	dag	byder	på	spændende	udfordringer,	og	vi	har	snart	
et	hovedkontor	og	en	afdeling	for	kundeservice	parat.	Vi	in-
formerer	løbende	og	direkte	om	vores	fremskridt.	Vi	graver	
på	livet	løs.	Løftet	er,	at	alt	er	på	plads	inden	udgangen	af	
2016,	så	vi	har	travlt”.

Knud	Andersen,	tidligere	amtsborgmester	og	formand	for	
Østkraft	sagde	på	pressemødet,	hvor	BornFiber	præsente-
rede	sig:
”Det	er	det	mest	fremsynede,	der	er	sket	i	den	tid,	hvor	jeg	
har	beskæftiget	mig	med	politik”.

Hvem er vi?

Bag	BornFiber	står	GlobalConnect	med	175	ansatte.	Det	
største	danskejede	telefonselskab	driver	13.000	kilometer	
højhastighedsfiberkabel	i	Danmark,	Sverige	og	Nordtysk-

land,	hvor	de	selskaber,	som	forbrugerne	kender,	kan	leje	
sig	ind.	33	%	af	Danmarks	internet-trafik	passerer	gennem	
GlobalConnects	netværk.	For	eksempel	sendes	en	af	landets	
største	TV-stationer	alle	sine	signaler	gennem	netværket,	
der	også	betjener	banker,	bladhuse	og	industrivirksomhe-
der.

3.000 STOFA-kunder
får nu TV fra WAOO

En	af	vores	opgaver	i	den	nærmeste	fremtid	er	at	flytte	de	
eksisterende	STOFA-abonnenter	til	BornFiber	og	indholdsle-
verandøren	Waoo!.	Rent	praktisk	betyder	det,	at	fiberbok-
sene	skal	skiftes	ud.	Alle	får	direkte	besked	pr.	brev	og	vær	
tryg	–	skærmen	bliver	ikke	sort.

Alle har brug for fiber

Bornholmerne	bør	tage	godt	imod	tilbuddet	om	ubegrænset	
fiber.	Danskernes	internetforbrug	stiger	med	60-80	%	om	
året.	Vi	downloader,	når	vi	ser	tv,	modtager	nyheder,	digital	
post,	googler	og	får	friske	billeder	fra	børn	og	børnbørn.	Vi	
uploader,	når	vi	taler	via	Skype,	sender	mail,	går	på	Face-
book	og	deler	film	og	fotos,	og	jo	hurtigere	det	går,	desto	
mere	tilfredse	bliver	vi.	Ingen	private	bør	være	i	tvivl	om,	at	
fiber	er	fremtiden.	Erhvervslivet	ved	det	allerede.

Det forventes i dag af helårshuse:
Elektricitet, vand og højhastighedsbredbånd

Man	kan	ikke	sælge	et	hus	uden	elektricitet.
Hvis	der	ikke	er	offentlig	vandforsyning,	er	værdien	lavere,	
fordi	køberen	skal	bekoste	tilslutning.	Det	samme	gør	sig	
gældende	med	fibernet.
Derfor	er	det	kortsynet	at	tøve	eller	sige	nej,	når	udrulnin-
gen	af	fiber	når	din	adresse.

Sommerhuse med
fiber udlejes først

Sommerhusejerne	mærker,	at	feriegæsterne	forventer	fuld	
adgang	til	internettet.	BornFiber	regner	med,	at	det	bliver	
en	af	de	lettere	opgaver,	fordi	der	ikke	er	klippegrund	i	de	
sydbornholmske	områder,	og	det	kræver	blot	en	dialog	mel-
lem	sommerhusejerne,	udlejningsbureauerne	og	BornFiber.

Vi skaber nye arbejdspladser

Dels	har	vi	overtaget	kernemedarbejdere	fra	Østkraft,	dels	
ansætter	vi	på	Bornholm	medarbejdere	til	at	anlægge,	drive	
og	servicere	BornFibers	aktiviteter.	Langt	størstedelen	af	
vores	medarbejdere	vil	bo	og	arbejde	på	Bornholm.

Bornholmernes egne søkabler

GlobalConnect	etablerer	et	nyt	søkabel,	GC4	i	Østersøen	
forventeligt	mellem	Rønne	og	Rügen.	Formålet	er	at	levere	
højhastigheds	dataforbindelser	til	Bornholm.	Det	er	hen-
sigten	at	forbinde	søkablet	med	GlobalConnects	fibernet	i	
Tyskland	via	en	landforbindelse	mellem	Rügen/Stralsund	og	
Rostock,	hvorfra	der	er	forbindelse	til	København	via	Falster	
og	til	Hamborg.
Senere	trækkes	yderligere	et	søkabel	til	Skåne.
På	Bornholm	oprettes	en	data-hub,	et	telehus	hvorfra	data-
trafikken	kan	styres.

Bornholms Digitale
Udviklingsfond

Global	Connects	stifter,	Niels	Zibrandtsen,	beretter,	at	
hans	hjerte	banker	for	Bornholm.	Han	har	etab-
leret	en	digital	udviklingsfond,	som	agter	at	
støtte	projekter	til	gavn	for	øen.	

Første	skridt	er	en	investering	i	dronefirmaet	Little	Smart	
Things	i	Nexø,	fordi	digital	infrastruktur	er	afgørende	for	at	
kunne	styre	de	små	førerløse	flyvemaskiner.	Han	er	også	
indtrådt	i	bestyrelsen.

Wi-Fi på Folkemødet

De	foregående	år	har	der	været	trængsel	på	nettet,	så		
deltagerne	i	Folkemødet	havde	problemer	med	at	bruge		
deres	telefoner.	I	år	sørgede	BornFiber	sammen	med		
søsterselskabet	Zibra	Digital	Media	Group	for	en	stærk	Wi-
Fi	forbindelse,	og	trods	det	stigende	antal	besøgende	fore-
gik	teletrafikken	uden	problemer	og	fik	endda	ros	med	på	
vejen	af	såvel	besøgende	som	medierne.

KONTAKTOPLYSNINGER
Se	mere	på	www.bornfiber.dk,	skriv	
til	os	på	kundeservice@bornfiber.dk	
eller	ring	på	7089	0000

BORNFIBER I FULD GANG 
MED BORNHOLMS  
DIGITALE MOTORVEJ
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AF JACOB LUDVIGSEN

År for år badede 
han fra de samme 
klipper og nød 

duftene, lyset og lyden 
Gensynsglæden varede 
ved. Søren var fem, da 
han første gang tog med 
sin far på feriekoloni 
på Frenne Næs ved 
Hullehavn lige uden for 
Svaneke, og de vendte 
tilbage hver sommer. 
Som lærer og inspek-
tør på Kirsebærhavens 
Skole i Valby havde Louis 
Nielsen – Pilmark er mo-
deren Birtes efternavn 
– ansvaret for 70 drenge, 
der trængte til lys og luft 
i tre uger på Bornholm. 
- Vi oplevede hele Born-
holm på nord- og sydture 
og så Jons Kapel og Den 
Våde Ovn… og kedede os 
vist lidt, husker han.

Søren Pilmarks passion 
for sol, sild og Østersø er 
således af ældre dato: den 
tidløse skuespiller, instruk-
tør, musiker, forfatter og 
tryllekunstner fylder 60 til 
oktober. 
I de kommende måneder 
er der to eller snarere 
tre chancer for at opleve 
multikunstneren på klip-
pegrund. Onsdag den 6. 
og torsdag den 7. oktober 
kl. 20 optræder ”Ørkenens 
Sønner” i Rønne Idræts-
hal med ”Én gang til… for 
Prins Knud”.
Fredag den 7. august kl. 
21 vender ”Sir Francis 
Mc Riddlegouph” tilbage 
til Svaneke Bodega med 
deres forrygende Beatles-
potpourri.  
- Engang havde jeg et one 
man show på Bellevue 
Teater akkompagneret af 
fire musikere, Niels Ratzer, 
trommer, Troels Skovgaard, 
guitar, Ole Skipper, bas og 
keyboard og Frede Ewert, 

guitar. Når vi skulle øve 
stemmerne, gik der Beat-
les i den. En dag sagde 
vi til hinanden: - Hov, det 
kunne vi jo optræde med. 
Og Svaneke Bodegas gård 
er lige stedet en varm og 
forhåbentlig tør sommer-
aften, fortæller Søren.

mUsikBAllA-
de i syv år
I midten af 1980’erne var 
Pallesen og Pilmark det 
helt store nummer, og de 
blev hyret af Bjørn Barsø 
til at optræde i Brændes-
gaardshaven. De havde 
tidligere optrådt med suc-
ces på Hotel Fredensborg i 
Rønne. Arrangøren havde 
imidlertid overset, at der 
netop denne aften var en 
afgørende fodboldfinale 
i fjernsynet, så der kom 
ikke et øje. Barsø var for-
tvivlet og spurgte, om de 
ikke i stedet kunne spille i 
Musikballaden i Svaneke, 
byens gamle rutebilgara-
ge, der i dag er bryghus.
Per Pallesen havde travlt 
med at organisere ”Revy-
ernes Revy”, og Pilmark 
overtalte Flemming Ene-
vold til at være med. Han 
spurgte, hvad det gik ud 
på. Søren svarede:
- Vi skal bare synge og 
sige nogle vittigheder, jeg 
tryller og spiller. Så øvede 
vi os lidt og var klar. Det 
blev en ægte dansk som-
meraften, folk sad med 
opsmøgede ærmer og 
havde fået lidt for meget 
sol på næsen.
Flemming sang operette, 
jeg sang viser, og vi blev 
ved og ved, Jeg har en 
fortid som barpianist, så 
jeg havde et bagkatalog 
af sømandspotpourrier og 
sådan noget. Vi optrådte 3 

½ time og måtte nærmest 
bæres ned af scenen, for 
folk sendte jo øl op og det 
var skide varmt. Svenden 
haglede af os.  
Vi tumlede hjem på Siem-
sens Hotel, og næste mor-
gen med tømmermænd 
kom Bjørn og var ikke til 
at styre af glæde, vi havde 
reddet hans omsætning. – 
Det må vi gøre igen.
Vi var lidt smigrede, folk 
havde jo klappet, og det 
blev kort fortalt til, at vi 
fortsatte syv år i træk.
 

fire årtier 
med sUcces
At gennemgå Søren 
Pilmarks generalieblad, 
siden han i 1977 blev ud-
dannet på Aarhus Teaters 
elevskole, er nærmest 
uoverkommeligt. 25 
film, 20 tv-serier, utal-
lige teaterforestillinger, 
et væld af hæderspriser, 
et ridderkors plus alt det 
løse vidner om en ener-
gisk mand, der i dag føler 
sig så velkonsolideret, 
at han også kan sige nej 
til tilbud. Men det er han 
i øvrigt nødt til, når han 
som Omar-Papa turnerer 
med Henrik Kofoed, Niels 
Olsen, Asger Reher og 
guitaristen Troels Skov-
gaard i endnu en omgang 
”Ørkenens Sønner”. 
Søren forklarer, at han er 
nødt til at afsætte et par 
år til opgaven. Forbere-
delserne tager i sig selv 
et halvt år, og truppen 
er booket frem til marts 
2016.
- Det er hårdt at turnere. 
Dagene går med transport 
fra by til by og træning af 
fysik og stemmebånd, vi 
skal holde os i topform, 
og den tid er forbi, da vi 

skulle have en lille en til 
halsen bagefter. Vi er sim-
pelthen for trætte, siger 
Søren og smiler veloplagt, 
for selv om holdet indtil nu 
har fyret ”Én gang til…” af 
50 gange, bliver det ved 
med at være sjovt.

sHAkespeAre 
oG BAHnsen
Tag ikke fejl – Søren er 
klassisk skuespiller og har 
bevist det i Shakespeares 
dramaer ”Hamlet” og ”Ri-
chardt III” på Det Konge-
lige Teater. I tre en halv 
måned trak han som puk-
kelrygget og klumpfodet 
konge fulde huse til den 
fysisk krævende og meget 
tekstrige forestilling, der 
varer tre en halv time.
- Det blev set af 75.000 
mennesker, men det var 
ikke sådan, at jeg blev 
standset på gaden på 
grund af det – derimod 
var der mange, der gerne 
ville hilse i de 11 år, hvor 
de cirka 100 DSB-rekla-
mefilmene med Harry og 
Bahnsen kørte og havde 
mindst en million seere. – 
Mor, der er mennesket fra 
Harry, udbrød en dreng.
Vi morede os godt med 
de film, samarbejdet med 
instruktøren Kenneth 
Kainz, Søs Egelind og 
reklamebureauet Bates 
var forrygende. Hvert spot 
varede 20-25 sekunder og 
blev optaget på en dag, 
siger Søren.

vores fri-
sted
- Når man står på et of-
fentligt toilet og ser en 
tyndhåret mand bagfra i 

spejlet og opdager, at det 
er en selv, så ved man 
at årene går, men livet 
består af forskellige faser, 
og det skal man ikke lade 
sig skræmme af, funderer 
Søren og uddyber sin kær-
lighed til Bornholm:
- Da Susanne og jeg og 
vores børn Lulu Amanda, 

Anton og Louis beslut-
tede at købe et sommer-
hus, skulle det ligge i det 
hjørne af Bornholm, som 
jeg kender bedst. Det er 
vores fristed. 
- Fremtiden? Jeg vil gerne 
instruere en spillefilm 
og gøre det på min egen 
måde, lidt ligesom på 

teatret, hvor instruktøren 
træder i baggrunden, når 
skuespillerne er på sikker 
kurs. Det vigtigste for mig 
er, at jeg føler glæde ved 
at arbejde, ved at leve 
livet fuldt ud.

Søren Pilmark
Feriedrengen fra Frenne Næs
Han har haft det bornholmske i blodet siden han var fem år. Derfor skulle sommerhuset ligge i det hjørne af øen, han ken-
der. I år er der hele tre muligheder for at opleve Søren Pilmark på Bornholm med Beatles-show og ”Ørkenens Sønner”. 

Kunne du tænke  
dig et nyt liv  

på Bornholm
...vi mangler:

sundhedspersonale,
politibetjente, ingeniører, 

håndværkere, kokke, - og en 
masse andre faggrupper!

Bo i smukke rammer, hvor køer er noget der står på marken!

Kun 30 min. fra København i fly  
eller 3 timer med færge og bil
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AYGO x-change 5-dørs fra 124.995 kr. Ekskl. metallak fra 4.750 kr. og lev.omk. 3.780 kr. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 26,3 km/l. Halvårlig grøn ejerafgift 310 kr. CO2-udslip 88 g/km. Indbytning. Indbytningsprisen på 25.000 kr. opnås ved 
køb af en helt ny AYGO x-change og gælder så længe lager haves og ved levering inden 30. juni 2015. Den brugte bil skal være indregistreret på hvide og danske plader og kunne køre. Der kan maksimalt indgå én brugt bil i handlen. 
Indbytningsprisen opnås ved en kombination af indbytningsprisen på den gamle bil og rabat på den nye AYGO. Kan ikke kombineres med andre tilbud. Forbehold for trykfejl.

toyota.dk

Aircondition
15” stålfælge
Fartbegrænser
Højdejusterbart førersæde
Indfarvede dørhåndtag og spejle med varme
Læderrat og lædergearknop

Få mindst

25.000 kr.
for din gamle bil, uanset mærke og stand  
ved køb af ny AYGO x-change.

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

Midtbornholms Auto A/S
Toyota Bornholm

ichi • mbyM • pulz jeans • bandolera • accessories
finnsdottir • lucie kaas • nordal • bloomingville • chic antique

Torvet 7, Nexø • tlf. 4022 7077 • Åbent: man-fre kl. 10-17.30, lør. kl. 10-13

Derfor skal du vælge BornholmerBo: 
 Lokal, fri og uafhængig ejendomsmægler 
 ALTID - SOLGT eller GRATIS
 Særdeles fordelagtige salgsvilkår 
 Åbent hus arrangementer hver uge 
 8 engagerede og veluddannede medarbejdere 

VI SÆTTER PRIS PÅ  DE BORNHOLMSKE BOLIGE!

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

61638 - Birgitte

BornholmerBo
Ejendomsmæglere og valuarer MDE

Tornegade 1-3 • 3700 Rønne • Telefon 5695 5683 • www.BornholmerBo.dk

Skal vi ogsåsælge dit hus?Ring 5695 5683

Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 �   Lokal, fri og uafhængig ejendomsmægler 
 �   ALTID - SOLGT eller GRATIS
 �   Særdeles fordelagtige salgsvilkår 
 �   Åbent hus arrangementer hver uge
 �   8 engagerede og veluddannede medarbejdere

VI SÆTTER PRIS PÅ  DE BORNHOLMSKE BOLIGE!

af din lokale Bornholmske

61638 - Birgitte

BornholmerBo
Ejendomsmæglere og valuarer MDE

Tornegade 1-3 • 3700 Rønne • Telefon 5695 5683 • www.BornholmerBo.dk

R!Derfor skal du vælge BornholmerBo:
 �   Lokal, fri og uafhængig ejendomsmægler 

Lokalt ejet og ødækkende ejendomsmægler

Ring 5695 5683og få etGRATIS salgstjekDerfor skal du vælge BornholmerBo:
�   Lokal, fri og uafhængig ejendomsmægler 

Derfor skal du vælge        BornholmerBo:KBA Køge & Hårlev
Statsautoriserede ejendomsmæglere, valuar, MDE

�
�
�
�
�

På Pilen midt i Allinge kan du hele sommeren opleve live musik og smage spændende cocktails i vores nye gårdhave. 
Har du lyst til et spil billiard og en kolde øl, kan den nydes ude eller inden i vores hyggelig indendørs lokaler.

Holde øje med vores facebook: www.facebook.com/pilenallinge

COCKTAILSÆSON
*TILMELDING

TLF 56 48 06 34 

SOMMER PROGRAM
10.7 kl. 22.30 Love Handles 
11.7 kl. 22.30 Love Handles
15.7  kl. 18.30 Helstegt pattegris og live musik*
17.7 kl. 22.30 Love Handles
18.7 kl. 22.30 Love Handles
22.7  kl. 18.30 Helstegt pattegris og live musik*
29.7  kl. 18.30 Helstegt pattegris og live musik*
3.8  kl. 22.30 Simon Sandbye solo
4.8  kl. 22.30 Simon Sandbye solo
5.8  kl. 18.30 Helstegt pattegris og live musik*
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Da Kasper og Julie 
mødte hinanden, 
havde han aldrig 

været på Bornholm. Julie 
er vokset op i Nexø og 
flyttede til København 
som 19-årig for at læse til 
fysioterapeut. – Det er dej-
ligt med en mand, der er 
endnu mere vild med øen 
end jeg, som ellers er ret 
begejstret, smiler hun.
Kasper er professionel 
fotograf og spekulerede på, 
hvordan de bornholmske 
herligheder kunne visua-
liseres. De besluttede at 
udgive en guide, som var 
kvalitetsorienteret. Første 
udgave kom i 2008 og 
vakte straks opsigt med 
sit kvadratiske format og 
forside i art deco-stil.
- Og så gav det jo også en 
mulighed for at besøge 
Bornholm noget oftere, 
siger Kasper. Parret bor på 
Østerbro i København med 
fire børn.

det vi selv KaN lide

Når Kasper og Julie for syv 
år siden begyndte at ud-
give en anderledes guide 
til Bornholm, udsprang det 

af en fornemmelse af, at 
de eksisterende tryksager 
ikke lagde tilstrækkelig 
vægt på alt det nye og kva-
litetsorienterede, der var 
dukket op – og hvor utrolig 
smuk øen er.
- Vi ville gerne fortælle om 
det, vi selv synes godt om 
og give det et moderne 
grafisk udtryk, siger de. 
Tegneren Mads Berg, der 
har bornholmske aner, ska-
ber de farverige forsider, 
der giver genkendelighed 
fra år til år og er blevet pla-
kater, som hænger i mange 
hjem og på restauranter.  
Selv om Julie har fuldtids-
job og netop har afsluttet 
sit speciale som psykolog, 
tegner hun annoncerne. 
Kasper står for billeder og 
produktion, teksten skrives 
af journalist Kåre Peiter-
sen.
Oplaget er 70.000 eksem-
plarer, der fordeles overalt 
på Bornholm, på hurtigfær-
gen og udvalgte steder i 
København.
- Det er hårdt arbejde, men 
også en stor glæde at stå 
med det færdige resultat i 
hånden, nikker Kasper og 
Julie.

hullehavNs 
herligheder

For fire år siden tog Kas-
per og Julie næste skridt. 
Hendes søster Cathrine 
bor i Skovgade i Svaneke 
lige ved Hullehavn, og de 
begyndte at snakke med 
indehaveren af iskiosken 
om at købe, når han en 
dag havde lyst til at sælge. 
Efter en del snak frem og 
tilbage erklærede Søren 
Henriksen, at han var 
parat, og Kasper og Julie 
slog til.
Syd-Øst for Paradis har 
udviklet sig til en oase. 
Dagen starter med en 
morgentallerken og 
glider over i frokost med 
sandwich og tapas med 
hjemmelavet økologisk 
hummus, specialiteter 
fra Hallegaard og born-
holmsk ost. Hertil serveres 
specialøl: udenlandske, 
fra Svaneke og nu også 
fra Tejn. Strandbaren får 
brygget sin egen Svaneke-
øl med ingefær, det skulle 
være så sundt.
Is skal der til, både 
traditionelle ispinde og 

specialiteter fra IsKalas i 
Sandvig. Kasper og Julies 
børn og niecer må kun få 
en enkelt om dagen, så 
det ikke tager overhånd. 
Og de må ikke plage!
Syd-Øst for Paradis er 
stedet, hvor musikere kan 
lide at spille; de ringer 
selv. Nogle aftener sørger 
en kok for at grille en gris, 
og der serveres Sangria 
til – ligesom på fortidens 
charterture til Spanien.
Fem-seks cocktails mixes, 
særlig populær er moji-
toen med frisk mynte fra 
Svanekes haver. Klokken 
22 stopper musikken, og 
de sidste gæster slentrer 
hjem omkring midnat. 
- Vi får fantastisk hjælp fra 
familie og venner, de sy-
nes at det er sjovt at være 
med til at køre strandba-
ren, og vi nyder at skabe 
liv og stemning på det lille 
badested, der stadig er 
lidt hemmeligt, erklærer 
Kasper og Julie.

byeNs bøN om bedre 
brød

Som om det ikke kunne 
være nok med en brochure 

og en bar blev Kasper sid-
ste år grebet af tanken om 
et surdejsbageri – Svaneke 
havde ingen bager. 
Vejledt af vennen Michael 
Krogh begyndte han at 
eksperimentere hjemme 
i køkkenet. Så gik han i 
gang med at indrette et 
ledigt lokale ved siden af 
Stig Rex Thomsens galleri i 
Søndergade. Den fore-
stående begivenhed blev 
annonceret på Facebook 
og fik straks 300 tilhæn-
gere, et sikkert tegn på, 
at byens borgere længtes 
efter økologisk surdejs-
brød af mel fra Bornholms 
Valsemølle.
Fra første dag strømmede 
beboere og sommergæ-
ster til, en stor ordre til 
Folkemødet satte yderlige-
re skub i bageriet, der med 
den tidligere danmarksme-
ster i rugbrød Else Voss og 
Charlotte Rask har travlt 
hele ugen i sommersæso-
nen og om lørdagen i de 
mørke måneder.
Kunsten består blandt 
andet i at fodre og forkæle 
surdejen. Resultatet er 
sprødt hvedebrød med sej 
krumme, som sagtens ville 

kunne slå an i Paris’ bed-
ste boulangeries. Også to 
slags rugbrød, croissanter, 
surdejskanelsnegle og 
brownies bliver revet væk 
fra morgenstunden.
- Det er Kaspers projekt, 
jeg har ikke forstand på 
brød eller tid til at få det, 
jeg spiser det bare, under-
streger Julie. Og han havde 
egentlig lovet hende, at nu 
skulle det være slut med 
flere forretninger – men 
så var der lige det med 
Gudhjem Mølle.
Sammen med Uffe Rask, 
som også er en stor del 
af Svaneke Brød, har han 
nemlig lejet sig ind i Gud-
hjem Mølle for at sælge 
brød, tilberede sandwich 
og kræse op med øens 
delikatesser frem til 1. 
september.
- Jamen det var for fri-
stende, jeg kunne ikke 
lade være, og det skal 
nok blive en succes, når 
folk opdager, at der sker 
noget ved indkørslen til 
Gudhjem, siger Kasper, 
der ikke frygter det gamle 
ordsprog om, at man ikke 
skal slå et større brød op, 
end man kan bage.

BROCHURER, BRØD, BAR, BØRN 
- OG BORNHOLM
Julie og Kasper Buchardt Thye passer deres job i København, men har også fire forretninger 
kørende. Nyeste ide er salg og servering af Svaneke Brød på Gudhjem Mølle. 
AF: JACOB LUDVIGSEN

- hud, negle, makeup & kropspleje

Følg os på Facebook
og få alle vores  
gode tilbud

Scan og læs mere

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

ÅBNINGSTIDER:
Mandag: 10.00-17.00
Tirsdag, onsdag & fredag: 9.00-17.00
Torsdag: 9.00-20.00
Lørdag: 9.00-13.00

1. lørdag i måneden er der  
åbent fra 9.00-14.00

Bestil tid online på vores hjemmeside.

Hekseriet er  
en skønHedsklinik

Hekseriet er stedet for dig, der vil forkæle dig 
selv og dine kære.

kom ind og få råd og vejledning i alt inden for 
Hud, negle, makeup og kropspleje. 

vi står klar til at Hjælpe dig.
vi er uddannede kosmetologer,  

negleteknikere og makeup-artister

HEKSERIET

Sommerfusser
A: Sommerpedicure + Shellac 1 farve  333,-
B: Sommerpedicure + Shellac fransk  444,-
C: Sommerpedicure + Shellac designer  555,-

Kombineret voksbehandlinger
A: Brasiliansk + underben/u knæ + armhuler  625,- (spar 135,-)
B: Hele ben + armhuler  450,- (spar 60,-)
C: Hele ben + brasiliansk + armhuler  625,- (spar 90,-)
D: Brasiliansk + armhuler  450,- (spar 60,-)

Tilbud juni/juli
3 turs klippekort på voksning af underben:

- uden knæ 595,- (spar 155,-)
- med knæ 695,- (spar 135,-)

Tilbud
CND Vinylux har flere  
dejlige kvaliteter, den:
• Holder op til 7 dage
• Tørre på 8,5 minutter
• Indbygget basecoat
• Holder sin fine glans
• Fjernes så nemt som almin-

delig neglelak 

2 vinylux lakker + topcoat
Normal pris kr 375,-
NU KUN kr 299,-

Tilbud 
Har du svage eller  
ødelagte negle? 
Rescue RXx er  
vejen frem til dig.  
Ved påføring 2 gange  
daglig i 4 uger,  
opnår du et resultat af  
smukke og stærke negle. 

Flaske med 3.7 ml kr 69,-
Flaske med 15 ml kr 229,-

•	 Vi	måler	og	monterer	
•	 Nye	skuffer	på	hjul	
•	 Verdens	bedste	hængsler	
•	 5	års	garanti	
•	 Fremstilling	af	bordplader	i	forskellige	mål	
•	 Samme	priser	som	i	2007	
•	 Levering	og	montering	inden	30	dage		

efter	bestilling	
•	 Nyhed:	Fremstilling	af	nye	skabe	efter	mål

NYT KØKKEN PÅ 4 TIMER
Behold skabene, men byt låger og skuffer.

Ring og få en tid til at se vores udstilling.

Passer til alle køkkener - uanset alder.

Passer til alle køkkener - uanset alder
l Vi måler og monterer

l Nye skuffer på hjul

l Verdens bedste hængsler

l 5 års garanti

l Fremstilling af bordplader i forskellige mål

l Samme priser som i 2007

l Levering og montering inden 30 dage efter bestilling

l Nyhed: Fremstilling af nye skabe efter mål

Få et uforpligtigende tilbud:

Køkkenlågeeksperten
Industrivej 8 . 3770 Allinge

Tlf. 20266367

Nyt køkken på 4 timer
Behold skabene, men byt låger og skuffer

Ring og få en tid til at se vores udstilling
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Brian brænder for bøger 
Bornholms Lille Boghandel i Lufthavnen bæres af begejstring fremfor big business

Bornholms Luft-
havn ekspederede 
245.000 passagerer 

i 2014, så Brian Christen-
sen har valgt en central 
beliggenhed til Bornholms 
Lille Boghandel. På 15 
kvadratmeter præsenterer 
han 160 bøger, der alle har 
Bornholm som udgangs-
punkt; nye udgivelser, 
det er ikke et antikvariat. 
Denne overflod af litte-
ratur afspejler, at der til 
stadighed præsenteres 
nye titler, og at øen trods 
sin lidenhed rummer et 
væld af gode historier.
Brian er den fødte opti-
mist, og det skal man nok 
være for at drive forret-
ning og forlag, samtidig 
med at jobbet som free-
lance journalist på TV/2 
Bornholm skal passes.

det begyNdte i rosKilde

Glæden ved at skrive og 
producere bøger be-
gyndte i 2008, da Brian, 
der er født og opvokset 
i Roskilde, udgav ”Keep 
on rockin’” om Roskilde 
Festival. Han fortsatte sin 

succes med ”Mit Roskilde”, 
hvor 10 af byens mest 
bemærkelsesværdige bor-
gere fortalte om deres liv.
- Og jeg var virkelig stolt, 
da Lise Nørgaard sagde ja 
til at være med, Matador-
forfatteren er så afgjort 
Roskildes dronning, husker 
Brian.
De to udgivelser lærte 
ham meget om at skrive 
og udgive bøger og drive 
forretning. Han fik god 
hjælp af sine forældre, 
hans far er fotograf og 
kunne bidrage med il-
lustrationer, og som 
lægesekretær kunne hans 
mor afskrive de mange 
interviews.

bidt af borNholm

Brian blev fristet af at 
arbejde på Bornholm, først 
på DR P4 og dernæst på 
tv-stationen, og han be-
sluttede at søsætte bogen 
”Mit Bornholm”, hvor 12 
personligheder fortæller 
om deres liv, karriere og 
tilknytning til Bornholm. 
Han interviewede Annelise 
Molin, Bent Jørgensen, 

Birger Rasmussen, Inge 
Lorentzen, Kristian Bars-
lund Jensen, Lars Kærulf 
Møller, Lotte Svendsen, 
Niels Anker Kofoed, Ole 
Almeborg, Peter Vesth, 
Steffen Brandt og Ursula 
Munch-Petersen. På den 
måde kom han hele vejen 
rundt om øens erhvervs- 
og kulturliv.
Bogen blev godt modta-
get, og Forlaget Brian Chri-

stensen var en realitet.
Efterhånden blev Brian og 
hans kæreste Ida så bidt 
af Bornholm, at de flyt-
tede fra deres respektive 
lejligheder i Roskilde og 
København - og sammen 
vekslede det til et hus i 
Klippegade i Svaneke.

sliK sælger

Næste træk var at leje lo-

kalet i Bornholms Lufthavn 
og kombinere kontor og 
boghandel. Siden novem-
ber har den haft åbent alle 
hverdage, og på Facebook 
kan man følge med i dens 
nyheder. Foruden bøger 
sælger butikken lakrids, 
karameller, chokolade, 
gavekurve og enkelte sou-
venirs, og de bornholmske 
lækkerier udgør en pæn 
del af omsætningen.

Brian har for nyligt holdt 
foredrag i alle syv born-
holmske hjemstavnsfor-
eninger, han tager ikke 
honorar, men sælger sine 
bøger. På Juleskibet har 
han også en god omsæt-
ning.
Forlagets seneste udgi-
velse er ”Østers, Marie 
og Mig”, en portrætbog af 
Carsten Seeger, præsiden-
ten for KulturBornholm. 
Til efteråret ventes en 
portrætbog om den legen-
dariske Græker-Kaj med 
røverhistorier fra Born-
holm og et liv på søen.
- Selvfølgelig bliver man 
ikke velhavende af at 
producere og sælge bøger, 
men jeg nyder kontak-
ten med alle kunderne, 
forlæggerne og forfattere. 
Jeg deler meget gerne 
mine erfaringer med 
andre, for eksempel Per-
nille Boelskov, der selv har 
udgivet sin fremragende 
bornholmerkrimi ”Granit-
graven”. Gode oplevelser 
driver værket, siger Brian 
med et stort smil – han 
ligner en mand, der altid 
er i godt humør.

AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: ROBIN HOUNISEN

R: Bussen fortsætter til Rigshospitalet ( man - fredag) efter anmodning i Ystad ved buschaufføren.
S:  Bussen starter fra Ballerup Station 50 minutter tidligere.
B: Bussen fortsætter til Ballerup Station efter ankomst ved Hovedbanen( ikke torsdage 19.20). Anmodes i Ystad.

Afgang fra Rønne fremrykkes til 19.30 på datoerne: 19/2+26/2+5/3+12/3+19/3

via YstadRØNNE
Bornholmerbussen Rutebil

Rønne Havn

Hovedbanen
Ystad Bus 866 

Hovedbanen

Ystad færge

08.3006.30 10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30
08.10 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.10
09.30 11.20 13.20 15.20 17.20 19.20 21.20 23.30B B B

07.00 08.45 10.45 12.45 14.45 16.45 18.45 21.00
08.30
09.50

10.30 12.30 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30
11.50 13.50 15.50 17.50 19.50 21.50 23.50

S

Januar
Februar
Marts

Alle
dage

August

September

Oktober
November

December

Alle
dage

Fre+Søn
+5

Fre+Lør
+Søn
+3

Fre+Lør
+Søn
+3

Man+Tirs
+Ons+Tors

Fre+Lør
+Søn

Fre+Søn
+10/10
+17/10

Fre+Lør
+Søn

Alle
dage

ej 1/1

Fre+Søn
+19+1/1

Man+Tirs
+Ons+Tors
ej 24 ej 31

Fre+Lør
+Søn
+1/1+2/1

Til Bornholm

Alle
dage

Alle
dage

Alle
dage

afg

afg

afg

ank

ank

Maj
Alle
dage

KUN
+14+17

Alle dage
undtagen
Tirs+Ons
+ 13
ej 15

KUN
+3+13+14
+17+25

Juni

Juli

Fre+Søn
+13+14
+16+25

Man+Tirs
+Ons+Tors
+3+17

Fre+Lør
+Søn
+13+14
+25

KUN
  +3+7
+13+21
+25+28

Alle
dage

KUN
+11+27
+28+29

KUN
11+14+27
+28+29

Fre+Lør+
Søn

+10+29

Man+Tirs
+Ons+Tors
+14+27+28

Fre +Lør
 +Søn

+10+29

Torsdage

Alle
dage

Alle
dage

Fre+Lør
+Søn+Man

Fre+Lør
Søn+Man

Alle dage
undtagen
Tirs + Ons

Alle dage
undtagen
Torsdag

Alle dage
undtagen
Tirs + Ons

KUN
1+2+3
+7+8+9
+15+16

Alle dage
undtagen
14,21,22
23,28,29,30

Alle dage
undtagen
TIRS + ONS
+1+2

Torsdage

Torsdage
ej 24
ej 31

Man+Tirs
+Ons+Tors

Torsdage

Køreplan 2015

Rønne Havn

afg

Fra Bornholm

Alle
dage

Torsdage

ej 1/1

R

R

April

Lørdage
+1/1+27/3
+29/3

Fre+Søn
+1/1+28/3

Man+Tirs+
Ons+Tors

Fre+Lør+
Søn+ 1/1

Torsdage

0PA

Alle
dage

Man+Tor
+Lør
1+5
+7

KUN
   6

Fre+Søn
+1+2
+4+6
    +30

Man+Tirs
+Ons+Tors
ej 1 ej 2
ej 30

Fre+Lør
+Søn
+1+2
+6+30

Torsdage
ej 2
ej 30

KUN
1+2+3
+7+8+9
+15+16

Lørdage
+ oktober
+9+11+12

+13+16+18

Lørdage
+18+23
+24+31
+1/1+2/1

0PA

Elizabeth Løvegal
Naturlig hudpleje med

lægeplanter fra Brændesmark Urtegaard

Bornolmerbutikken
Torvehallerne, Kbh.

Helsekosten
Lille Torv 3, Rønne

Bülow Glas
Glastorvet, Svaneke

Allinge Apotek
Kirkegade 13, Allinge

Helseland
Jernbanegade 18, Aakirkeby

Den Bornholmske 
Diamant Spa
Hotel Griffen, Rønne

Forhandlere på Bornholm:

webshop og info: www.loevegal.dk

SAINT TROPEZ

FITFLOP

ON STAGE

LEGO

WOLFORD

DAY

BITTE

MOS MOSH

SAND

HENRI LLOYD

PERNILLE BÜLOW

SOYA

BLUE WILLI’S

BRAX

RED/GREEN

GANT

FRANSA

MASAI

VILA

NYDJ

BY MALENE BIRGER

TOMMY HILFIGER

B.BLACK

CULTURE 

BOSS

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

NYE FARVER HVER MÅNED
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AF: TOMMI FALK PETERSEN  
FOTO: HOLGER SVEND ANDERSON

Livet er en kæde af 
tilfældigheder. Da Sis-
sel stod i et varehus 

i Oslo og fik besøg af Jens 
Peter, der ville sælge 
gryder og pander, så de 
hinanden dybt i øjnene, og 
deres liv tog en afgørende 
drejning. I 1991 flyttede 
hun til Danmark, og da de 
ønskede sig et sommer-
hus, førte tilfældet dem 
til Bølshavn. Glæden ved 
at opdage Bornholm var 
så stor, at deres dengang 
seksårige datter Frede-
rikke ikke ville hjem til Hel-
lerup. Familien Thuesen 
Jensen havde tabt deres 
hjerte til Bornholm.
Måske var det den born-
holmske naturskønhed, 
der i 2004 inspirerede Sis-
sel til at opfinde en virk-
somhed, der via internet-
tet forhandler blomsterløg, 
frø og haveredskaber. 
- Dengang virkede nethan-
del lidt usikker. Betalings-
modulet var endnu ikke 
opfundet, og folk var ikke 
meget for at give deres 
kontooplysninger, husker 

Sissel. Hun måtte vide 
mere om mulighederne og 
fremtiden og tilmeldte sig 
et innovationskursus hos 
Center for Turismeforsk-
ning i Nexø og Roskilde 
Universitet, endnu boede 
hun i København, og hver 
anden uge rejste hun til 
Bornholm for at uddanne 
sig i oplevelsesledelse 
og skrive et speciale om 
internethandel, en udbyg-
ning af den økonomiske 
uddannelse, hun havde 
med sig fra Norge.

2.000 forskellige varer
Forretningen begyndte i 
Bølshavn og rykkede vi-
dere til Snogebæk, da der 
var brug for mere plads. 
I 2011 købte familien det 
gule palæ i Nansensgade 
i Svaneke, der fra 1924 og 
i 85 år rummede Svaneke 
Sparekasse og siden Nor-
dea. Privatboligen ligger 
på 1. sal, og der hører en 
stor have til.
De knap 400 kvadratmeter 
domineres af store stål-
reoler med faste pladser 

til de ca. 2.000 varenumre, 
der udgør sortimentet i 
blomsterverden.dk. Stør-
stedelen er blomsterløg 
fra Holland, som leveres 
på paller af Bech-Hansen 
og Studsgaard, og da de 
jordfarvede knolde ligner 
hinanden, skal der herske 
orden i alle led. 
Med et udvalg på 142 
georginer og 130 forskel-
lige tulipaner – 200.000 
løg - for ikke at nævne alle 
de andre sorter, gælder 
det om at kunne finde 
præcis den variant, som 
kunden har bestilt. Hun vil 
jo først opdage fejlen, når 
blomsterne skyder op.

Nyheder hvert År

Hvert år fornyes en fjer-
dedel af udvalget, så der 
altid er friske fristelser, og 
det kræver gode handels-
forbindelser, som udvikles 
ved besøg på messer og 
kontakt med leverandø-
rerne. På det seneste er 
blomsterverden.dk også 
gået ind på det svenske 

marked, og næste skridt 
bliver en tysk hjemmeside. 
Roser fra Fyn står parat til 
at blive sendt afsted.
- Bornholm er et dejligt 
sted at drive virksomhed. 
Vi er i alt fem medarbej-
dere, og deres stabili-
tet og hjælpsomhed er 
fantastisk. Også vores 
samarbejdspartnere er 
med til at få det hele til 
at glide. Hvis vi har vrøvl 
med computerne, står 
BC Data her i løbet af få 
timer, og Brian fra GLS ved 
præcis, hvad han skal gøre 
med pakkerne, siger Sissel 
og peger på, at når alle 
led kører gnidningsløst, 
er det med til at redu-
cere omkostningerne. Hun 
tilføjer, at bornholmske 
kunder har mulighed for at 
spare fragten ved selv at 
afhente deres leverance 
på et aftalt tidspunkt. Man 
kan dog ikke gå ind fra 
gaden og handle.

loyale KuNder

Serviceniveauet skal 
være højt; kunderne får 
en ordrebekræftelse med 
det samme, og varerne 
sendes omgående med 
en håndskrevet hilsen på 
et af de smukke blom-
sterkort, som er med til 
at gøre blomsterverden.
dk personlig. Kunderne er 
loyale, 70 procent bestiller 
år efter år. 
- Blomsterløg skal være 
friske, og den 1. februar 
tømte vi alle kasserne 
og forærede de oversky-
dende til plejecentret 
på Snorrebakken. Sidste 
år gav vi dem til Green 
Solution House. Så holdt vi 
hovedrengøring og desin-
ficerede hele lageret, her 
skal være rent og fint, når 
de nye løg bliver leveret, 
fortæller Sissel.
Jens Peter Thuesen Jensen 
har en stor virksom-
hed for køkkenudstyr i 
Glostrup med 75 ansatte 
og skandinaviske datter-
selskaber, der leverer alle 

slags køkkengrej så som 
Kitchen Aid, Alfi, Pillivuyt 
og Peugeot til isenkræm-
mere, fx Inspiration og 
Imerco.  
Restpartier af nogle 
varer sælges i gavebu-
tikken Mollys Verden i 
Snogebæk, som datteren 
Frederikke, der går i 2. 
g på Campus Bornholm, 
har ansvaret for. Familien 
er således fælles om at 
handle og forretningsud-
vikle, så der er altid noget 
at tale om.
- Med blomsterverden.
dk har vi vist, at det kan 
lade sig gøre at starte nye 
virksomheder på Born-
holm, og jeg holder gerne 
foredrag for at fortælle, 
hvordan vi bærer os ad. 
Bornholm har så mange 
kvaliteter, som flere burde 
få øje på, og vi er lykkelige 
for det store netværk af 
glade og foretagsomme 
mennesker, som vi har 
opbygget med årene, 
erklærer Sissel.. 

EN VERDEN AF BLOMSTER
BAG BANKENS GULE MURE

Blomsterløg, frø og 
haveudstyr fra Svaneke 
til Danmark og Sverige 
hurtigt og præcist pr. post 
– Bornholm er et godt sted 
for en ny virksomhed, siger 
Sissel Thuesen Jensen.

AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: ROBIN HOUNISEN

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

Smørengevejen 22 * 3720 Aakirkeby
Tlf. 5697 2770

Angoraland

®

WELLFULLNESS - se mere på vores hjemmeside om aktuelle tilbud 
i SPA events og behandlinger. (fra 2- 7 personer)

•MASSAGE (FYSIO/SPORT)

• ANSIGTSBEHANDLING

• FODBEHANDLING

• HÅRFJERNING VOKS & SUGAR
(også permanent fjerning med DEPILAR system)

Vore klinikker benytter produkter fra MUNKBORN

COSMETICS, samt det bedste fra AINHOA.

Filtgalleri og altid en god gaveidé

• Uld - garn og strik
• Filthåndværk og galleri Scan 

koderne
og se 
mere:

Angoraland

Mange spændende NATUR GARN i butikken !!!

FILTGALLERI - GÅRDBUTIK - KOSMETIK - altid en god gaveidé !!

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

Også mange andre dyr. 

Guidede ture 25,- pr. pers.

Fremstilling og salg af økologisk kosmetik i 20 år  
- komplette serier til hele kroppen for kvinder og mænd.

2015 - 20. sæson !!  
SE ALTID AKTUELLE ÅBNINGSTIDER PÅ VORES 
HJEMMESIDE ELLER PÅ WWW.OPEN2DAY.DK.

FERIELUKKET I UGE 32.
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AF: JACOB LUDVIGSEN
FOTO: SEMKO BALCERSKI

Mad med mening er Lotte Rueds 
speciale. Hun hjælper mennesker 
til bedre livsstil i sin klinik, sit 
køkken og som foredragsholder. 
Enesminde i Olsker er både ferie-
paradis og center for ernæring.

Lotte Rued er en klog 
kone, ikke i gam-
meldags overtroisk 

forstand, for hun er ud-
dannet ernæringsterapeut 
og phytoterapeut – dette 
ret ukendte begreb vender 
vi tilbage til. På Enes-
minde i Olsker har hun en 
hyggelig klinik for men-
nesker, der har brug for at 
genoprette eller vedlige-
holde deres helbred ved 
at spise rigtigt. Stedet er 
også kursusejendom og 
feriecenter, og i den store 
urtehave dyrker Lotte 

Rued og hendes mand, 
Jens, masser af urter og 
grøntsager. 
På det seneste er Lotte 
begyndt at levere fornuf-
tig og farverig mad ud af 
huset, og der viser sig at 
være et publikum til fest-
menuer, som er tilberedt 
med fantasi og kærlighed 
af fine råvarer. Ikke nød-
vendigvis helt vegetarisk, 
for der kan sagtens gøres 
plads til frisk fisk, Ham-
mershuslam og Skovgrise 
mellem salater, postejer, 
dips og bagte grøntsa-

ger og lækre desserter. 
Nogle af retterne er uden 
gluten og mælkeproduk-
ter og kan derfor nydes 
af gæster, der ikke tåler 
almindeligt brød, fløde og 
ost. 
- Det er ikke en principsag, 
men åbner for nye gode 
oplevelser. Kundernes øn-
sker skal imødekommes, 
og jeg føler mig frem fra 
gang til gang, for der skal 
være noget for enhver 
smag, men jeg går uden 
om de lette tricks med 
feta, fed smeltet ost, flø-

destuvning og flødeskum, 
som jeg erstatter med 
fremtidens nye sortiment 
på en måde, så folk ikke 
rynker på næsen eller 
kalder det en altankasse, 
understreger Lotte og 
fortsætter:
- God mad er mit hjerte-
barn, og det er en stor 
glæde, når jeg møder 
anerkendelse, især fra folk 
som ellers kan have svært 
ved at klare det, der nor-
malt serveres ved festlige 
lejligheder. Efterspørgslen 
kommer dels fra private, 

dels fra firmaer, der gerne 
vil overraske med en 
anderledes forretningsfro-
kost, og jeg kan tilpasse 
udvalget efter kundernes 
ønsker, men de skal også 
give mig lidt spillerum i 
forhold til udbuddet af 
råvarer, siger Lotte, som 
havde en del bestillinger 
til Folkemødet.
 
borNholms første 
gÅrdbutiK

Lotte og Jens flyttede i 
1985 til et bofællesskab, 

hvor de gik i gang med 
alternativt jordbrug. Øko-
logiske køer gav mælk til 
smør og ost, brødet blev 
bagt i en gammel stenovn, 
og de dyrkede grøntsa-
ger, som de leverede til 
en lille kreds af interes-
serede og solgte i det, der 
nok var Bornholms første 
gårdbutik. I 1990 købte 
de gården Frydendal med 
plejebørn og malkekøer, 
men i længden blev det 
for fysisk krævende. 
Lotte var i 2012 færdigud-
dannet som ernæringste-

rapeut og phytoterapeut, 
hvilket dækker over 
behandling med lægeplan-
ter, det græske ord phyto 
betyder simpelthen plan-
ter. Terapeuten har også 
forstand på livsstil som 
søvn, motion og stress og 
ikke mindst valg af den 
rette kost. For patienter 
med hjerte-kar sygdom-
me og diabetes kan en 
omlægning af vaner gøre 
alverden til forskel.

bid for bid
Nu er Lotte og Jens tilbage 
i bofællesskabet Enes-
minde på Fåregårdsvej 
i Olsker, 100 meter over 
havets overflade med en 
fantastisk udsigt. På den 
lyserøde gård er der ro til 
at slappe af og fordybe 
sig, og ferielejlighederne 
er åbne hele året.
I urtehaven gror der ud 
over grøntsager et væld 
af urter, der er svære at 
skaffe, fx portulak, spise-
lig skræppe, sødskærm og 

forskellige mælder. Virk-
somme vækster med god 
indflydelse på kroppen og 
dens funktioner.
Virksomheden hedder 
Bid for Bid, og den står 
på tre ben: Individuel 
ernæringsterapi, foredrag 
og mad til arrangementer 
og fester. Lotte tager ud 
holder foredrag om sund 
ernæring, ikke mindst for-
eninger for folk med kro-
niske sygdomme vil gerne 
have hende til at fortælle, 
hvad de selv kan gøre.

- Ønsker man at blive eller 
forblive sund og rask, er 
det en god idé at under-
søge, hvad man i grunden 
spiser, og hvordan fordø-
jelsen reagerer. Hoved-
pine og muskelsmerter 
skyldes ofte, at vi ikke kan 
tåle maden, og et stabilt 
blodsukker er afgørende 
for vores trivsel. Mange 
diagnoser kan forbedres 
gennem kosten, forklarer 
hun.

Hun tryller med maden, vitaminer, mineraler og urter

AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Solstien 1, 3760 Gudhjem / tlf. 56 49 63 75 / www.truberg.dk

ET KØKKEN MED SMÆK PÅ SMAGEN.
Jeg vil det - kan kun det. Nemlig hele 3 ting - lave mad, lave mad og lave mad.

Jeg tænker at livet er for kort til ligegyldige hovsa-løsninger 
som at hoppe over, hvor gærdet er lavest.

Jeg ønsker ikke at slå om mig med dødssyge slidte ord såsom mad lavet fra 
bunden og ærligt køkken tilberedt med hjerte og sjæl.

Vi må gå ud fra, at vi gør vores ypperste hver gang. Hvis ikke, så fyld 
lommerne med sten og gå en god lang tur ud i havet.

2015 er året. Hvis du går med tanker om en fest, en hyggekomsammen, 
fødselsdag, bryllup mm. så lad mig høre nærmere. Måske har jeg lige den 
løsning du går og roder med og måske endda til en fornuftig pris.
 

TRUBERGS SENSOMMERTILBUD
MADEN TIL SENSOMMERFESTERNE.
US oksesteg af sort Angus kødkvæg, super mør og smagfuld på bagte 
kartofler og rodfrugter - ja og saucen er jo en historie for sig selv.

Pris 6 personer i alt 900,-  (normalpris: 1.800,-)
Ekstra personer á 150,-  (normalpris: 300,-)

Der er intet minimum, du kan bestille så meget du ønsker. 

Skal bestilles senest den 1. september 2015. Når du bestiller på  
frank@truberg.dk får du tilsendt et tilgodebevis og det skal blot indløses 
inden den 1. november 2015. Så planlæg i ro og mag den næste hyggeaften 
med familie eller venner.

 

Strandvejen 116 · 3700 Rønne 
Tel. 56 90 44 44 · www.bornholmhotels.dk

FREDENSBORG HOTEL

TLF. 56 90 42 44

Wellness når det er bedst!

Hver torsdag frem til efterårsferien samt fredage fra 10. 
juli til 14. august
Et overflødighedshorn af fiskeretter og skaldyr.
Fra kl. 18.00-20.30 Pr. person  kr. 395,-
Børn under 12 år kr. 135,-  

Den store fiskebuffet
Ægte sushi 26. juli, 21. august,  
18. september, 16. oktober & 13. november  
med alt hvad hjertet begærer af variationer.
Fra kl. 18.00-21.00 Pr. person   kr. 285,- 
Børn under 12 år kr. 125,- . 

Sushi Night

Den Bornholmske Diamant Spa er en skattekiste af oplevelser, 
fordelt over ca. 1.000 m2, direkte udsigt over Østersøen

HUSK DIT BADETØJ!
Tøfler, håndklæde, badekåbe og 

forfriskninger er med i prisen.
Sidste entré en time  

før lukketid. Aldersgrænsen  
i spaen er 16 år.

SPA & SPIS
Start med en tur i Den  
Bornholmske Diamant Spa  
og forkæl alle sanser  
med et glas  
champagne.
Efterfølgende  
serveres en lækker  
2-retters menu 
Pr. person  kr. 450,-

Spa, Gourmet & Havudsigt
Restaurant  

Di 5 Stâuerna
Hyggelig restaurant, hvor menukortet byder på  
en perlerække af dansk-franske inspirerede retter tilsat et 
bornholmsk twist.  

Åbent alle dage fra  kl. 17.00 – 21.30

Massage  .................................................................................  fra kr. 350,-
Ansigtsmaske  .............................................................................  kr. 350,-
Diamant deluxe ..........................................................................  kr. 550,-

Åbningstider:  
Tirsdag til fredag kl. 16-20 
Lørdag kl. 12-19 
Søndag kl. 12-17

Nordre Kystvej 34, 3700 Rønne 
Tel. 56 90 42 44 
www.bornholmhotels.dk

Restaurant  

Victoria 
Vi har åbent alle dage 
fra kl. 17.00 - 21.30 med  
ala carte kort og gode tilbud.

Solnedgangsmenu:
Hovedret  kr. 270,- 
2 retter kr. 320,- 
3 retter  kr. 370,- 
4 retter  kr. 420,-

Griffens bræt: 
Forret-Hovedret-Dessert  
i en servering  Kr. 135,-

Fredensborgs  
Kagebuffet 
kl. 14.30 - 17.00

16. august, 6. september,  
11. oktober, 1. november  

& 13. december

kr. 149,-
inkl. kaffe,

te, chokolade

Frokostrestaurant  

Himmel  
og Hav

Åbent for frokost alle dage  
fra kl. 11.30-17.00

Stor og lys restaurant med 
dejlig terrasse mod haven og 
havet. Frokostkort med for-

skellige anretninger, smørre-
brød, salater og  

meget mere.
Sildebuffet hver dag  

kl. 12.00-14.30
kr. 100,-

Kr. 995,-

Klassisk,
nordisk design
Lokal identitet, 
international appeal.

Kr. 995,-

Østergade 2 • 3720 Aakirkeby • Tlf. 56 97 41 02
www.klguldogsolv.dk • mail@klguldogsolv.dk 

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

www.sommersted-bornholm.dk

Ilse Jacobsen
Elise Gug
Eva og Claudi
Masai
Mansted
Rosemunde
Two Danes
Signal
Mc.verdi
Pieszack
Sibin Linnebjerg
Bessie Jeans
Second Female
Rue De Femme
Depeche
Bubetti
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Destination Bornholm 
og Madkulturhuset 
gaarden lancerede 

i slutningen af maj et nyt 
magasin, Mad & Menne-
sker. Et oplag på 135.000 
eksemplarer blev hus-
standsomdelt i Køben-
havnsområdet og lagt ind 
i dagbladet Børsen, og 
opgaven blev udført af det 
team, der står bag Magasi-
net Bornholm.

greeNlight – deN 
alKoholfrie pilsNer

På Ølfestivalen i Køben-
havn præsenterede Sva-
neke Bryghus Greenlight, 
en ny økologisk pilsner 
med kun 0,5 % alkohol. I 
modsætning til andre helt 
lette øl, hvor alkoholen 
er fjernet efter brygnin-
gen, bliver Greenlight 
brygget direkte på en ny 
gærstamme, som Jan Paul 
har udviklet. Denne mere 
organiske proces sikrer 
større smag.

tre slags glade grise  

Økologiske svin, Bryg-
gergrisen og Skovgrisen. 
Det Bornholmske Kød-
kompagni går nye veje. 
På Vasagaard uden for 
Svaneke trives de økolo-
giske svin, der bor i hytter 
på marken, og i den om-
kringliggende skov tumler 
de små grise sig. Bryg-
gergrisen, der fodres med 

mask fra Svaneke Bryghus 
og valle fra Bornholms 
Andelsmejeri, opdrættes 
på Brændegaard. 
Dyrene slagtes på Danish 
Crown i Rønne og opskæ-
res på Kødkompagniet i 
Hasle. Landmand Karsten 
Westh styrer hele kæden 
fra jord til bord og dyrker 
en del af foderet. Han har 
også åbnet en gårdbutik 
på Vasagaard, hvor de tre 
slags svinekød sælges 
fersk og frossent.

alt godt fra borNholm

www.bornholmbornholm-
bornholm.dk.
En adresse, der er nem at 
synge – og huske.
Bornholms Tidende har 
med hjælp fra Væksthus 
Hovedstadsregionen og 
Business Center Bornholm 
skabt et varehus for store 
og små bornholmske pro-
ducenter.
Fødevarer, tekstiler, 
skønhedsprodukter, 
glas, keramik og ure kan 
bestilles, og næste skridt 
bliver abonnement på 
fødevarekasser. Turister 
vil kunne købe feriekasser, 
som leveres til sommer-
hus eller ferielejlighed på 
ankomstdagen.

fra plejehjem til 
madsKole

Ildsjælen Sussie Holm-
toft er lærer og har i ti år 

organiseret Madskoler og 
madklubber gennem 4H, 
Landbrugets Børneorga-
nisation. Sammen med 
en kreds af interesserede 
har hun skabt grundlag for 
overtagelse af det ned-
lagte plejehjem i Østerma-
rie, der nu hedder Vores 
Folkekøkken med fokus på 
mad til alle - en videreud-
vikling af øens Madskoler, 
Madklubber og snart også 
Madskolelejrskoler.
Her summer det af aktivi-
tet blandt børn og voksne, 
herunder studerende fra 
Københavns Universitets 
skov- og naturuddannelse.  
I maj havde stedet besøg 
af Prinsgemalen og hans 
jagtselskab i anledning af 
kåringen af visesangeren 
Claude Chichon til æres-
kunstner i Østermarie. Der 
blev sunget og drukket 
champagne.
 
jersey-is af helt frisK 
mælK 

Ismejeriet og kaffebaren 
Mermaid’s Universe i 
Svaneke fremstiller is af 
nymalket og ubehandlet 
mælk fra Jerseykøer fra 
Hans Verner på Skovvang 
i Østermarie. Jersey er 
kendt som den kvægrace, 
der giver den fineste og 
fedeste mælk med det 
højeste næringsindhold, 
til gengæld er udbyttet 
lavere end hos andre køer.
Kort efter morgenmalk-

ningen afhentes den friske 
jersey-mælk, og inden 
frokost er den håndrørt 
til fyldig og sødmefuld 
vaniljeis. 
Denne specialitet er en 
oplevelse ud over det 
sædvanlige. Jonas Bohn 
og Vibeke Bengtson er 
stolte over at have fået 
de skeptiske levnedsmid-
delkontrollanters godken-
delse. Normalt skal mælk 
pasteuriseres.
Mermaid’s varierer udval-
get af øvrige flødeis efter 
sæsonen med friske bær 
fra bornholmske avlere.  

aNderledes øl i tejN

Christian Skovdal Ander-
sen er en erfaren bryg-
mester, der for ti år siden 
oprettede Ølfabrikken i 
Nordsjælland. Nu har han 
købt 1000 kvadratmeter 
af den nedlagte fiskefabrik 
på Tejn Havn og oprettet 
bryggeriet Penyllan.
- Vores øl vil blive base-
ret på flere typer gær 
og bakterier, både vilde 
og tamme. Det vil gære 
i åbne kar og lagre på 
træfade, og hvor det er 
muligt fremstilles det 
af lokale gryn, urter og 
bær. Vi stræber efter øl 
af høj kompleksitet, lover 
Christian.
I forbindelse med bryg-
geriet vil der udover bar 
og butik blive indrettet en 
pop-up restaurant, ”The 

Barrelroom”, i det lokale, 
hvor øllet modnes på fade. 
Christians kæreste, Jes-
sica, har tidligere drevet 
en tilsvarende restaurant i 
Australien, og den vil have 
åbent nogle gange om 
måneden.
Fadlagret gin og bræn-
devin samt ølbaseret 
malteddike står også på 
programmet.  
 
steNKværN pÅ 
valsemølleN  

Bornholms Valsemølle 
har taget en stenkværn i 
brug, og møller Nils Jes-
persen forklarer forskellen 
mellem stenkværnet og 
valset mel:
- Det stenkværnede er 
kværnet i et hug, mens 
valsning sker i flere om-
gange. På stålvalserne 
kan næsten alle kliddele 
sorteres fra, og det giver 
brødet en fantastisk bage-
evne. Dette er ikke muligt 
i stenkværnen. Derimod 
er det stenkværnede mel 
mere fintmalet med større 
vandbindingsevne og en 
utrolig god smag, brødet 
får en helt anden krumme 
og farve end med det 
valsede mel. Vores fuld-
kornsmel har de samme 
indholdsstoffer (100 % af 
kærnen) uanset om det er 
formalet på sten eller stål, 
siger han.
På Bornholms Valsemølle 
vægtes kvalitet højere 

end kapacitet, og alt korn 
formales på skånsom 
vis. Der fremstilles både 
økologisk og konventionelt 
mel. Kornsorterne spæn-
der fra traditionel dansk 
hvede og rug til mere ek-
sotiske sorter som spelt, 
durum, ølandshvede, 
manitoba og emmer. 
Kornet dyrkes fortrinsvis 
på Bornholm af udvalgte 
landmænd, og der er 
fuld sporbarhed fra jord 
til bord. Sortimentet kan 
købes i møllens nyre-
noverede butik og i den 
bornholmske dagligvare-
handel.

bog om 
borNholmerNes mad

Muusmanns Forlag har 
netop udgivet et pragt-
værk på 300 sider med tit-
len ”Folk, Fæ og Foodies”. 
Sune Rasborg og fotogra-
fen Anders Beier har væ-
ret vidt omkring både de 
kendte og de ganske små 
producenter af fødevarer. 
Nye opskrifter fuldender 
billedet af bornholmsk 
gastronomi.

Kadeaus lillebror

Restaurant Sommerpony 
på Hotel Nordlandet på 
Strandvejen i Allinge 
(tidligere Romantik) er en 
nyskabelse og en slags 
lillebror til Kadeau i Østre 
Sømarken. På Vesterbro i 

København har Kadeau-
folkene succes med Pony, 
og nu er konceptet over-
ført til Bornholm.

pastasucces i italieN

At få italienerne til at 
interessere sig for pasta 
fra Bornholm lyder som 
en umulig opgave, men 
det lykkedes for Susanne 
Bloch fra Frennegaard 
ved Svaneke. Her dyr-
ker hun og Finn Harild 
durum, som males på 
Bornholms Valsemølle og 
valses på den lille fabrik 
med fem medarbej-
dere. Produkterne blev 
præsenteret på fødeva-
remessen Il Salone del 
Gusto i Torino i efteråret 
og vakte stor begej-
string. Nu er Pastariget 
i gang med at afsøge 
muligheden for at eks-
portere til spaghettiens 
hjemland.

Kadeaus lillebror
sommerpoNy pÅ
hotel NordlaNdet

Restaurant Sommer-
PONY på Nordlandet på 
Strandvejen nær Allinge 
(tidligere Hotel Romantik) 
er en lillebror til Kadeau 
i Østre Sømarken og den 
københavnske Kadeau, 
den med Michelinstjernen. 
På Vesterbro i Køben-
havn har Kadeau-folkene 
succes med PONY, og nu 
er konceptet overført til 
Bornholm.
- Kærligheden til råva-
rerne og faget er den 
samme på Sommerpony 
som på Kadeau. Vi deler 
de samme værdier, PONY 
er en lidt lettere udgave af 
Kadeau, fastslår køkken-
chef Lars Lundø Jakobsen, 
der står i spidsen for syv-
otte kokke.
Lige så mange tjenere vil 
servicere over 100 gæster, 
som der er plads til i spise-
salen og på terrassen.

- Vi ser os selv som et 
frisk pust på Bornholm og 
vil have fire-fem forret-
ter, to-tre hovedretter 
og desserter på menuen, 
der varieres i forhold 
til udbuddet af råvarer. 
Hvis der for eksempel er 
friske pighvar, så er det 
lige noget for os. Lige nu 
står jeg med skovgris fra 
Vasagaard, nye kartofler 
og Østersøtorsk med 
sommerkål, men jeg kan 
også finde på at grille en 
blæksprutte og kombi-
nere den med bacon, 
lyder køkkenchefens 
beskrivelse af det, man 
kan glæde sig til
i perioden frem til 29. 
august. 
Han fremhæver, at økolo-
giske og naturlige vine vil 
stå på vinkortet side om 
side med mere kendte 
druer. Nordlandet driver 
selv en vinbar, hvor man 
kan snuppe et glas, når 
vejen falder forbi.

BORNHOLM SMAGER AF MERE
Nye produkter, nye virksomheder, nye ansigter 
Lysten til at være med på madvognen er i vækst

AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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Hallegaard

Et besøg på Hallegaard er 
en hyggelig lille udflugt.

Fersk kød af højeste 
kvalitet og 20-30  

slags pølser.

Kom og smag vores nye 
Hallegaard Ale Number 1

Salgsvognen
Allinge: onsdag kl. 10.00 -13.00

Svaneke: onsdag kl. 15.00 -17.00
Aakirkeby: torsdag kl. 10.00-13.00

Nexø: torsdag kl. 14.00-17.30
Gudhjem Havn: fredag kl. 12.00-16.00

Rønne: lørdag kl. 9.00 -13.00
– ring og bestil, hvis du  
ønsker noget specielt

Gårdbutikken er åben
Alle dage kl. 10.00 -18.00

Caféen er åben
Alle dage  kl. 10.00 -16.00:

Hallegaards hotdog
Smørrebrød, alt er hjemmelavet

Kaffe og kage

pølsemageri, slagterforretning, café
- nybagt brød i butikken onsdag til fredag 

Tjek Facebook og  
hjemmesiden 
hallegaard.dk

Tlf. 56 47 02 47
hallegaard@hallegaard.dk

HALLEGAARD
Aspevej 3, Østermarie



28    MAGASINET BORNHOLM    SOMMER 2015 SOMMER 2015    MAGASINET BORNHOLM    29

LE PORT
MAD MED UDSIGT

Restaurant Le Port er en  
oplevelse hele året rundt. 

Her får du det bedste fra det klassiske 
franske og danske køkken serveret med 

Bornholms smukkeste havudsigt. 

Nyd maden, stemningen  
og udsigten 

Åbent hver dag:  
kl. 12.00 - 15.00 & 18.00 - 21.30

RESTAURANT LE PORT • VANG 81 • 3790 HASLE • TLF.: 56 96 92 01 • WWW.LEPORT.DK • WWW.FACEBOOK.COM/LEPORTVANG

Vi ligger midt i Gudhjem - mellem kirken og  
Holkadalen – med en fantastisk udsigt over Østersøen 

Altid alsidige buffeter til en fornuftig pris.

Frokostbuffet hver dag 12.00 – 16.00
Aftenbuffet mandag – søndag 17.00 – 21.00

- dog Thaibuffet alle søndage i lige uger 17.00 – 21.00

Ring gerne for mere info eller for at bestille bord:-)

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

Vores nye terrasse i tre niveauer er et perfekt sted  
at nyde sin mad eller bare et forfriskende glas.

ønsker alle en dejlig sommer!

Bornholms Buffetrestaurant
BRØddeGAde 20 • 376O GudHjem • 5648 5022 • www.BROddAn.dk • kOnTAkT@BROddAn.dk

Prisliste 2015
Frokostbuffet
Voksen 119,-
Børn u. 12 år  59,-
Børn u. 3 år  Gratis
Isbuffet i tilkøb  20,-

Thaibuffet
Inkl. Isbuffet
Voksen  169,-
Børn u. 12 år 79,-
Børn u. 3 år  Gratis

Aftenbuffet
Inkl. isbuffet
Voksen  189,-
Vegetar  149,-
Børn u. 12 år  89,-
Børn u. 3 år  Gratis

kig ind – nyd udsigten – nyd livet – nyd maden
Fru Petersens Café

Åbent til og med efterårsferien

Stort ta’ selv kagebord med hjemmebag

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

er der stegt flæsk med persillesovs.

Fru Petersens Café • Almindingensvej 31 • 3751 Østermarie • telefon: 56470618 • mail: kit@frupetersenscafe.dk • www.frupetersenscafe.dk
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Sommerpony_Stickers.indd   1 05/05/15   07.09

Fra juni til september
på Nordlandet

Strandvejen 68
Allinge
+45 5080 5510
sommerpony@kadeau.dk
nordlandet.dk
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AF JACOB LUDVIGSEN

Du min dejlige cocktail-ø

Gin og tonic er altid 
forfriskende, rom 
og cola slukker 

tørsten, og vodka og juice 
er en lumsk læskedrik. 
Alle kan åbne en flaske og 
hælde is i et glas, og så 
har vi en drink. 
De fleste restauranter kan 
servere en Dry Martini og 
fem-seks andre klassi-
kere, og det er jo dejligt 
at indlede en god middag 
med en styrkende forfrisk-
ning.
Men der er forskel på 
ukomplicerede drinks 
og raffinerede cocktails. 
Bartenderne er ved at få 
samme status som stjer-
nekokkene, de udvikler 
originale smagsudtryk og 
bruger de fineste flydende 
råvarer. De er kunstnere 
på deres felt, og nu er 
cocktailkulturen rykket til 
Bornholm for sommeren.

Sidste år vakte det 
opmærksomhed, at Bay 
& Frost i Listed Havn i af-
tentimerne var forvandlet 
til en afdeling af Ruby Bar, 
der er blevet kåret som 
Københavns bedste og er 
nummer 22 på ranglisten 
over verdens bedste barer.
Succesen fortsætter i år 
fra 9. juli til 8. august, 
søndage undtaget. Seba-
stian Frost har installeret 
en ny udendørs bar, og 
Ruby stiller med tre bar-
tendere. Hvis vejret mod 
forventning skulle blive 
uvenligt, er der gjort plads 
på førstesalen i det gamle 
kølehus, der tidligere var 

fiskerimuseum.
Menukortet, hvis man kan 
bruge det udtryk, skifter 
hver uge, og Ruby-folkene 
er vilde med bornholmske 
bær og urter, der giver 
inspiration til nye herlighe-
der. De går på opdagelse 
i naturen med køkkenche-
fen fra Kadeau for at pluk-
ke planter. Bornholmsk 
æblesaft og Bülow-lakrids 
er blandt ingredienserne. 
Sebastian Frost fortæller, 
at der på et tidspunkt var 
lidt tvivl om hvorvidt Ruby 
kunne overkomme at drive 
baren i København 

og samtidig klare Listed, 
men bartenderne ville 
til Bornholm og er parat 
til at ofre noget af deres 
ferie for at være med. 
Sebastian har lejet et som-
merhus og truffet aftale 
med Bornholmerflyet, så 
cocktailmestrene kan tage 
frem og tilbage.
- Vi er stolte over, at Ruby 
føler sig hjemme i Listed 
og eksperimenterer med 
at give deres specialiteter 
et strejf af Bornholm, siger 
Sebastian Frost.

I dagtimerne er der kaffe, 
kage og is hos Signe Bay, 
som har vundet mange 
hjerter med sit uforlig-
nelige hjemmebag, hvor 
frisk lokal frugt også er et 
væsentligt element.

micK og Katja
tilbage i alliNge

Dahl & Dahl i Dronningens 
Tværgade i København har 
opnået en stærk position 
blandt byens cocktailba-
rer. Magasinet Bornholm 
fortalte sidste år om de 
to søskende Mick og Katja 
fra Allinge, der har opfyldt 
drømmen om at få foden 
under egen bardisk.
Nu rider de på to heste, 
sammen med Thomas 
Augustsen, der også er 
partner i Dahl & Dahl, har 
de shinet Pilekroen 

i Allinge op og forkortet 
navnet til Pilen.
Sommertid er cocktail-
tid på Pilen, og Mick og 
Katja rører og ryster på 
livet løs. Mojito med rom, 
lime, mynte, rørsukker og 
soda er måske den bedst 
kendte og mest populære, 
men der er mange andre 
cocktails med et personlig 
twist på programmet.
Baren i København K 
holder ikke ferielukket. 
Erfarne folk sørger for 
at slukke byens tørst. 
Blandt detaljerne, der har 
gjort Dahl & Dahl til et 
in-sted, er hønnysyp som 
velkomst-shot. En hilsen 
fra klippeøen.
- Sommerferie får vi ikke 
så meget af, men det er 
virkelig sjovt at peppe en 
gammel og slidt kro op, vi 
husker den så glimrende 
fra vores ungdom, nu er 
den i trit med tiden, be-
mærker Mick Dahl.
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i både Thailand og Danmark, og hun insisterer på at lave alt fra bunden.  
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Henrik, som er uddannet sommelier, sørger for, at du får en udsøgt vinmenu til maden.

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

Brød
Svaneke brød fra kl 8:00
Surdejsbrød på økologisk Bornholmsk mel

Café
Espresso kaffe og morgentallerken
Sandwich og rugbrødsmadder
De bedste råvaDe bedste råvarer

Musik
Det bedste musik fra nær og fjern
Serveret med cocktails og øl

Vi vil løbende løfte sløret for de forskellige events på 
Facebook.com

/G
udhjem

M
oelle

Østbornholms ”Downunder”
Weekendhytten byder på ca. 100 overdækkede pladser 
med varme og når udendørs servering tillader det, 
yderligere ca. 60 dejlige og solrige pladser med udsigt 
over Balka bugt. Hygge, god klassisk cafémad, og 
gourmetkaffe, er vigtige elementer i caféen.

Gratis minigolf og legeplads
Vi tilstræber at være en familieglad sommercafé hvor 
mulighederne er mange; hos os kan du spise frokost, 
læse dagens avis, slippe børnene fri på legepladsen  eller 
på den GRATIS minigolfbanen med kunstgræs eller blot 
nyde et pusterum i dit tempo. 

Helstegt pattegris og meget mere
Hver aften er grillen tændt. Nyd den gerne til en af vores 
vine, røde som roséfarvede, eller et koldt glas Svanekeøl.

Weekendhytten gentager for 8. år succesen med 
helstegt pattegris fra Brændegaard, tæt på Svaneke, på 
torsdage og lørdage. På fredage i højsæsonen serveres 
amerikansk cuvette & hele skinker. En oplevelse, som I 
ikke må snyde familien for.

Fra søndag – onsdag i højsæsonen – kan du smage vores 
stegte rotisserie kyllinger.

Weekendhyttens menukort byder på øens bedste burger, 
skønne og skæve sandwich samt salater for de friske – 
gourmet kaffe, is og kager.

WEEKENDHYTTEN

WEEKENDHYTTEN  
Boulevarden 14  

3730 Balka
Tlf 56 49 25 24

www.weekendhytten.dk
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Tag med på en udflugt til Hasle, Listed, Svaneke og Nexø og 
besøg fire steder, hvor serveringen helt eller delvis foregår un-
der åben himmel. Sjovt, sommerligt og noget for hele familien.
KabysseN i hasle: 
sydlaNdsK stemNiNg
pÅ vestlaNdet

Kabyssen på Hasle By-
strand har premiere i år. 
Den 26-årige Jimmi Pers-
son har indrettet et af de 
tidligere redskabshuse for 
fiskere til et uformelt sted, 
hvor man kan få lidt at 
spise og drikke. Favoritten 
er flæskestegs-sandwich 
med Bryggergris fra Vasa-
gaard. I løbet af somme-
ren skal der krakkes sild 
efter gammel skik. Et stort 
udvalg af bornholmske og 
udenlandske specialøl på 
fad og flaske står parat, 
når tørsten melder sig. Ud-
over is og sodavand lokker 
Jimmi også med specielle 
italienske limonader.
På sandstranden uden for 
Kabyssen har kommunen 
opstillet et vildmarksbad, 
en stor trætønde, som 
man kan dyppe sig i, og i 
sandet står der liggestole, 
så man kan sidde og dase.
Værten har det ikke fra 
fremmede, for hans for-
ældre driver Hotel Herold 
i Hasle og Hotel Sandvig. 
Jimmi er uddannet som 
maler hos Finn Mahler, 
indehaver af Palæcaféen 
i Rønne, og her har han 
også lært meget om at 
drive værtshus.
Lige ved Kabyssen frister 
beachvolleybanen, hvis 
man er nogle stykker, der 
har lyst.
Banken rullede ikke den 
røde løber ud, da Jimmi 
forelagde sin idé, så han 
er glad for at have fået 
hjælp til indretningen af 
familie og venner. Men lige 
nu ser det lovende ud for 
sommerforretningen, der 
er blevet fint modtaget af 
byens borgere, som længe 
har savnet et uformelt 
sted til et måltid og hygge. 
Foreløbigt er et en som-
merforretning, men Jimmi 
vil ikke afvise, at han i 
vintermånederne åbner 
i weekenden med stegt 
flæsk.
Når familierne har pakket 
sammen, byder Kabyssen 
aftengæsterne velkom-
men med musik, hvid 
Sangria og drinks plus 
fantastisk solnedgang.
- Vi vil gerne skabe en lidt 
sydlandsk stemning her 
på Vestlandet, siger Jimmi, 
som har fået mange fans 
på Facebook.

hummerhytteN i listed
med røNNebæK-rørth
fra restauraNt 
Koefoed
Nej, Østersøen er for 
saltfattig til hummer, men 
friske danske og cana-
diske skaldyr vil sprede 
en stemning af luksus i 
Listed. Og der er heldigvis 
meget andet og mindre 
kostbart at vælge imel-
lem. Michael Rønnebæk-
Rørth, der er vokset op i 
Allinge og Rønne, har gjort 
Restaurant Koefoed i Kø-
benhavn til en spydspids 
for bornholmsk gastro-
nomi, har forpagtet Hum-
merhytten for sommeren 
og taget nogle af sine 
kokke med. Køkkenchefen 
hedder Mads Mørkeberg, 
og Koefoeds sommerlier, 
Niels Lahn, har valgt nogle 
velegnede vine.
Hytten, der i sin tid blev 
grundlagt af Joachim Frost, 
har stået til salg et stykke 
tid, men genopstår nu 
med et udvidet repertoire, 
der også omfatter grillet 
kød og fisk. Jomfruhum-
mer, hummersuppe og 
skaldyr er andre glæder 
fra havet.
Gulerødder, ærter, kartof-
ler, fennikel, rødbeder og 
andre grøntsager hentes 
på den 8.000 kvm store 
økologiske mark ved Hal-

legaard, som Michael har 
lejet og hyret landmanden 
Thomas Pedersen til at 
passe.  
Man spiser i fri luft, når 
solen skinner, men et stort 
telt kan tages i brug, hvis 
det drypper.

Michael lægger vægt 
på, at det skal være et 
familievenligt sted med 
priser, der ikke torpederer 
feriebudgettet. Børnene 
kan udstyres med boks 
med kødboller, kartofler 
og grøntsagerog en lille 
sød overraskelse, hvorefer 

de så kan løbe over på 
havnens legeplads.
Den 29. august siger hol-
det tak for i år, og så skal 
det vise sig, hvad der sker 
i sommeren 2016. I Listed 
er der glæde over nyt liv 
i de to gamle røgeriskor-
stene, og efter maden kan 
man jo nyde en cocktail i 
Ruby Bar hos Signe Bay og 
Sebastian Frost.

svaNeredeN med
mad pÅ bÅl og 
sjov stemNiNg

På Svaneke Havn sker der 
noget nyt og uventet. Ved 
siden af B’s Fiskeværksted 
helt ud mod klipperne har 
Birger Kofod opfundet en 
friluftsrestaurant, hvor 
wokmad, vegetarretter og 
chili con carne tilberedes 
over åben ild. Han er lidt 
af en tusindkunstner med 
mange års erfaring inden 
for hotel- og restaurati-
onsbranchen, og så er han 
også tv-producent. 
Nu har han lejet et areal i 
20 år på Gruset og bygget 

en komplet køkkenvogn 
på 16 kvadratmeter med 
kaffemaskine, et antikt 
kasseapparat og en gram-
mofon. Alle er velkomne 
til at tage deres gamle 
LP-plader med. 
Et muret ildsted på fire 
meter fodres med brænde 
til frokost og til aften, 
når der skal tilberedes 
bålmad, og til børnene 
er der en lille bålplads, 
hvor de kan bage pande-
kager, snobrød og poppe 
popcorn. 
Der sker noget dagen 
igennem fra kl. 11 til 23. 
Bornholmsk tapas til fro-
kost, sandwich og varme 
retter over bål, kaffen 
serveres om eftermid-
dagen i umage kopper, 
og man sidder ved runde 
kabeltromler på klodser 
fra det kuldsejlede skibs-
projekt Barken Svanen. 
Drømmen var at genskabe 
det stolte sejlskib, der 
engang blev bygget netop 
her på Gruset i Svaneke, 
men økonomien faldt på 
gulvet, og det indkøbte 

egetræ fungerer nu som 
taburetter. Dele af skibet, 
der aldrig blev færdigt, vil 
blive opsat ved siden af 
Svanereden. 
Birger kalder det Born-
holms første outdoor-
restaurant, og man har 
da heller ikke set noget 
lignende på disse bred-
degrader. Her er der lagt 
op til sjov, og hvis man har 
lyst til et slag backgam-
mon eller et andet spil, 
skal man bare bede om 
det. Hvis man hellere vil 
tjekke sin tablet, er der 
gratis Wi-Fi. 
Svaneke kan virke lidt 
forladt om aftenen, og det 
råder Svanereden bod på 
med drinks og øl frem til 
en time før midnat. Kun en 
ting kan spolere stemnin-
gen: regn. Udsigten fejler 
ikke noget. 

helstegt gris, miNigolf
og grillede KylliNger i 
WeeKeNdhytteN 
pÅ balKa

Balka er en af Bornholms 

herligste sandstrande og 
måske den børnevenlig-
ste. Windsurfing, kitesur-
fing, kajak, stand-up padle 
og vandcykler er sammen 
med badeplatformen og 
liggestole til en tier med til 
at gøre Balka til et skønt 
badested. Efter svømme-
turen og solbadet kan man 
nok trænge til noget. 
Gennem 86 år har Week-
endhytten budt på mad og 
drikke, og Torben Nørre-
gaard er den glade vært, 
som flere gange i løbet af 
sommeren griller en Bryg-
gergris fra Vasagaard eller 
et ordentlig stykke ameri-
kansk okse. Gæsterne er 
begejstrede.
Fish & Chips er blandt 
favoritterne til frokost, 
og om aftenen er det kyl-
linger fra rotisseriegrillen, 
der trækker. Pommes frit-
terne er hjemmeskårne, 
remouladen er hjem-
merørt, og de ”skønne 
og skæve” sandwich er 
frisksmurte.
- Og vores burgerboller er 
uden fregner, siger Torben 

og mener sesamfrø, kødet 
er himmerlandsk okse.  
Weekendhytten har åbent 
fra kl. 12 og til den sidste 
gæst er gået. Man skal 
ikke frygte en lidt kølig 
sommeraften, for de 
overdækkede pladser kan 
opvarmes
Inden- og udendørs kan 
der sidde 150 mennesker, 
så det sammentømrede 
team på 15 personer har 
travlt med at tilberede 
og servere. Førsteklasses 
kaffe og pandekager er 
blandt hyttens kendetegn, 
og sådan har det været 
siden 1929; Torben har 
drevet stedet i de sidste 
11 år.
- Stemningen er afslappet, 
man skal føle sig hjemme, 
Weekendhytten kunne 
godt minde om et sted på 
Dyrehavsbakken, mener 
Torben og fremhæver, 
at det nu er blevet gratis 
at spille minigolf. Han 
håber, at den lidt forsømte 
sportsgren vil vinde nye 
venner, minigolf er noget 
for hele familien.

SPIS UDE – SPIS UDENDØRS

FORRET
Rimmet laks

Serveret med rejer, krydderurtemayo & 
friske salater

DESSE RT
Chokoladekage

Serveret med marinerede bær & is

HOVE DRETTE R
Hellefisk

Stegt hellefisk serveret med Hollandaise, 
asparges & nye kartofler

eller

Ribeye 250 gram
Serveret med valgfri sauce, 

gourmet pommes frites & chilimayo

Juhls Steak & Seafood

juhls
STEAK & SEAFOOD

Storegade 3-5 - 3770 Allinge
Bordbestilling - 56 48 00 25
www.hotelallinge.dk

Sommerti lbud

Vælg 2 retter 
kr. 225,-
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NYT center for bornholmsk madkultur 

gaarden
Kom indenfor og lær 

noget nyt om born-
holmsk mad. Bag og 

smag, filetter en fisk, duft 
suppen og snup en syp. 
Her sker noget hver dag.
Forventningerne til ga-
arden, det bornholmske 
madkulturhus, der åbnede 
i maj, er ganske høje. Ef-
ter flere års arbejde med 
at finde midler og opføre 
en bygning på Grønningen 
syd for Landbrugsmu-
seet Melstedgaard lige 
uden for Gudhjem er det 
nu lykkedes at realisere 
drømmen om et centrum 
for den gode smag og 
maddannelse, der gerne 
må danne forbillede for 
lignende madkulturhuse 
rundt omkring i landet. 

auteNtisK KøKKeN

Idémanden er Jacob 
Bjerring-Hansen, direktør 
for Bornholms Museum 
og dermed også Melsted-
gaard. Driften af det nye 
madkulturhus sker i tæt 
samarbejde med paraply-
foreningen Gourmet Born-
holm – en del af regional 
madkultur. Foreningen 
vil bruge gaarden som 
fødevarebranchens nye 

ambassade med Mikkel 
Bach-Jensen som daglig 
leder. (evt. billedtekst)
- Vi vil vise, hvordan 
den lokale madtradition 
smelter sammen med 
nutidens madkultur - vi 
kredser om og prøver at 
udvikle det nye autentiske 
bornholmske køkken. Med 
aktiviteter i weekender 
og højsæsonen indbyder 
vi folk – lokale såvel som 
øens mange gæster - til at 
skabe deres eget måltid, 
bistået af kokke og guider. 
Hver dag har vi skiftende 
temaer med små kurser i, 
hvordan man for eksempel 
filetterer en fisk og bruger 
urter fra Landbrugsmuse-
ets store køkkenhave og 
naturen, fortæller Jacob 
Bjerring-Hansen.  

Man skal holde øje med 
den daglige spiseseddel 
med annoncering af fore-
drag, events og demon-
strationer på facebook og 
hjemmesiden gaarden.nu, 
supplerer Mikkel Bach-
Jensen.

ogsÅ for fagfolK

På den professionelle front 
bliver gaardens køkken 

og madsal et mødested 
for kokke, producenter og 
folk under gastronomisk 
uddannelse, hvor der kan 
udveksles erfaringer,  og 
innoveres; ambitionen er 
blandt andet at blive et 
internationalt centrum 
for viden om røg med en 
udendørs røgeovn. 

alt godt fra øeN 

Gårdkonen – sådan kalder 
man på Bornholm en 
gårdlænge, der ligger på 
gårdspladsen – får navnet 
Skafferiet. Her bliver et 
marked, nærmest en 
ambassade, for lokal mad, 
side om side med varer 
fra selve Landbrugsmu-
seet.
Det nye hus og den fire-
længede gård fra 1796, 
der blev overtaget og om-
dannet til et levende mu-
seum i 1982, skal smelte 
sammen. I forvejen har 
køkkenet tiltrukket mange 
til bagning, syltning, slagt-
ning og en pandekage, 
og Melstedgaard er en at-
traktion for hele familien 
med dyr, maskiner og de 
oprindelige bondestuer. 
På stubmøllen bliver der 
malet korn, som vokser på 

markerne – det hele går 
op i en højere enhed.

mâd forr i tier

Fortidens spisevaner var 
ret ensformige. Sparsom-
melig var enten dyd eller 
nødvendighed. Saltet sijl, 
brød, kartofler, saltet og 
røget kød og flæsk, fed-
tebrød og søbemad – på 
bornholmsk søvva – var 
gengangere i by og på 
land. Bornholmere kalder 
stadig pighvar for botta, 
og fisk betyder simpelthen 
torsk. Lajs blev i perioder 
fanget så rigeligt, at tje-
nestefolk betingede sig, at 
de kun skulle have laks tre 
gange om ugen.
Flere af de gamle ret-
ter kan stadig opleves. 
Saltstegt sild udvandes 
lidt eller meget, vendes i 
rugmel og steges i smør. 
Hertil serveres rugbrød, 
rødbeder, sennep og 
måske stegte løg. Krak-
ket saltsild sættes på et 
særligt krakkejern, der an-
bringes i kakkelovn eller 
ildsted. Når de er gyldne, 
spises de med fedtemad 
og sennep.
En tredje specialitet er 
saltgrøner torsk med 

gudhjemmedyppe – fi-
sken skæres i passende 
stykker, saltes og koges. 
Sovsen består af flæsk og 
løg, der jævnes med mel 
og kogevand og krydres 
med eddike, sukker, salt 
og peber.
Den slags vil man kunne 
stifte bekendtskab med 
på Gaarden, fortæller 
projektleder Thomas Guld-
bæk fra Bornholms Mu-
seum. Han nævner også 
figner, morbær og fersken 
som noget karakteri-
stisk, der vokser i mange 
bornholmske haver og kan 
forvandles til syltetøj og 
marmelade. I naturen er 
der uendelige mængder 
af vilde kirsebær, og på 
Gaarden vil der blive holdt 
Kjøssebærsønda, når bær-
rene er høstet.
Syp, snaps, var en del af 
kosten. Malurtbitter – ejn 
besker syp – betragtes 
stadig som universalme-
dicin; Hönnysyp, bræn-
devin med honning, blev 
serveret 1. juledag på 
denne måde: Tørre kom-
menskringler brækkes i 
stykker, overhældes med 
hönnysyp, trækker en halv 
time, så går skålen rundt, 
og der spises med samme 

ske. Denne fastfood be-
nævnes bræjnevinssövva. 

En bornholmsk brænde-
vinsfestival, Æblefestival, 
Høstfestival er blandt de 
mange små som store fe-
stivaller og events, som vil 
være at finde på gaarden. 
Bred opbakning gør det 
muligt

Projektet har undervejs 
nydt bred opbakning. 
Forankringen inkluderer 
gode organisationer som 
Gourmet Bornholm – en 
del af regional madkultur, 
Bornholms Landbrug, 
Destination Bornholm 
samt Horesta Bornholm, 
Madeleines Madklub, 
Væksthus Hovedstaden og 
Foodworks. Mange tråde 
er således blevet flettet 
sammen, og nu står den 
der – gaarden.

Mere information og 
aktiviteter for madglade 
oplevelseshungrende:
www.gaarden.nu
instagram.com/madkultur-
huset_gaarden
www.facebook.com/Born-
holmsmadkulturhus 

Attraktion for nysgerrige bornholmere og besøgende 
Omdrejningspunkt for udvikling af mad og metoder 
Centrum for producenter af råvarer og specialiteter
AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: SEMKO BALCERSKI
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AFTENMENU 13. NovEMbEr – 06. dEcEMbEr

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

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

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

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

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

AFTENMENU 07. dEcEMbEr – 21.dEcEMbEr

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

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

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

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

Christianshøjkroen
BordBestIllIng 5697 4013

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

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

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

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

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

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

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

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

facebook.com/restaurantmolen

Mo l e n
BoRnHolMS nye fiSKeReSTAuRAnT

nyd et lækkert måltid med den skønneste udsigt over østersøen
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jer eller 

 i firmaet 

iNFo@cHriSTiANSHoJKroEN.dK        www.cHriSTiANSHoJKroEN.dK      FAcEbooK.coM/cHriTiANSHoJKroEN
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BORDBESTILLING 5697 4013

SOMMERENS ÅBNINGSTIDER (6. JULI 2015 - 31. AUGUST 2015)  
ALLE UGENS DAGE FRA KL.12.00 - 16.00 & 18.0 - 21.00 (KØKKENET LUKKER 21.00)

DEN NÆSTEN OVERNATURLIGE OPLEVELSE 
Frokost og aften i sommerens farver

Gastronomisk glæde på Christianshøjkroen midt i Almindingen.
”Kom indenfor efter skovturen og nyd en delikat frokost eller vores skønne aftenmenu.  

Beliggenheden såvel som maden er enestående. Årstidernes skiften afspejles i det, jeg serverer for jer.  
Derfor er mit menukort hele tiden nyt og spændende.  

Med venlig hilsen 
Troels Fjederholt Madsen

KIRKEGADE 8, ALLINGE
Telefon: 5648 1042

www.detgamleposthusallinge.dk
Scan og læs mere

RESTAURANT 
DET GAMLE POSTHUS

Frokost 12.00 - 16.00
”sild og syp”

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

SMAGEN AF BORNHOLM
posthusets tapas tallerken med

hjemmelavede specialiteter
128,-

a la carte fra 17.30
smørstegt rødspætte  

med persillesky og nye kartofler  
(ring og hør nærmere)

188,-

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

bordbestilling på tlf.: 56481042

følg os på facebook og få vores gode tilbud

Posthuset  ønsker alle en god sommer



38    MAGASINET BORNHOLM    SOMMER 2015 SOMMER 2015    MAGASINET BORNHOLM    39

BendixenMAD, Havnen 11, 3730 Nexø, www.bendixenMAD.dk

Hos BendixenMAD laver vi mad med KÆRLIGHED. 
Vi bruger lokale og økologiske råvarer. Vi har lækre vine, drinks, 

desserter og ka�e. 

Vores menukort er simpelt og betjeningen venlig.

Kom og smag den bornholmske bryggergris, dagens �sk eller en lækker 
bøf med saft og kraft.

Vi ses på havnen i Nexø.

RESTOBAR

Ring og bestil bord: 56 49 37 30

 
 

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

facebook.com/restaurantmolen

MO L E N
BORNHOLMS NYE FISKERESTAURANT

NYD ET LÆKKERT MÅLTID MED DEN SKØNNESTE UDSIGT OVER ØSTERSØEN
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LEVERER 

GERNE MADEN 

HJEMME HOS  

JER ELLER 

 I FIRMAET 

Sommer på Molen
Forskøn sommeren på kanten af ”verden”

Yderst på Nexø havn ligger Restaurant Molen med udsigt over indsejlingen og Østersøen
Nyd et glas champagne, vin eller en kold fadøl på terrassen med dejlig fiskeretter,  

der skifter efter hvad det landes dagligt
Vi har åbent fra onsdag til søndag fra kl.12.00 til 20.30, når køkkenet lukker.

Til frokost byder vi på smørrebrød, havnefrokost, dejlige havfriske serveringer samt skønne vine.
Molens alsidige aftenkort lægger hovedvægt på frisk fisk og skaldyr plus kødretter.

Hindbærstykker

Soft ice

Hindbærflødebolle

Frugtpuré

TESTVINDER
SMAG OG BEHAG

Den er kæmpe 
stor, nærmest en bøf 

og så er bunden 
knasende sprød.

RØNNE: STORE TORVEGADE 13, 3700 RØNNE, TEL. 2725 9800
FIELDS: ARNE JACOBSENS ALLÉ 12, 2300 KØBENHAVN S, TEL. 3262 3281

GUDHJEM HAVN: HELE SOMMEREN, NÅR SOLEN SKINNER
SNOGEBÆK: HOVEDGADEN 9, SNOGEBÆK, 3730 NEXØ, TEL. 5648 8089

Bornholmske fristelser
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BORNHOLMS STØRSTE  
OG HYGGELIGSTE  

FAMILIERESTAURANT

Vi serverer god mad til fornuftige priser!

All you can drink på Svaneke Bryg,  
husets vine og sodavand

Selskaber modtages til og med efterårsferien  
Konfirmationer · bryllupper · jubilæer · firmafester · fødselsdage

•	 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

Gode madoplevelser i Svaneke

Vi tilbyder mad ud af huset til og med 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

svaneke·diner·transportable

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

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

www.restaurantpakhuset.dk

Informativ underholdning for hele familien

BORNHOLMS  
ROVFUGLESHOW

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

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

Showtider i Juli:
Tirsdag: 11.00 og 16.00
Onsdag: 11.00 og 16.00 
Torsdag: 11.00 og 16.00

Fredag: 11.00
Lørdag: 11.00
Søndag: 11.00

Dørene åbner 1 time før hvert show og  
der er åbent ca ½ time efter hvert show.

Før hvert show kan du møde Dyrepasseren  
i formidlerhjørnet der fortæller om 

naturen og dyrene omkring os.

Bornholms Rovfugleshow er fuld af spændende oplevelser.
 I den historiske og naturvidenskabelige udstilling kan du på en 

skærm se live-tv fra fuglenes reder og følge med i fuglenes fodring  
og pasning af unger i ynglesæsonen. I udstillingen kan du bl.a. lære om 

rovfuglenes betydning op gennem historien, møde den første flyvende fugl, 
en dinosaurus eller blive klogere på hvordan fuglene mestrer flyvningens 

kunst. Ved selve showet kommer alle rovfugle lige fra store til ganske små 
på helt tæt hold og du lærer om rovfuglenes forunderlige verden. 

Vi byder jer velkomne til en fantastisk oplevelse  
sammen med os og vores rovfugle.
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Åbent hele året. Sommeråbent fra kl. 11.00 - 21.00
Høiers Gaard 7, 3770 Allinge • Tlf: 56 48 22 90

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

store udvalg af smørrebrød, sandvich, cappuccino,  

caffe latte, kaffe, kager, is, øl, vin & vand

Vi har næsten alt hvad hjertet begærer

Høiers Café

Farver, fantasi, viden 
og vanvid. Hundrede-
vis af professionelle 

og frivillige mennesker 
står på spring for at dele 
deres begejstring med 
såvel bornholmere som 
feriegæster. Der er næ-
sten ikke grænser for alt 
det, man kan være med 
til, og det er nødvendigt at 
vælge – ingen kan nå det 
hele, og det er heller ikke 
meningen. Hver især har 
vi forskellige interesser, 
og i dette udvalg af begi-
venheder burde der være 
noget for alle.
I egen interesse skal man 
orientere sig på de enkelte 
arrangørers hjemmesider 
for at være sikker på tid 
og sted. 
Giv ferien indhold!

Noget godt til øreNe

BregenborgBAND efter-
lever mottoet ”folk in a 
different way” med tradi-
tionel som nyere folk-rock, 
der tiltaler alle generatio-
ner. Musikken spænder 
fra traditionelle Dubliners 
sange til nyere Runrig og 
Wolfstone melodier. Ban-
dets velklingende arran-

gementer  tiltrækker pub-
likum til festivaler og open 
air koncerter fra Tønder til 
Skagen og Hvide-Sande til 
København. Nu bliver det 
Bornholms tur. 
Musikhuzet i Rønne Lør-
dag 25. juli kl. 20

cuba i gudhjem

VIVA består af salsamu-
sikere fra Danmark, som 
har fundet sammen om en 
særlig æra i cubansk mu-
sik, der hylder det enkle, 
melodiske og dansable. 
Tag med på en rejse gen-
nem landskaber af gamle 
cubanske ”hits”. Der er 
også plads til en lille Plena 
fra Puerto Rico, en rytme 
der rykker og til noget alle 
kan synge med på. 
VIVA startede i 2003 som 
et intimt og stilsikkert 
salsaband med energi og 
drive. Publikum har taget 
den meget behagelige lyd 
og stemning til sig som 
VIVA står for. 
Scala Gudhjem torsdag 
30. juli 2015, kl. 20

Nye og gamle hits
med lis søreNseN

2014 var et fantastisk 
år for Lis Sørensen med 
skønne koncerter, herun-
der tre udsolgte koncerter 
i DR Koncerthus Store Sal. 
31.000  koncertgæster 
fandt vej til Plænen i Tivoli 
på en varm sommeraften.
Hendes seneste album ”På 
sådan en morgen” solgte 
23.000 solgte eksempla-
rer og udløste dermed en 
Platinplade.
2015 bliver ligeledes et 
stort koncert år for Lis Sø-
rensen. Der er nye sange 
på sætlisten, og naturlig-
vis masser af de gamle, 
sprællevende hits. 
Musikhuzets gårdhave 
Udendørs: Lis Sørensen
Fredag 31. juli 2015, kl. 
21:00

holberg og jeppe
erobrer røNNe theater

Ludvig Holberg, Danmarks 
udødelige skuespilforfat-
ter, genindtager scenen 
på Rønne Theater.  med 
årets mest spektaku-
lære sommerfornøjelse på 
Bornholm. Det bliver med 

favoritten blandt Holbergs 
komedier: ”Jeppe på Bjer-
get – eller Den Forvand-
lede Bonde”. 
Med ’Jeppe på Bjerget’ 
tager Bornholms Teater 
afsæt i Rønne Theaters 
tidligste historie fra 1823. 
Takket være donationer 
fra en række fonde har 
teatret fået malet helt 
nye barokkulisser på Det 
Kgl. Teaters Scenografiske 
Værksteder, og såvel sal 
som teatercafé og foyer er 
forvandlet til et tidsbil-
lede fra teaterlivet i gamle 
dage.
Forvent komik i højeste 
gear og med charmen 
skruet helt i top. 
I rollen som Jeppe mø-
der vi Esben Dalgaard 
Andersen (kendt fra bl.a. 
forestillingen ’Glistrup’, 
tv-serierne ’1864’ og 
’Bankerot’). I de øvrige 
roller ser vi Karin Bang 
Heinemeier, Ole Boisen, 
Jacob Teglgaard og Morten 
Raahede Brovn. Lars Fjeld-
mose sørger for musik og 
effekter. Niels Secher står 
for scenografi og kostumer 
og teaterchef Jens Svane 
Boutrup for iscenesæt-
telse. 

Den helt usædvanlige 
forestilling kan opleves i 
hele juli.

gadeteaterfestival
for fulde 
omdrejNiNger

Teaterforeningen Born-
holm og Teatergruppen 
Dansk Rakkerpak står for 
femte gang bag Gadetea-
terfestivalen i weekenden 
24. – 26. juli rundt om på 
Bornholm.
Åbningsforestillingen bry-
der løs på Gudhjem Havn, 
hvor samtlige aktører fra 
de syv udvalgte grupper 
opfører brudstykker af 
deres forestillinger. En helt 
særlig stemning plejer at 
lokke masser af menne-
sker til.
Alle forestillinger er gratis. 
Gadeteater er båret af 
fysisk formsprog uden ord. 
Festivalens målsætning er 
at give så mange som mu-
ligt en fælles oplevelse på 
tværs af sprog og alder.
Det foregår i Aakirkeby, 
Svaneke, Gudhjem og 
Rønne. Nogle gadeteater-
folk vil bevæge sig rundt i 
bybilledet, andre vil spille 
stationært.  

Festivalen bakkes op 
af økonomisk støtte fra 
Sparekassen Bornholms 
Fond, Nordea Fonden, 
Bornholms Teaterråd og 
Statens Kunstfonds pulje 
til international teaterud-
veksling. 
 
bliv eN del af 
middelaldereN

Bornholms Middelalder-
center i Østerlars giver 
hele familien indtryk, der 
er værd at tale om – akti-
viteterne foregår også på 
Hammershus.
Hver tirsdag og onsdag 
frem til 9. august er der 
masser af lege og oplevel-
ser for børn. Væbnerskole, 
rollespil og middelalder-
lege åbner sammen med 
prøv-selv værkstedet øj-
nene for den svundne tid.
Fra 13. til 18. juli samles 
middelalderfolk til træf, 
og så er der ekstra mange 
telte og underholdning. 
Musik, gøgl, dans plus 
inspirerende workshops 
sætter stemningen i vej-
ret, og der er spændende 
handels- og madboder.
Ildnætterne 14., 15. og 16. 
juli kl. 18-24 rummer en 

En broget buket af
oplevelses-blomster

Alt hvad hjerte og hjerne kan begære
Højsæson for spændende begivenheder

AF JACOB LUDVIGSEN

JEPPE PÅ BJERGET
 ELLER DEN FORVANDLEDE BONDE 

Oplev Holberg i nyskabte barokkulisser på Rønne Theater 
– og kom med på en tidsrejse, du sent vil glemme!
Premiere 3. juli. Spiller til og med 1. august.

www.bornholmsteater.dk · Tlf: 5695 0732

Rønne 

Theater
1823 

Danmarks ældste 

levende teater!
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  v/Rikke Boldemann wernerlarsen d e s i g n

WONDERFESTIWALL  
20.—23. AuguST 2015

L.O.C. — MARIE KEY
BIKSTOK   
DE ENESTE TO
SuSpEKT — ELLIphANT (SE)  
TOpGuNN — STINE BRAMSEN  
jONAThAN jOhANSSON (SE) 

+
RANgLEkLODS —  VINNIE WhO — REpTILE YOuTh
SpEckTORS  NONSENS —  ThE MINDS OF 99
VILD $MITh —  BROkEN TWIN —  cANcER
pELLE pETER SupREME TEAM —  WANgEL —  AV AV AV 
ThE ATTIc SLEEpERS —  ANYA —  kENTAuR  
+  MANgE FLERE 

pAKKERE j S E
Kom billigt til Wonderfestiwall fra København.  
Med pakkerejsen får du partoutbillet til alle  
3 dage, rejse fra København til Bornholm t/r  

samt camping på festivalen.

KR .  895 , –

T ENThOuSE
Luksus for den kræsne og komfortable gæst.  
Soveplads for 2 personer på madras. Der kan 
tilsluttes strøm, så mobilen kan lades op, samt  
lys og aflåselig safetyboks. Der er plads til at  

både du og din bagage kan bo garanteret tørt. 

KR .  1 49 9, –

pARTOuTB I L L E T :  KR .  595 , –
ENDAG SB I L L E T :  KR .  2 95 , –
Billetpriserne stiger den 13. august

TORSDAG
SuSpEkT
ELLIphANT (SE)
STINE BRAMSEN
ThE MINDS OF 99
JONAThAN  
JOhANSSON (SE)
SpEckTORS  
  NONSENS
AV AV AV
cANcER

FREDAG
MARIE kEY
BIkSTOk
TOpguNN
RANgLEkLODS
BROkEN TWIN
ANYA
ThE ATTIc SLEEpERS
kENTAuR

LØRDAG
L.O.c.
DE ENESTE TO
VILD $MITh
VINNIE WhO
REpTILE YOuTh
pELLE pETERS  
SupREME TEAM
WANgEL+

WWW.WONDER F E ST IWA L L . D k
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atmosfære, der bare skal 
opleves, og afslutningen 
er et forrygende festfyr-
værkeri.
Frem til 9. august arrange-
res begivenheder på Ham-
mershus. Bliv klædt som 
ridder eller prinsesse, se 
en opvisning af rustninger 
og dragter, tag på skatte-
jagt og gå rundt på borgen 
i solnedgangens skær.
I august og september 
er rejsen i arkæologi og 
folkeliv et særligt tilbud til 
voksne. Amatørarkæolo-
gen Klaus Thorsen, der har 
gjort nogle af de senere 
års mest bemærkelses-
værdige fund, tager max 
60 deltagere med på en 
rejse til Bornholms fortid.

helt tæt pÅ
rovfugleNe
På Bornholms Rovfug-
leshow kommer falke, 
ørne, ugler og gribbe tæt 
på tilskuerne. Træning, 
tålmodighed og dyb 
indsigt i fuglenes natur 
er nødvendig for at vinde 
deres tillid og få dem til at 
gøre kunster. – Vi er ikke 
venner med dem, men vi 
er samarbejdspartnere, 
forklarer Louise Ramstrup.

Hver dag byder hun vel-
kommen til forventnings-
fulde børn og voksne, 
og der er ikke noget 
at være bange for, når 
fuglene svæver hen over 

ens hoved. Man skal blot 
lade være med at røre 
ved dem, rovfugle er ikke 
kæledyr. 
Opvisningerne finder sted 
i fri luft, men hvis vejret 
kræver det, flyttes de ind 
i den store flyvehal med 
plads til 150 mennesker.
Centret rummer en udstil-
ling med udstoppede 
fugle, blandt andet en 
struds, og der er viden at 
hente på plancher og vi-
deo. Her er også en kiosk 
med souvenirs, bøger, is 
og kaffe.

glasKuNstNerNes
magisKe uNivers
Det emmer af koncen-
tration og intensitet, når 
Maibritt Jönsson og Pete 
Hunner hver torsdag 
eftermiddag demonstre-
rer deres kunst på Baltic 
Sea Glass. Den glødende, 
flydende glasmasse 
forvandles til fortryllende 
fade, skåle og vaser. Pete 
og Maibritt er inspireret af 
den bornholmske naturs 
mange facetter og omgi-
velserne omkring deres 
værksted på kyststræk-
ningen ved Gudhjem. 
Deres ideer udspringer af 
majs, padderokker, sne-
fnug og bikuber og deres 

værker kan ses i galleriet.

ægte borNholmsK:
sNogebæK havNefest

Det starter med Snoge-
bæk-Løbet i ugen inden 
havnefesten, nemlig 
fredag den 17. juli. Et 
populært motionsløb for 
såvel bornholmere som 
turister.
Snogebæk Havnefest 
byder sine gæster på en 
helt speciel atmosfære. 
Den hyggelige festplads 
indrettes mellem fisker-
hytter og gamle røgerier. 
Festen besøges hvert år af 
tusindvis af bornholmere, 
”eksil-bornholmere” og 
mange turister. Flere end 

500 medhjælpere arbejder 
gratis. Overskuddet tilfal-
der den lokale idrætsfor-
ening Poulsker IF.
Festlige konkurrencer 
giver mulighed for selv 
at deltage, bl.a. Sliskens 
Vovehalse, Koneløbet, 
tovtrækning og byg-et-
sandslot og der er aktivite-
ter for børnene lørdag og 
søndag eftermiddag.  
Tyvstart torsdag aften 
med en DJ-fest i teltet for 
det yngre publikum.  
I de følgende dage op-
træder en lang række or-
kestre. Die Herren spiller 
udelukkende U2’s sange. 
Stilen er kendetegnet ved 
medrivende sceneoptræ-
dener.  

So 90’s spiller for tredje år 
i træk i Snogebæk. Et af 
de absolut hotteste bands, 
der iført buffalostøvler, 
refleksbukser og badet i 
røg og lys tager publikum 
med på en tidsrejse.
Back to the 80’s - med 
bornholmske Charlotte 
Vigel - får i år deres debut 
ved Snogebæk Havnefest.  
Lovehandles spiller dansk 
og udenlandsk covermusik 
i en blanding af ballader, 
pop, rock, soul og disco. 
Hør Simon Sandbye, 
Rasmus Eskesen, Rasmus 
Mortensen og Morten 
Rahm samt Johannes 
Skjelbo og Nanna Schou 
Nielsen.  
Bad Boys of Boogie - er 

fire fynske drenge, der 
har fået mange fans på 
Bornholm efter deres to 
tidligere koncerter ved 
Snogebæk Havnefest. 
De er Danmarks bedste 
rock´n ŕoll show-kopi-
band.
Den Røde Tråd er en 
hyldest til Shu-Bi-Dua, 
Gasolin’ og Kim Larsen.
Ibsker Soul Service har 
bornholmske rødder. Ban-
det nyder at dele musik-
ken med hinanden og sit 
publikum.
Byggerbanden er inspire-
ret ”De gyldne løver”. 
Havz Jazz er Havnefestens 
”jazz-husorkester”. Under-
holder i Snogebæk for 16. 
år i træk.

Snogebæk Havnefest 
afholdes i år for 43. gang i 
dagene fra den 23. til den 
26. juli. 

røNNe bio med eN
stribe premierefilm

Biografen på Store Torv i 
Rønne har et flot program 
i sommermånederne. Af 
premieretitlerne kan næv-
nes Det Store Nøddekup, 
Ted 2, Ant-Man i 3-d, Paper 
Towns, Peter Pedal og Mis-
sion Impossible.
Den 18. juli er der direkte 
wienerkoncert med den 
fantastiske violinist Andre 
Rieu og hans orkester.
Juli er traditionelt Rønne 
Bios største måned, sidste 

år blev der solgt 10.000 
billetter, og det er værd 
at huske, at biografen har 
et klimaanlæg, der gør 
det behageligt at sidde 
i de bløde stole og nyde 
dramatikken på det hvide 
lærred.

hasles sKatKammer 
for KuNsthÅNdværK

Grønbechs Gård er belig-
gende i hjertet af Hasle. 
Grønbechs Gård er både 
et udstillingshus og et kul-
turhus, der har åbent fra 
april til oktober. Huset, der 
er gennemrestaureret, er 
en gammel købmandsgård 
fra 1800-tallet på over 
1500 m2.

I åbningssæsonen er der 
løbende et hav af forskel-
lige udstillinger lige fra 
tekstil, mode, smykker, 
møbeldesign, glas og kera-
mik, foto og mange andre 
spændende og anderledes 
udstillinger til forskellige 
workshops. Man kan finde 
de aktuelle udstillinger på 
Grønbechs Gårds hjem-
meside.
Af udstillerne kan nævnes 
glaskunstneren Ulla Hein, 
fotograferne Hanne og 
Kurt Christensens bille-
der fra Island, Sebastian 
Frosts smykker samt Eva 
Brandts og Simon Lund 
Koefoeds keramik.
I Grønbechs Gård er der 
desuden en butik, hvor 

mange af udstillerne er 
repræsenteret, og en café. 
Kunstakademiets Design-
skole på Bornholm viser 
nye arbejder, og medlem-
merne af ACAB, den born-
holmske kunshåndværker-
sammenslutning, har valgt 
deres bedste arbejder.

diNosaurer og 
vulKaNer
pÅ NaturborNholm

I efteråret 2014 blev det 
seneste dinosaurfodspor 
fundet ved kysten nær 
omkring Hasle. Dette 
danefæ kan nu ses på 
NaturBornholm. Aftrykket 
stammer fra en ganske lil-
le dinosaur, og føjer endnu 

Jonny Hefty & Jøden
Fredag 23. oktober kl. 22:00

Ruben Søltoft 
- Mit hoved
Lørdag  24. oktober kl. 19:00

Lis Sørensen
Fredag 31. juli kl. 21:00

Anne Linnet
Lørdag 17. oktober kl. 21:00

Jan Hellesøe 
- Fuckr med dn hjrne 
Torsdag 22. oktober kl. 20:00

Lars Hjortshøj 
- Omvendt
Onsdag 18. november kl. 20:00

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

Teaterforeningen Bornholm  
starter sæsonen med en skøn gadeteaterfestival i juli

og 2 fantastiske forestillinger i september

Bornholms Gadeteaterfestival 2015
- oplev gadeteater den 24. – 26. juli i Rønne, Aakirkeby,  
Svaneke og Gudhjem.

Teatergrupper fra Spanien, Kenya og Danmark.

Gratis adgang.

Arrangør: Dansk Rakkerpak og Teaterforeningen Bornholm

www.teaterforeningenbornholm.dk 
www.bornholmsgadeteaterfestival.dk

Helt enkelt kompliceret
- monolog om alderen, minderne og virkeligheden.

 Kongelig skuespiller Henning Jensen, leverer her en pragtpræstation 
og gav ham Årets Hæderspris ved Reumertuddelingen i 2014.

 Producent: Det Kongelige Teater.

 Onsdag den 16. september kl. 19.30 på Rønne Theater

Den sidste Turist
- 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.

 Producent: Café Liva

 Lørdag den 26. september kl. 16.00 på Rønne Theater

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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50%
DU SPARER

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

OM BEST SAVE  
BORNHOLM

Best Save Bornholm har siden maj 2012 været  
Bornholms førende tilbudsside med over 400  

forskellige tilbud, og antallet af brugere stiger hele tiden.
Tilmelder du dig Best Save’s gratis nyhedsmail modtager du 
hver uge nye gode tilbud, hvor du kan spare helt op 60%. 

 
Du får rig mulighed for at smage, opleve og nyde Bornholm.  

Best Save Bornholm samarbejder med øens bedste restauranter, 
caféer, attraktioner, wellness klinkker og butikker.

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

FÅ MAKSIMAL EKSPONERING PÅ HELE BORNHOLM
Er du en nystartet virksomhed eller har du en eksisterende virk-

somhed 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 23.000 gæster besøger hver måned vores side  
og over 6.500 modtager vores nyhedsbrev hver uge.

Så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

Daniel Mühlendorph & Henrik Hørberg 
Kontakt: 24 22 74 72

6.500  

BORNHOLMERE  

BRUGER ALLEREDE  

BEST SAVE

230.000

BESØGENDE  

I 2014

Besøg Musikhuzet fredag den 20. november kl. 
21.00 og oplev Ulige Numre, et af danske mest mo-
derne og direkte danske rockbands.

Rabat 50%
Værdi 150,-

Din Pris 

75,-

MUSIkHUZET
køb fra 16. juli til den 23. juli

Tag til Gudhjem og nyd sensommerens komme med 2 
lækre madpandekager eller 2 omeletter hos Pandeka-
gehuset. Du kan frit vælge mellem de mange forskel-
lige varianter på kortet.

Rabat 50%
Værdi 196,-

Din Pris 

98,-

PANDEkAGEHUSET
køb fra 25. august til den 1. september 

Nyd den sidst del af sommeren og tag et smut til Due-
odde og besøg Café Dueodde. Du får adgang til ca-
féens pizzabuffet med mange forskellige pizzaer og 
du kan spise ligeså meget du lyster. Begrænset antal.

Rabat 50%
Værdi 90,-

Din Pris 

45,-

CAFÉ DUEODDE
køb fra 24. juli til den 31. juli

Allinge Røgeri tilbyder deres store fiskebuffet med alt 
hvad hjertet kan begære af friske råvarer. Så grib 
chancen og få årets sidste fiskebuffet. OBS! Begræn-
set antal, så skynd dig.

Rabat 50%
Værdi 125,-

Din Pris 

63,-

ALLINGE RØGERI
køb fra 5. august til den 12. august

Smag 2 lækre dessertpandekager eller desserter efter 
eget valg hos Pandekagehuset i Gudhjem. Du kan 
vælge mellem 12 forskellige varianter.

Rabat 50%
Værdi 116,-

Din Pris 

58,-

PANDEkAGEHUSET
køb fra 25. august til den 1. september 

Nyd sensommeren på det hyggelige Hasle Røgeri. Du 
får nu muligheden for at smage Hasle Røgeris store 
fiskebuffet med at alt hvad du kunne ønske dig af fisk. 
OBS! Begrænset antal, så skynd dig.

Rabat 50%
Værdi 145,-

Din Pris 

73,-

HASLE RØGERI
køb fra 17. august til den 24. august

Tag til Brenos minigolf i Snogebæk og prøv den spæn-
dende 18 hullers bane. Efter spillet kan I slukke tørsten 
med iskold øl eller sodavand.

Rabat 50%
Værdi 50,-

Din Pris 

25,-

BRENO’S MINIGOLF
køb fra 8. juli til den 15. juli
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en detalje til historien om 
de danske dinosaurer og 
vores viden om fortidens 
dyreverden.
I løbet af juli måned tages 
gæsterne med på sporet 
af de den danske dino-
saur, og i ugen fra 20. til 
26. juli kan man lave sit 
eget aftryk af et dinosaur-
fodspor.  NaturBornholm 
planlægger en større di-
nosaurudstilling som skal 
stå i 2016. 
Den første af de livagtige 
modeller af de impone-
rende fortidsdyr er tale 
om en pansret dinosaur 
af stegosaurus type med 
drabelige rygplader og 
pigge.
I udstillingen om energi 
og miljø giver  den popu-
lære bilbane for børn rig 
lejlighed til at køre el-bil 
– hvis man er mellem 3 
og 11 år. Men før der kan 
køres bilen lades op. Hvis 
solen skinner hjælper 
solcellerne godt til. 
Der er masser mulighed 
for at komme med na-
turvejlederne fra Natur-
Bornholm på tur i den 
bornholmske natur, blandt 
udflugterne er en bison-

ekskursion. 
Årets særudstilling hand-
ler om blomster i den 
bornholmske natur.
Fire onsdagsaftener i juli 
– den 8., 15., 22. og 29., 
holder NaturBornholm 
åbent til klokken 21.
Benyt chancen for en 
spændende aften på 
NaturBornholm. Gå på 
opdagelse i udstillingerne 
blandt krokodiller og dino-
saurer, lav din aftensmad 
over bål og om hør med 
om vulkaner og jordskælv 
i Bornholms urtid, mens 
vulkanen hvæser, ryger 
og spyr glødende lava op 
i luften.

svaNeKegaardeN – 
udpluK fra det store 
program

10. juli kl. 19.30
CARL NIELSEN KVINTET-
TEN
Carl Nielsen-Kvintetten 
startede samarbejdet i 
2006 og er i dag en af lan-
dets førende blæserkvin-
tetter.  Kendetegnende 
for  de danske musikere 
er en nøje kontrolleret og 
yderst livlig stil. 

11. juli kl. 11-17
KUNST- OG KUNSTHÅND-
VÆRKERMARKED 
Unikke arbejder af 
bornholmske kunstnere: 
keramik, glas, tekstil, 
strik, smykker, træ, foto, 
akvareller, grafik og me-
get mere i boderne.  
I tilfælde af regn rykkes 
det indendøre. 

14.-17. juli 
OPERA MASTER CLASS – 
med åbne prøver
Master class for opera-
sangere og studerende 
med kgl. operasanger 
Gitta-Maria Sjöberg og 
musikpædagog Mette 
Borg som undervisere.  
Karin Holm sidder ved 
flyglet. Prøverne er åbne 
for publikum. 17. juli kl. 
19.30 holdes afsluttende 
elevkoncert
 
21. juli kl. 19:30-21:30
HUGO RASMUSSEN TRIO
Hugo Rasmussen vender 
tilbage til Svanekegaar-
den med sin swingende 
kontrabas og ledsages af 
Heine Hansen på piano og 
Jakob Dinesen på saxofon. 

En herlig blanding af klas-
sisk swing og tidlig bebop. 

23. juli kl. 10:00-11:00
ALLE VERDENS BØRN
Musikfortælling med Yas-
min Kierkegaard på sang, 
Preben Carlsen på guitar 
og Sal Dibba på perkussi-
on. Koncerten er for børn 
og lægger op til dans, 
hoppen, sang og rytmiske 
lege. Musikken er afro og 
sangene på dansk med 
få afrikanske ord, som 
børnene kan lære. 

28. juli kl. 19:30-21:3
TINE BRUHN TRIO
Den danskfødte jazzsan-
gerinde Tine Bruhn med 
base i New York er denne 
sommer i Danmark, og 
nu indtager hun sammen 
med pianisten Jakob Park 
og bassisten Morten An-
karfeldt Svanekegaarden.
 
29. og 30. juli samt 2. og 
4. august 
TOMMELISE
Dukkeforestilling frit efter 
H.C. Andersens eventyr 
om Tommelise. Fra et lille 
sybord fortæller Chri-
stine Albrechtslund - med 

dukker og alt godt gemt i 
skuffer og kurve - den fine 
historie. En poetisk fore-
stilling for store og små.   
Producent: Svanekega-
arden.  Dramatisering: 
Preben Harris
Aldersgruppe: Fra 3 til 
8 år – og deres voksne. 
Varighed: 45 minutter
 
Onsdag 5. august kl. 
19:30-21:30
KRISTIN KORB TRIO
Amerikanske Kristin Korb 
flyttede til Danmark i 
2011 og imponerede 
alle - både med sit seje 
swingende basspil og sin 
smukke vokal. 

borNholms Kulturuge
i september med
Noget for alle saNser

Under temaet SANS er 
planlægningen af årets 
kulturuge i fuld gang. 
Bornholms Kulturuge, der 
i år løber af stablen 11. til 
20. september, er væsent-
ligt udvidet, årets pro-
gramavis er på gaden og 
www.bornholmskulturuge.
dk opdateres løbende 
med nyheder.

Bornholms Kulturuge 2015 
er blevet meget større 
gennem to nyskabelser: I 
samarbejde med forskelli-
ge borger- og erhvervsfor-
eninger m.v. er kulturugen 
fra i år arrangeret på den 
måde, at der hver dag i 
ugen på skift er ekstra 
fokus på et af de born-
holmske lokalsamfund.  
Som noget helt nyt lance-
rer Kulturugen et badge, 
som giver forskellige 
fordele, så som gratis ad-
gang eller reduceret pris 
til mange arrangementer 
og særlige oplevelser for 
gæster med badge.
Når du har købt dit 
kulturugebadge kan du 
deltage i byvandringer, 
rundvisninger, udstillinger 
mv. En række fødevare-
producenter og kunstnere 
holder åbent hus. Byernes 
handlende bakker op med 
gode tilbud - specielt til 
kulturugens gæster. Fe-
sten starter i Rønne med 
åbning på Store Torv med 
fødevaremarked og slut-
ter i Nexø med festfyr-
værkeri på havnen.  

KOM 
MED PÅ TIDSREJSE! MASSER AF SPÆNDENDE MIDDELALDEROPLEVELSER PÅ BORNHOLM – I HELE SOMMERFERIEN! 

14., 15. & 16. JULI KL. 18-24. 

BILLETTER KAN KØBES PÅ BORNHOLMSMIDDELALDERCENTER.DK.

ILDNAT
PÅ MIDDELALDERCENTRET  

SPEKTAKULÆRT AFTENSHOW  

FOR HELE FAMILIEN
Middelaldercentret by night! Ildnætterne er et forrygende 
aftenarrangement med masser af spændende underhold-
ning – og en atmosfære der bare skal opleves. Vær med til 
den unikke oplevelse på middelaldercentret – med musik, 
gøgl og entertainment – afsluttende med et forrygende fest-
fyrværkeri. Vi disker også op med grillpølser, kaffe og kage 
samt middelalderøl.

Oplevelser for hele familien

MIDDELALDERTRÆF 
13.-18. juli kl. 10-17
Oplevelsesrig og hyggelig middelalderuge, 
hvor rigtig mange middelalderfolk samles  
på middelaldercentret. I denne uge er der 
ekstra mange telte og underholdning. Nyd 
den helt særlige stemning med middelal-
dermusik, gøgl og dans, inspirerende work-
shops, gamle lege og spændende handels-  
og madboder.

HØJSÆSON PÅ 
BORNHOLMS MIDDELALDERCENTER
29. juni-9. august
Åbent mandag-fredag kl. 10-17. 
Masser af spændende familieoplevelser, 
prøv-selv-aktiviteter, væbnerskole,  
bueskydning, kanonaffyring, arbejdende 
værksteder og meget mere.  

BØRNEDAGE hver tirsdag og onsdag. Læs 
mere på bornholmsmiddelaldercenter.dk

SOMMERFERIEOPLEVELSER  
PÅ HAMMERSHUS
29. juni-9. august
Daglige familieoplevelser i hele 
sommerferien, Mærk historiens 
vingesus- kom på tidsrejse med  
vores dygtige guides – og oplev 
Hammershus fra en ny side.
Billetter kan købes i forkøb på 
bornholmsmiddelaldercenter.dk 
eller direkte hos guiden.

RUNDVISNING FOR BØRN  
OG BARNLIGE SJÆLE 
Mandage og torsdage kl. 10.00

DRAGT- OG RUSTNINGSOPVISNING 
Fredage kl. 10.00

STEMNINGSFULD AFTENTUR  
PÅ HAMMERSHUS 
Tirsdage og torsdage kl. 21.00

RUNDVISNING 
PÅ HAMMERSHUS 
Mandage, torsdage og  
fredage kl.13.00

FAMILIESKATTEJAGT  
PÅ HAMMERSHUS 
– opklar et mysterium og  
få kongens diplom
Mandag-fredag ml. kl. 10-17
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AF JACOB LUDVIGSEN

Wonderfestiwalls music director Asger Degett Holmsted

Det begyndte med
at jeg tog telefonen

I 2008 anede han ikke, 
hvordan man hyrer et 
band, men så måtte 

Asger Degett Holmsted 
fra Allinge finde ud af det. 
Han var med til at grund-
lægge Wonderfestiwall og 
har lært så meget, at han 
nu uddanner sig på Musik-
konservatoriet i Music 
Management.
Her fortæller han om 
jobbet og ansvaret for at 
disponere 1,3 millioner 
kroner i honorarer.

- Vi har efterhånden 
eksisteret i nogle år, så vi 
er ved at være en festival, 
som artisterne kender og 
holder øje med. Det gør 
det hele meget nemmere. 
Da vi startede tilbage i 
2008 var det svært at få 
artisterne afsted, men der 
gik ikke mange år før de 
forstod at Bornholm - og 
Wonder - er noget helt 
særligt. 
Bornholm betyder meget. 
Hvem vil ikke gerne en tur 
til Bornholm? Samtidig er 
vi ved at have en stør-
relse der er attraktiv for 
artisterne, hvilket betyder 
at de kan tage det store 
koncert-setup med. 

vi opjusterer hvert År

 - Jeg var 19 år da vi star-
tede op, men der havde 
vi selvfølgelig ikke særlig 
mange penge at rutte 
med. Det var spændende! 
Og hårdt arbejde. Jeg vid-
ste ingenting om, hvordan 
man bookede et band eller 
hvordan man afviklede en 
koncert. Jeg prøvede mig 
bare frem. Tog telefonen 
og ringede rundt. 
Men… der var nerver på 
og det er der stadig. Det 
er mange penge at have 
ansvaret for alene, men 
jo samtidig også fanta-
stisk, fordi man virkelig 
har muligheden for at 
skabe noget. Vi priorite-
rer musikken højt og har 
opjusteret musikbudgettet 
hvert eneste år. Det er jeg 
stolt over.
Jeg elsker musik og har 
altid gjort det. Både at 
spille, lytte og arrangere. 
Wonder har helt sikkert 
været med til at forme 
mig som person og mit en-
gagement i festivalen har 
givet og giver mig stadig 
lyst til at arbejde mere 
professionelt med musik. 
Derfor er jeg blandt andet 
ved at afslutte min ud-
dannelse på Det Rytmiske 

Musikkonservatorium i 
København, hvor jeg læser 
Music Management. En 
uddannelse der grundlæg-
gende går ud på at lære, 
hvordan musikbranchen 
fungerer i alle aspekter. 
Samtidig arbejder jeg som 
artist manager, arbejder 
med forskellige andre fe-
stivaler og laver så mange 
kulturelle projekter, jeg 
har tid til.

mere godt i veNte

Årets program er jo endnu 
ikke helt offentliggjort, så 
der er stadig mere godt i 
vente. Men jeg er meget 
tilfreds. Ambitionen var 
at løfte musikprogram-
met endnu en gang og 
det synes jeg er lykkedes. 
Wonder har altid været 
kendetegnet ved et bredt 
program og det har vi 
også i år. 
Vi skal ikke være en ni-
chefestival og heller ikke 
en genrespecifik festival 
- den gyldne mellemvej. 
Der skal være noget folk 
kender, der skal være 
den gode fest, der skal 
være det nære og intime 
øjeblik - og så skal der 
være overraskelsen; det 
der bare slår benene væk 

under én. Jeg er meget 
tilfreds! Det er altid en sej 
kamp og man kan ikke få 
alt det man gerne vil have, 
men så er det jo godt der 
også er en 2016-udgave, 
der skal bookes til om ikke 
så længe…

er allerede i gaNg med 
2016

- Jeg har allerede en øn-
skeliste klar, som jeg må 
arbejde udfra! Der skal 
altid stå et par artister på 
den liste, som man ikke 
tror er mulige og så må 
man bare gå efter det. 
Det kunne være sjovt 
at præsentere et større 
internationalt navn på et 
tidspunkt, men det er ikke 
bare noget man lige gør, 
men det kan være det 
bliver i 2016. 

Samtidig med at jeg stadig 
stiler efter større artister, 
så vil jeg også gerne have 
flere af de mindre artister 
på programmet. Der er 
hvert år mange gode, nye 
artister, som der ikke er 
plads til i programmet og 
det ville være interessant 
at kunne få nogle flere af 
de artister på. Jeg synes 
også, at festivalen er ved 
at have en størrelse nu, 
som gør det muligt, så det 
er helt sikkert noget vi 
vil se på i den nærmeste 
fremtid.

WONDERFESTIWALL 
2015

L.O.C. 
Marie Key
De Eneste To
Bikstok
Suspekt
TopGunn
Stine Bramsen 
Elliphant (SE)
Jonathan Johansson (SE)
Vinnie Who
Vild $mith
Av Av Av
Rangleklods
Broken Twin
Pelle Peter Supreme Team
The Attic Sleepers
Kentaur
Reptile Youth
Nonsens x Specktors
Cancer
Wangel
ANYA

+ mange flere

AF JACOB LUDVIGSEN 
FOTO: NIKLAS DREYER

SANS KULTUREN PÅ BORNHOLM
11. - 20. september 2015
Igen i 2015 består Bornholms Kulturuge af en perlerække af store oplevelser:

Oplev Steffen Brandt i koncertrækken Udenfor Sæsonen, hvor han præsenterer unge 
talenter i samspil med etablerede kunstnere.

Bliv fortryllet af Andrea Pellegrini og Piazzollaorkestret, der optræder i det smukke gamle 
Rønne Theater med Klassisk på Kanten.

Mød tidens aktuelle forfattere ved Jakob Hansens Litteraturfestival.

Danmarks første regionale madkulturhus gaarden slår dørene op for en oplevelse med 
noget for alle sanser.

Under temaet SANS vil der være musikoplevelser i mange genrer, kunstudstillinger, 
kunsthåndværk, performances, byvandringer, forestillinger, workshops 
og meget meget mere.

Læs hele programmet og deltag i vores konkurrencer om gode præmier her:
www.bornholmskulturuge.dk

11. – 20. september

 2015

Bornholms Kulturuge 2015 er sponsoreret af:
Danske Færger A/S, Brdr. E., S. & A. Larsens Legat, Nordeafonden, Sparekassen Bornholms Fond, Bornholms Brand, Bornholmerflyet.dk, Beck Pack Systems, 

Bornholms Mosteri A/S, JF Kontor og Data ApS, Bornholms Tidende A/S, Destination Bornholm ApS, Bornholms Revision, Funder Kaas og Bornholms Vækstforum

Nyt i 2015: KØB ET KULTURUGE BADGE
Vi har hentet inspiration fra Kulturnatten i København, og i år kan du  

for 75,- kr. få adgang til en lang række oplevelser og rabatter på hele øen i  

Bornholms Kulturuge. Badget kan købes allerede nu hos bl.a. Bornholms Velkomstcenter. 

Se hele forhandlerlisten og de mange fordele på www.bornholmskulturuge.dk

VULKANER og 
JORDSKÆLV 

NaturBornholm

4 onsdagsaftner i juli
d. 8., 15., 22. og 29.
NaturBornholm 
åbent til kl. 21:00.

JK
 - 

20
15

En topmoderne biograf 
i nostalgiske rammer

...fortsættes i Rønne Bio

St. Torv • DK-3700 Rønne • Tlf. +45 56 95 0 25 • www.ronnebio.dk
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Velkommen til Snogebæk Havnefest - en unik sommerfest og festival, 
der byder sine gæster på en helt speciel atmosfære. Festpladsen indret-
tes mellem fiskerhytterne ved den 126 år gamle ø-havn. Alle boder og en 
del af underholdningen er hjemmelavet og der er masser af god musik. 
På festpladsen er: Tombola, fiskedam, lykkehjul, boldkast, pilekast, 
skydetelt, sømbod, raflebar, aktiviteter for børnene.

Havnefesten besøges hvert år af tusindvis af bornholmere og turister. 
Flere end 500 medhjælpere arbejder gratis for at give vore gæster en 
festlig oplevelse og for at tjene penge til den lokale idrætsforening 
Poulsker IF.

Entré: 50 kr. pr. dag. Børn under 15 år gratis adgang.

Wir heissen Sie willkommen zum Snogebaeker Hafenfest. Unser Fest, 
das jährlich inmitten der alten Fischerhütten am Hafen gefeiert wird, bietet 
Ihnen eine ganz besondere Atmosphäre, in der Sie sicher eine vergnüg-
liche Zeit verbringen können.  Alle bude sowie ein Teil der Unterhaltung 
sind selbstgemacht, und das Programm enthält eine Menge gute Musik. 
Auf dem Festplatz gibt es: Tombola, Fischteich, Glücksrad, Ballwurf, 
Pfeilwurf, Schiessbude, Nagelbude, Würfelbude, Spass für die Kinder.

500 Einwohner aus Snogebæk und der Umgebung arbeiten freiwillig, um unseren 
Gästen ein festliches Erlebnis zu geben. Der Reingewinn geht an den Poulsker 
Sportsverein.

Eintritt: DKK 50 pro Tag. Kinder unter 15 Jahre frei.

 

 

SOMMERPROGRAM 2015
www.svanekegaarden.dk

Skippergade 2-8, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 73 72, info@svanekegaarden.dk

9. juli 10-11 Selassi - trommefortællinger for børn
9. juli – 2. aug 13-16 Erik Clausen udstiller (SKK)
9. juli – 2. aug 13-16 ”Bolværk” udstilling af Stig Rex Thomsen 
11. juli 11-17 Kunst- & kunsthåndværkermarked
10. juli 19.30 Carl Nielsen Kvintetten (klassisk)
14.-17. juli      se hjemmeside Opera Master Class m åbne prøver
17. juli 19.30 Opera Master Class afs. koncert
21. juli 19.30 Hugo Rasmussen Trio (jazz)
23. juli 10-11 Alle Verdens Børn Børnekoncert
28. juli 19.30 Tine Bruhn Trio (jazz)
29. & 30. juli & 4. aug 10-11 Tommelise Dukketeater
2. aug 14-15 Tommelise Dukketeater
5. aug 19.30 Kristin Korb Trio (jazz)
7. aug (fernisering) 15.00-17.00 Tegninger af Jørgen Haugen Sørensen
8. aug – 27. sept 13.00-16.00 Tegninger af Jørgen Haugen Sørensen
12. aug 19.30 Morten Schantz Trio (jazz)
16. aug 19.30 På sporet af Bang med Preben Harris
23. aug 19.30 To Tenorer - Adam & Per Riis (klassisk)
26. aug 19.30 Jeg elsker mit modersmål v/Jens Raahauge
28. aug 19.30 Borringløgnska Sânga… m. Bjarne Kure
3. – 8. sept      se hjemmeside Bornholms Dukketeaterfestival 2015
11. sept 19.30 Mikael Neumann – St. Croix Trio (jazz)

Ret til ændringer forbeholdes

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

IMAGES OF ICELAND
Hanne & Kurt Christensen

Frem til 12. august  
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ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

ALLINGE BYGGEMARKED &
TRÆLASTHANDEL A/S

GUL VÅD STEN
til filsning/ pudsning

2,45 kr/stk

RØD VÅD STEN
til filsning/ pudsning

2,45 kr/stk

LOFTTRAPPE
Med 3 delt stige
60x120 cm

579,00 kr

IBF HOLMEGAARD
Grå normalsten
14x21x4,5 cm

79,95 kr/m²

ALMUE FODLISTE
Hvid gerigt
15x68 mm x 4,20 m

8,95 kr/m

FLISER
Bombay Grey/Calcutta Beige
Bangalora Antracite
31x62 cm /1,35 m²/kasse

69,95 kr/m²

SPROSSEVINDUE
Hvidmalet lavenergi glas
89x99 cm

1.875,00 kr

Alle tilbud er inkl. moms samt frit leveret på hele Bornholm
Alle tilbud er gældende i hele juli måned så længe lager haves.

SOMMERTILBUD
HOS ALLINGE BYGGEMARKED

For professionelle og gør-det-selv folk

IBF HOLMEGAARD
Grå kantblok
14x21x14 cm

10,95 kr/stk

SHERA PLANK
Sort, hvid eller antrazit
200x2400 mm

59,95 kr/stk


